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Чал лы да то рак йорт лар ны ка пи таль 
ре монт лау дә вам итә. Тө зек лән де ре лер гә 
ти еш ле 144 йорт ның бү ген ге көн гә 67се нә 
ре монт ясал ган. Мах сус ко мис сия шу лар
ның 21ен ка бул ит кән, кал ган на ры җи ре нә 
җит ке реп ре монт ла нып бе тәр гә ти еш.

Яр Чал лы шә һәр баш кар ма ко ми те
ты җир ас ты ки чү лә рен тө зек лән де рер
гә алын ды. Рес пуб ли ка җи тәк че ле ге бу 
мак сат ка 36 мил ли он сум ак ча бү леп 
бир де.

Шә һәр гә яңа  ав то бус лар кайт ты, дип 
хә бәр итә ха ки ми ят нең мат бу гат хез мә те. 
Сен тябрь ба шын нан Чал лы хал кы на 190 
Не фАЗ хез мәт күр сә тә баш ла я чак. Алар 
элек трон сис те ма бе лән җи һаз лан ган, шу
ңа кү рә кон дук тор сыз йө ри я чәк ләр. 

“Мәк тәп кә әзер лә нер гә бу лыш!” ак
ци я се кы са ла рын да хәй рия ча ра ла ры 
шә һәр нең өч ра йо нын да тә га ен лән гән. 
Бе рен че бу лып ак ци я не Ав то за вод ра йо
ны баш лап җи бәр де. 11 ав густ та “Оке ан” 
рес то ра нын да күп ба ла лы 10 га и лә дә 
яшә ү че 25 ба ла га укуязу әс бап ла ры алу 
өчен сер ти фи кат лар тап шы рыл ды.

“То рак”  фе де раль мак сат чан прог
рам ма сы кы са ла рын да Та тар стан га 
фе де раль бюд жет тан 377,8 млн сум 
ак ча бү лен гән. Агым да гы ел да кон кур
ста сай лап алын ган 12 тө бәк ара сын да 
әле гә мак сат ка 2,99 млрд сум ак ча би
рел гән. Бу хак та РФ Хө кү мә те сай тын да 
хә бәр ите лә.

“Та тар стан Рес пуб ли ка сын да бәй рәм 
көн нә ре һәм ис тә лек ле да та лар ту рын
да” гы ТР За ко ны бу ен ча Та тар стан да 30 
ав густ – Та тар стан Рес пуб ли ка сы кө не эш 
кө не бул ма ган бәй рәм кө не. Ул бы ел як
шәм бе гә  ту ры ки лү сә бәп ле, РФ Хез мәт 
ко дек сы ның 112 нче мад дә се ни ге зен дә, 
рес пуб ли ка да яшә ү че ләр дү шәм бе ял 
итә чәк. Шу лай итеп, биш көн лек эш ат
на сын да 29, 30 һәм 31 ав густ ял көн нә ре 
дип са на ла.

Мәс кә ү дә кү ре нек ле та тар дра ма тур
гы, җә мә гать эш лек ле се Ту фан Миң нул
лин ны ис кә алу ки чә се уз ды ры ла чак. 24 
ав густ та сә гать кич ке 6да баш ла на чак 
мә дә ни ча ра Аса дул ла ев йор тын да бу ла. 
Г.Ка мал исе мен дә ге Та тар дә ү ләт ака де
мия те ат ры Та тар стан Рес пуб ли ка сы ның 
Рос сия Фе де ра ци я сен дә ге вә ка ләт ле вә
кил ле ге бе лән бер лек тә оеш тыр ган әле ге 
ча ра 2012 ел да ара быз дан кит кән Ту фан 
ага Миң нул лин ның ту у ы на 80 ел ту лу уңа
ен нан үт кә ре лә.

Чал лы да “Шә һәр дә парк нин ди бу лыр
га ти еш? Җи ңү пар кы үр нә ген дә” ди гән 
про ект се ми на ры үтә. Ачык фи кер алы шу 
нә ти җә лә ре бу ен ча парк ны тө зек лән де рү 
өчен сай лап алын ган про ект ны ях шыр ту 
бу ен ча ка рар лар ка бул ите лә. Се ми нар да 
парк яз мы шы на би та раф бул ма ган һәр
кем кат на ша ала. Ба ры тик ал дан он лайн 
фор ма да (https://agentstvostategievents.
timepad.ru/event/222826/) тер кә лер гә ге нә 
ки рәк. Се ми нар 22 июль дә 17.30 сә гать тә 
шах матшаш ка клу бын да, Җи ңү пар кын да 
(Ты ныч лык пр. 81) үтә.

 Чал лы да 2008 ел дан бир ле үт кә ре леп 
ки лү че чә чәк бәй рә ме бы ел 29 һәм 30 ав
густ ка тә га ен лән гән. Аның кы са ла рын да 
чә чәк ком по зи ци я лә ре һәм при чес ка лар 
бәй ге се уз ды ру ка рал ган. Тра ди ция бу
ен ча, кон курс лар да шә һәр нең то ракком
му наль ху җа лы гы пред при я ти е лә ре һәм 
бюд жет оеш ма ла ры кат на ша чак. Бәйрәм 
тамашасы сәгать 10 да башлана һәм кон
церт белән тәмамлана.

Төзелешобъектларында

Рөс тәм Миң не ха нов июнь 
аен да Ка ма ба ла лар ме ди
ци на сы үзә ген дә ге боль ни
ца ның  тө зек лән де рел гән 
“Г” бло гын ка ра ган да: “Хә зер 
бе рен че чи рат та 2 нче шә һәр 
боль ни ца сын тө зек лән де рү 
то ра”, – дип бел дер гән иде. 

Сүз Яр Чал лы җи рен дә 
ко лач лы тө зе леш баш лан гач 
бе рен че ләр дән бу лып са лын
ган сә ла мәт лек сак лау уч реж
де ни е се – ГЭС бис тә сен дә ге 
дүрт кат лы ста ци о нар һәм ике 
кат лы по лик ли ни ка ны тө зек
лән де рү ту рын да. Бу чал лы
лы лар өчен күп тән кө тел гән 
ях шы хә бәр бул ды, чөн ки 
би на лар да, алар ның ком му
ни ка ция чел тәр лә ре, бар лык 
җи һаз ла ры да туз ган. Төр
ле мәгъ лү мат чы га нак ла ры 
объ ект ның тау шал ган лы гы 
55 про цент дип бел де рә. Хас
та ха нә дә кул ла ны ла тор ган 
җи һаз лар да 70 про цент ка ис
кер гән икән. Шә һәр баш кар ма 
ко ми те ты җи тәк че се На ил 
Мәһ ди ев исә ха ки ми ят тә уз
ган эш лек ле ки ңәш мә ләр нең 
бер сен дә  тө зек лән де рү эш
лә ре нең бе рен че эта бы на 

176 млн сум ак ча бү ле неп 
би ре лә чә ген  бел дер де.

2 нче шә һәр хас та ха нә сен 
ка пи таль тө зек лән де рү эше 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
кол лек ти вы на тап шы рыл ды. 
Һәм ме нә бер ай элек ак ци о
нер лык җәм гы я те нең бү лен
дек пред при я ти е се – суб ген
под ряд та гы “Кам гэс жил строй” 
ҖЧҖ тө зү че лә ре объ ект ка 
кил де ләр. 

Хә зер ге ва кыт та 4 кат лы 
ста ци о нар би на сы яр ты лаш 
тө зү че ләр ка ра ма гы на кү че ре
лә, ягъ ни ак рын лап бу ша ты ла. 
Ас кы кат лар да гы авы ру лар 
ка бул итү, ин тен сив те ра пия 
һәм ре а ни ма ция бү лек лә рен
дә “Кам гэс жил строй” ҖЧҖ 
тө зү че лә ре эш кә ке реш те. 
Оеш ма ның өл кән про ра бы 
Люд ми ла Со ко ло ва бел дер
гән чә, боль ни ца эш лә ү дән 
тук та ма я чак, һәм ре монт ны 
шу лай өлеш ләп баш ка рыр га 
ту ры ки лә чәк. “Бил ге ле, 1971 
ел да ук фай да ла ну га тап шы
рыл ган би на га бер дә кул ти
мә гән дип әй теп бул мый,  ди 
Люд ми ла Ива нов на. – Әй тик, 
төр ле ва кыт та аның тү бә се 

дә ре монт лан ган, өлеш чә 
ишектә рә зә ләр дә яңар тыл
ган. Шу лай да, “Ис ке гә ти сәң, 
исең ки тәр” ди гән әй тем бик 
урын лы ин де бу оч рак та. Тө
зе леш эш лә ре нә ке реш кән че, 
туз ган җи һаз лар дан ары ныр
га, кай чан дыр өс теөс те нә 
ко рыл ган сте на па нель лә рен, 
кат лыкат лы идән өс лек лә рен 
сү тәр гә, сте на лар дан плит
ка лар ны ко яр га ту ры ки лә. 
Чор ма һәм под вал лар да гы 
җил лә тү җи һаз ла ры, тор ба лар 
– ба ры сы да алыш ты ры лыр га 
ти еш. Бүл мә ләр нең бү ле не ше 
дә үз гә рә чәк, һәр па ла та да 
душ һәм ту а лет бу лыр га ти
еш. Лә кин әле гә без нең кул га 
бер нин ди сы зым нар да кер
гә не юк...” 

Ә ка пи таль тө зек лән де
рү нең бе рен че эта бын ел 
аза гы на тә мам лау бу ры чы 
ку ел ган. Дө ре сен әйт кән дә, 
тө зү че ләр нең эш кә то тын
ган, биг рәк тә ис ке не сү тәр гә 
ке реш кән мә лен күр гән дә, 
кү ңел дә бор чы лу туа: ва кыт 
аз би рел гән, ә эш кү лә ме 
ча ма сыз күп ке бек. Лә кин 
бер ни ка дәр ва кыт тан соң 
объ ект ка ка бат кил гәч, шик
шөб һә та ра ла, ки ре сен чә, 
тө зү че ләр ту дыр ган ма тур
лык ка, алар ның уң ган лы гы
на, ты рыш лы гы на сок ла нып 
ка рый сың. Бу һәр ва кыт шу
лай. Һәм, әл бәт тә, без нең 
тө зү че ләр 2 нче боль ни ца да 
да сы нат мас лар ди гән ыша
ныч бар.

Йорт лар ның күп че ле ге “Кү зә нәк ле 
бе тон за во ды” ның 141 нче се ри я се ни
ге зен дә про ект лан ган. Алар да лифт лар, 
те ле фо ния, до мо фон, ян гын сиг на лы сис
те ма сы – бар да за ман ча бу ла чак.

Җы лы кир печ йорт лар чис та би зә леш 
бе лән тап шы ры ла. Йорт лар ти рә сен дә 
ма ши на кую урын на ры, ба ла лар мәй дан
чык ла ры бул ды ру күз дә то тыл ган. 

Прог рам ма ны мик ро ра йон тө зе ле шен 
га мәл гә ашы ру өчен мах сус оеш ты рыл
ган “За ме ле кесье” ҖЧҖ бү лен дек ком
па ни я се га мәл гә ашы ра. 

Әле ге ком п лекс ны “уңай лы эко
ном” дип атар га бу ла, чөн ки уңай лы 
һәм сый фат лы то рак ның бә я се эко
номкласс ка ка рый: фа тир бә я лә ре 
1,4 мил ли он сум нан баш ла на.

Про ект Рос сия Сак лык бан кы, “АК 
БАРС” АКБ, “ВТБ24”, “Аверс” банк парт
нер лы гын да, ягъ ни ак кре ди та ци я лән гән, 
шул исәп тән дә ү ләт як ла вын да гы отыш
лы прог рам ма ни ге зен дә ге ипо те ка  яр
дә мен дә га мәл гә ашы ры ла. 

“Замелекесье”ҖЧҖ
Сатуофисыныңадресы:Гидротө

зүчеләрурамы,17.
Тел.:8(966)2507979
8(987)4005158

Рек ла ма хо ку кын да

“Камгэсэнергострой”ныңяртыгасырлыктарихымеңәрләгәнкеше
ләрнеңязмышынакагылышлывакыйгаларгабай.Аларарасында
ТүбәнКамаГЭСыбеләнКАМАЗгынатүгел,торактөзелешедәаерым
урыналыптора.“Камгэсэнергострой”елъязмасындалаеклыурын
тотучышәһәртөзелешебүгендәдәвамитә.Чаллыкаласының22нче
Мәләкәсаръягымикрорайонында“Камгэсэнергострой”ачыкакцио
нерлыкҗәмгыятеүзторактөзелешепрограммасынгамәлгәашыра.
2016елныңберенчеяртысында“Камгэсэнергострой”ААҖкомпания
ләртөркемеәлегемикрорайондаберенче22/02торакйортынфайда
ланугатапшырачак.Нәкъменәшушыйорттансоциальинфраструкту
раобъектлары–мәктәпләр,балаларбакчалары,сәүдәофис,ялитү
учреждениеләребулганяңагаиләмикрорайонытөзелешебашлана.

“Камгэсэнергострой”ААҖ
компанияләртөркемехезмәт
кәрләреөченмахсустәкъдим
нәркүздәтотыла.

2нчешәһәрхастаханәсенкапитальтөзекләндерү
эше“Камгэсэнергострой”ААҖколлективынатап
шырылды.Авыруларкабулитү,интенсивтерапия
һәмреанимациябүлекләрендә“Камгэсжилстрой”
ҖЧҖтөзүчеләреэшкәкереште.
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Ерактагыобъектта

Яңа шә һәр нең 13 нче ком плек сын да гы бак ча да тө зе леш 
эш лә ре тә мам,  хә зер ге ва кыт та дә ү ләт тө зе леш кү зәт че ле
ге ин с пек ци я се та ра фын нан күр сә тел гән җи теш сез лек ләр 
бе те ре леп, фай да ла ну га тап шы ру га әзер лек ба ра. 

Мә лә кәс аръ я гын да җит ке ре лә тор ган бак ча би на сы 
да ко рыл ган, тү бә се ябыл ган. Би ре дә, ишектә рә зә кую, 
би зә леш эш лә ре бө тен ку ә те нә ба ра. Ин же нер лык ко рыл
ма ла рын ур наш ты ру га “Спец строй” оеш ма сы, Яр Чал лы 
җы лы лык ком па ни я се җә леп ител гән. Ишек ал дын тө зек
лән де рү дә ике оеш ма җа вап лы: “Ви раж” фир ма сы юл лар, 
сук мак лар са ла, яшел лән де рү дә “Гор зе лен хоз” эш ли. Өс те 
ябу лы бе сед ка лар тө зү дә вам итә. Бак ча тө зе ле шен дә эш
лә ү че ләр ал ды на кат гый бу рыч лар ку ел ган, чөн ки тап шы
ру ва кы ты итеп бил ге лән гән 1 сен тябрь гә ка дәр са нау лы 
көн нәр ка лып ба ра. 

Без бак ча би на сы ның икен че ка тын да эш лә ү че “Кам
гэс строй центр” сы лау чыби зә ү че лә ре янын да бул дык. 
Алар ба ры сы да тәҗ ри бә ле, тө зе леш тә бер ге нә дис тә ел 
эш лә ми ләр. 

“Гознак”предприятиесенеңКраснокамс
кидагыфилиалында“банкнотһәммахсус
кәгазьҗитештерүпроизводствосы”төзе
лешедәвамитә.

Про ект ни ге зен дә җит ке ре лә тор ган җи теш те рү 
кор пу сын да яңа һәм мо дер ни за ци я лән гән тех но
ло гия ли ни я лә ре, чел тәр һәм ком му ни ка ци я ләр, 
ад ми нис т ра тив һәм склад урын на ры ур наш ты ру 
күз дә то ты ла. Объ ект ның төп под ряд чы сы – “Кам
гэ сэ нер гос т рой” ААҖ.  

Бы ел гы ел яңа җи теш те рү кор пу сын тор гы
зу да хә лит кеч бу лыр га ти еш. Мо но лит кар кас лы 
буеиңе 220х73 метр лы би на да кә газь чи ма лын 
эш кәр тү дән баш лап әзер про дук ция алу га ка дәр
ге тех но ло гик ли ния ур наш ты ру кү зал ла на. 

“Кам гэ сэ нер гос т рой АА Җе нең про из вод ствотех
ник бү ле ге баш лы гы урын ба са ры Ра мил Фәт кул лин 

сүз лә ре нә ка ра ган да, объ ект та эш тә ү лек әй лә нә се 
тук та мый. Би ре гә 20 бе рәм лек мах сус техн и ка, 220 
ке ше җә леп ител гән. Тө зе леш мәй да нын да “Кам
гэс строй мон таж”, “СтройКран”, “Спец строй”, “ПЭС”, 
“Кам гэс жил строй”, “Кам гэс строй центр”, “КИТ”, “ЛС
групп”, “Урал стройп рог ресс”, “Стройаль янс”, “Хим с
таль кон ст рук ция”, “ТСК” оеш ма һәм фир ма ла ры ның 
вә кил лә ре эш ли. 

Объ ект та хә зер җи һаз лар мон таж ла на: кә газь 
җи теш те рү ма ши на сын мон таж лау өчен фун да
мент ко е ла. Шу лай ук ур наш ты ру өчен электр 
шкаф ла ры һәм ре ку пе ра ция җай лан ма ла ры ка
бул ите лә.

Тө зе леш эш лә ре нә кил гән дә, мо но лит кар кас кою 
ту лы сын ча баш ка рыл ган, ме талл кон стр ук ци я ләр не 
җыю тә мам ла ну га та ба ба ра. Сэнд вичпа нель ләр 
ур наш ты ру дә вам итә. Би зә леш эш лә ре дә вам итә, 
хә зер ге көн гә 14 мең квад рат метр дан ар тык мәй
дан сы лап ти гез лән гән. Тө зү че ләр шу лай ук тү бә 
ябу, эч ке ин же нер лык ко рыл ма ла рын үт кә рү бе лән 
шө гыль лә нә ләр.

Зинаида Ва
сильевна Крас
нова би зә ү че бу
лып 1979 ел дан 
эш ли.  Чы гы шы 
бе лән ул Сар
ман ра йо нын нан 
икән. Мәк тәп тән 
соң Тү бән Ка ма 
шә һә рен дә һө нәр 
үз ләш тер гән. Ә 
“От дел строй” га 
1981 ел да кил гән. 
Һө нә ре нә туг ры 
ка лу ы ның сә бә

бен: “Ярат ма сак, кы рык ел эш лә мәс идек”, 
– дип кыс ка гы на итеп аң ла тып би рә ул. 
Зи на и да Ва силь ев на ты рыш хез мә те өчен 
“Кам гэ сэ нер гстрой ААҖ ве те ра ны” күк рәк 
бил ге се бе лән бү ләк лән гән. 

НәкыйбәГайнетдин кызыТәкавиева тө зе
леш кә 1976 ел да 47 нче һө нәр учи ли ще сын тә
мам лап кил гән. Хез мәт юлын “От дел строй2”дә 
Гү зәл Мадъ я ро ва кул ас тын да баш ла ган. Нә кый бә 
ха ным ның сы лау чыбу яу чы бу лып эш ли баш ла вы на 
тиз дән дүрт дис тә ел бу ла. Шул ел лар эчен дә аның 
кул ла ры аша бик күп объ ект лар үт кән. “Бө тен шә һәр 
без не ке!” – дип үзе өчен ге нә тү гел, бар лык хез мәт
тәш лә ре исе мен нән го рур ла нып әй тә ул. 

ФирдәүсияЗәйнулла кызыМир
сәйҗанова– пли тә са лу чы, мо за и ка
чы. Тө зе леш тә ул 1974 ел дан, ягъ ни 
40 ел дан ар тык ин де. Бай так ва кыт 
Йорт лар тө зү ком би на тын да эш лә гән, 
ан на ры “От дел строй” га кил гән. Хә зер
ге ва кыт та Фир дә ү сия ха ным Мә лә кәс 
аръ я гын да гы бак ча би зә ле ше бе лән 
мәш гуль.  Ул сал ган төс ле пли тә ләр
нең ма тур лы гы нә ни ләр нең кү ңе ле нә 
дә иңә чә ген бе леп, бө тен җан җы лы сын 
ку шып эш ли ул.  

Эш кү лә ме зур, ва кыт кыс ка бу лу
га ка ра мас тан, объ ект ны бил ге лән гән 
көн гә өл гер тә чәк лә ре нә ыша на лар бу 
уң ган ха ным нар. “Кам гэс строй центр” 
оеш ма сы ның әле ге объ ект та эш ләр не 
оеш ты ру чы сы Ве ра Дмит ри ев на Вай пан 
да: “Тәҗ ри бә ле би зә ү че ләр өчен әле ге 
бак ча ның би зә ле ше та ныш. Ма те ри ал
лар бе лән тот кар лык юк. Ва кыт бик тар 
– шу ны сы гы на бар ин де”, – ди. Кам гэ сэ нер гос т рой лы лар ның кү ңел җы лы сы бе лән са лын ган бак ча лар, 
уз ган ел тап шы рыл ган на ры ке бек, иң ях шы лар рә тен дә бу лыр дип өмет лә ник.

БыелЧаллыдаҗиткереләторганалтыбак
чаныңикесекамгэслыларҗаваплылыгында.
Аларныңберсе–Яңашәһәрнең13нчеком
плексында,икенчесеМәләкәсаръягындаса
лына.

Ул2009 ел да “Һө нә ре бу ен ча 
иң ях шы” исе ме нә дә ла ек бул
ган иде. Дүрт дис тә ел га якын 
ти мер юл да икән ин де Нә кыйп.  
“Ирегет ләр ге нә баш ка ра ала 
тор ган эш бит, шу ңа дыр, баш
ка өл кә гә ки тү уе ма да кер гә не 
юк”, – ди ул. 

Ки ров өл кә се нең Нок рат 
Ала ны ра йо ны Пе нә гәр авы лы 
еге те мәк тәп  не тә мам лау га ук 
ти мер юл да ма ши нист яр дәм че
се бу лып эш ли баш лый. Ан на ры 
Юди но да ти мерь юл чы лар  учи
ли ще сын тә мам лый һәм 1979 
ел дан ин де ма ши нист бу лып 
ки тә. Эш тә үзен ях шы як тан 
күр сәт кән өмет ле яшь егет кә 
бе ле мен кү тә рер гә мөм кин лек 
би ре лә: Нә кыйп Му ром шә һә
рен дә ге “Ма ши нист мәк тә бе”н дә 
укып кай та. 

Ка ма аръ я гы на Нә кыйп Фәса
хов ча кы ру бе лән 1982 ел да ки
лә. Бө гел мә де по сы на ур на ша 
һәм аның бер тар ма гы бул ган 
Круг лое По ле да өч ел эш ли. Ә 
1985 ел дан ул “Же лез но до рож
ник” та.  

Һө нәр гә ки лүе ту рын да үзе 
бо лай дип сөй ли: “Ти мер юл
га тар ты лу без нең кан да бул са 
ки рәк. Әти ем го ме ре буе Нок
рат Ала нын да ма ши нист бу лып 
эш лә де. Мәк тәп тән соң ук ми не 
дә үз юлын нан иярт те. Әти нең 
ту ган нан ту га ны Миң не хәй абы
е быз да ма ши нист иде. Аның 
улы – Габ дел хәй абый – юга ры 
бе лем ле ти мерь юл чы, БАМ
да – Тын да да де по баш лы гы 
бу лып эш лә де. Кыз га ныч, әти 
ара быз дан ир тә кит те, 53 яшен
дә гүр ия се бул ды. Ә ме нә ми не 
үзе нең дә вам чы сы итеп кал ды
ра ал ды.  Ва кыт лы ча гы на дип 
кил гән идем, ти мер юл җи бәр
мә де ин де. 

Үс мер чак та мин ге о лог бу лу 
ту рын да хы ял лан ган идем. Ике 
ел җәй кө не ге о лог лар бе лән 
эш лә дем. Алар без нең як лар га 
нефть эз ләп ки лә ләр иде. Учак 
ягып кич уты ру лар ның ро ман
ти ка сы кы зык ты ра ин де. Бак
саң, ти мер юл да да ро ман ти ка 
та бы ла икән. Яшь чак та 65–70 
ва гон лы сос тав лар бе лән ерак 
ара лар га йөр гән бул ды, ягу лык 
ма те ри ал ла ры, ав то ма ши на лар  

та шы дым. Җи деси гез сә гать 
ба ра сың да тук тап дүрт сә гать 
ял итә сең, йок лый сың. Ан на ры 
ки ре икен че по езд бе лән кай та
сың. Ял итә сең һәм та гын эш кә 
чы га сың... Яшь чак лар да йөр гән 
юл лар са гын ды ра, ел ның һәр 
дүрт фа сы лын да та би гать нең 
ир тән ге ма тур лы гы, саф һа ва, 
ил нең ир кен ле ге – ба ры сы да 
күз ал дын да...” 

Теп ло воз ма ши нис ты бу лып 
эш ләү өчен нин ди сый фат лар га 
ия бу лыр га ки рәк? 

“Аның сә ла мәт ле ге нык, ос
та лы гы җи тәр лек бу лыр га ти еш, 
– дип җа вап би рә бу со рау га Нә
кыйп. – Эш кә ке реш кән дә йо кы
сы туй ган, нерв ла ры ты ныч бу лу 
шарт. Ан на ры, игъ ти бар лы бу лу 
та ләп ите лә. Ма ши нист теп ло
воз ны гы на тү гел, юл ка гый дә лә
рен дә бе лер гә ти еш. Рег ла мент 
бар: һәр сиг нал ны бил ге ләп, яр
дәм че бе лән хә бәр лә шеп то ра
сың. Юл да җи теш сез лек бул са, 
без дис пет чер га хә бәр итә без. 
Ул та гын ти еш ле служ ба лар га 
хә бәр би рә”.

Нә кыйп  па ро воз йөр тү че дә 
әле, Йош карОла да прак ти ка 
уз ган ва кыт та хәт та кү мер ягып 
йө ри тор ган па ро воз да эш лә гә не 
бул ган. Па ро воз лар хә зер хәр би 
за пас та, па ро воз йөр тү че ләр 
хәр би ко мис са ри ат та исәп тә то
ра, дип аң ла та ул. 

Бишал ты мең тон на лы зур 
сос тав лар бе лән ида рә итәр гә 
өй рәт кән ос таз ла ры на бик рәх
мәт ле Нә кыйп Фә са хов. Юди но
да – Ва си лий Фе до ров, “Же лез
но до рож ник” та Ни ко лай Ива но
вич Де ни сов, Вик тор Ива но вич 
То ма шов, Ми ха ил Ни ко ла е вич 
Жуж гов аңа ма ши нист һө нә ре
нең неч кә лек лә рен тө ше нер гә 
яр дәм ит кән нәр. 

Ә бү ген ин де Нә кыйп Әх кәм 
улы Фә са хов – үзе ос таз. Кул да
шы һәм яр дәм че се Иль яс Ша
ба ка ев ны ул өмет ле егет ләр дән 
са ный, аның ма ши нист лык ка уку 
те лә ген дә бик хуп лый.  

“Ба ры ос та лы гы һәм сә ла
мәт ле ге җи тәр лек бул сын. Эше
без бик җа вап лы аны сы, әм ма 
һө нә рең не ярат саң, ки е рен ке
лек си зел ми”, – ди тәҗ ри бә ле 
ма ши нист.

Тимерюлбеләнйөк
ташудатепловозма
шинистларыныңөле
шезур.“Железнодо
рожник”тааларның
тәҗрибәлеләре,үз
һөнәрләренәтугры
ларыэшли.3нче
класслымашинист
НәкыйпӘхкәмулы
Фәсахов–шундый
ларныңберсе.
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25август–җәлилчеләрнеискәалукөне
Мин хәрби хезмәткә 1978 

елның 10 ноябрендә алындым. 
Шул ук елның 17 декабрендә 
хәрби ант кабул иттем. 1980 ел
ның 19 но яб рен дә, ягъ ни ике ел 
хез мәт ит кән нән соң, ми ңа ту ган 
ягы ма кай тып ки лер гә рөх сәт 
бир де ләр. Лә кин шул төн дә крей
сер га хәр би бу рыч ны үтәр гә ки
тү ту рын да бо е рык би рел де. Бу 
хәр би хез мәт ту гыз ай дә вам итә 
һәм тү бән дә ге ил ләр дә баш ка
ры ла: Цей лон, Со кот ро, Йе мен, 
Док лак, Эфи о пия, Мо зам бик, 
ШриЛан ка, Вьет нам. Без төп 
уры ны быз Вла ди вос ток ка ба ры 
тик 1981 ел ның сен тябрь аен да 
гы на әй лә неп кайт тык.

Син га пур – зур шә һәр. Шун
дый зур шә һәр не, бо лыт лар га 
аш кан би ек йорт лар ны кү рү мин
дә – Са ла вызМу хан авы лы ма
ла е ның кү ңе лен дә га җә еп сок ла
ну уят ты. Бер мәл гә мин Ка зан да
гы Сө ем би кә ма на ра сы ту рын да 
ис кә тө ше реп ал дым. Юкюк! Һич 
юк! Син га пур да гы ул йорт лар ми
нем өчен тү гел. Алар ның уны сын, 
йө зен, ме ңен, хәт та ба ры сын җы
еп Та тар стан да гы бер Сө ем би кә 
ма на ра сы на алыш тыр мас идем. 
Шун дый уй лар га чу мып утыр ган
да, элем тә хез мә тен нән:

– Икен че дә рә җә дә ге стар
ши на Зәй нет ди нов! Диң гез дә ге 
хәл ләр ту рын да хә бәр би ре гез! 
– ди гән хә бәр кил де.

Мин шун да ук ерак тан күр
сә тә тор ган ап па рат ны диң гез 
өс те нә кү чер дем. Диң гез өс тән 
ты ныч, мин шун да ук мат рос
лар га:

– Уң як борт бу ен ча диң гез дә
ге бар лык ко рабль ләр не бар лар
га, – дип бо е рык бир дем. Үзем 
ап па рат ны көй ләп, шул эш кә 
ке реш тем: бер ко рабль... Граж
данс кий флаг. Ис па ния. Икен че 
ко рабль шу лай ук Граж данс кий. 
Флаг  Ин дия. ...Өчен че се... Ак
кош ке бек апак теп ло ход. Борт
та язу: “Му са Җә лил”. Ме нә ул 
крей сер га якын ла ша, янә шә 
ба ра һәм узып та ки тә. Мин, бар
лык эш лә рем не оны тып, күз дән 
югал ган чы аны оза тып кал дым.

Му са Җә лил... “Ус ман Га
лим улы ис тә ле ге”. Ус ман мул
ла, мил лә те бу ен ча та тар, ул, 
Бе рен че Бө тен дөнья су гы шы 
ел ла рын да әсир лек кә тө шеп, 
Гер ма ни я гә элә гә. Шун да га и лә 
ко рып, төп лә неп ка ла. Икен че 
Бө тен дөнья су гы шы ва кы тын да 
исә Та тар ко ми те тын да мул ла 
ва зи фа сын баш ка ра.

“Му са лар ны ат кан ва кыт та, 
мө сел ман мул ла сы бул ган лык
тан, ми не дә ча кыр ды лар... Ул 

көн не һич тә оны та ал мыйм. 
Һәм оны тыр лык та тү гел иде бит. 
Сә гать 11 ләр ти рә сен дә аты ла
чак та тар лар ның яны на кер дем. 
Ачык кү ре неп то ра: ба ры сы ның 
да кү ңел лә ре төш кән, ба ры сы 
да ап ты раш та кал ган, ша шып 
кай там.

Мин ке рү бе лән, ба ры сы да 
баш ла рын кү тә реп ми ңа ка ра ды
лар. Алар ның соң гы ми нут ла рын 
кө теп уты ру ла ры чик сез са гыш
лы бер кү ре неш иде. Мин алар га 
ка рап кал ты рап кит тем, бө тен 
тә нем баш та су ын ды, со ңын
нан кыз ды. Иң баш та Коръ ән не 
Алиш ка суз дым һәм пы шыл дап 
кы на нәр сә дер әйт тем. Ул, ак
рын гы на то рып, ку лын Коръ ән гә 
сал ды һәм елап җи бәр де. Авыр
ту дан тү гел, һәм мә се җан җә рә
хә тен нән елый иде. Иң со ңын нан 
Му са яны на ба рып, Коръ ән не 
суз дым. Му са, Коръ ән гә ку лын 
са лып: 

– Бә хил бу лы гыз, яз мыш 
ин де, яз мыш, без не үте рер ләр 
дип көт мә гән идек, – дип пы
шыл да ды...”

...Фа шис тик Гер ма ни я дә, биг
рәк тә 1944 ел ның ию лен дә Гит
лер га кар шы бул ган һө җүм нән 
соң, хәр би ке ше ләр не төр ле чә 
җә за лап үте рә ләр, ата лар да, 
аса лар да, баш ла рын да ки сә
ләр. Бер дән бер ыша ныч лы чы
га нак – Җә лил че ләр нең ни чек 
үте ре лүе ту рын да гы па лач лар 
үз лә ре тө зе гән до ку ментта нык
лык. Бу до ку мент лар ның ори ги
нал ла ры әле ге көн гә хәт ле Плет
цен зее төр мә се нең ар хи вын да 
сак ла на. Шу лар га ка ра ган да, 
җә лил че ләр не 1944 ел ның 25 
ав гус ты көнне 12 сә гать 6 ми нут
тан 12 сә гать 36 ми нут ара сын да 
баш ла рын гиль о ти на да ки сеп 
җә за лап үтер гән нәр.

Ме нә шу лар ту рын да уй лап 
мин, “Му са Җә лил” теп ло хо дын 

күр гән нән соң 
ал ган тә э сир ләр
дән ай ный ал
мый ча, крей сер
да гы куб ри гы ма 
ке реп ят тым. Кү
зем не йо мар га 
да өл гер мә дем, 
ми не груп па ко
ман ди ры үзе нә 
ча кы рып ал ды. 
Ка ю та да – груп
па ко ман ди ры 
к а  п и  т а н  л е й 
те нант Гал кин, 
по лит руклей
те нант Се дов. 
Бе рен че бу лып 
сүз не по лит рук 
баш ла ды:

– Зәй нет ди
нов! Бе рен че
дән, син, бе лә то рып, диң гез әме
рен, хәр би бу рыч лар ны боз дың, 
икен че дән, үз ва зи фа ла рың ны 
үтә гән дә ко ман дир лар әме рен 
үтә мә дең, син бер үк нок та ны 
озак лап озат тың, мо ның бе лән 
син үзең не ге нә тү гел, ә бө тен 
эки паж ны кур кы ныч ас ты на 
куй дың. Шул ми нут та нин ди дер 
хәр би крей сер ки леп чы гып, без
нең өс кә ут яу ды ра баш ла са... 
Хәт та уй лар га да кур кы ныч бу 
ту ры да... 

Әң гә мә не груп па ко ман ди ры 
дә вам ит те:

– Аң ла мыйм мин сез не, шун
дый үр нәк стар ши на, куб рик та 
үр нәк диң гез че, яшь мат рос лар 
син нән үр нәк ала лар, бү ген син 
сы нат тың. 

Мин дәш мә дем. Уй ла рым 
һа ман Му са һәм аның кө рәш
тәш лә ре ту рын да бө те ре лә иде. 
Бе раз һу шы ма кил гәч, по лит
рук бе лән груп па ко ман ди ры на 
Му са һәм аның кө рәш тәш лә ре 
ту рын да бәй нәбәй нә сөй ләп 
бир дем.

– Ип тәш офи цер лар! Әгәр дә 
мин хәр би диң гез тәр ти бен боз
ган мын икән, аның өчен җа вап 
би рер гә әзер, – дип ке нә әй тә 
ал дым.

– Син – Ва тан га би рел гән
лек нең те ре ша һи ты, Та тар стан 
Рес пуб ли ка сы ның чын пат ри о ты, 
үз мил лә тең та тар хал кы ның баш 
имән та тар ма лае. Бә хет кә кар
шы, га дәт тән тыш хәл ләр ки леп 
чык ма ды, ба ры тик шу ның бе лән 
ге нә ка ты җә за дан ко ты лып ка
ла сың, – дип йом гак ла ды сү зен 
по лит рук.

“Исәнсау Ка за ны ма әй лә неп 
кай та ал сам, иң бе рен че эшем 
Му са Җә лил һәй кә ле нә чә чәк
ләр кую бу ла чак”, дип уй ла дым 
мин шул миз гел ләр дә.

Әйт кән сү зем дә тор дым, 
Җә лил һәй кә лен чә чәк ләр гә 
күм дем.
РафаэльСәгадәтулыЗәйнет
динов,Тынокеанхәрбидиңгез

флотыотличнигы.
СалавызМуханавылы,

Мөслимрайоны

Герой-шаГыйрь ис тә ле Ге нә
25августкөннеСанктПетербургтаһәмЛенинградөлкә
сендәкаһарманшагыйрьМусаҖәлил(19061944)истә
легенәбагышлангантантаналычараларуздырыла.

Та тар стан ның СанктПе тер бург шә һә ре һәм Ле нин град өл
кә сен дә ге да и ми вә кил ле ге Бө ек Ва тан су гы шын да Җи ңү нең 70 
ел лы гы на һәм та тар хал кы ның бө ек улы, ка һар манша гыйрь, 
Со вет лар Со ю зы Ге рое Му са Җә лил нең һә лак бу лу ы ның 71 ел
лы гы на ба гыш лан ган тан та на лы ча ра лар үт кә рә.

Бы ел 25 ав густ көн не ве те ран нар һәм СанктПе тер бург ның та
тар җә мә гать че ле ге өчен 2нче һө җүм ар ми я се яу урын на ры һәм 
Му са Җә лил эз лә ре буй лап СанктПе тер бург – Тос но – Ли си но 
– Кор пус – Ра до фи ни ко во – СанктПе тер бург марш ру ты бу ен ча 
экс кур сия оеш ты ры ла.

Парканатлар

Кадр лар туп лау ос та сы
 Бел гә не без чә, “Ме тал лур

гстрой” оеш ма сы  тө зе леш елъ
яз ма сы на ма тур сә хи фә ләр 
яз ды. Ку әт ле кою за во ды кор
пус ла рын, Тү бән Ка ма ГЭ Сын, су 
чис тар ту стан ци я сен, Бе лоус су 
җый гы чын, КА МАЗ ның җы лы лык 
электр үзә ген, за пас часть лар 
һәм дви га тель ләр ре монт лау 
за вод ла рын, РИЗ ны, КА МАЗ ның 
ин же нер лык үзә ген, агач эш кәр тү 
ком би на тын, ме талл кон ст рук ци
я ләр, ти мербе тон эш лән мә ләр 
за вод ла рын тө зе гән дан лык лы 
оеш ма иде ул. Аның күп сан лы 
объ ект ла ры, мак тау лы эш лә ре 
бе лән бер гә фи да карь хез мәт
кәр лә ре дә күп. Ра фа эль Сә хә
бет дин улы – шу лар ның бер се. 

Ра фа эль Рә фый ков Мин зә лә 
ра йо ны ның Исән гол авы лын да 
туа. Су гыш чорының, су гыш тан 
соң гы елларның авыр лык лары н, 
ач лыкялан гач лык ны, ятим лек не 
та тып үсә ул. Те лән че Та мак ур
та мәк тә бен тә мам ла ган нан соң 
Ала бу га укы ту чы лар әзер ләү ин
с ти ту тын да укый. Ан на ры ар мия 
саф ла рын да хез мәт итә, Чал лы 
ми ли ци я сен дә эш ли.

1971 ел дан Р. Рә фый ков ның 
хез мәт би ог ра фи я се “Ме тал лур

гстрой” бе лән бәй лә нә. Эш ли 
баш ла вы ның бе рен че кө нен нән 
үк аны кадр лар бү ле ге баш лы гы 
итеп ку я лар. Бил ге ле, әһә ми ят
ле объ ект лар, шә һәр тө зү өчен 
ки рәк ле кадр лар ны туп лау, ур
наш ты ру үтә мө һим эш ләр нең 
бер се бу ла. Эш кә ки лү че ләр
нең кү бе се бер нин ди һө нәр гә 
дә ия бул ма ган ке ше ләр. Ә 
ме тал лур гстрой лы лар тех ник 
як тан иң кат лау лы объ ект лар
да эш лә гән лек тән, кадр лар да 
бе лем ле, әзер лек ле бу лыр га ти
еш. Ком со мол юл ла ма сы бе лән 
ки лү че ләр гә 3 нче раз ряд тан да 
ким не бир мәс кә ди гән күр сәт мә 
дә кы ен лык лар ту ды ра. Чөн ки 
эш кә ки лү че ләр ара сын да бер ни 
бел мә ү че ләр, җи ңел тор мыш эз
ләп йөрү че ләр дә бу ла. Әле бит 
алар ны то рак бе лән дә тә э мин 
итәр гә ки рәк. Ту лай то рак лар 
юк, эш че ләр не авыл лар га фа
тир га ур наш ты ра лар. Ва кыт лы
ча яшәп то ру өчен по се лок лар 
да тө зе лә. Бил ге ле, ан да бө тен 
мөм кин лек ләр дә бу ла: җы
лы лы гы, суы бар, ки рәк икән,  
мун ча га, клуб ка ба рыр га бу ла. 
Җи де ел лык мәк тәп, ба ла лар 
бак ча сы эш ли. Эш лә ү че ләр нең 
са ны 89 мең гә җит кән ва кыт лар 
да бу ла бит. 

 “Кадр лар ба ры сын да хәл 
итә” ди гән гый ба рә не Ста лин
ны кы ди ләр. Кем не ке бул са да, 
ис кит кеч тө гәл әй тел гән дө рес 
сүз ләр. Мо ның шу лай икә нен Ра
фа эль Сә хә бет дин улы Рә фый
ков үзе нең тор мыш тәҗ ри бә сен
нән чы гып әй тә ала. Кадр лар 
бе лән эш ләү ис кит кеч җа вап лы 
һәм кат лау лы хезмәт ул, чөн
ки за вод һәм шә һәр тө зе ле ше 
бе рен че урын да бул са да, һәр 
эш нең җа ны бу лып ке ше ләр то
ра. Пен си я гә кит кән че, 20 ел дан 
ар тык кадр лар бү ле ген җи тәк ли 
Ра фа эль Сә хә бет ди но вич. Ях шы 
оеш ты ру чы бу ла рак, хез мәт тәш
лә ре нең их ти ра мын һәм хөр мә
тен ка за на. Үзе нең про из вод ство 
эш чән ле ген җә мә гать эше бе лән 
бер гә алып ба ра  күп ел лар 
дә ва мын да “Ме тал лур гстрой” 
тө зе леш ида рә се нең проф со юз 
ко ми те тын да җи тәк ли. 

КА МАЗ за вод ла ры тө зе ле
шен дә ге хез мәт уңыш ла ры өчен 
Ра фа эль Рә фый ков ка 1977 

ел да “По чет бил ге се” ор де ны 
тап шы ры ла. Ул шу лай ук “Кам
гэ сэ нер гос т рой” ның һәм “Ме тал
лур гстрой”ның күп сан лы мак тау 
гра мо та ла ры на да ия.

Бә хет ни Ге зе – 
имин Га и лә 

Шу ның ка дәр ка за ныш лар га 
ире шү өчен га и ләң дә имин лек 
хө кем сө рер гә, мө нә сә бәт ләр 
көй ле бу лыр га ти еш. Ра фа эль 
ага ның бу як тан бә хе те бар. 

Чал лы кы зы Ро за бе лән бер 
кү ре шү җи тә алар га. “Ул бик те
кә леп ка рап кит те, шул ва кыт тан 
ук без аның бе лән бер гә”, – ди 
Ра фа эль абый. 

Ала бу га да ме ди ци на учи
ли ще сын да уку чы Ро за, ип тәш 
кы зы Бәл кы я нең го зе рен үтәр гә 
дип, алар ның Эле ва тор Та вын
да гы өй лә ре нә кил гән бу ла. 
Ра фа эль нең сең ле се ул ял да 
кай та ал мый кал ган икән. Ар мия 
хез мә тен нән кайт кан егет йо
мыш чы кыз ны оза та чы га. 1959 

ел ның язы бу ла ул. Егет бе лән 
кыз шул ук җәй дә ка вы ша лар да. 
Юл ла ма бе лән Яку ти я гә бил ге
лән гән Ро за шу лай итеп бер кая 
да кит ми, ту ган шә һә рен дә яшәп 
ка ла. Ту кай боль ни ца сын да эш
ли баш лый. Дүрт дис тә ел дан 
ар тык һө нә ре нә туг ры бу лып, 
ла ек лы ял га чы га. Ан на ры олы
гай ган әни лә рен  үз әни сен һәм 
кай на на сын тәр би я ли, ба ла лар 
мә шә ка те бе лән яши.

“Без нең өе без хә зер ге Үзәк 
урам да, мә чет тән тү бән рәк, 
су бу ен да иде. Ике кат лы “дом 
вод ни ков” та яшә дем.  Хә зер тә
рә зә без ту ры шун да ка рап то ра. 
Еш ис кә алам, уем белән бө тен 
Чал лы ны урап чы гам, кү ңе лем 
тул ган мәл ләр дә еш бу ла, – дип 
сөй ли Ро за апа. – Әйе, ба ры сы 
да бү ген ге дәй күз ал дым да. Ди
мит ров исе мен дә ге мәк тәп не 
ях шы бил ге ләр гә тә мам ла вым 
да... Го му мән, ул мәк тәп тән ях
шы та биб лар чык ты: Сәй фи ев, 
Кузь мин, Әх мә тов һәм баш ка лар 
– ме нә ди гән бел геч ләр бул ды
лар, ха лык ка хез мәт ит те ләр. 
Га дел хез мәт бе лән яшә дек, на
му сы быз чис та, шу ңа бә хет ле 
без”, – дип шө кер итә.

Хез мәт ве те ран на ры  Ро за 
апа  бе лән Ра фа эль ага 56 ел 
бер гә. Ки ле шеп, аң ла шып, бер
бер сен их ти рам итеп яши ләр. 
Кыз ла ры Ра фия бе лән Ре зе да
ның, онык ла ры Фә ри дә, Юля 
һәм Аль мир ның һәр  уңы шы 
алар өчен олы ку ныч. Ин де нә ни 
онык чык ла ры Софья да сө ен де
рә алар ны. 

Ве те ран на ры быз га бә рә кәт
ле озын го мер, сә ла мәт лек те
ли без. Алар – без нең өчен үр нәк, 
тор мы шы быз да би зәк.

ХезмәтветераннарыРозаапабеләнРафаэльагаРәфый
ковлар56елбергә,үзаракилешеп,аңлашып,бербер
сенихтирамитепяшиләр.Розаапакырыкелсәламәтлек
саклауөлкәсендәэшләплаеклыялгачыккан.Рафаэль
Рәфыйков–“Камгэсэнергострой”ветераны,“Металлур
гстрой”ныңкадрлартуплауостасыбулганкеше.

РафаэльЗәйнетдинов(сулда)дусларыбелән
Җәлилһәйкәлекаршында,1981ел
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 Га зе та Элем тә, мәгъ лү ма ти тех но ло ги я ләр һәм мас са кү ләм ком му ни ка ци я ләр өл кә сен
дә кү зәт че лек бу ен ча фе де раль хез мәт нең Та тар стан Рес пуб ли ка сы ида рә се та ра фын нан 
ПИ №ТУ 16000371 са ны бе лән 2010 ел ның 20 ма ен да тер кәл де.

Оештыручы – ачык типтагы

акционерлык җәмгыяте

Күңелләркузгалганда

“ Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ кол-
лек ти вы кот лый:

 Гөл на ра Га риф җан кы зы Га-
фу ро ва – ком мер ция бү ле ге нең баш 
бел ге че;

Ди нар Са лих улы Са би ров – “Кам-
гэ сэ нер гос т рой” ААҖ проф со юз ко ми-
те ты рə и се.

Сезнең өчен гөллəр чəчəк атсын,
Тыныч булсын киче, төннəре.
Сайрар кошлар сезнең өчен генə
Багышласын иде көйлəрен.

* * *
“ПЭС” ҖЧҖ кол лек ти вы кот лый:

Фо ат Ти мер га ли улы Ти мер га лин 
– ма ши на йөр тү че.

Кот лап Сез не бəй рə ме гез бе лəн
Юлы гыз га үс сен ак чə чəк.
Алып кил сен иде Сез гə яз мыш
Бə хет ле һəм ма тур ки лə чəк.

* * *
“Же лез но до рож ник”ҖЧҖ кол-

лек ти вы кот лый: 
Фə ри дə Ха рис кы зы Фəх рет ди но-

ва – стрел ка пос ты ки зү то ру чы сы;
Хə мид Фо ат  улы Са ка ев – теп ло-

воз ма ши нис ты.
Уңыш юлдаш булсын һəрвакытта,
Якты булсын уй һəм хисегез.
Гомер юлыгыз сикəлтəсез булсын,
Тыныч, айлы булсын кичегез!

* * *
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ  Ве-

те ран нар Со ве ты кот лый: 
Флю ра Иб ра һим кы зы Гыйль фа-

но ва.
Мизгеллəрдəн тора тормыш юлы,
Һəр мизгеле яңа җыр кебек.
Яшəгез сез кояш кебек балкып, 
Бар дөньяга якты нур сибеп.

Милади
сентябрь

Һиҗри 
1436

Атна көне Иртəнге 
Фəҗер

Кояш 
чыга

Өйлə 
Зөһер

Икенде
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн
озынлыгы

1 17 Зөлкагъдə Сишəмбе 3.03 4.33 12.00 16.11 18.25 20.20 13.52

2 18 Чəршəмбе 3.05 4.35 12.00 16.09 18.23 20.17 13.48

3 19 Пəнҗешəмбе 3.07 4.37 12.00 16.07 18.20 20.13 13.43

4 20 Җомга 3.09 4.39 12.00 16.05 18.18 20.10 13.39

5 21 Шимбə 3.11 4.41 12.00 16.03 18.15 20.07 13.34

6 22 Якшəмбе 3.13 4.43 12.00 16.01 18.12 20.03 13.29

7 23 Дүшəмбе 3.15 4.45 12.00 15.59 18.10 20.00 13.25

8 24 Сишəмбе 3.17 4.47 12.00 15.57 18.07 19.57 13.20

9 25 Чəршəмбе 3.19 4.49 12.00 15.55 18.05 19.54 13.16

10 26 Пəнҗешəмбе 3.21 4.51 12.00 15.53 18.02 19.51 13.11

11 27 Җомга 3.23 4.53 12.00 15.51 17.59 19.47 13.06

12 28 Шимбə 3.25 4.55 12.00 15.48 17.57 19.44 13.02

13 29 Якшəмбе 3.27 4.57 12.00 15.46 17.54 19.41 12.57

14 1 Зөлхиҗҗə Дүшəмбе 3.29 4.59 12.00 15.44 17.52 19.38 12.53

15  1 Сишəмбе 3.30 5.00 12.00 15.42 17.49 19.35 12.49

16 2 Чəршəмбе 3.32 5.02 12.00 15.40 17.46 19.32 12.44

17   3 Пəнҗешəмбе 3.34 5.04 12.00 15.38 17.44 19.29 12.40

18   4 Җомга 3.36 5.06 12.00 15.35 17.41 19.26 12.35

19 5 Шимбə 3.38 5.08 12.00 15.33 17.38 19.23 12.30

20 6 Якшəмбе 3.40 5.10 12.00 15.31 17.36 19.20 12.26

21 7 Дүшəмбе 3.42 5.12 12.00 15.29 17.33 19.17 12.21

22  8 Сишəмбе 3.44 5.14 12.00 15.27 17.30 19.14 12.16

23  9 Чəршəмбе 3.46 5.16 12.00 15.24 17.28 19.11 12.12

24 10 Пəнҗешəмбе 3.48 5.18 12.00 15.22 17.25 19.08 12.07

25 11 Җомга 3.50 5.20 12.00 15.20 17.23 19.05 12.03

26 12 Шимбə 3.52 5.22 12.00 15.18 17.20 19.02 11.58

27 13 Якшəмбе 3.54 5.24 12.00 15.15 17.17 18.59 11.53
28 14 Дүшəмбе 3.56 5.26 12.00 15.13 17.15 18.57 11.49

29 15 Сишəмбе 3.58 5.28 12.00 15.11 17.12 18.54 11.44

30 16 Чəршəмбе 3.59 5.29 12.00 15.09 17.09 18.51 11.40

Чаллы мөселманнары өчен намаз вакытлары

Динвәмәгыйшәт

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ Ди рек тор лар Со ве ты, ад ми нис т ра ци
я се, проф со юз ко ми те ты, Ве те ран нар Со ве ты, җә мә га те

ЛюдмилаСергеевнаның
ва кыт сыз ва фат бу луы сә бәп ле, “Кам гэ сэ нер гос т рой” ка пи таль 

тө зе леш ида рә се” ҖЧҖ ге не раль ди рек то ры, РФ һәм ТР ат ка зан ган 
тө зү че се, шә һә ре без нең Мак тау лы граж да ни ны  Пет ров Аль берт 
Ни ко ла е вич ның ти рән кай гы сын ур так ла ша.

“Де вонКре дит” АБ (ААҖ) Чал лы фи ли а лы кол
лек ти вы, ха ты ны

ЛюдмилаСергеевна ның
ва кыт сыз ва фат бу луы сә бәп ле, “Кам гэ сэ нер

гос т рой” ка пи таль тө зе леш ида рә се” ҖЧҖ ге не раль 
ди рек то ры Пет ров Аль берт Ни ко ла е вич ның ти рән 
кай гы сын ур так ла ша.

Мин үзем Аз на кай ра йо
нын да гы Сә пәй ди гән бик зур 
авыл да ту ып үс тем. Га и лә без 
иш ле – өч ир ба ла, өч кыз ба
ла идек без. Хә зер ге ва кыт та 
бе рү зем ге нә кал дым...

Ме нә бер ис тә лек – ми нем 
өчен йө рәк өз геч. 1943 ел бул

ган дыр дип уй лыйм. Ур тан чы 
абы ем кыр да эш лә гән җи рен
нән ки нәт ке нә чир ләп кайт ты. 
Авызбо ры нын нан кан ки теп, 
бер ат на ди гән дә үлеп тә кит
те. Кан чи ре ул ва кыт та авыл
да бик та рал ган чир бул ды. 
1927 ел гы, Өл фәт исем ле иде 
ул. Су гыш ка ба рыр га по вест
ка ки тер гән нәр иде. Абый ны 
уфал ла ар ба сы на са лып зи
рат ка илт те ләр. Хә зер дә күз 
ал дым да то ра.

Олы абы ем, Әхәт исем ле
се, 1944 ел да Поль ша да һә
лак бул ды. Тан кист иде. Аның 
җә сә де ерак ил ләр дә кал ды. 
Абы ем йөр гән, ул азат ит кән 
җир ләр не кү реп кай та сым  
кил гән ва кыт ла рым күп бул ды, 
әм ма на сыйп бул ма ды ин де. 
Җит мә сә, хә зер алар бе лән 
дус лык та юк бит, без нең су
гыш чы лар га ку ел ган һәй кәл

ләр гә ка дәр җи ме рә ләр, дип 
сөй ли ләр...

Хә ер, гел кү ңел сез лек
ләр не ге нә ис кә тө ше рер гә 
ди мә гән. Тор мыш ның ма тур 
ва кыт ла рын да ис кә алып, 
шат ла нып яшәр гә ки рәк, ми
нем чә. Ба ла ча гым да да кү
ңел ле мәл ләр бул ма ган тү гел, 
бул ган. 

Без нең өй кар шын да ук 
боль ни ца бар иде. Ул хә зер дә 
бар. Әни ем нең сөй лә ве бу ен
ча, за ма нын да ан да Шә рә по ва 
фа ми ли я ле кү ре нек ле күз вра
чы эш лә гән. Аның яны на бик 
ерак лар дан да дә ва ла ныр га 
ки лә тор ган бул ган нар. Шун
дый ук тәҗ ри бә ле та гын бер 
та биб – ги не ко лог бар иде. 
Исе мен хә тер лә мим, фа ми
ли я се Хә сән ши на иде. Ул әле 
мин икен че ба лам ны тап кан
да үзе нең ки ңәш лә рен би реп 

тор ды. Дө рес, олы яшь тә, 
аяк ла ры да йөр ми иде ин де. 
Ул док тор лар мәр хүм, лә кин 
кыл ган иге лек лә ре ха лык хә
те рен дә сак ла на...

Ба ла ча гым нан та гын бик 
ис тә кал га ны шул: авыл клу
бын да кон церт, спек такль ләр 
еш ку я лар, һәм  мин алар ның 
бер сен дә кал дыр мас ка ты
ры ша идем. Хы я лым да гел 
ар тист бу лу иде шул... Ярый 
ин де, тө зү че бул га ны ма да 
һич үкен мим. На мус бе лән эш
ләп го мер ит тек, шу ңа олы гая 
бар ган көн дә кү ңел лә ре без 
ты ныч.

Авы лы быз бик ма тур без
нең, Ча тыртау итә ген нән ерак 
тү гел. Без Ча тыртау га җи ләк, 
юа җы яр га йө ри идек. Га җә еп 
ма тур җир ләр, сүз гә бик ос та 
бул саң гы на ул ма тур лык ны 
тас вир лау мөм кин дер.

Го му мән, Аз на кай як ла ры 
бик ма тур бит ул. Ме нә ке ше
ләр, күп ак ча лар тү ләп, чит 
ил гә чы га. Күп лә ре без үзе
без нең ту ган як ла ры быз ны кү
реп, бе леп, ти е шен чә бә я ләп 
бе тер ми без. Мин үзе без нең 
як лар ны гел са гы нып яшим, 
елы на ике мәр тә бә кай тып 
ки ләм.

ВенераҮтәгәнова,
төзелешветераны

Минбалавакытларымныискәалыргабикярат
мыйм,ләкинкайвакытирексездәншулчорларга
әйләнепкайтканкебекбулам.Әйе,без–сугышчоры
балалары,язмышларыбызуртак:балачагыбызны
сугышурлады.Әмма,ачлыкялангачлыкныяхшыта
тысакта,саусәламәтбулыпүсепҗиттек.Авырлык
ларданкурыкмадык,эшләдектә,укыдыкта.

Кор Бан ни са Бы КҮ лә ме
Бил Ге ле Бул ды

ТРмөселманнарыДиниянәзарә
тендәКазыйларһәмГоләмәләр
шурасыҗыелышыуздырылды,
андасүзКорбанбәйрәменәәзер
лектурындабарды,дипхәбәр
бирденәзарәтнеңматбугатхез
мәте.

Ис кәр теп үтик: бы ел Кор бан га е те 24 
сен тябрь – пән җе шәм бе көн гә ту ры ки
лә. Җы е лыш та ка зый лар һәм Го лә мә ләр 
шу ра сы әгъ за ла ры ни саб кү лә ме 17 мең 
сум дип ки леш те. Кор бан ни са бы кө меш 
бә я се бе лән исәп лә нә. Га и лә дә ар тык 17 
мең сум ак ча бул ган да, кор бан ча лу вә
җиб, мәҗ бү ри са на ла.

Шу лай ук га ет на ма зын уку ва кы ты рас
лан ды. Та тар стан ның бар лык мә чет лә рен
дә бәй рәм на ма зы ко яш чы гып яр ты сә гать 
уз гач укы ла. 24 сен тябрь дә Ка зан да ко яш 
5 сә гать 31 ми нут та чы га, шул рә веш ле, 
бәй рәм на ма зы сә гать 6 да баш ла на.

Бәй рәм на ма зын нан соң кор бан ча
лу лар 3 көн рәт тән мах сус урын нар да 
баш ка ры ла. Кор бан лык ите өч өлеш кә 
– кор бан ча лу чы ның үз га и лә се нә, ту
ган на ры наякын на ры на һәм мох таҗ лар
га бү ле нә.

Татаринформ

Меңдәберхәдис
Монафыйклык (икейөзлелек, эчкер

лек) галәмәте өчтер:
1. Сөйләсә дә, ялган сөйләр.
2. Вәгъдә бирсә дә, вәгъдәсендә 

тормас.
3. Әманәтенә хыянәт итәр.


