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2 но ябрь дән Та тар стан уку чы ла ры ның 
көз ге ка ни кул ла ры баш ла на. Ка ни кул лар 
8 но ябрь гә ка дәр дә вам итә чәк, ди е лә ТР 
Мә га риф һәм фән ми нис тр лы гы мат бу гат 
хез мә те хә бә рен дә. Ба ла ла ры бе лән бер
гә әтиәни ләр дә ял итә ала чак – 4 һәм 6 
но ябрь рес пуб ли ка да эш лә ми тор ган ял 
көн нә ре бу ла рак игъ лан ител де. Ае рым 
ал ган да, 4 но ябрь дә Рос си я дә Ха лык лар 
бер дәм ле ге кө не бәй рәм ите лә, 6 но ябрь
дә – Та тар стан Кон с ти ту ци я се кө не.

Чал лы да бы ел 144 то рак йорт ка пи таль 
тө зек лән де рел гән. Ре монт ба ры шын да бар
лы гы 1 млрд 120 млн сум лык 350 төр ле эш 
баш ка рыл ган. Эш кә 40 суб под ряд оеш ма сы 
җә леп ител гән. Ки лә се ел га да күп фа тир лы 
йорт лар ны тө зек лән де рү гә 1 млрд 200 млн 
сум ак ча ка рал ган. Бу сум ма га 141 йорт ны 
ре монт лау план лаш ты ры ла.

Та тар стан лы лар ның то ракком му наль 
хез мәт ләр өчен бу ры чы ок тябрь ба шы на 4 
млрд 755 млн сум тәш кил ит кән. Әҗәт лә ре 
ае ру ча күп ләр Ка зан бе лән Чал лы да, Тү бән 
Ка ма һәм Әл мәт ра йон на рын да яши. 

Чал лы да гы Sunrise City то рак ком п
лек сы тө зе ле шен дә эш ләр нең бе рен че 
эта бы тә мам ла ну ал дын да. Объ ект лар ны 
тап шы ру 2016 ел ның бе рен че квар та лы на 
план лаш ты ры ла. 25әр кат лы ике то рак йорт 
тө зе леп бет кән, тө зе леш ком па ни я лә ре 
би на эчен дә ге эш ләр не баш ка ра лар. Дүрт 
кат лы офис би на сы фай да ла ну га әзер ди
яр лек, си гез кат лы би на ны тө зү дә тә мам
ла ну ал дын да. Тө зе леш эш лә ре гра фик тан 
со ңар мый ба ра.

9 но ябрь дән “Яңа га сыр” те ле ка на лын да 
Габд рах ман Әп сә лә мов ның “Ак чә чәк ләр” 
ро ма ны бу ен ча тө ше рел гән шул ук исем
дә ге те ле се ри ал та ма ша чы лар га тәкъ дим 
ите лә. Ун се ри я ле кар ти на ны “ТНВ” һәм 
“ТНВПла не та” те ле ка нал ла рын да көн гә 
бер ни чә тап кыр та ма ша кы лыр га мөм кин 
бу ла чак: се ри ал сә гать 12.00 дә һәм ка
бат лап 17.20 дә, 22.00 дә күр сә те лер дип 
план лаш ты ры ла.

“Кү ңел җы лың ны бү ләк ит” шә һәр ак
ци я се 6 но ябрь гә ка дәр дә вам итә, дип 
бел де рә nabchelny.ru сай ты. Аның кы са
ла рын да “Нур” яшь ләр үзә ген дә мох таҗ
лар өчен җы лы өс һәм аяк ки ем нә ре җыю 
оеш ты рыл ган (Яңа шә һәр, 1/02. “Ак мә чет” 
тук та лы шы). Әй бер ләр не өлә шү 7 һәм 8 
но ябрь көн нәр не 15.0018.00 сә гать ләр гә 
бил ге лән гән.

Та тар стан да яңа уңыш тан 121 мең тон
на ши кәр ко мы җи теш те рел гән. Бү ген ге 
көн гә рес пуб ли ка бу ен ча 6 мең гек тар мәй
дан да тат лы та мыр җы я сы кал ган, дип хә
бәр итә ТР Авыл ху җа лы гы һәм азыктө лек 
ми нис тр лы гы. Уңыш җыя баш ла ган көн нән 
рес пуб ли ка за вод ла рын да 831 мең тон на 
чө ген дер эш кәр тел гән.

2930 ок тябрь көн нә рен дә Ка зан да Бө
тен рос сия та тар тө бәк та ри хын өй рә нү че
ләр җы е ны уз ды ры ла. Ан да ил нең 41 тө бә
ген нән 150 ләп де ле гат кат на ша.

Ка зан ның Ки ров ра йо нын да гы “Са ла ват 
кү пе ре” яңа то рак мик ро ра йо нын да бе рен
че йорт тө зе леп бет те. Хә зер ге ва кыт та 
йорт ны кул ла ны лыш ка тап шы ру ал дын нан 
җит ди тик ше рү эш лә ре ба ра, дип хә бәр итә 
“Та тарин форм”.

Ок тябрь ба шын нан Та тар стан да 347 юл
тран с порт һә ла кә те тер кәл гән, дип хә бәр 
итә РФ Эч ке эш ләр ми нис тр лы гы ның ТР 
бу ен ча ЮХИ ДИ ида рә се. Ок тябрь нең 25 кө
нен дә юл лар да 50 ке ше нең го ме ре өзел гән 
һәм 397се төр ле дә рә җә җә рә хәт лән гән.

“КамгэсСпецмонтаж”ҖЧҖтөзүчеләре“Камгэсэ
нергострой”ААҖдирекциясекаршындагыВлади
мирВысоцкиймәйданынтөзекләндерүнедәвам
итәләр.

Биредә агачкуакларның кирәксез дип табылганнары кисеп 
төпләнде. Мәйдан ком җәеп тигезләнде. Төзүчеләр В. Вы
соцкий истәлегенә куелган гитаралы чаң тирәсенә брусчатка 

түшәү белән мәшгуль, ул бүгенге көнгә 1,5 мең квадрат метр 
мәйданга җәелгән инде. Брусчатка салу һәйкәл тирәсеннән 
дүрт юнәлештә – Камгэсэнергострой дирекциясе, Кан бирү 
үзәге, Кама банкы биналарына һәм банк белән Кан үзәге 
арасында салына торган йортка таба дәвам иттерелә. Про
ект нигезендә һәйкәл тирәсенә агачлар утырту, декоратив 
эскәмияләр, яктырту лампалары, чүп савытлары кую план
лаштырылган.

Таләпчәноста
ВадисФәтхелислам
улыЗыятдиновтөзе
лештәегермеелэшли
инде.Чыгышыбелән
улЧуашстанРеспубли
касыныңБатыррайо
ныннан.Үзенхаклы
рәвештәтөзүчеләрнә
селеннәнсаный,чөнки
бабасыһәмеракбаба
сытирәюньгәбилгеле
остаташчыларбулган
нарикән.
ХезмәттәшләреВадис
Зыятдиновнытәртип
яратучан,эшенкүңел
бирепбашкаручан,баш
каларгагынатүгел,үз
үзенәкаратадаталәп
чәнбулабелгәнеөчен
хөрмәтитәләр.ӘВадис
Фәтхелисламулыүзе
исәһәртөзүчетуктау
сызһөнәриосталыкка,
камиллеккәомтылырга
тиешдипсаный.

Ва дис Зы ят ди нов һәм 
аның җи тәк че ле ген дә ге таш
чы лар бри га да сы бе лән 
без бе рен че мәр тә бә “Ка
занАре на” ста ди о ны тө зе
ле шен дә оч раш кан идек. 
Ул чак та гы “Кам строй тех

сер вис” ҖЧҖ таш чы ла ры 
ста ди он ның көн ба тыш һәм 
көн чы гыш три бу на ла рын да 
кир печ сал ды лар һәм җи
теш те рү нор ма ла рын үтәү 
бу ен ча бер мәр тә бә дә үз 
пред при я ти е лә ре нең йө зе нә 
кы зыл лык ки тер мә де ләр.

Шун дый масш таб лы, уни
каль объ ект ны ко ру да кат на
шу ла ры бе лән алар хак лы 
рә веш тә го рур ла на ала лар. 
Фут бол ста ди о нын нан тыш, 
баш ка ла да гы “Триумф” спорт 
ком п лек сын, кө рәш са ра ен, 
кан са лу үзә ген һәм он ко ло
гия дис пан се рын җит ке рү дә 
дә кат наш ты лар Ва дис Зы
ят ди нов таш чы ла ры. 

 “Гра дос т ро и тель” ҖЧҖе
нең Ва дис Зы ят ди нов бри га
да сы агым да гы ел ның бе рен
че яр ты сын да да “Кам гэ сэ
нер гос т рой” да иң ях шы лар
дан дип та был ды. Хә зер ге 
ва кыт та алар Ка зан вер то лет 
за во дын ре кон ст рук ци я лә
ү дә кат на ша лар. Бри га да 
ос та ла ры ның һәр кай сы тө
зе леш тә дис тә ярым ел дан 
да ким эш лә ми, тәҗ ри бә ле 
бу лу өс те нә, ба ры сы да юга
ры раз ряд лы. 

Сыйфатны
беренче

урынгакуя
МиңнәсхәтМинта
һирулыАбдрахма
нов–“ПМУ1Камгэс”
ҖЧҖенеңбишенче
разрядлыбалтаос
тасы.Ул“ТАНЕКО”
ААҖендәгеобъект
ларны–факелхуҗа
лыгын,гидрокрекинг
җайланмасын,транс
форматорподстанци
ясентөзүдәалныял
ныбелмиэшләүче
ләрнеңберсебулды.

“ПМУ1 Кам гэс” оеш
ма сы төзүчелә ре Тү бән 

Ка ма шә һә рен дә ге Ка дет 
кор пу сы ның физ куль ту ра
сә ла мәт лән де рү ком п лек сы 
тө зе ле шен дә, “Аро ма ти ка 
алу ком п лек сы” ның яңа объ
ек тын – 2100 нче сек ци я сен 
тор гы зу да да эшләделәр. 
Миң нәс хәт Мин та һир улы 
исә, бар лык хез мәт тәш лә ре 
ке бек, әле ге кат лау лы, масш
таб лы, зур көч та ләп итә тор
ган про ектлар ны баш ка ру да 
сый фат мәсь ә лә сен бе рен че 
урын га куя.

ГазетаныңМактаутактасы
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ТР Мә га риф һәм фән ми нис тр лы гы та ра фын нан та
тар те ле һәм әдә би я ты бу ен ча IV Ха лы ка ра олим пи а да 
уз ды ры ла.  Ан да Рос сия тө бәк лә рен дә һәм чит ил ләр дә 
яшә ү че мәк тәп уку чы ла ры, сту дент лар кат на ша ала. 

Бәй ге нең чит тән то рып үт кә ре лә тор ган өле шен
дә кат на шу өчен 9 но ябрь дән 21 де кабрь гә чә КФУ ның 
abiturient.kpfu.ru сай тын да кат на шу чы бу ла рак тер кә лү 
за рур. Олим пи а да ның бу өле ше 721 де кабрь дә дис
тан ци он рә веш тә ин тер неттест фор ма сын да мәк тәп
ләр нең, юга ры уку йорт ла ры ның компь ю тер класс ла ры 
ба за сын да яки кат на шу чы лар ның шәх си компь ю тер ла ры 
аша уз ды ры ла.

Ин тер неттест нә ти җә лә ре 26 де кабрь гә ка дәр КФУ 
сай тын да ур наш ты ры ла чак. Олим пи а да ның йом гак лау 
өле ше 20 ап рель дән соң бу ла, дип хә бәр итә ТР Мә га
риф һәм фән ми нис тр лы гы мат бу гат хез мә те.

КАМАЗяшьләрен–элиталыгаскәргә
 Күп тән тү гел “КА МАЗ” ак ци о нер лык җәм гы я те Рос сия 

Сак ла ну ми нис тр лы гы ның ав тоб ро не танк гас кәр лә ре 
сос та вын да гы 83466нчы хәр би часть бе лән үза ра хез
мәт тәш лек ту рын да ки ле шү тө зе де. 

Ки ле шү нең ва кы ты – 5 ел. До ку мент ны “КА МАЗ” ак
ци о нер лык җәм гы я те ге не раль ди рек то ры ның пер со нал 
һәм оеш ты ру эш лә ре бу ен ча урын ба са ры Алек сандр 
Уше нин, Яр Чал лы баш кар ма ко ми те ты җи тәк че се ва
зи фа ла рын баш ка ру чы Ри нат Аб дул лин һәм 83466нчы 
хәр би часть баш лы гы, пол ков ник Алек сей Але шин им
за ла ды лар. Ике як та үз лә ре нә би рел гән хо ку кый ва зи
фа лар чик лә рен дә, КА МАЗ һәм шә һәр яшь лә рен хәр би
пат ри о тик рух та тәр би я лә ү гә бар лык мөм кин лек лә рен 
эш кә җи гәр гә сүз бир де ләр. 

Ки ле шү кы са ла рын да, ар ми я гә алы ну яшен дә ге КА
МАЗ эш че лә ре әле ге часть ка юл ла ма алып, Рос си я дә ге 
эли та лы гас кәр ләр нең бер сен дә хез мәт итә ала лар. Ә 
хәр би часть ко ман дир ла ры, үз чи ра тын да, яшь ләр нең 
уку да гы, хез мәт тә ге уңыш ла ры ха кын да “КА МАЗ” ак
ци о нер лык җәм гы я те җи тәк че ле ге нә һәм га и лә лә ре нә 
һәр да им хә бәр итеп, Үзәк һәм Ав то за вод ра йон на ры 
хәр би ко мис са ри ат ла ры на  ви де о яз ма лар һәм фо
то рә сем нәр җи бә реп то рыр га, шу лай ук РФ Ко рал лы 
көч лә ре ге не раль шта бы на КА МАЗ  яшь лә рен ел са ен 
бер часть ка туп лап җи бә рү не со рап мө рә җә гать итәр гә 
ышан дыр ды лар.

 Торактөзүпланы77проценткаүтәлгән
 Та тар стан да 2015 ел ның 22 ок тяб ре нә 1 млн 837,7 

мең кв м то рак фай да ла ну га тап шы рыл ды, бу ел лык 
за да ни е нең 76,6 про цен тын тәш кил итә. Бу хак та ТР 
Хө кү мә те йор тын да уз ды рыл ган рес пуб ли ка ки ңәш мә
сен дә хә бәр ител де. 

Со ци аль ипо те ка прог рам ма сы бу ен ча рес пуб ли
ка да 22 ок тябрь гә го му ми мәй да ны 160,3 мең кв метр 
бул ган 2 мең 719 фа тир лы 114 йорт фай да ла ну га тап
шы рыл ган. 

2015 ел да арен да то ра гы тө зе ле ше прог рам ма сы кы
са ла рын да го му ми мәй да ны 71 мең 399 кв м бул ган 21 
то рак йорт тө зү план лаш ты ры ла. 22 ок тябрь гә го му ми 
мәй да ны 27 мең 804 кв м бул ган 6 йорт фай да ла ну га 
тап шы рыл ган. 

ТР тө зе леш, ар хи тек ту ра һәм ТКХ ми нис т ры урын ба
са ры хә бәр ит кән чә, рес пуб ли ка да Бө ек Ва тан су гы шы 
ве те ран на ры ның то рак шарт ла рын ях шыр ту прог рам
ма сын га мәл гә ашы ру мак са тын да 161 ве те ран өчен 
23 йорт тө зе лә. 12 объ ект юга ры дә рә җә дә ге әзер лек тә 
бул са, та гын  10 объ ект ур та ча әзер лек тә, ә 1 объ ект ның 
әзер лек  дә рә җә се тү бән. 

2015 ел да ятим һәм атаана на зын нан мәх рүм кал
ган ба ла лар ны то рак бе лән тә э мин итү прог рам ма сы 
бу ен ча 331 ятим ба ла өчен то рак урын сай лап алын ган 
һәм бер ке тел гән.   

22 ок тябрь гә рес пуб ли ка да бе рен чел ме ди ци наса
ни та рия яр дә мен мо дер ни за ци я ләү, ра йон нар да уни
вер саль спорт мәй дан чык ла ры, учас ток по ли ция вә ка
ләт ле хез мәт кәр лә ре өчен то рак тө зү прог рам ма ла ры 
тә мам лан ган. 

ТР Премь ерми нис т ры Ил дар Ха ли ков ки ңәш мә ба
ры шын да то рак ны план лы фай да ла ну га тап шы ру,  граж
дан нар ны ава рия хә лен дә ге то рак тан кү че рү һәм ятим 
ба ла лар ны һәм атаана на зын нан мәх рүм кал ган ба ла
лар ны то рак бе лән тә э мин итү мәсь ә лә лә ре нә ае рым 
игъ ти бар би рер гә куш ты.

Амнистиятәмамланган
1941–1945 ел лар да Бө ек Ва тан су гы шын да Җи

ңү нең 70 ел лы гы бе лән бәй ле рә веш тә, Та тар стан да 
5513 ке ше ам нис ти я гә эләк те, дип хә бәр итә Рос сия 
Җә за лар ны үтә тү фе де раль хез мә те нең ТР ида рә се 
мат бу гат хез мә те.

 Ам нис ти я гә тө зә тү һәм тәр бия ко ло ни я лә рен дә, 
тик ше рү изо ля тор ла рын да, җи на ятьбаш ка ру ин с пек
ци я лә рен дә җә за ла рын үтә ү че ләр, учет та то ру чы хө кем 
ите лү че ләр, шу лай ук рес пуб ли ка ның тик ше рү изо ля то
рын да гы тот кын нар эләк кән.

“Агым да гы ел ның 24 ап ре лен дә Дә ү ләт Ду ма сы игъ
лан ит кән ам нис тия тә мам лан ды. Га мәл дә ге за кон бу ен
ча исем лек кә элә гү че ләр гә ка ра та яр ты ел дә ва мын да 
ам нис тия кул ла ныл ган”, – дип ас сы зык ла на хә бәр дә.

Та тар стан да төр мә ләр дән 823 ке ше азат ител гән.

22/02 – Кү зә нәк ле бе тон за
во ды ның күп ел лар дә ва мын да 
сы нал ган 141 нче се ри я ле, дүрт 
подъ езд лы, ун кат лы йор ты. Дө ре
сен әй тер гә ки рәк, йорт тө зе ле ше 
озак ка рак су зы ла. “Кам гэсСпец
мон таж” оеш ма сы про ра бы Сер гей 
Кирь я нов сүз лә ре нә ка ра ган да, 
мо ның сә бә бе – фи нанс лар, ягъ
ни тө зе леш ма те ри ал ла ры бе лән 
тә э мин итү дә ге тот кар лык лар
да. Бү ген ге көн гә тө зү че ләр ике 
подъ езд ны мон таж лап өл гер гән
нәр, та гын ике сен си ге зен че кат ка 

ка дәр кү тәр гән нәр, ягъ ни 
мон таж лау 70 про цент ка 
баш ка рыл ган ди яр гә бу ла. 
Әзер кат лар да “Кам гэс
Спец мон таж” ҖЧҖ һәм 
“Кам гэсСтрой центр” ҖЧҖ 
тө зү че лә ре шту ка тур лау 
бе лән мәш гуль. Әл бәт тә, 
сы лауби зәү, сан тех ни ка, 
ин же нер лык ко рыл ма ла ры 

ур наш ты ру һ. б. эш ләр не ком п
лекс лы, ягъ ни берь ю лы баш ка
рыр га кү нек кән тө зү че ләр өчен бу 
җай сыз, һәм алар объ ект та хәл нең 
тиз рәк уңай ла ну ы на өмет итә ләр. 
Ма те ри ал лар бе лән тә э мин итү 
көй ле бар са, йорт са лу без нең 
тө зү че ләр нең кө че җит мәс тәй эш 
тү гел бит. 

Тө зе леш авыр рак ба ру га ка ра
мас тан, яңа йорт тан то рак алыр га 
те лә ү че ләр шак тый: бү ген ге көн гә 
238 квар тир ның уны сы ин де ху
җа ла рын тап кан. Прог рам ма ны 

га мәл гә ашы ру өчен мах сус оеш
ты рыл ган “За ме ле кесье” ҖЧҖ 
вәкиле Эду ард Хә сән шин әй тү ен
чә, би ре дә ге то рак бә я се шә һәр дә 
иң ар зан нар дан – квар тир лар га 
бәя 1,4 мил ли он сум нан баш ла на. 
Алар чис та би зә леш бе лән тап
шы ры ла чак. 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. 

Исе гез гә тө ше рә без: 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. 

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ком
па ни я ләр төр ке ме хез мәт кәр лә ре 
өчен мах сус тәкъ дим нәр күз дә 
то ты ла.

“Камгэсэнергострой”ААҖЯрЧаллыныңМәләкәс
аръягындаүзенеңторакйортларынҗиткерүпрог
раммасынгамәлгәашыра.22нчемикрорайондагы
беренче,заказчыныңүзтитулыбеләнторгызыла
торган22/02йорты2016елныңикенчекварталында
файдаланугатапшырылыргатиеш.Улбиредәбар
лыккакиләчәксоциальинфраструктуралы,ягъни
мәктәбе,балаларбакчасы,кибетләреһ.б.булган
яңагаиләмикрорайоныныңберенчеобъектыбула
рактөзеләбашлады.

“Алабуга”аерымикътиса
дизонасының“Тримед
ведя”торакрайонындагы
махсусмәктәпнеңинтерна
тыбеләнбассейныфайда
ланугатапшырыла:гомуми
төзелешэшләрентапшыру
турындагыакткакулкуел
ган.Микрорайондасафка
бастырылаторганобъект
ларныңчираттагысы–укы
тучыларөченторакйорт.
Шушыкөннәрдә64квар
тирлыәлегейортныфай
даланугатапшырутурында
инспекциябәяләмәсеәзер
булыргатиеш.“Тримедве
дя”датагынкунакйортын
һәмюлларсалунытәмам
лыйсыбар.Әиҗтимагый
үзәкбинасынтөзү2016ел
дадәвамиттереләчәк.

Со ци аль юнә леш ле әле ге 
мәк тәп һәм то рак йорт лар дан 
тыш, кам гэ сэ нер гос т рой лы лар  

“Ала бу га” ае рым икъ ти са ди зо на
сын да гы ГПП4 объ ек тын да да эш
ли ләр. Би ре дә хә зер төп җи һаз лар 
мон таж ла на. 

Го му мән, икъ ти са ди зо на га 
Гид роп ром жил строй,  Кам гэс
Спец мон таж, Кам гэсСтрой центр 
оеш ма ла рын нан һәм баш ка фир
ма лар дан көн са ен йөз ләп ке ше 
җә леп ите лә. 

“Кам гэ сэ нер гос т рой” АА Җе нең 
икъ ти са ди зо на объ ект ла ры бу ен ча 
про ект җи тәк че се Алек сей Ни ки тин 

бел дер гән чә, 2012 ел аза гын нан 
баш лап, 2015 ел ның ок тябрь ае на 
ка дәр би ре дә 1,7 млрд сум лык тө
зүмон таж эш лә ре баш ка рыл ган, 
та гын 240 млн сум үз ләш те ре лер
гә ти еш.

“Камгэсэнергострой”рес
публикабызныңнефть
химиясеобъектларытөзе
лешендә2006елданэшли.
Бутөзелешләрдә“ТАНЕ
КО”ААҖнефтьэшкәртү
заводларыкомплексының
1А1корылмаларыберен
чеэтапбулды.Аннары
камгэсэнергостройлылар
гидрокрекингҗайланма
сынкорудакатнаштылар.
Хәзерисәбезнеңтөзелеш
оешмасы“Ароматикаалу
комплексы”объектла
рында,төгәлрәкәйткәндә,
2.100секциясендә,“Спе
цатоммонтаж”ҖЧҖбелән
бергә,гомумитөзелеш
эшләреналыпбара.Объ
ектныңзаказчысы–“Тат
нефть”ААҖ.

Аро ма ти ка алу ком п лек сын да 
тө зе леш эш лә ре өчен җа вап лы
лык “Кам гэ сэ нер гос т рой” АА Җе
нең бү лен дек пред при я ти е се 
“ПМУ1” ҖЧҖе нә йөк лән гән иде. 
Соң рак, әле ге оеш ма үз ал ды на 
ку ел ган бу рыч лар ны баш ка рып 
чы га ал ма ган лык тан, тө зе леш 
мәй да ны на “Гид роп ром жил строй” 
ҖЧҖен җә леп итү ту рын да ка рар 
кы лын ды. 

“Кам гэ сэ нер гос т рой” АА Җе
нең нефть хи ми я се объ ект ла ры 
тө зе ле ше бу ен ча про ект җи тәк че
се Рә мис Шә кү ров бел дер гән чә, 
2014 ел ның ию лен нән әле ге объ
ект та бар лы гы 175 млн сум лык тө
зүмон таж эш лә ре баш ка рыл ган. 
Ком п лек ста эш не яңа ел га ка дәр 
тә мам лау бу ры чы ку ел ган, лә кин, 
объ ек тив сә бәп ләр ар ка сын да, 
тап шы ру ва кы ты ки чек те ре лер, 
дип фа раз лый Рә мис Фә нил улы. 

Сә бәп ләр дән иң мө һи ме итеп ул 
объ ект та эш че кул лар ның җи теш
мә вен һәм про ект ка әле дәнәле 
өс тә мә ләр кер те лү не ата ды. “Өс
тә мә сы зым нар – өс тә мә эш ди гән 
сүз. Ягъ ни фун да мент са лу, пос
та мент кую, мо но лит бе тон кою 
ке бек эш ләр өс тә леп то ра, – дип 
аң ла та про ект җи тәк че се. – Шу шы 
көн нәр дә тө зү че ләр эс та ка да да 
мо но лит сак лау эк ра нын ур наш
ты рып бе те рер гә ти еш ләр. Шу лай 
ук җи һаз лар ур наш ты ру өчен һәм 
эс та ка да ас ты на өс тә мә ме талл 
кон ст рук ци я ләр җы яр га, бе тон 
пли тә ләр җә яр гә ке ре шә ләр”. 

Тө зе леш мәй да нын да гы бар
лык эш не гид роп ром жил строй
лы лар үз лә ре баш ка ра. Хә зер ге 
көн дә оеш ма ның Тәл гать Сол та
нов җи тәк че ле ген дә ге учас то гы 
объ ект та төп көч бу ла рак хез
мәт куя.

Камгэсэнергостройобъектларында
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Юбилеегызбелән!

“Кам гэ сэ нер гос т рой” 
бер ләш мә се нең кадр лар 
бү ле ге баш лы гы Иван Ки
рил ло вич Ка ше ва ров ның 
эш бүл мә се нә рөх сәт сез
ни сез ди яр лек га ять ачу
лы бер ке ше ки леп ке рә. 
Пред при я ти е лә ре нең бер
сен дә эш лә ү че бу ир нин
ди дер шәх си эше бе лән 
ди рек ци я гә кил гән һәм 
ин де бер ни чә җи тәк че нең 
ка би не тын да бу лыр га өл
гер гән, лә кин бер кай да да 
як лау тап ма ган икән. Иван 
Ки рил ло вич ның ише ген ул 
оч рак лы гы на, кая ба рып 
бә ре лер гә бел мә гән нән 
ша кы ган. Кадр лар бү ле ге 
баш лы гы аны ки ре бо рып 
чы гар мый, го зе рен тың
лап, ки ңәш лә рен би рә. 
Шул чак та бу га ди тө зү че
дән  ишет кән рәх мәт сүз
лә рен Иван Кир ри ло вич 
әле гә чә хез мә те нә би рел
гән юга ры бәя ке бек итеп 
кү ңе лен дә сак лап йөр тә. 

75 яшен ту ты ру чы ил 
ага сы бе лән әң гә мә без ни
гез дә ме нә шун дый ха ти
рә ләр яңар ту дан гый ба рәт. 
“Бер кай чан бер кем бе лән 
кон фликт ка кер гә нем бул
ма ды, – ди әң гә мә дә ше
без. – Ке ше ләр бит без, 
ты ныч  кы на, сөй лә шеп аң
ла ша бе лер гә ти еш без”. Үз 
кул ас тын да эш лә ү че ләр гә 
дә та вы шын кү тәр гә нен 
хә тер лә ми ул. “Гла довс
кий – ип ле, Шка тов  – ара
ла шу, сөй ләү ос та лы гы на 
ия, Мор та за Ка ма ло вич 

Ха ли тов – үз сү зен дә то ра 
бе лү чән иде”, – дип хез мәт 
юлын да оч ра ган, үр нәк 
бул ган җи тәк че ләр не са
гы нып тел гә ала. Кү рә сең, 
аның та би гать тән би рел гән 
күр кәм сый фат ла ры шун
дый шә хес ләр үр нә ген дә 
та гын да ны гый, ти рә нәя 
төш кән. Әй тик, төп ле фи
кер йөр тү,  ке ше ләр гә һәр
чак йөз бе лән то ру ке бек 
сый фат лар аның ка нын
да бул са, са быр бу лыр га, 
авыр лык лар га би реш мәс
кә тор мыш үзе өй рәт кән 
ди яр гә бу ла. Ур та мәк тәп
не тә мам лап, Лу бян ур ман 
ху җа лы гы тех ни ку мын да 
укып йөр гән ча гын да, су
гыш тан алып кайт кан яра
лар дан ары на ал мый ча, 
Иван ның әти се гүр ия се 
бу лып куя. Уку ын таш лар га 
җы е нып йөр гән егет, мат ди 
як тан кы ен бул са да, ту ган
на ры сү зен нән чык мый ча, 
тех ни кум ны тә мам лар га 
үзен дә көч та ба. 

Укып бе те реп, Ала бу га 
ур ман ху җа лы гы на тех ник 
бу лып ур на ша, үз ка ра ма
гын да гы Мә лә кәс, Пә нә че, 
Би геш ур ман на рын ар кы
лы га да, буй га да ай кар га 
ту ры ки лә яшь бел геч кә. 
Шул ара да ар ми я гә ка
ра лыр га ва кыт җи тә. Ә 
Иван әни се нә кыш лык 
утын әзер ләп өл гер мә
гән икән әле, шун лык тан 
хәр би ко мис са ри ат та ул 
ки тә се көн ту рын да бе рәр 
ай ка ла ук ки сә теп ку ю ла

рын үте нә. Ки сә тү ат наун 
көн ка ла гы на ки леп ире
шә. Лә кин шул кыс ка гы на 
ва кыт эчен дә егет утын 
кай тар тып, ки сеп, ярып, 
өеп кал ды рыр га өл ге рә. 
Яшь тән үк әнә шун дый 
җа вап лы һәм кай гыр ту чан 
бу ла ул. 

Ала бу га ра йо ны ның 
Мор ты авы лы еге те Иван 
Ка ше ва ров дүрт ел хәр би
диң гез фло тын да хез мәт 
итә. Ул Со вет лар Со ю
зы ның иң бе рен че ра ке
та крей се ры “Гроз ный” да 
төнь як диң гез лә рен ги зә. 
Җә мә гать эшен дә ак тив 
бу ла, ком со мол оеш ма сы 
сек ре та ре бу ла рак, сте на 
га зе та ла ры, “яшен” нәр 

чы га ру да баш лап йө ри. 
Шун да аны ком му нист
лар пар ти я се әгъ за лы гы
на кан ди дат итеп ка бул 
итә ләр.

Флот тан әй лә неп кай
ту га,  Ала бу га ур ман ху җа
лы гын да тук тал мый, Зәй 
ГРЭ Сы на ур на ша. Лә кин 
би ре дә дә озак эш ләр
гә ту ры кил ми. ГРЭС ның 
парт ком сек ре та ре аңа 
пар ти я гә ке рер ва кы ты 
җит кән ле ген әй тә. 

Үзе хез мәт ит кән ко
рабль дән ре ко мен да ци я
ләр юл лап алыр га ту ры ки
лә. Шун нан соң пар ти я нең 
Чал лы шә һәр ко ми те ты 
бю ро сын да аңа оеш ты ру 
бү ле ге ин с пек то ры ва зи

фа сын тәкъ дим итә ләр. 
Оеш ты ру эше Иван Ки
рил ло вич өчен тор мыш 
мәк тә бе дә бу ла. Шә һәр 
партия ко ми те ты ның бе
рен че сек ре та ре Ни ко лай 
Шка тов – та лант лы, киң 
эру ди ци я ле, укы мыш лы 
ке ше, ис кит кеч ора тор
лык сә лә те нә ия. Шу лай 
ук иде о ло гия бу ен ча сек
ре тарь Ф. Я. Ярул ли на, 
оеш ты ру бү ле ге мө ди ре 
А. Ф. Ро гов, Г. Н. Зи новь ев 
һәм баш ка лар ны ул үзе
нең шә хе се фор ма ла шу га 
зур өлеш керт кән ке ше ләр 
дип са ный. 

Гор ком да тәҗ ри бә туп
ла ган нан соң, И. К. Ка ше
ва ров Иль ич исе мен дә ге 

кол хоз да (соң рак ул “Во
ро ши ловс кий” сов хо зы 
итеп үз гәр те лә) иде о ло
гия эшен дә чы ны гу ала. 
Та гын берике ел дан аны, 
К ПССның шә һәр ко ми те
ты сек ре та ре Н. Шка тов 
тәкъ ди ме бе лән, Горь кий 
шә һә рен дә ге юга ры пар
тия мәк тә бе нә укыр га җи
бә рә ләр. Дүрт ел дан ул 
уку ын тә мам лап кай та. 
Лә кин пар ти я нең Чал лы 
шә һәр ко ми те тын да Р. 
Ро ма но ва янын да бу лып 
чык кан мәл дә  хез мәт 
юлы ның җи ңел бул ма я
ча гы на тә мам тө ше нә, 
чөн ки аңа “Но вот ро иц кий” 
сов хо зы на юл ла ма би рә
ләр. Бу бит “Та тар стан” 

сов хо зын нан ае ры лып 
чык кан, ра йон да иң арт та
гы ху җа лык лар ның бер се. 
Рә ис Бе ля ев үзе үгет лә
гәч, кар шы кил ми. Һәм 
ан да эш лә гән 3,5 ел аның 
өчен та гын да тәҗ ри бә ба
е ту чо ры бу ла: Чүп рә ле 
ра йо нын нан ху җа лык ны 
тер нәк лән де рү мак са ты 
бе лән мах сус  җи бә рел гән 
ди рек тор Мор та за Ка мал 
улы Ха ли тов янын да ул 
ке ше ләр бе лән эш лә ү нең 
неч кә лек лә ре нә та гын да 
ти рән рәк тө ше нә.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” 
җи теш те рү бер ләш мә
се нең “Пром строй” трес
тын да аны 1976 ел да 
проф со юз ко ми те ты рә и
се итеп сай лый лар. Ягъ
ни ке ше ләр бе лән да и ми 
элем тә дә то ру, алар ның 
көн дә лек их тыяҗ ла рын 
кай гыр ту Иван Ки рил
ло вич ның төп бу ры чы на 
әй лә нә. КА МАЗ ның бе
рен че һәм икен че чи рат
ла ры тап шы рыл ган чак
та, бер ләш мә нең пар тия 
ко ми те ты хез мәт кәр лә ре 
бе лән бер гә ләп, хез мәт 
ал дын гы ла рын бү ләк ләү 
өчен бик күп до ку мент лар 
әзер ләр гә ту ры ки лә. Би
ре дә ге кадр лар бе лән эш
ләү тәҗ ри бә се аңа “Ниж
не кам скгэс строй” тө зе леш 
ида рә се нең кадр лар бү ле
ге бе лән җи тәк че лек ит
кән дә бик яр дәм итә. 

Хез мәт би ог ра фи я се
нең соң гы бер дис тә елын  
Иван Кириллович “Кам гэ
сэ нер гос т рой” бер ләш мә
се нең кадр лар һәм со ци
аль үсеш бү ле ге баш лы гы 
бу лып эш лә ү гә ба гыш лый. 
Ип ле, ачык кү ңел ле бул га
ны өчен аны  кол лек тив та 
их ти рам итә ләр. Дө рес, 
Иван Ки рил ло вич үзе дә, 
кай да гы на эш лә сә дә, 
бер кай чан, бер кем бе лән 
сүз гә кил гә нен хә тер лә ми. 
Та выш кү тә рү не ул го му
мән ярат мый, көч сез лек 
бил ге се итеп кү рә. 

Ты рыш хез мә те өчен 
И. К. Ка ше ва ров күп сан
лы Мак тау гра мо та ла ры, 

рәх мәт хат ла ры бе лән бү
ләк лә нә, алар ара сын да 
Та тар стан Рес пуб ли ка сы 
Пре зи ден ты им за ла ган 
“Рәх мәт ха ты” да бар. Ул 
хак лы рә веш тә “Хез мәт 
ве те ра ны”, “КА МАЗ тө зе
леш удар ни гы” исем нә рен 
йөр тә. 

Тор мыш бул гач, югал
ту лар сыз бул мый. Иван 
Ки рил ло вич ка да кай гы ның 
зу ры сын – дүрт дис тә ел 
тигез һәм тату гомер иткән 
тор мыш ип тә ше Алек сан
дра Пет ров на ның ва фа тын 
ки че рер гә ту ры кил гән. 
Алек сан дра Пет ров на чи
рек га сыр ЖБИ210 за во
дын да эш ләп ла ек лы ял га 
чык кан бул ган. Ка ше ва
ров лар ике ба ла ла ры на – 
кыз ла ры Люд ми ла бе лән 
ул ла ры Сер гей га  юга ры 
бе лем алу мөм кин ле ге 
бир гән нәр. Бү ген ге көн дә 
ин де дүрт онык ла ры ның 
ике се Ка зан вуз ла рын да 
бе лем ала. Ба ла ла ры һәм 
онык ла ры Иван Ки рил ло
вич ны уңыш ла ры бе лән 
ку ан ды рып то ра лар. 

Җә мә га те ва фа тын
нан соң бер ни чә ел уз гач, 
Иван Ки рил ло вич Ан фи
са ха ным бе лән та ны шып 
кит кән. Дө рес рә ге, алар 
үс мер чак та гы дус лык 
җеп лә рен ял гап җи бәр
гән нәр. Әле дәнәле кү
ре шепйө ре шеп, хәл бе
ле шеп, яр дәм лә шеп то ру 
ике се нә дә  олыгая барган 
көннәрендә ял гыз лык ла
рын оны тыр га яр дәм итә. 

“Өй дә си рәк уты рам, – 
ди әң гә мә дә ше без, – җә ен 
бак ча да эш ләр гә яра там. 
Бак ча ул ое ган тән нәр не 
язып җи бә рү өчен ме нә 
ди гән шө гыль. Ан на ры, 
бе рен че уңыш бе лән ба
ла лар ны, онык лар ны сө ен
де рәм. Го му мән, ба ла лар, 
онык лар янын да еш бу лам, 
көч тән кил гән ка дәр яр дәм 
итәр гә ты ры шам”. Кы шын 
ба лык кап ты рыр га яра та 
икән. Кыс ка сы, һәр ва кыт 
ни бе лән дә бул са мәш гуль 
ул. “Хә рә кәт тә бу лу ях шы”, 
– дип ел мая. 

Афә рин, Иван Ки рил
ло вич! Ал га та ба да хә
рә кәт тә бу лу дан тук та
ма гыз!

Иван Кашеваровның флотта хезмәт иткән чагы.  
Әтнә егете Фәнүс Хөснетдинов белән

Әйе,ИванКи
рилловичКаше
варовхәрәкәттә
булуныяхшы
саный.Аның75
яшентутырган
көнендәегет
ләрчәтөзгәүдә
ле,җиңелсөяк
ле,җитезадым
лыбулыпкала
алуынәкъменә
шултикторырга
яратмавыннан
дыр,мөгаен.

ТатархалкыныңбөекҗырчыларИлһам
ШакировһәмӘлфияАфзаловаисемен
нәнТатардәүләтфилармониясеянын
дагыпарктаагачларутыртыла.Чара
филармониягәГ.Тукайисемебирелүгә
70елтулугабагышланаһәмтатархал
кыныңмәшһүршәхесләренеңисемнә
ренмәңгеләштерүмаксатынкүздәтота.

30 ок тябрь көн не сә гать 11.00 дә Г. Ту кай 
исе мен дә ге Та тар дә ү ләт фи лар мо ни я се (Ка зан, 
Пав лю хин ура мы, 73)  янын да гы парк та  Рос си
я нең һәм Та тар стан ның ха лык ар тис ты, Г.Ту кай 
исе мен дә ге Дә ү ләт пре ми я се лау ре а ты Ил һам 
ага Ша ки ров һәм Рос си я нең ат ка зан ган, Та тар

стан ның ха лык ар тис ты, Г.Ту кай исе мен дә ге Дә ү ләт пре
ми я се лау ре а ты Әл фия апа Аф за ло ва исе мен нән агач лар 
утыр ты ла чак.

Әле ге ча ра Та тар дә ү ләт фи лар мо ни я се нә Г. Ту кай 
исе ме би ре лү гә 70 ел ту лу га ба гыш ла на һәм та тар хал
кы ның мәш һүр шә хес лә ре нең исем нә рен мәң ге ләш те рү 
мак са тын күз дә то та.

Ис тә лек ле ча ра да Та тар стан ның Мә дә ни ят һәм Ур
ман ху җа лы гы ми нис тр лык ла ры вә кил лә ре, фи лар мо ния 
кол лек ти вы, “Ил һа ми ят” клу бы на бер ләш кән сәх нә ве
те ран на ры кат на ша чак, ди е лә фи лар мо ни я нең мат бу гат 
хез мә те хә бә рен дә.

 Му зей да – сән гать тө не
ЧаллыныңШәһәртарихытуганякныөйрәнүмузеенда3ноябрь
көнне“Сәнгатьтөне”уздырыла.Теләгебулганһәркешекичке
сәгать4тәнтөнгеунгакадәрмузейгакилеп,экспозицияләрне
бушлайкарапйөриалачак.

“Му зей лар тө не”, “Га шыйк лар 
тө не”, “Сән гать тө не” ке бек ча ра лар 
Чал лы му зе ен да әле дәнәле үт кә ре
леп то ра. Фән ни хез мәт кәр Изи да Бу
ла то ва сүз лә ре нә ка ра ган да, мон дый 
ак ци я ләр шә һәр ке ше лә рен җә леп 
итү гә этәр геч бу лып то ра. Му зей да 
эш лә ү че ләр экс по зи ци я ләр не төр ле 
яшь тә ге ке ше ләр өчен кы зык лы бу
лыр лык итеп әзер ләр гә ты ры ша лар, 
чөнки мондый чараларга өлкәннәр 
белән бергә балалар да килә. Те лә ге 

бул ган нар “Сән гать тө не”ндә 
кур чак лар һәм би зә нү әй бер
лә ре ясау, пы я ла га рә сем тө
ше рү, сәй лән нән кар ти на җыю 
ке бек ос та лык дә рес лә рен дә 
кат на ша алачак. Дө рес, мон
дый дә рес ләр тү лә ү ле.

Һәр прог рам ма үзен чә лек
ле итеп әзер лә нә, һәм бы ел гы 
“Сән гать тө не” дә шә һәр дәш
ләр өчен кы зык лы бу ла чак,  
дип ышан ды ра му зей хез мәт
кәр лә ре. Өстәвенә, сюрприз 
да булачак икән.
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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

Илһамият

КА МАЗ ав то ги ган ты һәм гү зәл шә һә ре
без тө зе ле ше нең дан лы ел ла рын күп ләр 
хә тер лә рен дә йөр тә дер. Га зе та быз аша 
сез ул ел лар га ки ре кайт кан дай бу лыр сыз. 
Шу лай ук бү лен дек предп ри я ти е ләр тор
мы шы, тө зе леш объ ект ларыннан ре пор
таж лар, ве те ран на ры быз, алар га ал маш
ка ки лү че яшь ләр ту рын да укыр сыз һәм 
бик күп яңа лык лар бе лән та ны шыр сыз.
Элемтә бүлекләрендә газеталарга ярты 

елга язылу бәясе – 137 сум 28 тиен.

Басмаларның индексы: «Камские зори» – 
00108, «Таң йолдызы» – 00032.

Белешмәләр өчен телефоннар:  
701916, 701812.

Әбунә2015

Шәһәребезнең  барлык
элемтәбүлекләрендә“Камские
зори”һәм“Таңйолдызы”газе
таларынаязылыргамөмкин.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ дирек ци я-
се ве те ран нар со ве ты кот лый:

Гөл си нə Марс кы зы Со зо но ва,
Аль би на Сте па нов на Доб рот ворс кая.

* * *
“Ав то за вод строй” ве те ран нар со ве ты 

кот лый
 Ра и са Гри горь ев на Ат ро шен ко,
Ве ни а мин Ан дре е ви ча Гря душ кин,
Ге ор гий Ана толь е вич Ко ля сов.

* * *
“Же лез но до рож ник” ҖЧҖ ад ми нис т-

ра ци я се һəм ве те ран нар со ве ты кот лый:
Ма рия Ива нов на По лу я но ва.

Сə ла мəт лек таш ла ма сын Сез не,
Нык лык бир сен Хо дай яшəр гə.
Яшь лек тə ге сы ман карт лык та да
На сыйп бул сын əле яшь нəр гə.

Милади
ноябрь

Һиҗри 
1937

Атна көне Иртəнге 
Фəҗер

Кояш 
чыга

Өйлə 
Зөһер

Икенде
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн
озынлыгы

1 19 Мөхəррəм Якшəмбе 5.05 6.35 12.00 13.58 15.51 17.36 10.16

2 20 Дүшəмбе 5.07 6.37 12.00 13.56 15.49 17.34 10.12

3 21 Сишəмбе 5.09 6.39 12.00 13.55 15.47 17.32 10.08

4 22 Чəршəмбе 5.11 6.41 12.00 13.53 15.45 17.30 10.04

5 23 Пəнҗешəмбе 5.13 6.43 12.00 13.51 15.43 17.28 10.00

6 24 Җомга 5.15 6.45 12.00 13.49 15.41 17.27  9.56

7 25 Шимбə 5.17 6.47 12.00 13.47 15.39 17.25  9.52

8 26 Якшəмбе 5.19 6.49 12.00 13.45 15.37 17.23  9.48

9 27 Дүшəмбе 5.21 6.51 12.00 13.43 15.35 17.22 9.44

10 28 Сишəмбе 5.24 6.54 12.00 13.42 15.33 17.20 9.39

11 29 Чəршəмбе 5.26 6.56 12.00 13.40 15.31 17.19 9.35

12 30 Пəнҗешəмбе 5.28 6.58 12.00 13.38 15.30 17.17 9.32

13 1 Сəфəр Җомга 5.30 7.00 12.00 13.37 15.28 17.16 9.28

14 2 Шимбə 5.32 7.02 12.00 13.35 15.26 17.14 9.24

15  3 Якшəмбе 5.34 7.04 12.00 13.34 15.24 17.13 9.20

16 4 Дүшəмбе 5.36 7.06 12.00 13.32 15.23 17.12 9.17

17   5 Сишəмбе 5.38 7.08 12.00 13.31 15.21 17.10 9.13

18   6 Чəршəмбе 5.40 7.10 12.00 13.29 15.19 17.09 9.09

19 7 Пəнҗешəмбе 5.42 7.12 12.00 13.28 15.18 17.08 9.06

20 8 Җомга 5.44 7.14 12.00 13.26 15.16 17.07 9.02

21 9 Шимбə 5.46 7.16 12.00 13.25 15.15 17.06 8.59

22 10 Якшəмбе 5.48 7.18 12.00 13.24 15.13 17.05 8.55

23 11 Дүшəмбе 5.50 7.20 12.00 13.23 15.12 17.04 8.52

24 12 Сишəмбе 5.52 7.22 12.00 13.21 15.11 17.03 8.49

25 13 Чəршəмбе 5.54 7.24 12.00 13.20 15.09 17.02 8.45

26 14 Пəнҗешəмбе 5.55 7.25 12.00 13.19 15.08 17.01 8.43

27 15 Җомга 5.57 7.27 12.00 13.18 15.07 17.00 8.40
28 16 Шимбə 5.59 7.29 12.00 13.17 15.06 17.00 8.37

29 17 Якшəмбе 6.01 7.31 12.00 13.16 15.05 16.59 8.34

30 18 Дүшəмбе 6.02 7.32 12.00 13.16 15.04 16.58 8.32

Чаллы мөселманнары өчен намаз вакытлары

Динвәмәгыйшәт

Календарьда
шундыйкөнбар

1 но ябрь – Суд прис тав ла ры кө не
4 но ябрь – Ха лык лар бер дәм ле ге кө не
5 но ябрь – Хәр би раз вед чик лар кө не
6 но ябрь – Су гыш һәм хәр би кон фликт лар 

ва кы тын да әй лә нәти рә мо хит не экс
плу а та ци я лә ү не бул дыр мау кө не

7 но ябрь – Ок тябрь ре во лю ци я се кө не
10 но ябрь – Ми ли ция кө не
11 но ябрь – Бе рен че бө тен дөнья су гы

шын да һә лак бул ган нар ны ис кә алу 
кө не

14 но ябрь – Бө тен дөнья ди а бет ка кар шы 
кө рәш кө не

15 но ябрь – Бө тен рос сия ар ми я гә ка ра
лу чы лар кө не

16 но ябрь – Бө тен дөнья юл һә ла кә те кор
бан на ры кө не

     Ха лы ка ра тү зем лек кө не
17 но ябрь – Ха лы ка ра сту дент лар кө не
19 но ябрь – Ра ке та гас кәр лә ре һәм ар

тил ле рия кө не
20 но ябрь – Бө тен дөнья ба ла кө не
21 но ябрь – Бө тен дөнья те ле ви де ние 

кө не
     Са лым ор ган на ры хез мәт кә ре кө не
25 но ябрь – Ха тынкыз лар ны көч лә ү не 

булдырмау өчен кө рәш кө не
27 но ябрь – Диң гез пе хо та сы кө не
     Хак бил ге лә ү че кө не
30 но ябрь – Рос си я дә Ана кө не

 МОҢ ЛА НУ
 Уй лар га чу мып мин уты рам,
Сөй лə шер-сер лə шер ке шем юк.
Кү ңе ле мə тул ган бу моң-зар ны
 Кай чан да бе рəр се аң лар күк.

Кү ңе лем ту лып бер елар га
 Кү зем дə яшь лə рем кип те лəр.
Күк тə ге кош лар га эн дəш тем –
Алар да аң ла мый кит те лəр.

Җа ным, ник елый сың-сыз лый сың?
Əл лə соң кыс ка мы го ме рең?
Ки леп бер җы лы сүз дə шəл ми...
Кай да син, җа ны ма ка дер лем?

Сал кын җил бə ре лə би те мə,
Кү ңе лем не су ы та – ела та.
Мə хəб бəт ки тə бит, си зе нəм,
Син, соң гы өме тем, югал ма.

Сак лар га ты ры шам сө ю не,
Шу лай ук ул мин нəн ки тəр ме?
Сө ю сез бу кы рыс дөнь я да
 Я шəр гə тү зем лек җи тəр ме?..

КА Е НЫ МА
 Ял гыз ка ен сал кын җил дə
 Чай ка ла сал мак кы на.
Ти рə-як тан җы лы эз лəп,
Күз ата сай лап кы на.

Яшел яф рак ла рын күп тəн
 Сал кын җил лəр өз гəн нəр.
Сө ю дəн яшəр сə яз да,
Ким сет мəс ме сиз гəн нəр?

Яз лар га бик озак тү гел,
Ка бат яшə рер ка ен.
Күл мə ген ул алыш ты ра,
Ямь лə нə яз лар са ен.

Яшел күл мə ген ки яр гə
 На сыйп бул сын яз лар да.
Сө е леп яшəр гə яз сын 
Ө зе леп сөй гəн яр лар га.

ГО МЕР КӨ ЗЕМ 
Го мер кө зем са ры яф рак ке бек 
О чып ка рый сал кын җил лəр дə,
Сөю кө чен той мый иң нə рен дə,
Ка бат тө шə сал кын җир лəр гə.

Ал тын яф рак, бе лə ми кəн соң ул
 Тиз дəн сал кын кыш лар җит кə нен?
Һəр көз шу лай əк рен ге нə са ный
 Го мер лəр нең узып кит кə нен.

Са ры яф рак күк тə җил не үбə.
Сөю бə хе те, бел ми, күп кə ме,
Мə хəб бəт тəн исəр лə неп яна,
Сиз ми ах ры көз лəр җит кə нен.

Ал тын көз дə өзел гəн яф рак
 Соң гы тап кыр күк кə тал пы на.
Күп ме очар – аны сы мө һим тү гел,
Очып кал сын сөю ха кы на.

КИТ МƏ, СӨЮ 
 Кит мə, сөю, са быр ит че бе раз,
Кү ңе лем нең су са ган ча гы.
Яман сүз лəр əй теп сүн де рə лəр,
Ка бы ныр мы ул учак та гын?!

Кит мə, сөю! Яши сем бик ки лə,
Күз лə рең дə си нең наз то еп.
Уча гым ны ни гə сүн де рə сез, 
Йө рə ге мə сал кын су ко еп?

Кит мə, сөю. Ни чек яшим син сез,
Яра та сым ки лə, сө я сем.
Үке нер лек бул са бул сын го мер –
Сөю ут ла рын да кө я сем.

Кит мə, сөю, үте нə мен син нəн,
Көй дер ми не кай нар утың да.
Ада шыр га ирек бир мəс сөю,
Ма як бу лыр ба рыр юлым да.

* * *
Күңелемне аңларлармы диеп
Озак көттем, лəкин ялгыштым.
Нык егылып, кабат аяк бастым,
Көлде миннəн кабат язмышым.

Сыный мине язмыш, киртə куеп,
Һəрбер барыр юлым сиртмəле.
Хəлем бетсə дə һич егылмадым,
Рəхмəт, Ходам ташлап китмəде.

Ышанычым бары Ходай гына,
Ташламачы калган гомеремдə.
Сикəлтəле булса да юлларым,
Мин бəхетле шушы көнемдə.

Мөс ли мә Га ли е ва


