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“Камгэсэнергострой”ААҖгенеральди
ректорывазифаларынбашкаручыИлдар
НазифулыШаһитовисеменәЯрЧаллы
шәһәрбашкарма комитетыныңмәгариф
һәмяшьләрэшләреидарәсенеңРәхмәт
хаты килде. “Сезгә һәм “Камгэсэнергос
трой” ААҖенең ветераннар советына,
Бөекҗиңүнең70еллыгыуңаеннан1нче
Посттачараларуздырудаактивһәмнәти
җәлеэшчәнлегегезөченрәхмәтбелдерә
без.Сезнеңэшкәҗаваплыһәмнамуслы
мөнәсәбәтегезнәтиҗәсендәяшьбуынны
патриотларитеп тәрбияләү кебекҗитди
бурычныбезбергәләпбашкаракиләбез.
Сезгәһәм“Камгэсэнергострой”ААҖенең
ветераннарына сәламәтлек, имин тор
мыш,бәхеттелибез”,–диеләидарәбаш
лыгыРамилХәлимовимзалаганхатта.

Чаллыдаторакфондынкапитальтө
зекләндерүбуенча736,6млнсумлыкэш
башкарылган.Бу барлык эш күләменең
65,7%ы.Быел349төрхезмәтбуенча144
йорттөзекләндерелә.Моныңөчен1мил
лиардсумнанартыкакчатотыла.Эшләр
15августкакадәртәмамланыргатиеш.

15майдан 15 июньгә кадәр респуб
ликада “Игътибар – балалар” акциясе
уздырыла.Соңгы4айдареспубликадагы
юллардабалаларкатнашындагы135юл
һәлакәтетеркәлгән.Нәтиҗәдә,4сабый
ныңгомереөзелгән,тагын138балаҗә
рәхәтләнгән,имгәнгән.Узганелныңшул
чорыбеләнчагыштырганда,һәлакәтләр
саны26га,зыянкүргәнбалаларсаны8гә
күбрәк,үлүчеләр2гәәзрәк.

1 июньдәЧаллыда су коену сезоны
ачыла.Әмма әлегә кадәр күпме рәсми
пляжэшләячәгебилгелетүгел.Бутемага
багышланган киңәшмәдә белдерелгән
чә,Мәйданянындагы,“Урманәкияте”ял
базасындагы  һәм “Радуга” сәламәтлек
комплексындагы пляжлар чүпчардан
чистартыла,коткарупостларыбеләнҗи
һазлана. “Мәләкәс елгасыныңЧулманга
койганурыны,Мәләкәсбуе, “Навигатор”
яхта клубы, 48 нчебистә, “Маяк” көймә
станциясе янындагы урыннарда су кое
ныргаярамый.

Халыкара балаларны яклау көне
уңаеннан, 1 июньдәЧаллыда традици
он хәйрия кичәсе була. Орган залына
эшмәкәрләр, җитәкчеләр чакырылган.
1000сумлыкбилетны760кешеалырдип
көтелә. Чарадан кергән акча “Дәвалау
педагогикасыүзәге”нҗиһазлаугатотыла
чак.Әлеге учреждениедә аутизмбелән
авыручыбалаларшөгыльләнә.

1июльдәнгазныңкуб.метры,НДСны
исәпкә алып, 5 сум 16 тиен булачак.
“Табигый газга бәя 7,5 процентка арта,
бу Россиядәге 2015 елга фаразлан
ган социальикътисади үсеш парамет
рларына җавап бирә, 20162017 елга
исәпләнгәнпланнандачиткәтайпылмый,
дип аңлаталарТатарстанның тарифлар
буенчадәүләткомитетында.

Татарстанда 2 июньгә кадәр 2934
градус эссебулуы көтелә,дип кисәтелә
ТРГидрометеорологияһәмәйләнәтирә
мохитне күзәтү идарәсенең оператив
сводкасында.Аномальэссеһаваклимат
нормасыннан9градускаюгары.Моннан
тыш,урманнардаянгынчыгукуркынычы
зурбулуыигъланителде.

Казандагы объ ект ла р да

 Ка зан ның Ки ров ра йо
нын да Ур ман аръ я гы 
(За лес ный) бис тə се 
янə шə сен дə 353 гек-
тар җир дə “Са ла ват 
Кү пе ре” то рак мик ро-
ра йо ны тө зе лə. 

Моннаннәкъберелэлек
безгазетабызда:“Республика
ПрезидентыРөстәмМиңнеха
нов15майкөннебашкалабыз
КазанныңКиров районында
яңамикрорайонтөзелешенә
фатихасынбирде–“Салават
Күпере”неңнигезекорылачак
урынга истәлек капсуласы
салды”,дипязганидек.

Бүген “Салават Күпере”
күзгә күренеп үсә. Беренче
чираттагыобъектларны–22
биек йорт (6410 квартир), 3
поликлиника,6балаларбак
часы,2мәктәп–быелөлгертү
күздәтотыла.Беренчечират
ны торгызу 12,5млрд сумга
төшәчәк.

“Камгэсэнергострой”ААҖ
төзүчеләре12нчемикрора
йонның беренче чиратында
бишйорт торгызалар.Алар
субгенподрядшартындагы
“Градостроитель”ҖЧҖ (өч
йорт), “Стройинжиниринг”
ҖЧҖ(икейорт)җаваплылы
гында.Төзелешмәйданында
“СтройКран”механизаторла
рывертикальтигезләү, яңа
дан туфрак кайтарып салу,
субайсугуэшләрентәмамлап,
йөк күтәрүмеханизмнарына
хезмәткүрсәтүбеләншөгыль
ләнәләр. “Спецстрой”ҖЧҖ
төзүчеләретышкыинженер
лык челтәрләрен һәм эчке
суүткәргечләрне салубелән
мәшгуль.ӘЭлектрчелтәрлә
репредприятиесебелгечләре
төзелешмәйданынэлектрто
гыбеләнтәэминитүбурычын
башкаралар. Градостроител
ьлеләрҗилләтүкамераларын
урнаштыра,йортбиналарын
күтәрә–монолитһәмкирпеч
салуэшләребара.

Төзелешмәйданындаэш
өчсменалыитепоештырыл
ган. Бирегә, “Стройинжини
ринг”белгечләрендәкертеп,
450кешеҗәлепителгән.

“Градостроитель”ҖЧҖ
җаваплылыгындагы йорт
ларның беренчесе – 12/1
–19катлы,бишподъездлы.

Аның 8 каты инде күтәрел
гән.19катлы,әммабергенә
подъездлы12/2йортыныңда
стеналарыяртылашөелгән.
Ә 12/3 йортында хәл алда
рак–төзүчеләраның11нче
катын узыпбаралар.Бу аң
лашылада:соңгыйортбыел
тапшырылыргатиеш,әалда
саналганикесе–2016елның
мартаенда.

“Стройинжиниринг”ҖЧҖ
енә карый торган 12/4 һәм
12/5 йортларының 12 нче
һәм14нчекатларындамоно
литһәмкирпечсалуэшләре

бара.Аларныңберенче кат
ларындасылаучыларштука
турлаутигезләүгәдәкерешеп
киләләр.

Белгәнебезчә, монолит
эшеюгары һөнәри осталык
таләпитә.Һәмбуяктан“Гра
достроитель”дәсубподрядта
эшләүче “Олимп” компания
ләр төркеменеңИспандияр
Мусаевбригадасымонолит
чыларыаерылыптора.“Кам
гэсэнергострой” ААҖенең
сыйфат күзәтчелегебелгече
Эльбрус Гәрәев әйтүенчә,
әлегебригадагаяшьосталар

җыелган. Алар 12/2 йортын
нигезеннән башлап күтәрә
ләр, көйле һәм сыйфатлы
итепэшлиләр.

“Безнең унсигез кешелек
бригада Казанда, Чистай
дамонолитйортларсалуда,
футбол стадионын төзүдә
катнашты, – диИ.Мусаев.
–Төзелешмәйданындаһәр
кемнәнигътибарлылыкталәп
ителә,шунсызяхшысыйфат
ка ирешеп булмый. Безнең
коллективта моны барысы
дааңлый.Техниккүзәтчелек
хезмәтеннәнбезнеңэшебез
гә карата дәгъва булганы
юк”.Бригадир,гомумән,“Са
лават Күпере” төзелешендә
катнашуыннан канәгать. Ул
үзе башкалада 2003 елдан
яшиикән.

Ә “Салават Күпере”ндә
төзеләчәк барлык йортлар
ныңсаны92,буисә19мең
гаиләфатирлыбулачак,ягъ
ни 50меңнән артык кешегә
яшәү өчен уңайлышартлар
тудырылачакдигәнсүз.Яңа
фатирлар “Россия гаиләсе
өченторак”дәүләтпрограм
масыбуенчасатылачак.

ИспандиярМусаевныңмонолитчыларбригадасы122йортыннигезташыннанбашлап
күтәрә.Бригада«СалаватКүпере»ндәиңкөчлеләрдәнсанала

2015 ел Казан дәүләт
архитектуратөзелеш уни
верситеты өчен истәлекле.
Быелуниверситетоешуның
– 85, Татарстанда төзелеш
мәгарифенәнигезсалынуның
125еллыгыбилгеләпүтелә.

Республикабыз төзелеш
мәгарифенеңһәмархитекту
ратөзелешуниверситетының
яралуһәмаяккабасутарихы
игътибарга һәм ихтирамга
лаек.Әлегеюгарыукуйорты
үзенең тарихын император
Александр III 1890елның14
июнендәчыгарганУказбелән
бәйли.АныңнигезендәРос

сиянең6 төбәгендәсәнәгать
училищеларыбулдырыла.Ка
зандадатөзелешбелгечлеге
буенчаБерләштерелгәнсәнә
гатьучилищесынанигезсалы
на.Шәһәрдумасыаныңөчен
бинаныхәзергеК.Марксура
мындатөзергәтәкъдимитә.

Мөстәкыйль уку йорты
буларак төзелеш институ

ты 1930 елның 13маенда,
Наркомпрос карары белән
оеша.Шулукелның23ма
ендааңа“Казанкоммуналь
төзелеш институты” исеме
бирелә.

85 ел эчендәюгары уку
йортыкүптапкырларисемен
алыштырса да, миссиясе
асылдашул ук кала: илдә
баргантөзелешләрнеквали
фикациялебелгечләрбелән
тәэмин итү һәмфәнниҗи
тештерүмәсьәләләрен хәл
кылугаөлешкертү.

КДАТУматбугатхезмәте

 Ка зан дә ү ләт ар хи тек ту ратө зе леш уни вер си те ты ның 
– 85, Та тар стан да тө зе леш мә га ри фе нә ни гез са лы ну
ның 125 ел лы гы бил ге ләп үте лә. 

Тарихи дата

1 июнь көнне “Камгэсэнергострой” 
ААҖ дирекциясе каршындагы мәйданда 
Халыкара балаларны яклау көне уңаеннан 
бәйрәм чарасы уздырыла.

Ул 16 сәгатьтә башлана. Нәниләрне 
бәйрәмгә көтәбез!
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Күрегез безнекеләрне!
Кам гэ сэ нер гос т рой объ ект ла рын да

ИмтИханнар башланды
 Бы ел чы га ры лыш сый ныф уку

чы ла ры ның “Соң гы кың гы рау” 
чы ңын нан ар тык хис лә неп то рыр га 
ва кыт ла ры да бул ма ды – 25 май да 
Бер дәм дә ү ләт им ти ха ны ның төп 
эта бы старт ал ды. 

Дүшәмбе көнне география һәм
рус әдәбиятыфәннәрен сайлаган
укучылар беренче имтиханнарын
тапшырдылар.Чаллыдабердәмдә
үләт имтиханнары 46нчымәктәптә
үтте.27укучы–географиядән,162
укучырусәдәбиятыннансынаутот
тылар.

БДИны үткәрү бердәм расписа
ниесе нигезендә, мәҗбүрифәннәр
буенча имтиханнар түбәндәгечә уз
дырыла: 28май–рус теле; 1июнь
– база дәрәҗәсендәматематика; 4
июнь–профильдәрәҗәсендәгема
тематика.

Сайланганимтиханнар25май,8,
11,15,17һәм18июнькөннеүткәре
лә.8июньдәҗәмгыятьбелемеһәм
химия, 11 июньдә чит ил теле һәм
физика,15июньдәинформатика,би
ологияһәмтарихбуенчаимтиханнар
көтелә.Чит телдән сынаулар 1718
июньдәузачак.

Татарстандабыелтатартеленнән
бердәмреспубликаимтиханын(ул15
июньдәүткәрелә)11нчесыйныфны
тәмамлаучы114укучытапшыра.Шу
ларныңсигезе–Чаллымәктәпләре
укучылары.Бердәмреспублика им

тиханыныңнәтиҗәләреюгарыһөнәри
белембирүоешмаларытарафыннан
татартелеһәмтатарәдәбиятыналга
табадаөйрәнүбеләнбәйлеәзерлек
юнәлешләренәкерүимтиханнарыбу
ларакбәяләнә.

то рак тө зе ле ше – күз уңын да
ТР Пре зи ден ты ва зи фа ла рын 

ва кыт лы ча баш ка ру чы Рөс тәм 
Миң не ха нов тө зе леш бу ен ча ки
ңәш мә үт кәр де.

КиңәшмәдәТРтөзелеш,архитек
тураһәмТКХминистрыИрекФәйзул
линхәбәриткәнчә,2015елның22ма
енареспубликада851,5меңкв.метр
торакфайдалануга тапшырылган.
Социальипотекапрограммасыбуен
ча 348фатирга исәпләнгән гомуми
мәйданы19,1меңквадратметртәш
килиткән32йортсафкабастырылган.
Арендалытораккакилгәндәисә,2015
елдагомумимйданы71мең399кв.
метртәшкилиткән21торакйорттө
зүниятләнә.Бүгенгәмәйданы8мең
119,8 кв.метр тәшкилиткән 2 йорт
сафкабастырылган.

Ятимбалаларныңтораккахокук
ларынтормышкаашырупрограмма
сыбуенча2015елда331ятимфатир
белән тәэмин ителергә тиеш.Ирек
Фәйзуллин2015елдаТатарстанРес
публикасыбюджетында5һәманнан
күбрәк балалары булган гаиләләр
неторакбеләнтәэминитүөчен128
млн101меңсумакчакаралуныхә
бәритте.

Безнеңкызларбарысы
дареспубликаныңиңкөч
лесметачыларыарасында
–беренчеунлыкта.Әйтик,
Оксанагаберенчеөчлеккә
керүөченбарыбербалл
гынаҗитми калган.Баш
каларның күрсәткечләре
дәмактаугалаек.

Б и л г е л е ,  “ К ам г э 
с э н е р г о с т р о й ”  ААҖ
сметачыларыныңуңышын
дааларныңостазларының
өлешезур.Аларүзләредә
тәҗрибәлеөлкән хезмәт
тәшләре Елена Алексе
евнаСопинага,Людмиле
Васильевна Кузнецовага
һәм СветланаЮрьевна
Сидневагабикрәхмәтле.

Әйтергә кирәк,безнең
кызлар бу бәйгедә күп
кенә предприятиеләрнең
смета хезмәте җитәкче
ләребеләнкөчсынашты.
Казан,ЯрЧаллы,Әлмәт,
Алабуга,ТүбәнКама,Чис
тайшәһәрләреннән–“Се
тевая компания” ААҖ,
“Татнефть” ААҖ, “Союз
химпромпроект” проект
институты,“Домкор”ҖЧҖ,
“РемстройЭнергосервис”
ҖЧҖ,“ДиагностикаЭнер
госервис”ҖЧҖ, “Грань”
ҖЧҖ, ”ТатНИПИэнергоп
ром” (“КЭРИнжиниринг”
ҖЧҖфилиалы)һәмбашка
саллыгынаоешмалардан
җыелган30конкурсантның
яртысы – смета бүлеге
башлыгы булып эшләү
челәр.Ә бәйгенеңшарт
ларына килгәндә, анда

төзелеш оешмаларында
эшләү тәҗрибәсе булган
сметачыларкатнашаала.
Шунысын да әйтик: мон
дый конкурс республика
бызда икенче елын үткә
релә.Аныңмаксаты–иң
яхшы белгечләрне ачык
лау, сметачы һөнәренең
дәрәҗәсенкүтәрү,смета
чыинженерларныңһөнә
риосталыгынарттыру.

Бәйгедә “Камгэсэнер
гострой” данын яклаган
кызларныәлеяшьбелгеч
ләрдияргәбула.

Екатерина Емель
янова  ИНЭКАны 2012
елдатәмамлапкилде.Ул
укыгандада“Камгэсэнер
гострой” ААҖенең Е. Н.
Батенчукисемендәгести
пендиаты булды. Хәзер
индеәйдәпбаручыбелгеч.
Екатеринабәйгенеңузган
елгысындадакатнашкан,
киләчәктә дә катнашыр
гателәгебар.Тукталырга
ярамый, алга омтылырга

кирәк,диул.Һәмбыелгы
конкурскаәзерләнүдәяр
дәмкүрсәткәностазлары
нарәхмәтлебулуынәйтә.

ЛәйсәнХәсәнова да
ИНЭКАдаукыгандаСоци
алистикХезмәт ГероеЕ.
Н. Батенчук исемендәге
стипендиягә  ия булган
кыз.Улконкурстаберенче
мәртәбәкатнашуыһәмбик
дулкынлануытурындасөй
ләде.Мондыйтәҗрибәне
улүзеөченбиккыйммәт
кә саный. “Камгэсэнер
гострой”ААҖсметачыла
рының йөзенә кызыллык
китермәүөчентырыштык”,
–диЛәйсән.

Оксана Семенова
– смета бүлегенең баш
белгече, аның “Камгэсэ

нергострой”ААҖколлек
тивындаэшләүтәҗрибәсе
сигез ел. “Яшьләргә үз
көчләрен сынаумөмкин
легебиргәнмондыйбәй
генеоештыручыларгарәх
мәт,–диОксана.–Безнең
уңыштаҗылыкиңәшләре
беләнярдәмитепторган,
безгәышаныч күрсәткән
остазларыбызның өлеше
зур. Конкурска әзерләнү
мөмкинлегебиргәнҗитәк
челәргә дә рәхмәтлебез.
Өстәмә белем алу, ка
миллеккә омтылу безнең
эшебез өчен бикфайда
лы. Әйтик, мин үземюл
төзелешсметасытурында
күпмәгълүматтупладым,
һәмулмиңабәйгедә яр
дәм дә итте. Киләсе ел
гаҗиңеп кайтырга дигән
максат куйдык инде үз
алдыбызга.”

ЕленаЕфремовашу
лайукинститутелларында
“Камгэсэнергострой”ның
Е.Н.Батенчукисемендәге
стипендиатыбулганюгары
белемле инженер. Бүген
улсметабүлегендәәйдәп
баручытәҗрибәлебелгеч.
Сметачыларныңмондый
бәйгеләрдә киләчәктә дә
катнашачакларында һәм
яхшы нәтиҗәләргә ире
шәчәкләрендә аның да
берниндишигеюк.

 Ә ле ге рә сем дә сез 
 “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ве те ра ны” 

ме да ле нә ия бул ган ве те ран нар ны кү рә сез.  

Алар–“Камгэсэнергострой”дагынатүгел,шәһәребезнеңһәмреспубликабызныңтө
зелештармагындаабруйказанганкешеләр,дәрәҗәлеисемнәргәлаекбулганатказанган
белгечләр.Аларныңкүпеллыкфидакарьхезмәтләрепартия,башкармакомитет,мэрия,
“АкБарсХолдинг”компаниясе,“Камгэсэнергострой”ААҖтарафыннанкүпмәртәбәләр
мактау грамоталары,Рәхмәтхатларыбеләнбәяләнгән.Һәмменәкүптәнтүгелбүләк
ләрнең тагынберсенә– “Камгэсэнергострой”ААҖветераны”медаленәиябулдылар.
Ветераннаргабүләкне“Камгэсэнергострой”ААҖенеңэшләрбеләнидарәитүчесеКамил
ГакыйльулыЛатыфскийтапшырды.

Рәсемдә(сулдан):ЗәкияХөснуллакызыХуҗина,КамилГакыйльулыЛатыфский,
АльбертНиколаевичПетров,НуруллаХисмәтулыЗаһидуллин,

МаратФәйзелхакулыЙосыпов.

Хөр мәт Төрлесеннән

Ка зан да “Та тар стан Рес пуб ли ка сы ның 2015 
ел да иң ях шы сме та чы сы” һө нә ри ос та лык 
бәй ге се нең 3 нче йом гак лау ту ры уз ды. Ан
да бе рен че ике тур да иң күп балл җый ган 20 
ке ше кат наш ты. Йом гак лау ту ры на уз ган нар 
ара сын да “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ сме та 
бү ле ге хез мәт кәр лә ре – бү лек нең баш бел ге
че Ок са на Се ме но ва, әй дәп ба ру чы сме та чы
ин же нер лар Еле на Еф ре мо ва, Лей сан Хә сә но
ва һәм Ека те ри на Емель я но ва да бар. 

 Баш ка ла быз да гы Рес пуб ли ка кли ник хас та
ха нә се тер ри то ри я сен дә 100 урын га исәп лән
гән Пе ри на таль үзәк тө зе лә. Тө зе леш “2014
2016 ел лар га Та тар стан Рес пуб ли ка сын да  
сә ла мәт лек сак лау ны мо дер ни за ци я ләү” һәм 
“Та тар стан Рес пуб ли ка сын да 2020 ел га ка дәр 
сә ла мәт лек сак лау ны үс те рү” прог рам ма ла
ры кы са ла рын да алып ба ры ла. Объ ект ның 
за каз чы сы – “Гла вин вес тстрой», ген под ряд
чы сы – “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ, ген суб
под ряд чы сы – “Гра дос т ро и тель”ҖЧҖ.

Бинаҗидекатлыбулачак.Улхәзергеперинаталь
үзәккәябыккоридорбеләнтоташачак.Үзәктәавырлы
һәмбалатапканхатыннаргаконсультацияалу,дәва
лану,тернәкләнүмөмкинлегетудырылачак.

Объектта төзелеш эшләре быел январь аенда
башланганиде.Бүгенгекөндәбиредәградостроитель
леләрростверкларгабетонкоя,стеналарһәмколон
наларарматурлый.Төзелешне2016елныңазагына
төгәлләүпланлаштырыла.

“Градостроитель”ҖЧҖенең генеральдиректоры
урынбасарывазифаларынбашкаручыПетрСкрипчен
коәйтүенчә,эшграфикбуенчаалыпбарыла.Бетончы
ларһәммонолитчылардаҗитәрлек.Шушыкөннәрдә
төзелешмәйданындайөккүтәрүкранынмонтажлауны
планлаштыралар.

“Сыйфатка күзәтчелекитүһәм техник куркыныч
сызлыкхезмәтләребеләнкилешепэшлибез”,диПетр
Владимирович.Тырышлыкларыныңнәтиҗәседәкүз
алдында:әлегәкадәртикшерүчеләртарафыннанбер
дәгъвадабулмаган.

ТРТөзелеш, архитектура һәм тораккоммуналь
хуҗалыкминистрлыгыныңматбугатхезмәтемәгълү
матларынакараганда,Перинатальүзәктөзелеше1,12
млрдсумгатөшәчәк.Аның506млнсумнанартыгы–
республикабюджетыннан, 615млн сумыфедераль
үзәктәнбирелә.
Рәсемдә:Перинатальүзәктөзелешендәэшләүчеләр
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Синең кешеләрең, КамГЭС

тын гы сыз хез мәт тә 
үт кән ел лар

СалихФәтхуллин Чаллыга
1969 елның декабрендә килә.
ЛәкинЛениногорск нефть тех
никумынтәмамлаганКИПавто
матчыгаүзбелгечлегебуенчаэш
табылмый,чөнкиәлегәзаводлар
да,станокларда,димәк,аларга
хезмәткүрсәтердәйбелгечләргә
ихтыяҗдаюк.

Егет Камгэсэнергостройның
“Камскиезори” газетасыредак
торыК.Маркелов янына керә.
Якын итеп, киңәштабышөмет
итеп керүе була аның, чөнки
КонстантинМихайловичякташы
–Минзәләдәкүрешепбелешеп
яшәгән,танышкеше.Салих,га
зета төпләмнәрен караштырып
утырганҗиреннән: “Мине үзе
гезгәфотографитепалмыйсыз
мысоң?”–дипсорапкуя.Зирәк
акыллы, төпле фикерле баш
мөхәррир,фотография белән
мавыгуынбелгәч,Салихны“Кам
гэсэнергострой”берләшмәсенең
техникбүлегекаршындагыфото
лабораториягәҗибәрә.

ГЭСбистәсендәге4/1йорты
ныңберенчекатындагылабора
ториядәВладимирВасильевич
Шешинберүзе эшли икән.Са
лиханыңкуластындалаборант
эшенең нечкәлекләренә төше
нә башлый  кайсы эремәнең
составынаничәграммпорошок
саласынөйрәнә.Икеайдансоң
гына лабораториямөдире, ку
лынафотоаппарат биреп, аны
“съемкага” җибәрә. ЯгъниСа
лих инде техник булып санала
башлый. “Шешинмәктәбен узу
минемөченбиккыйммәт,чөнки
аныкыдайсыйфатлынегативлар
бүтәнкүргәнембулмадыминем.
Чынталантиясе,өстәвенә,ке
шебуларактагаятьигътибарлы
иде”,–дип,беренчеостазынса
гынып,ихтирамбеләнискәала
улбүген.

СоңракС.Фәтхуллининже
нер булып китә, ләкин асыл
да барыбершул укфотограф
хезмәтен башкара. Аның төп
бурычы:объектларгайөрү,гид
роэлектростанциятөзелешенең
барышын, заводлар, йортлар
төзелешенпленкагаалуһәмкә
газьгәбастыру.УлчактаЧаллы
җирендәгетөзелешләрилҗитәк
челәренеңкүзуңында.Лабора
торияхезмәткәрләреаларөчен
даимифотоотчетлар әзерләп
тора.Төзелештәгеүзгәрешләр
нечагылдырганфотосурәтләрне
самолеттанякивертолеттанда
төшерәләр хәтта.Фоторәссам
белән күккә КГБ хезмәткәре
дәменә.Төшүбелән улбөтен
пленкаларныҗыепала–күзәтү
шундыйкөчлебула.Сайланган
рәсемнәрдән берничә нөсхәдә
калынкалын альбомнар ясый
лар.Улальбомнарныфотограф
лар үзләре үкМәскәүгә,СССР
Энергетикаһәмэлектрификация
министрлыгына илтеп тапшы
ралар.“БеренчеальбомдаРИЗ
котлованыбулгандыр”,–дипис
кәалаСалихӘнвәрович.

Мактаутакталары,Гидротө
зүчеләрурамындагыпрессүзәк
тәлаборатория хезмәткәрләре
җаваплылыгында.Иңебуеике
шәрметрлы стендларныңһәр
кайсына аерым бер сюжетка
караганфотоларурнаштырыла.
Һәрстендныңүзэчтәлегебулыр
га һәмалардаими яңартылып
торыргадатиеш.

Лабораториякиңәйтелгәч,өч
фотограф,икелаборант–барлы
гыбишкешеэшлибашлыйлар.
Кино хезмәте дә оештырыла.
ЛаеклыялгакиткәнВ.В.Шешин
урынына, яңаҗитәкче –П. А.
Шапошниковкилә.Рәсмивакый

галарныфотогатөшерүнеПавел
Андреевичүзөстенәала.Спорт
темасын улДмитрийУшаковка
йөкли.СалихФәтхуллинмәдәни
тормышяңалыкларынобъектив
каалыргатиешбула.Әулчорда
Чаллыда тормыш бик җанлы,
төрлечараларешоештырылып
тора. Эрелеваклы артистлар,
иҗаткешеләре,әдәбиятсәнгать
әһелләре,коллективларбербер
артлыкиләтора–төшерепкенә
өлгер.КАМАЗтөзелешендәбул
ганбергенәвакыйгадафоторәс
самнар объективына алынмый
калмый,һәм газетажурналлар
дадөнья күргәнфоторәсемнәр
Камабуендагы төзелешләрнең
һәмхезмәткешеләренеңданын
бөтенилгәтарата.

Һө нәр – го мер лек
СалихӘнвәровичныңшушы

кызыклыда,җаваплыдаһөнәргә
алынуы,билгеле,очраклыбулма
ган.“Балачакмавыгуымгомерлек
хезмәткәәверелде,–дипсөйли
ул. –Беренчефотоаппаратым
“Смена” иде.Мәктәптә укыган
чактаук,баздаутырып,керосин
лампасыяктысындаэшлиидем.
Бервакытбабамунсумакчабир
дедә,“Смена6”дигәняңааппа
раталдым.Аннан,монда“Киев”
дипаталганфотоаппаратбелән
эшләдем.Җиһазларяңараторды,
әбуисәфотоларныңразмерын,
сыйфатыняңартыргамөмкинлек
бирәиде.Улҗиһазларныбүген
Шәһәртарихымузеендакүрергә
була.Негативларисәмузейдаһәм
Камгэсэнергострой архивында

саклана.Кыз
ганычка кар
шы, минем
шәхси архи
вымянды...”

“Иң  кы 
е н  в а к ы т 
ларисегездә
калганмы?”
дигән сорау
га  әң гә мә
дәшем: “Юк,
андый чак
ларбулмады
дакебек,–дипҗавапбирде.–
Яшьидек, көч ташып тора.Иң
матуреллариде...”Шулкызыклы
еллардан ул “ВатанАна” һәй
кәленясаганчорныискәалды.
Макетларыннанбашлап,аныко
руныңбөтенэтапларынфотога
төшерепбарганлыгынсөйләде.
Сүз уңаеннан:БиктимерМөрә
совныңһәйкәлнесалутурында
гы “На вечные времена” дигән
китабындаСалихФәтхуллинның
фотосурәтләрекулланылган.

Өчдистәелгомерен“Камгэ
сэнергострой” белән бәйләгән
фотосурәт остасыСалихФәт
хуллинныңсайлаганһөнәренә
күңелеберкайчандасуынмаган:
“Хезмәтемнебиктеләп,яратып
башкардым.Нәтиҗәсеозаккөт
терми,шундуккүренәбит–шу
нысы ошый. Яхшыфотосурәт
өченаерымакчадаалмыйсың,
мактаучы даюк, ләкин “спор
тивныйинтерес”яши,әлбәттә.
Аннары,кешеләрнешатланды
расың – бу да рухны күтәреп,
этәргечбулыптора.Фотосурәт

чекызыксынучан,теребулырга
тиеш.Үзеңканәгатьлекалуөчен
тырышасыңбукөчбирептору
чы,үзенәкүрәбертөрлешәхси
стимул”.

та мыр лар, га И лә 
Һәм дә вам

Салихның әнисе Хәдичә
Минһаҗетдинкызычыгышыбе
лән Ульяновскидан. Ул  1939
елдаЧаллыдамеханизаторлар
мәктәбен тәмамлаган, сугыш
ка кадәрдә, сугышелларында
датракторчыкомбайнербулып
эшләгән.Хәтта кыш көннәрен
дә комбайнның двигателен дә
үзкулларыбеләнтөзәтәторган
булган.

Әтисе Әнвәр Уральскида
туыпүскән.Булачакҗәмәгатен
бухгалтерлыккаукыргадипЧал
лыгакилгәчочраткан.Яшьгаилә
ХәдичәнеңМинзәләдә яшәү
че әтисеМинһаҗетдин янына
елышкан.Салих, әтисе сугыш
танкайткач,1946елдауртанчы
малай булып дөньяга килгән.

“Минзәләдә гомуми торакта,
кечкенә генә бүлмәдә яшәдек,
беркоридордасигезишек–си
гезгаилә,һәркайсындабишал
тыбала–барысыдамалайлар
иде”,–дипискәалаСалихага.
–Ишекалдытәрбиясендәтие
шенчәалдык...”

Аннары,гаиләбашлыгыТү
бәнКамадаэшләп квартирал
гач,Фәтхуллиннаршунда күче
нәләр.ӘниләреТүбәнКамада
сәүдә системасында эшләп,
ХезмәтКызылбайрагыордены
надалаекбула.

Салихүзебулачакҗәмәгате
Нэля белән бер класста укый.
Тугызынчысыйныфтансоңалар
бергәләпЛениногорскигаукырга
китәләр,Нэля–сәнгатьучили
щесына,Салихнефть технику
мынакерә.Икесеберелдауку
ларынтәмамлап,гаиләкоралар.
Салихармияхезмәтентәмамлап
кайткач,яшьләрЧаллыгакилә
ләр.НэляИвановнамузыкамәк
тәбендәбалаларгафортепьяно
буенчабелембирә.

АларныңулларыЭмиль хә
зерге вакытта гаиләсе белән
СанктПетербургта яши.Онык
ларыАртемдауниверситетбе
тергәнинде.

Кызганычка каршы, Нэля
Ивановна каты авырудан ва
кытсызгүриясебулган.Бүгенге
көндәСалихӘнвәровичтормыш
иптәшеСанияМәсгутовнабелән
аңлашып,тигезтатугомеркиче
рә. Үзенең кичерешләрен,ма
выгуларынаңлыйбелгәнеөчен
җәмәгатенәбикрәхмәтлеул.

Ярат кан шө гыль – 
Яр ты бә хет

Яратканшөгыль турындагы
истәлекләрдәбалачаккабарып
тоташа: “Балык тотарга яратам
мин. Беренче мәртәбә дүрт
яшемдәкармаксалдым.Берту
ганабыемКамилбеләнтегермән
буасынабардык.Улмиңакармак
тоттырып утыртып куйды.Мин
изрәп йоклап киткәнмен,шул
арадакечкенәгенәтабанбалы
гыкапканикән...Үсмерчактада
дусмалайларбеләнЫкелгасы
натөнкунабалыккакитәторган
идек.Учакягып,бәрәңгепеше
реп,таңнанкөнуртасынакадәр
балыккаптырабыз.Көнүзәгенә
генәәйләнепкайтабыз...”

Балыкка йөрүдән әлегәчә
туктаганыюк аның.Матур көн
булдыисә,китәм,барыкармак
белән тотам, ди. Дуслары бе
ләнЫкбуена йөри, Камага да
төшәикән.

Фоторәссамнарның матур
лыккагашыйк,аныкүрә,таный
беләторганзатларикәнебәхәс
сез.СалихӘнвәровичтаматур
лыкка битараф түгел – бигрәк
тәтабигатьнеярата.Аныкыш
кыкүренешләрнеңчисталыгы,
пакьлеге аеруча сокландыра
икән. “Аккошлар йөзгәнен дә
күрәсең,кояшчыгышынһәмба
ешында...Кояшкүтәрелепкенә
килгәнмәлләрдәҗангашундый
рәхәтлекиңә–сөйләпаңлатыр
лыктүгел”,–ди.Әммашундый
мәлләрнефотогатөшерүтеләге
сүрелүен яшерми: “Кулга кар
мак керсә,фотоаппаратны да
оныттыра...”

 Ап рель аен да “Энер ге тик” мә дә ни ят са ра ен да “Объ ек тив та – шә һәр 
та ри хы” ди гән үзен чә лек ле ча ра оеш ты рыл ды. Шу ның кы са ла рын да 
“Ва кыт без не сай ла ды” ди гән фо то рә сем нәр күр гәз мә се эш лә де. 400 
дән ар тык фо то су рәт тән тор ган күр гәз мә дә дис тә ярым ав тор ның хез
мәт лә ре тәкъ дим ител де. Алар ара сын да Са лих Фәт хул лин ның эш лә
 ре дә ла ек лы урын алып тор ды. 
Са лих Ән вәр улы Фәт хул лин ны без Кам гэ сэ нер гос т рой да эш лә гән 
фо то су рәт че бу ла рак бе лә без. Аның ко лач лы тө зе леш ләр бар ган 
ел лар бе лән бәй ле ис тә лек лә ре дә, тор мыш та гы ва кый га лар га мө
нә сә бәт ле фи кер лә ре  дә кы зык лы. 



График буенча бу санга 14 сәгатьтә кул куелырга тиеш.
Кул куелды – 13 сәгатьтә.

Ваклап сату бәясе килешү буенча
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Оештыручы–ачыктиптагы

акционерлыкҗәмгыяте

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ баш-
кар ма ди рек ци я се нең ве те ран нар 
со ве ты кот лый:  

Миң ну ра Сə ха бет дин кы зы Сə-
ла хо ва 

Ку ан дыр сын һəр ту ган көн сез не,
Кы рыс җил лəр ишек как ма сын,
Юл даш бу лып ал гы көн нəр дə дə,
Янə шə дəн бə хет ат ла сын.

* * *
“ Же лез но до рож ник” ҖЧҖ кол-

лек ти вы кот лый:
За кир җан Фə һим улы Га зет ди нов 

– теп ло воз ма ши нис ты
Ел лар узып, маң гай сыр лан са да,
Йө рə ге гез кал сын яшь ки леш.
Ал да бул сын Сез гə яз мыш яз ган
Бə хет, шат лык ти гəн мул өлеш.

Милади
июнь

Һиҗри 
1436

Атна көне Иртəнге Фəҗер Кояш 
чыга

Өйлə 
Зөһер

Икенде
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн
озынлыгыСəхəр 

тəмам
Мəчетлəрдə 

укыла
1 14 Шəгъбан Дүшəмбе 0.54 1.24 2.54 12.00 17.10 20.02 21.32 17.08

2 15 Сишəмбе 0.53 1.23 2.53 12.00 17.11 20.03 21.33 17.10

3 16 Чəршəмбе 0.52 1.22 2.52 12.00 17.12 20.05 21.35 17.13

4 17 Пəнҗешəмбе 0.51 1.21 2.51 12.00 17.12 20.06 21.36 17.15

5 18 Җомга 0.50 1.20 2.50 12.00 17.13 20.07 21.37 17.17

6 19 Шимбə 0.49 1.19 2.49 12.00 17.14 20.08 21.38 17.19

7 20 Якшəмбе 0.49 1.19 2.49 12.00 17.14 20.09 21.39 17.20

8 21 Дүшəмбе 0.48 1.18 2.48 12.00 17.15 20.10 21.40 17.22

9 22 Сишəмбе 0.47 1.17 2.47 12.00 17.15 20.11 21.41 17.24

10 23 Чəршəмбе 0.47 1.17 2.47 12.00 17.16 20.12 21.42 17.25

11 24 Пəнҗешəмбе 0.46 1.16 2.46 12.00 17.16 20.13 21.43 17.27

12 25 Җомга 0.46 1.16 2.46 12.00 17.17 20.14 21.44 17.28

13 26 Шимбə 0.45 1.15 2.45 12.00 17.17 20.15 21.45 17.30

14 27 Якшəмбе 0.45 1.15 2.45 12.00 17.18 20.16 21.45 17.31

15 28 Дүшəмбе 0.45 1.15 2.45 12.00 17.18 20.17 21.46 17.32

16 29 Сишəмбе 0.45 1.15 2.45 12.00 17.18 20.17 21.47 17.32

17 30 Чəршəмбе 0.45 1.15 2.45 12.00 17.19 20.17 21.47 17.32

18 1 Рамазан Пəнҗешəмбе 0.45 1.15 2.45 12.00 17.19 20.18 21.48 17.33

19 2 Җомга 0.45 1.15 2.45 12.00 17.19 20.18 21.48 17.33

20 3 Шимбə 0.45 1.15 2.45 12.00 17.20 20.18 21.48 17.33

21 4 Якшəмбе 0.45 1.15 2.45 12.00 17.20 20.18 21.48 17.33

22  5 Дүшəмбе 0.45 1.15 2.45 12.00 17.20 20.19 21.48 17.34

23  6 Сишəмбе 0.45 1.15 2.45 12.00 17.20 20.19 21.49 17.34

24  7 Чəршəмбе 0.46 1.15 2.46 12.00 17.21 20.19 21.49 17.33

25  8 Пəнҗешəмбе 0.46 1.16 2.46 12.00 17.21 20.19 21.49 17.33

26  9 Җомга 0.46 1.16 2.46 12.00 17.21 20.19 21.49 17.33

27 10 Шимбə 0.47 1.17 2.47 12.00 17.21 20.19 21.49 17.32
28 11 Якшəмбе 0.48 1.17 2.48 12.00 17.21 20.18 21.48 17.30

29 12 Дүшəмбе 0.48 1.18 2.48 12.00 17.21 20.18 21.48 17.30

30 13 Сишəмбе 0.49 1.19 2.49 12.00 17.21 20.18 21.48 17.29

Чаллы мөселманнары өчен намаз вакытлары

Дин вә мәгыйшәт

2015 – Әдә би ят елы

Китапта бай библиогра
фик мәгълүмат тупланган,
135авторныңтөрлежанрдагы
әсәрүрнәкләре,һәркайсының
фотосурәте, тәрҗемәи хәле,
иҗатытурындабелешмәурын
алган.Кайчандырберләшмәне
җитәкләгән каләм әһелләре
ХәнифХөснуллин,РавилЛот
фуллин,РафисСәлимҗанов,
МәхмүтГазизов,ФирдәвесБә
широва,РәшитБәшәр,Факил
Сафинистәлекләрекызыксы
нып укыла. Чаллының төзе
лешелларындагы күтәрелеш
рухы әдәбиятка күчә. Күңел
киңлекләре гигант төзелеш
киңлекләребеләнтәңгәлләшә,
дип яза тәнкыйтьчеРафаэль
Мостафин.

Җыр да ми нем
    шə һəр алу ым ки рəк,
Шун дый ни ят бе лəн
                     кил дем дə.
Кап ка лар ны ачар
              əф сен нə рем,
Ач кыч ла ры
    ту ган те лем дə, – дип

яздыМәхмүтГазизов “Шәһәр
капкасы төбендә” дигәнши
гырендә.

Берләшмәнеңбүгенгеҗи
тәкчесе Роза Хәмидуллина
язуынча, “Ләйсән”дә чыныгу
алып, Татарстан язучылар
берлеге әгъзасы булган язу
чыларның саныелданелар
туышатлыклыхәл.Берләшмә
әгъзаларының өч дистәдән
артыгы Татарстан язучылар
берлегенә кабулителгән.Ди
мәк, “Ләйсән”нең иҗат чиш
мәсесаекмый.Илкүләмендә
танылуалганГабдуллаТукай
премиясе лауреатлары,ша
гыйрьләрМөдәррисӘгъләмов,
РазилВәлиев,прозаикВахит
Имамов, Гаяз Исхакый исе
мендәгепремиялауреатлары
АйдарХәлим,ФакилСафин,
АбдуллаАлишисемендәгебү
ләкиясеРәшитБәшәр,Шәйхи
Маннур премиясе лауреаты
МансурСафинһәмбашкаязу
чыларбеләнхаклыгорурлана
ләйсәнлеләр.

“ӘдәбиЧаллы” китабы ун
бүлектәнгыйбарәт.Һәрбүлек
нең“Ләйсән”берләшмәсеша
гыйрешигыреннәнөзекбелән
ачылуызурмәгънәгәия.“Әдә
биЧаллы”альманах китабын

төзүдә, авторларныңәсәрлә
рен сайлапалуда, һичсүзсез,
Чаллы үзәк китапханәсенең
бүлекмөдире, “Ләйсән” бер
ләшмәсеҗитәкчесе,Татарстан
Республикасының атказанган
мәдәниятхезмәткәреРозаХә
мидуллинаһәмТатарстанязу
чыларберлегеәгъзасы,шагый
рәӘлфияСитдыйковазуркөч
куйганнар.Тегеякибуфактны
“Ләйсән” тарихына, авторлар
ныңбиографиясенә,иҗатына
кагылышлымәгълүматларны
ачыклау,төгәллекнебилгеләү,
газетажурнал тегелмәләрен
актарыпкарау,җентекләптик
шерү тырышлыкһәмүҗәтлек
таләпиткән.Рәхмәт,автортө
зүчеләравырлыкларныҗиңеп,
яхшысыйфатлыәдәбинәфис
китапәзерләгәннәр.

Уйлап карасаң, эшкә ке
решкәндәхәтта “Ләйсән”бер
ләшмәсен кайчанһәмкемнәр
оештыруы турында да төгәл
мәгълүматбулмаган.РозаХә
мидуллина,“Яктыюл”газетасы
тегелмәләрен актара торгач,
электәгежурналистларбелән
очрашыпсөйләшкәч,аеручаЗа

һидәНәбиуллинаалыпбарган
әдәби түгәрәкҗыелышыбер
кетмәләреһәмшагыйрьХәниф
Хөснуллинның “Яктыюл”ның
1983елның24ноябрьсанында
“Үсешюлында”дигәнистәлек
язмасыаша, “Коммунизмбай
рагы”газетасыредакциясекар
шындагыәдәбитүгәрәкнең1964
елның24 гыйнварындаәдәби
берләшмәгәәверелүеачыкла
на.Берләшмәҗитәкчесеитеп
газетамөхәрриреХәнәфиМан
нановсайлана.Берләшмәнең
башлангычадымнары,иҗади
эшчәнлегетурындаул“Беренче
адымнар”дигәнмәкаләсендә
биктәфсилләпяза.Әлегемәка
ләнеРозаХәмидуллинатарихи
язмаитеп“ӘдәбиЧаллы”кита
бынадакертә.

Чаллыкаласында“Ләйсән”
әдәбииҗатберләшмәсеное
штырып, эшчәнлегенҗанлан
дыруда Татарстан язучылар
берлегенең ярдәме зурбула.
ЯзучыларЗәкиНури,Мәхмүт
Хөсәен,РизаИшморат,Нәби
Дәүли,СөббухРафыйков,Сиб
гатХәким,ЭдуардКасыймов,
РазилВәлиев,ВахитИмамов
һәмбашкаларныңякыннанбу
лышлыгын тойган яшь каләм
ияләреялкынланыпиҗатитә
ләр,дистәләрчәкитапларчы
гарып,укучыларныңихтирамын
яулыйлар, татарәдәбимира
сынаүзөлешләрен кертәләр.
“ӘдәбиЧаллы”җыентыгыда
шуңабермисалбулыптора.

ХәмитМөхәммәтшин

“ Ләй сән” әдә би иҗат бер ләш мә се нең 50 ел лы гы уңа ен
нан (ул зур лап “Энер ге тик” мә дә ни ят са ра ен да бил ге ләп 
үтел де) Та тар стан ки тап нәш ри я тын да “Әдә би Чал лы” 
аль ма нах ки та бы ба сы лып чык ты. Ан да, бер ләш мә гә 
төр ле ел лар да йө реп, мон да ка лә мен чар ла ган, иҗа ты 
бө ре лә неп, киң мәй дан га чык кан, бү ген яңа даняңа әсәр
ләр ту ды ру чы һәм, ни кыз га ныч, ин де ара быз дан ки тәр
гә дә өл гер гән ләй сән ле ләр нең әдә би эш чән ле ге бе лән 
якын нан та ны ша сың. 

сә да ка ла р кү лә ме тә га ен лән де
Ра ма зан ае баш ла ну кө не, тә ра вих 

на ма зы рә ка гать лә ре са ны, фи тыр, фи
дия сә да ка ла ры кү лә ме тә га ен лән де

ШуныңбуенчаТатарстанмөселманна
рыДиниянәзарәтенеңТРмөфтиеКамил
хәзрәтСәмигуллинҗитәкчелегендәГолә
мәләрутырышыүткәрелде

КазанныңТынычлыкмәчетендәТатар
станмөселманнарыДиния нәзарәтенең
Голәмәләрутырышыүткәрелде.ТРмөф
тиеКамилхәзрәтСәмигуллинҗитәкчеле
гендәуздырылганҗыелыштабашказый
ҖәлилхәзрәтФазлыевһәмшураәгъза
ларыкатнашты,дипхәбәритәнәзарәтнең
матбугатхезмәте.

Хәзрәтләр рамазан ае башлану һәм
тәмамлану вакытына, тәравих намазда
укылаторганрәкагатьләрсанына,фидия
һәмфитрсәдакаларынакагылышлыдини
мәсьәләләрдәсөйләшүалыпбарды.

Дин әһелләре үзара киңәш тоткач,
мондый карарларга килделәр:ра ма зан
ның бе рен че кө не – 18 июнь; беренче
тәравихнамазыреспубликамәчетләрендә
17июньдәукыла,рамазанныңсоңгыкө
не–16июль.Димәк,17 июль дә – Ура за 
бәй рә ме нең бе рен че кө не.

ҖыелыштакатнашучыларТа тар стан 
мә чет лә рен дә ге имам нар тә ра вих на
ма зын да 20 рә ка гать укыр га ти еш  дигән
фикергәбертавыштанкилделәр.

Фитыр сәдакасы күләмен арпа һәм
йөзем бәясеннән чыгып билгеләргә ки
лешенде.

Фи тыр сә да ка сы бер кешегә, арпа
бәясенәкарап,–100сум,йөзембәясенә
карап,–500сум.

Фи дия сә да ка сы–200сум.
Нисаб көмеш (592 грамм)бәясеннән

чыгыписәпләгәндә–18меңсум.
Нисабалтын(85грамм)бәясеннәнчы

гыписәпләгәндә–170меңсум.
Фи дия

Рамазанаендауразатотаалмаганке
шеләр уразаларынбашка айларда тота
ала, уразаныбөтенләй тотаалмаганнар
исәфидиясәдакасытүләргәтиешбула.
Фидия–уразатотмаганкөннәрөченби
релә торган сәдака.Фидияакчалата тү
ләнергәмөмкин.

Фи тыр
Рамазан аендафитыр сәдакасе һәм

зәкәтбилгеләнә.Фитырсәдакасебирүһәр
мөселмангадавәҗебгамәлләрдәнсана
ла.Фитырсәдакасемохтаҗларгабирелә.
Фитырсәдакасен,мөселманбулмаганнар
данһәмфәкыйрьләрдән тыш,бар кеше
дә бирергә тиеш.Фитырны гаилә баш
лыгыбарлыкгаиләәгъзаларыһәманың
тәрбиясендәбулганкешеләрөченүзенең
кеременнәнтүли.Ирбалабалигъбулуга,
фитырныүзеөченүзкеременнәнтүләргә
омтылыргатиеш.Андыймөмкинлегебул
маганочракта,бубурычгаиләдәгебашка
иратларөстенәтөшә.

«Татаринформ»


