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29ноябрь–Аналаркөне

Чал лы да бы ел бе рен че тап кыр “Ипо те
ка кө не” шә һәр яр мин кә се уза. Ул “КА МАЗ” 
мә дә ни ят са ра ен да 29 но ябрь дә ир тән ге 
сә гать 9 да баш ла на. Әле ге ча ра да то рак 
алу га ка гы лыш лы бар лык со рау лар га бел
геч ләр дән буш лай җа вап, шу лай ук икъ ти
сад чы лар һәм юрист лар дан ки ңәш алыр га 
мөм кин бу ла чак. Бел геч ләр со ци аль ипо те
ка бу ен ча да ки ңәш ләр би рә ләр.

30 но ябрь көн не 13.00 сә гать тә М. 
Җә лил исе мен дә ге үзәк ки тап ха нә дә он
ко ло гия авы ру ла ры на ба гыш лан ган “Па
ци ент мәк тә бе” ачы ла. Ан да Рес пуб ли ка 
он ко ло гия дис пан се ры ның Чал лы фи ли а
лы та би бы Па вел Бал дин, та бибон ко лог 
Алек сандр Кур гуз кин, пси хо лог Еле на Бог
рец кат на шыр дип кө те лә. Сүз ни гез дә сө
як сис те ма сын дә ва лау ту рын да ба ра чак. 
Шу лай ук он ко ло гик па ци ент лар ны со ци аль 
як лау, буш лай ме ди ци на яр дә ме ту рын да 
мәгъ лү мат алыр га мөм кин бу ла чак. 

2 де кабрь көн не сә гать 18.00 дә “Ка зан” 
мил ли мә дә ни ят үзә ген дә (Пуш кин ура мы, 
86) га лим һәм язу чы Мө хәм мәт Мәһ ди ев
нең (19301995) ту у ы на 85 ел ту лу га ба гыш
лан ган әдә биму зы каль ки чә уз ды ры ла. Ча
ра Бө тен дөнья та тар кон грес сы баш кар ма 
ко ми те ты та ра фын нан оеш ты ры ла. 

2 де кабрь көн не Та тар стан мәк тәп лә рен 
тә мам лау чы 16 мең нән ар тык уку чы БДИ
га кер те лү өчен йом гак лау ин ша сы яза чак. 
Фи зик мөм кин лек лә ре чик ле уку чы лар өчен 
ин ша из ло же ние бе лән ал маш ты ры ла ала. 
Иҗат эше өчен 3 сә гать 55 ми нут ва кыт би
ре лә. Фи зик мөм кин лек лә ре чик лән гән ба ла
лар га – 1,5 сә гать кә күб рәк. Кат на шу чы га үзе 
бе лән ка ра төс тә ге ка ләм, шә хес не рас лый 
тор ган до ку мент, кат на шу чы өчен күр сәт мә
ләр, ки рәк бул ган оч рак та – да ру һәм ри зык 
алып ке рү рөх сәт ите лә. Йом гак лау ин ша сы
ның те ма тик юнә леш лә ре бил ге ле: “Ва кыт”, 
“Йорт”, “Мә хәб бәт”, “Юл” һәм “Әдә би ят елы”. 
Бу хак та ТР Мә га риф һәм фән ми нис тр лы гы 
мат бу гат хез мә те хә бәр итә.

2016 ел да Чал лы да гы 1, 24, 31, 32, 38 
нче мәк тәп ләр, 18 нче ли цей, 69 һәм 75 нче 
кор рек ция мәк тәп лә ре яңар ты ла чак. Кай бер 
мәк тәп ләр дә, шул исәп тән 18 нче ли цей да 
да ре монт эш лә ре баш ла нып кит те ин де.

Бы ел Чал лы ның төп чыр шы сы бө тен ләй 
икен че төр ле бу ла чак. Аны га дәт тә ге чә “Азат
лык” мәй да ны ның ур та сы на тү гел, ә “Па лит
ра” сә ү дә үзә ге нә якын рак урын га ку я чак лар. 
Бәй рәм ча ра ла ры үтә се “Азат лык” мәй да нын 
би зәү про ек ты ин де әзер. Би ре дә зур сәх нә, 
шу га лак, боз ла би ринт лар яса ла чак. Сә ү дә 
рәт лә рен дә тәр тип кә ки те рер гә уй лый лар. 
Шу лай итеп, бы ел шә һәр ха ки ми я те бәй рәм
гә сюр приз әзер ли. Ә ис ке чыр шы ны Си до
ров ка бис тә сен дә ге парк ка ку я лар.

24 но ябрь гә бул ган мәгъ лү мат лар га 
ка ра ган да, Та тар стан Рес пуб ли ка сын да 
эш сез ләр са ны 15 мең 692 ке ше тәш кил 
итә – эш сез лек күр сәт ке че 0,76 про цент. Бу 
хак та ТР Хез мәт, ха лык ны эш бе лән тә э мин 
итү һәм со ци аль як лау ми нис тр лы гы хә бәр 
итә. 18–24 но ябрь дә 933 ке ше эш сез дип 
та ныл ган. 446 ке ше үз те лә ге бе лән эш тән 
кит кән, ә 79 граж дан, оеш ма ябы лу яки 
хез мәт кәр ләр са ны кыс кар ты лу сә бәп ле, 
эш сез кал ган. Ә эш би рү че ләр соң гы бер 
ат на да 1556 ва кан сия тәкъ дим ит кән.

 “26 но ябрь ки чен дә, 27 но ябрь тө нен дә 
ТР бу ен ча уры ны бе лән һәм Ка зан да көч ле 
бу ран һәм боз ла вык кө те лә”, – дип хә бәр 
итә ТР Гид ро ме те о ро ло гия һәм әй лә нәти
рә мо хит мо ни то рин гы үзә ге. Төнь яккөн
чы гыш тан исү че җил нең се кун ды на 15–20 
метр га ка дәр кө чә юе, ә юл лар да карт көрт
лә ре бар лык ка ки лүе мөм кин. 

икътисадизонаобъектлары

КЫЗЫМА
Үсеп буйга җитсәң дә син, 
                                  кызым,
Минем өчен – 
                 нәни кошчыгым.
Ачуланма, сиңа бертуктаусыз
Шалтыратсам эзләп, 
                            борчылып.

Ана өчен 
                  бала бик кадерле,
Җан бәгыре өчен борчыла.
Иртән килеп 
                    бит очыңнан үбәм
Әкрен басып аяк очыма.

Сабый чактагы күк сине кабат
Утыртасым килә алдыма,
“Үчтиүчти” итеп, күккә чөеп,
Алып ятар идем куйныма.

Сиңа карап 
            җаным тыныч минем,
Тәүфигыңда, Аллага шөкер.
Миннән теләк: 
                бәхетле бул, кызым!
Гаиләңә тугры булып кер.

Үз ярыңны тапсаң иде, кызым,
Кадереңне белгән яр булсын.
Әтиәни чын күңелдән тели:
Тәгәрәшеп оныклар тусын.

Мөслимә Галиева

29 но ябрь дә без ха тынкыз ны хөр мәт нең иң бө ек мөн бә ре нә 
кү тәр гән бәй рәм – Ана лар кө нен бил ге ләп үтә без. Мил ли он ла ган 
ке ше бу көн не әни лә рен хөр мәт ләр, алар га ка ра та бул ган иң җы лы 
хис лә рен бел де рер. 

Ха тынкыз га та би гать мог җи за бү ләк ит кән – ул дөнь я га Ке ше 
ту ды ра. Ки лә чәк бу ын ке ше се нең нин ди бу луы Ана га бәй ле. Ана 
ба ла сы на тән, җан, акыл, рух сә ла мәт ле ге бү ләк итә. Һәм бар лык 
кө чен җы еп, тор мыш та гы кы ен лык лар ны үтү юл ла рын эз ли. Ә 
ба ла сы ның ин саф лы, эш лек ле бу лып үсеп җи тү ен кү рү Ана өчен 
иң ка дер ле се. 

Без бу көн не Ана исе мен го рур йөр тү че ха тынкыз ла ры быз 
ал дын да баш ия без. Һәр бер өй дә, һәр га и лә дә та ту лык, мә хәб бәт, 
үза ра аң ла шып, ки ле шеп яшәү өс тен лек ит сен. Ба ла ла ры гыз ның 
иге ле ген кү реп го мер ите гез, әни ләр. Сә ла мәт һәм бә хет ле бу лы
гыз. Бәй рәм бе лән! 

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ад ми нис т ра ци я се, 
проф со юз ко ми те ты

“Алабуга”аерымикъти
садизонасы–“Камгэ
сэнергострой”ныңтөп
төзелешмәйданнарын
нанберсе.2015елда
биредәгеобъектларда
башкарылгантөзүмон
тажэшләрекүләме1
миллиардсумнанар
тыпкитә.

Икъ ти са ди зо на объ ект
ла ры тө зе ле ше нең про ект 
җи тәк че се Алек сей Вла ди
ми ро вич Ни ки тин бел дер гән
чә, бү ген ге көн гә тү бән дә ге 
объ ект лар фай да ла ну га тап
шы рыл ган: “Си нер гия” ин

дус т ри альтех но ло гик пар кы 
(2015 ел ның май аен да саф ка 
бас ты рыл ды), икъ ти са ди зо на 
бел геч лә ре өчен 64 квар тир
лы то рак йорт (2015 ел ның 

но яб ре), укы ту чы лар өчен 17 
квар тир лы то рак йорт (2015 
ел ның но яб ре), 350 уку чы га 
исәп лән гән, бас сейн лы һәм 
ин тер нат лы мах сус мәк тәп, 
кот тедж по се ло гы ның эч
ке чел тәр лә ре һәм юл ла ры 
(2015 ел ның но яб ре).

Чит ил бел геч лә ре нең ба
ла ла ры өчен тө зел гән мах сус 
мәк тәп ачы лу бе лән, “Три 
мед ве дя” кот тедж по се ло гы 
бө тен рес пуб ли ка га бил ге ле 
бул ды. Әле ге мәк тәп биш 
мең квад рат метр мәй дан ны 
би ләп то ру чы ту лы бер ком
п лекс ны тәш кил итә. Мәк тәп 
би на сы на те рәп са лын ган 
ба ла лар бак ча сы 2014 ел ның 
сен тяб рен дә фай да ла ну га 
тап шы рыл ган иде. Агым да гы 
ел ның ок тябрь аен да бас сейн 
бе лән ин тер нат та го му ми 
тө зе леш эш лә ре нең тә мам
ла нуы ту рын да гы акт ка кул 
ку ел ды. 

Ун җи де квар тир лы, мәк
тәп укы ту чы ла ры яшә я чәк 

йорт ның “үзә ге” бе тон нан 
ко ел ган, кал ган өле ше “Вал
дэк” фир ма сы ның кар кас лы 
җы ел ма щит ла рын нан ко рыл
ган. Аның ни ге зе 2013 ел ның 
но яб рен дә са лы на баш ла
ган иде. Бы ел “Гид роп ром
жил строй” оеш ма сы тө зе гән 
әле ге объ ект ны фай да ла ну га 
тап шы ру ту рын да гы акт ка да 
кул ку ел ды.

Бел геч ләр өчен тө зел гән 
64 квар тир лы йорт та тө зе леш 
эш лә ре нең тә мам ла нуы шу
лай ук  акт бе лән рас лан ган, 
ин де объ ект ның тан та на лы 
тап шы ры лу ын кө тәр гә ге нә 
ка ла. 

“Три мед ве дя” по се ло гын
да гид роп ром жил строй лы лар 
җә мә гать үзә ге дә са ла лар. 
Би на ко рыл ган, тыш тан би
зәл гән, тү бә се ябыл ган. Әм ма 
за каз чы объ ект ның про ек тын 
яңа дан эш ләр гә ка рар ит кән, 

“Гид роп ром жил строй” 
ҖЧҖ ге не раль ди рек то ры
ның про из вод ство бу ен ча 
урын ба са ры Өл фәт Габ бас 
улы Җи һан ги ров хез мәт 
юлын пред при я ти е дә мас тер 
бу лып баш ла ган һәм һө нә рен 
яра туы, ке ше ләр бе лән эш ли 
бе лүе нә ти җә сен дә ге не раль 
ди рек тор урын ба са ры дә рә
җә се нә кү тә рел гән. Мәс кәү 
ас тын да кот тедж лар, Ала бу
га да ит һәм сөт ком би нат ла
ры, ав тот ран с порт пред при
я ти е се са лу да, ян гын нан соң 
КА МАЗ за вод ла рын тор гы зу
да эш ләр гә ту ры кил гән аңа. 
“Ала бу га” ае рым икъ ти са ди 
зо на сы объ ект ла ры тө зе ле

шен дә кат на шу  да  Өл фәт Габ бас улы ның хез мәт би ог ра
фи я се нә ае рым сә хи фә бу лып ке реп ка лыр.

Укытучылар яшәячәк 
йортның тышкы һәм эчке 

күренешләре

Ахыры2нчебиттә
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ТатарстанРеспубликасы
дәүләтхезмәтинспекциясе
мәгълүматларынакараган
да,җитештерүдәказакүрү
челәрякиһәлакбулучылар
саныягыннантөзелештар
магыалдынгыбулыпкала
бирә.“Камгэсэнергострой”
ААҖенеңтөзелешмәй
даннарындаһәмбүлендек
предприятиеләрдәвазгы
ятьниндисоң?Шушысо
раубеләнбезакционерлык
җәмгыятенеңхезмәтнесак
лауһәмкуркынычсызлык
техникасыбүлегебашлыгы
РөстәмРавилулыБАһА
веТдиновкамөрәҗәгать
иттек.

– Узып ба ру чы ел җи ңел бул
ма ды. Тө зе леш тар ма гы да хез
мәт кур кы ныч сыз лы гы ягын нан 
хә веф ле ләр рә тен дә ка ла би рә. 
Шу ңа бәй ле, та ләп ләр дә кат
гый ла на гы на. Әй тик, без хә зер 
тө зе леш эш лә ре баш лан ган чы 
ук кур кы ныч сыз лык ны тә э мин 
итү че ча ра лар кү рер гә ти еш без. 
Ми сал га, бы ел РФ Хез мәт һәм 
со ци аль як лау ми нис тр лы гы
ның би ек тә эш ләү бе лән бәй ле 
хез мәт не сак лау ка гый дә лә ре 
га мәл гә кер де. Ягъ ни, би ек лек 
бе лән эш итү че ләр ал дан ук 
мах сус әзер лек курс ла ры узар га 
ти еш бу лып чы га.  Кыз га ныч ка 
кар шы, әле гә бар лык җи тәк че ләр 
дә до ку мент ка ти е шен чә игъ ти
бар итеп бе тер ми ләр. Һәм без гә 
мон дый ча ра ның ки рәк ле ген һәм 
мө һим ле ген төр ле юл лар бе лән 
аң ла тыр га ту ры ки лә. 

Та гын бер әһә ми ят ле до ку
мент – шул ук ми нис тр лык ның 
“Тө зе леш тә хез мәт не сак лау ка
гый дә лә рен рас лау ту рын да”гы 
бо е ры гы. Ул агым да гы ел ның 
28 ав гус тын нан га мәл дә. Бу ин
де без нең төп до ку мент, һәм без 
аны ях шы лап үз ләш те рер гә һәм 
кул ла ныр га ти еш без. “Без” ди гән
дә хез мәт не сак лау бү ле ге ге нә 
тү гел, баш ка бү лек ләр, әй тик, 
эко лог лар, энер ге тик лар һ. б. да 
күз дә то ты ла.  

Хез мәт не сак лау да кадр лар 
мәсь ә лә се дә төп урын ны алып 
то ра. Бар лык бү лек ләр гә ка гыл
ган кыс кар ту лар без не дә чит
лә теп үт мә де. Лә кин аңа ка рап, 
ал да тор ган бу рыч лар ки ме мә де. 
Бил ге ле, үз гә реш ләр опе ра тив
лык ка тә э сир ит ми кал ма ды: объ
ект лар да ка гый дә ләр үтә ле ше нә 
кү зәт че лек итү бе раз кы ен лаш ты. 
Ми нем чә, шу ңа бәй ле, күр сәт кеч
ләр дә на чар лан ды.

Кыз га ныч ка кар шы, 2015 ел 
кү ңел сез лек ләр дән баш ка гы на 
уз ды дип әй теп бул мый. Уз ган 
ун ай да “Кам гэ сэ нер гос т рой”ның 
бү лен дек пред при я ти е лә рен дә 
биш бә хет сез лек оч ра гы бул ды, 
шу лар дан өч оч рак  җи ңел, бер се 
авыр җә рә хәт лә нү һәм бер оч рак 
үлем бе лән тә мам лан ды. Соң гы
сы “Тат нефть” АА Җе нең нефть 
эш кәр тү һәм нефть хи ми я се за
вод ла ры ком п лек сын да ко ры ла 
тор ган ток бү лүтранс фор ма тор 
подс тан ци я се тө зе ле ше мәй дан
чы гын да  бул ды. 1959 ел гы “Гид
роп ром жил строй” ҖЧҖ мон таж
чы сы Ра фа эль Ка ши фул ла улы 
Зө бә е ров тө зе леш выш ка сы ның 
иң юга ры гы мәй дан чы гын да ме
талл кон ст рук ци я ләр ка бул ит
кән дә, 6,7 метр би ек лек тән егы
лып һә лак бул ды. 

“Кам гэс ЗЯБ” ҖЧҖен дә 1986 
ел гы Эль дар Азат улы Вә лиул
лин бе лән 6 июль көн не бул ган 

хәл “авыр оч рак” ка те го ри я се нә 
ка рый. Стро па чы егет, әзер бе тон 
эш лән мә ләр та шый тор ган ар ба
ны үзе тар тып (гәр чә бу аның эше 
бул ма са да) кү че реп, икен че се нә 
то таш тыр мак чы бу ла. Нә ти җә дә 
ике ар ба ара сы на ая гы кы сы лып, 
бот сө я ге сы на. 

Ин де “җи ңел” оч рак лар га ки
лик. Алар ның бер се Ма ма дыш
та, “Нок рат ел га сы ярын ны гы ту” 
объ ек тын да бул ды. “СтройКран” 
оеш ма сын да эш лә ү че 1959 ел гы 
Петр Ива но вич Осет рин үзе йөр
тә тор ган “Ка мАЗ” ав то мо би ле 
ка би на сын нан тө шеп җә яү ат ла
ган да уң аяк та ба ны ның сө я ген 
сын дыр ды. 

“Кам гэс ЗЯБ” оеш ма сын да 
1965 ел гы фор ма га са лу чы Рөс
тәм Әнәс улы Мәр дән шин ти мер
бе тон эш лән мә ләр фор ма сын 
чис тарт кан да уң ая гы ның бер 
бар ма гын им гә тә. 

Өчен че оч рак “ПМУ1 Кам гэс” 
Тү бән Ка ма шә һә рен дә алып 
бар ган “Физ куль ту ра сә ла мәт лән
де рү ком п лек сы” тө зе ле шен дә 
бу ла. Бе тон чы Ша мил Ка мил улы 
Ка дый ров ав то мо биль кра нын
нан ми не раль ма мык бу шат кан
да бер ке те леп ку ел ган бас кыч ны 
кул лан мый ча, кү че реп йөр тә 
тор ган ны куя. Шул бас кыч тан 
мен гән дә егы лып, ба шын җә рә
хәт ли.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ тө
зе леш мәй дан на рын да суб под
ряд та гы оеш ма лар да эш лә ү че
ләр нең го ме ре өзе лү гә ки тер гән 
бә хет сез лек ләр бул ды. Шу лар
дан бер се – “Са ла ват Кү пе ре” 
то рак ком п лек сы тө зе ле шен дә. 
17 ав густ көн не “Алимп” ҖЧҖ 
эш че се 12/2 йор ты ның 14 нче ка
тын нан егы лып һә лак бул ды. 23 
сен тябрь дә С. П. Гор бу нов исе
мен дә ге ави а ция бер ләш мә се нең 
8 нче це хы тү бә сен сүт кән дә “Ак
ваРе ги он” ҖЧҖ эш че се егы лып 
төш те. 11 ок тябрь көн не шун да 
ук “От дел Строй Сер вис” оеш ма сы 
эш че се бе лән та гын бер фа җи га 
бул ды. 

Бә хет сез лек оч рак ла рын ана
лиз ла сак, шу ны кү ре ре без: эш че
ләр нең һө нә ри ква ли фи ка ци я се 
тү бә нәя ба ра; җи тәк че ләр ара
сын да хез мәт не сак лау мәсь ә
лә лә ре нә сал кын ка рау чы лар һа
ман да бар; урын да гы ке ше ләр дә, 
иң бе рен че чи рат та – ли ни я дә 
эш лә ү че ин же нертех ник хез мәт
кәр ләр дә дә җи ңел чә ка раш яши; 
нор ма тив до ку мент лар ның төп 
по ло же ни е лә ре үтәл ми; сак ла ну 
ча ра ла ры өчен ки рәк ка дәр ле ак
ча бү лен ми; сак ла ну ча ра ла рын 
кул ла ну га ти е шен чә игъ ти бар 
би рел ми һ. б.     

Юга ры са нал ган нар дан чы
гып, хез мәт не сак лау да та ләп
чән лек не кө чәй тү за рур ди гән 
нә ти җә чы га ра ала быз. Мо ның 
өчен без нең оеш ма ның бар лык 
служ ба ла ры бе лән бер лек тә хез
мәт кур кы ныч сыз лы гы ча ра ла ры
ның ком п лекс лы пла нын эш ләр гә 
ки рәк. Әм ма ул кә газь дә ге нә тү
гел, га мәл дә бу лыр га ти еш. “2016 
ел га төп ча ра лар пла ны”  ме нә 
шу лар ны күз дә то тып тө зе лә.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” АА Җе
нең бү лен дек пред при я ти е лә ре 
ара сын да хез мәт не сак лау һәм 
кур кы ныч сыз лык ка гый дә лә рен 
үтәү юнә ле шен дә уңай як тан 
Электр чел тәр лә ре пред при я ти
е сен бил ге ләп үтәр гә бу ла. Тө зү
мон таж эш лә ре алып ба ру чы лар 
ара сын да әле гә үр нәк бу лыр да ен 
бил ге ли ал мый быз. Ә бә хет сез
лек оч рак ла ры бул ган оеш ма лар, 
бил ге ле, тис кә ре рей тинг ка ия.

Хастаханәнең авы ру лар 
ка бул итү, ин тен сив те ра пия 
һәм ре а ни ма ция бү лек лә рен
дә эшне безнең төзүчеләр җәй 
көне башлаганнар иде. 4 кат лы 
ста ци о нар би на сы яр ты лаш 

алар ка ра ма гы на бирелде. 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 лде. 
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. Хәзерге көнгә 
бинаның сүтеләсе өлешләре 
сүтелеп беткән диярлек, инде 
ташчылар кирпеч салуга да 
керешкәннәр. 

Ә м м а  т ө з е к л ә н д е р ү 
э ш л ә р е н  к и л е ш ү д ә 
билгеләнгән вакытка (бе рен че 
этапны ел аза гы на тә мам лау 
бу ры чы ку ел ган иде) тәмамлау 
мөмкин булмаячак. Төзелеш 
э ш л ә р е н  т ул ы  к у ә т е н ә 
алып баруда тоткарлыкның 
сәбәбен генсубподрядтагы 
“КамгэсСпецмонтаж» ҖЧҖ 
җитәкчеләре – генераль 
директор И. Г. Степанов 
һәм аның урынбасары В. П. 
Тарасов проект әзерләүнең 
оз а к к а  с у з ы л у ы  бел ә н 
аңлаталар. Алар әйтүенчә, 
якын көннәрдә, ниһаять, 
проект документлары ки
леп җитәргә тиеш. Төзелеш 
материаллары белән кыен
лыклар килеп чыкмаса, ре
монт эшләрен язга тәмамлау 
мөмкин булыр иде, диләр 
төзүчеләр. 

“Әле гәчә без нең кул га 
бер нин ди сы зым нар да кер
гә не юк”, – ди генсубподряд
тагы оеш ма ның өл кән про
ра бы Люд ми ла Со ко ло ва. 
Ул иң башта җылылык бирү 
кирәклеге, җылы булмаса, 
штукатурлауга тотынып бул
маячагы турында әйтә. 

Хәзерге вакытта бинаның 
беренче һәм икенче катла
рында – “КамгэсСпецмонтаж” 
ҖЧҖ, өченче һәм дүртенче 
катларда “Евростиль” фир
масы төзүчеләре эшли. 
Шушы көннәрдә субпо
дряд оешмаларының берсе 
тәрәзәләрне алыштыра баш
ларга тиеш.

Ризидә КАМАЛОВА

Төзелешобъектларында

Хастаханәне төзекләндерүдә 
б ү г е н г е  к ө н д ә  “ К а м г э с 
Спецмонтаж”  оешмасының 
Виктор Алексеевич Лизунов 
җитәкчелегендәге бригадасы төп 
көч булып тора. Без шушы брига
дада дистә елдан артык эшләүче 
Рәшит Миронович Балашов 
белән танышабыз. Ул кирпечтән 
бүлмә стеналарын өя. 

Рәшит Балашовның төзелешкә 
килүенә 40 ел икән инде. Соңгы 
елларда гына да төзелешләрнең 
әнә нинди саллыларында эшләргә 
туры килгән аңа: башкалада – 
“КазанАрена”, агросәнәгать паркы,  
республика клиник хастаханәсе, 
онкология үзәге, Чаллы кала
сында – ашыгыч ярдәм күрсәтү 

хастаханәсе, медгородок. Ягъни кирпеч салу эше булган бар
лык төзелешләргә аның да көче кергән дияргә була. Һәм менә 
сәламәтлек саклау объектларының чираттагысын – Чаллының 
иң “өлкән” хастаханәсен төзекләндерүдә дә катнаша ул. 

Һөнәрен Рәшит яшьтән үзләштергән – Казанда  учили
ще тәмамлаган. Армия хезмәтеннән соң эшли башлауга ук 4 
нче разрядлы ташчы булып киткән. Һәм менә дүрт дистә ел 
инде кирпеч сала. “Эшемне яратам”, – ди Рәшит Миронович 
һәм, кулыннан мастерогын төшерми генә, кирпеч салуның 
карап торучыга гына ансат кебек тоелганлыгы, бу хезмәтнең 
нечкәлекләренә тәмам төшенеп җитү өчен тәҗрибә кирәклеге 
турында ачылып сөйли. 

Менә шушындый, гомере буе һөнәренә тугры калган 
фидакарьләр кулы белән тудырыла безнең тирәягыбыздагы 
матурлык. Алар үзләре дә, хезмәтләре дә ихтирамга бик лаек 
икәнен онытмыйк.

Чаллының2нчешәһәрхастаханәсенкапиталь
төзекләндерүэшенең“Камгэсэнергострой”ААҖ
коллективынатапшырылуыхакындагазетабызда
хәбәриткәнидекинде.СүзЯрЧаллыҗирендәко
лачлытөзелешбашлангачберенчеләрдәнбулып
салынгансәламәтлексаклауучреждениесе–ГЭС
бистәсендәгедүрткатлыстационарһәмикекатлы
поликлиниканытөзекләндерүтурында.

РөстәмБаһаветдинов:

“Гид роп ром жил строй”ның Ра дик Хәй рул лин җи тәк че ле ген дә ге 
ком п лекс лы бри га да сы укы ту чы лар йор ты ның тү бә сен нән яң гыр 
су ла ры ага тор ган сис те ма ны мон таж лый. “Би на ның мо но лит 
өле шен дә без сал дык, соң гы “штрих”ын да үзе без ку я быз”, – ди
ләр ирегет ләр.

Рә сем дә (сул дан): Па вел Ко лы шев, Ген на дий Пу га сов, Бо рис Ко
лен ков, Па вел Ба гу рин һәм Ра дик Хәй рул лин.

икътисадизонаобъектлары

ягъ ни би ре дә тө зе леш эш
лә ре 2016 ел да дә вам ит те
ре лә чәк.   

Ел аза гы на ка дәр гид роп
ром жил строй лы лар по се лок та 
ку нак йор тын җит ке реп бе те
рер гә ти еш ләр. Хә зер ге ва
кыт та би ре дә би зә леш ту лы 
ку ә те нә ба ра. “Кам гэсСтрой
центр” оеш ма сы ның Хәм зә 
Җә лә лет ди нов, Ка мил Әх мәт
шин, Ва си лий Гер дов, Ка мил 
Га ри пов, Гөл сә рия Вә ли е ва, 
Кад рия Гыйль фа но ва ке бек 

тәҗ ри бә ле ос та ла ры учас ток 
баш лы гы Эль ви ра Шәй хет ди
но ва җи тәк че ле ген дә бар лык 
төр би зәү эш лә рен баш ка
ра лар – ку нак йор ты на “җан 
өрә ләр”. 

Агым да гы ел ның аза гы на 
“Ала бу га” ае рым икъ ти са
ди зо на сы тер ри то ри я сен дә 
кам гэс лы лар та гын 110/10кВ 
№4 подс тан ция бе лән ГПП4 
кә ки лә тор ган 110кВ ка бель 
ли ни я сен тап шы рыр га ти
еш ләр. 

Ахыры2нчебиттә

“Кам гэсСтрой центр” 
ҖЧҖ мас те ры Эль ви ра 
Шәй хет ди но ва бү ген ге 
көн дә “Три мед ве дя” по
се ло гын да гы ку нак йор
ты ның эч ке  би зә ле ше 
өчен җа вап би рә. Аның кул 
ас тын да эш лә ү че бу яу
чы лар, бал та ос та ла ры 
би на ның сте на ла рын ти
гез ли, пли тә, обой ябыш
ты ра, идән җәя. Эль ви ра 
исә үзе дә һө нә ри уку йор
тын тә мам ла ган нан соң 
шту ка турбу яу чы бу лып 
эш лә гән, тәҗ ри бә се җи
тәр лек. Мас тер бу лып 
ки тү е нә дә биш ел уз ган 
ин де. Шу ңа кү рә ул җа вап
лы объ ект лар да эш лә ү гә 
ике лә нү сез алы на.
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Синеңкешеләрең,КамГЭС

Укучыларыбызиҗаты

Эш тә ба ла лар бе лән уй на га нда 
да, Зи фа гел үз са бы е ның ча лым
на рын кү рер гә ты рыш ты. Гә рәй 
исә дөнь я да гы бар лык исем нәр не 
бар лап чык ты: үз улы накы зы на 
иң ма тур исем эз лә де. Һәр ту ар 
көн не яшь ләр өмет бе лән кар шы 
ал ды лар, һәр ир тә алар га шат
лык лы хә бәр алып ки лер төс ле 
то ел ды. Тиз дән, бик тиз дән ки лер 
бу көн...

Тик “тиз дән” кө ттер де дә 
көт тер де... Яшь ләр ши фа ха нә ләр 
юлын тап тый баш ла ды, бар ма ган, 
кү рен мә гән та биб кал ма ды. Зи фа 
го мер гә ышан ма ган им че кар
чык лар ны да эз ләп тап ты. Бе рәү 
дә соң гы өмет не өзеп, “көт мә гез” 
дип, кырт кис мә де, бер се дә “тиз
дән” дип,  тө гәл әйт мә де. 

Көн ар тын нан көн, ел ар тын
нан ел уза тор ды. Ана кар чык, 
әби бу лу бә хе тен та тый ал мый ча, 
үлеп кит те. Ба ла ла ры аны ка дер
ләп соң гы юл га озат ты лар. Зи фа 
бу югал ту ны бик авыр ки чер де, 

чөн ки ире кар шын да да, кай на на
сы кар шын да да үзен га еп ле сиз де. 
Юк, Гә рәе ха ты ны на бер кай чан  да 
ка ты бә рел мә де, га еп лә мә де, кы
ер сыт ма ды. Әче тел ле авыл даш
ла ры ның гай бәт сүз лә ре нә ко лак 
та сал ма ды. Тик янын да сөй гә
не – Зи фа сы гы на исән бул сын. 
Ниш ләр ул ан сыз?! Зи фа бул ма са, 
Гә рәй дә яшә мә я чәк...

Ме нә шу лай – Гә рәй Зи фа 
дип, Зи фа Гә рәй дип, карт лык ка 
аяк бас ты лар алар. Зи фа кар чык, 
чә ен әл лә ни чә тап кыр кай нар лап, 
тә рә зә дәнтә рә зә гә йө реп, кар ты
ның кайт ка нын көт те, Гә рәй дә 
кар чы гын нан баш ка ал ма гач тан 
ал ма да өзеп алып кер мә де. Алар 
бер се өчен  бер се су ла ды, бер се 
өчен бер се яшә де. Ата бу лу, ана 
бу лу бә хе те бир мә сә дә алар га 
Хо дай, үр нәк ир һәм үр нәк ха тын 
бу лу бә хе те бир гән иде. Авыл ха
тын на ры ның Зи фа га, ир лә ре нең 
Гә рәй гә көн лә шеп һәм кы зы гып 
ка ра ган чак ла ры аз бул ма ды. 

Шу лай бер көе ге нә, ты ныч 
кы на яшәп ят кан да Гә рәй карт авы

рып кит те. Карт ны шә һәр гә хас та
ха нә гә алып бар ды лар. Го ме ре нә 
бер тап кыр ың гы раш ма ган, зар
лан ма ган кар ты ның шу лай ки сәк 
би ре шү е нә ышан ма ды Зи фа. Бер 
ай бу е на та биб лар Гә рәй карт ны 
тик шер де ләр, дә ва ла ды лар һәм 
кай та рып җи бәр де ләр. Көн са ен 
кил де Зи фа кар ты яны на: көн са ен 
юын дыр ды, ки е мен ал маш тыр ды, 
тәм ле дәнтәм ле ри зык ла рын алып 
ки леп тор ды. Гә рәе яны на уты ра 
да, кар ты ның бер ни чә көн эчен дә 
ябы гыпюка рып кал ган ку лын үз 
уч ла ры на алып, өмет ту лы ка ра
шы бе лән, сө еп, яра тып, кыз га нып 
ка рап то ра. Үз ма ши на сы бе лән 
карт ны алыр га кил гән кол хоз 
пред се да те ле нә баш та биб ның 

“өмет сез” ди гә нен ярый әле Зи фа 
кар чык ишет мә де. Өй лә ре нә алып 
кайт кач та са бый ба ла ны ка ра ган
дай ка ра ды ул Гә рә ен. Көн са ен 
мун ча сын да як ты, да ру үлән нә ре 
җый ды, алар ны тө нә теп эчер де, 
яны на уты рып: 

Тиз дән, бик тиз дән са вы гыр
сың, Гә рә ем. Тиз дән яз җи тәр... 
Из ге ләр чиш мә се нең улак ла рын 
тө зә теп кай та сы бу лыр... Син нән 
баш ка кем эш ләр аны... – дип, әл лә 
кар тын, әл лә үзен юат ты.

Тик “тиз дән” кө ттер де дә көт
тер де... 

Бер көн не Гә рәй карт, кар
чы гы ның яны на ки леп уты ру ын 
гы на көт кән дәй, тизтиз сөй ли 
баш ла ды:

– Зи фа, Зи фам, дим. Тук та әле, 
әй тә се сүз лә рем бар си ңа. Әй теп 
ка лыр га ки рәк... Мин – бә хет ле ир, 
Зи фа. Син дәй ма тур, уң ган ха тын 
бе лән яшәү, тор мыш кө тү бә хе те 
бир гән ми ңа Хо дай. Гом ерем буе 
әни гә, ярат кан эше мә, сөй гән ха
ты ны ма туг ры яшә дем. Рәх мәт, 
си ңа, ба ры сы өчен дә: ярат тың, 

кай гырт тың, туг ры бул дың. Ме нә 
хә зер дә мин син нән бә хет ле рәк... 
Мәң ге лек йор ты быз га син нән 
ал дан ки тәм... Бе ләм, син ми не 
ти е шен чә тәр би я ләп оза та чак сың. 
Мо ны сы өчен бер дә кай гыр мыйм. 
Бор чыл га ным шул: мин нән баш ка 
син ни чек яшәр сең?.. 

Соң гы сүз лә рен әйт кән дә, 
карт ның ты ны кы сыл ды, та ма
гы на тө ер утыр ды. Юк, үзен 
кыз га ну да, үлем үке не че дә тү
гел, ба ры тик кар чы гы өчен чын 
кү ңел дән бо рчы лу иде бу. Зи фа 
исә күз лә рен нән ту лып та шы ган 
яшь лә рен күр сәт мәс өчен, тиз рәк 
ише гал ды на чы гып кит те. Кап ка 
ба га на сы на сө я леп бик озак ела ды 
Зи фа: урам да гы авыл даш ла ры, 
өй дә ге ире ишет мәс лек итеп,  тын 
гы на ела ды. Күп тап кыр лар бир де 
ул үзүзе нә бу со рау ны, лә кин бер 
тап кыр да җа вап тап ма ды. Ни чек 
ин де Зи фа Гә рә ен нән баш ка яшә
сен: ир тән бит сөл ге сен кем гә дип 
әзер лә сен ул, кем гә дип тәм ле 
ри зык ла рын пе шер сен, кем гә дип 
мун ча як сын, кем гә дип бак ча дан 
бе рен че кы зыл җи ләк ләр алып 
кер сен, кем өчен ма тур күл мәк лә
рен ки сен, кем гә дип, кем өчен... 
Ич ма сам бер ба ла сы да бул ма ды 
бит... Мон дый уй лар ки лер иде 
ме ни ба шы на... Юк, яши ал мый 
Гә рә ен нән баш ка, яши ал мас... 
яшә мәс... Зи фа кар ты ның со ра
вы на җа вап та ба алу ы на ыша нып, 
тизтиз яшь лә рен сөрт те, чәч лә
рен рәт лә де, ба шын да гы яул ыгын 
чи шеп, яңа дан бәй лә де. Бул ган 
бар са быр лы гын йод ры гы на төй
нәп, кар ты яны на ашык ты. Ә ул, 
бер ни бул ма ган дай, баш та ни чек 
ят са, шул ук рә веш тә: бер нок та
га ка ра ган ки леш ята би рә. Зи фа 
кур ка кал ды: әл лә ин де... 

– Гә рәй, Гә рәй, дим? Хә лең 
ни чек? Чәй эчә без ме әл лә? Та мак 
ки беп кит те бит...

– Ярый соң, кар чык, эчик. Си
нең кул дан чәй дә ши фа лы... 

Зи фа кар ты ның та вы шын ише
тү ку а ны чын нан, ашы гаашы га 
чәй хәс тәр лә де. Соң гы көн нәр не 
Гә рәй не кар чык кул дан аша ту га 
күч кән иде ин де. Шу ңа ка ра мас
тан, алар ка ракар шы “уты рып” 
чәй эч те ләр. Зи фа үз ка ра рын 
кар ты на ни чек җит ке рер гә бел ми, 
ти еш ле сүз ләр та ба ал мый азап

лан ды. Ярар, ир тә гә сөй лә шеп 
ка рар быз...

Ир тән гә Гә рәй карт уян ма ды. 
Тын гы на, са быр гы на, Зи фа сын 
бор чы мый ча гы на  кит кән ул.  
Соң гы юл га ка дер ләп, хөр мәт ләп 
озат ты кар чык Гә рә ен. Бар да ти
е шен чә, йо ла сы на ту ры ки те реп 
эш лән де. Карт ны оза тыр га кил гән 
авыл хал кы Зи фа га та гын бер кат 
шак кат ты: үтә дә са быр, тый нак, 
ты ныч тот ты ул үзен. 

Зи фа үз ка ра рын нан бер адым 
да чи ген мә де. Кү ңе лен ке ше гә ач
ма ды. Ты ныч кы на көн ар тын нан 
көн уз га нын кө теп яшә де, кар ты
ның кы ры гын көт те. Тиз дән, бик 
тиз дән Зи фа Гә рәе бе лән яңа дан 
оч ра ша чак: алар мәң ге гә бер гә 
бу ла чак лар... 

Тик “тиз дән” бик озак, көт
те реп ке нә кил гән ке бек то ел ды 
кар чык ка. Гә рә ен нән баш ка яшә
гән көн нә ре ел га тиң төс ле иде 
аңа. Шул ара да авыл ти мер че се нә 
ба рып, чар ду ган ясат ты. Аны да 
берь ю лы ике ка бер гә җи тәр лек 
ит те. Ка рал тыку ра сын, кө чен нән 
кил гән чә, тәр тип кә сал ды. Аш ка 
ки рәк ле бар лык ки рәкярак ны 
хәс тәр лә де. Ни һа ять, ир тә гә Гә
рәй нең кы ры гы, ни һа ять... Лә кин 
Зи фа ның та гын бер мө һим эше 
бар икән. Үзе бе лән бер гә кар тай
ган комод тарт ма сын нан ка ләм 
эз ләп тап ты, бер бит кә газь ал ды 
һәм яза да баш ла ды. Бу хат ның 
сүз лә рен кар чык ин де әл лә ни чә 
тап кыр тез де, әл лә ни чә тап кыр 
сүт те. Язы ла сы җөм лә ләр күп тән 
әзер иде ин де: “Хөр мәт ле, авыл
даш лар. Сез бу хат ны укы ган да, 
мин ин де исән бул мам. Кыл ган 
эшем өчен, сез дән чын кү ңе лем
нән га фу үте нәм. Зин һар ми не 
ки че рә кү ре гез. Был был – гөл сез, 
гөл был был сыз яши ал ма ган ке
бек, мин дә бер дән бер якын һәм 
ярат кан ке шем нән баш ка яши 
ал мыйм. Гә рәй гә дә ан да мин сез 
рә хәт бул мас. Сау  бу лы гыз, исән
сау яшә гез. Зи фа әби е гез.” 

Зи фа кар чык ның үле гә ү дә се
нә, хәл бе лер гә дип кер гән күр ше 
ха ты ны тап бул ды. Сә ке ас тын
нан асы лы ныр га дип әзер лән гән 
ба вын да тап ты лар. Яз ган ха тын 
күк рә ге нә кыс кан ки леш, апак 
мен дәр өс те нә ба шын ку еп, “йок
лап  кит кән”. Кү рә сең, Хо дай фә
реш тә гә тиң саф кү ңел ле Зи фа га 
гө наһ кы лыр га ирек куй ма ган.

Гөл на ра НОГ МА НО ВА

Ахыры.Башы21нчесанда

 Җа вап лы лык, тө гәл лек, пөх
тә лек, игъ ти бар лы лык – бух
гал тер эшен уңыш лы баш ка ру 
өчен ки рәк ле төп сый фат лар
дыр, һәм Анас та сия Ни ко ла ев
на алар ның ба ры сы на да ия. 
Хез мә те нә ул җа нытә не бе лән 
би рел гән.  “Ни өчен икә нен тә
га ен ге нә әй теп би рә бел мим, 
әм ма чын кү ңел дән яра тып 
баш ка рам”, – ди үзе. Алар 
бух гал те ри я дә өч хез мәт кәр, 
бер тук тау сыз эш ләп то ра лар, 
чөн ки әй лә неш зур. Ә Анас та
сия Ни ко ла ев на ма те ри ал лар 
өчен җа вап би рә. 

Яр дәм ки рәк сә, бу ха ным
нар иң бе рен че итеп пред при я
ти е нең баш бух гал те ры Лю бовь 

Ген надь ев на Пар фе но ва га 
мө рә җә гать итә ләр. Ки ңәшта
быш итү че дә, дәгъ вашел тә 
бел дер ми ге нә бух гал те ри я
нең эшен көй ләп алып ба ру
чы да ул.  

“Го му мән, мин “Гид роп ром
жил строй” га ки леп элә гү е мә бик 
сө е нәм, – ди Анас та сия Ни ко ла
ев на. – Көч ле, тот рык лы оеш ма, 
үз эш лә ре нең ос та ла ры эш ли 
би ре дә. Шө кер, кол лек тив та 
яр дәм гә ки лер гә әзер то ру чы
лар җи тәр лек. Әй тик, пред при
я ти е нең эко но мис ты Оль га Ва
силь е ва һәм сек ре тарь бу лып 
эш лә ү че Ири на Ве дер ни ко ва 
компь ю тер бе лән ае ру ча дус
лар. Мө рә җә гать ит сәм, бер кай

чан ки ре бор мый лар, аң ла еш
лы итеп тө шен де реп би рә ләр, 
рәх мәт үз лә ре нә”.

Анас та сия Ни ко ла ев на ның  
га и лә сен дә дә бә хе те тү гә рәк. 
Яшь ле ген дә та бы шып ка выш
кан ире Мәх мүт Га зи зо вич бе
лән пар ка нат лар бу лып кыз 
һәм ул үс тер гән нәр, һәр кай
сы на юга ры бе лем бир гән нәр: 
Ли лия бе лән Альф ред  КА И ны 
тә мам ла ган нар һәм тор мыш та 
үз юл ла рын тап кан нар. Мәх мүт 
Га зи зо вич үзе За камь е да Неф

те ба за ның Ала бу га бү лек чә се 
баш лы гыбаш ин же нер ва зи фа
сын баш ка ра. Анас та сия Ни ко
ла ев на исә ире  өчен акыл лы, 
уң ган ха тын бул са, кы зы һәм 
улы өчен ка дер ле әни, онык ла
ры Ди нә бе лән Да нис ның ярат
кан дәү әни лә ре дә. 

Бәй рәм нәр дә алар ның та
бы ны ту лы бу ла: ба ры сы бер гә 
җы е ла лар. Шу шы бө тен лек һәм 
та ту лык Гый лә җев лар га и лә се 
өчен тор мыш та иң кыйм мәт ле
се дер, мө га ен.

Анаисеменйөртүчеханымнарныңтормышкыйбла
ларысокланукатышмактаугалаек.Балатәрбияләп
үстерүләребигрәктәавырвазифабитул.Әгомумән
алганда,хатынкызныңгаиләучагынсүндермисак
лапяшәтәбелүедә,хезмәтурынындафидакарьлеге
дәсокландыра.
Безнеңкамгэсэнергостройлыларарасындаүрнәк
гаиләкорыпяшибелүче,сайлаганһөнәрләренәтуг
рыкалып,гомербуеберөлкәдәхезмәтитүчеуңган
булганханымнаркүп.Бүгенсүзем“Гидропромжил
строй”предприятиесендәбухгалтербулырэшләүче
АнастасияниколаевнаГыйләҗеватурында.

Гомербуешәмдәйтоташянып,
Нурөләшәгазизаналар...
Шулбалкышкагелтартылакүңел–
Аңардамеңшифа-дәвабар!

Ша һи нур Мос та фин

Календарьда 
шундыйкөнбар

1 де кабрь – Бө тен дөнья СПИД ка 
кар шы кө рәш кө не

2 де кабрь – Ха лы ка ра кол лык ка 
кар шы кө рәш кө не

3 де кабрь  Ха лы ка ра ин ва лид
лар кө не

4 де кабрь – Ко чак ла шу кө не.
Ин фор ма ти ка кө не
7 де кабрь – Ха лы ка ра граж дан лык 

ави а ци я се кө не
9 де кабрь – Ха лы ка ра кор руп ци я гә 

кар шы кө рәш кө не
10 де кабрь – Ке ше хо кук ла ры кө

не
11 де кабрь – Ха лы ка ра тау лар 

кө не
12 де кабрь – Рос сия Фе де ра ци я се 

Кон с ти ту ци я се кө не
13 де кабрь – Бө тен дөнья ба ла лар 

те ле ви де ни е се һәм ра ди о сы 
кө не

15 де кабрь – Һө нә ри бу рыч ла рын 
үтә гән дә һә лак бул ган жур на
лист лар ны ис кә алу кө не

17 де кабрь – Стра те гик бу рыч лы 
ра ке та гас кәр лә ре кө не

18 де кабрь – ЗАГС хез мәт кәр лә
ре кө не.

Ха лы ка ра миг рант лар кө не
20 де кабрь – Ха лы ка ра те ләк тәш

лек кө не.
ФСБ кө не
22 де кабрь – Энер ге тик лар кө не
23 де кабрь – Хәр би һа ва көч лә ре

нең ерак ави а ци я се кө не
27 де кабрь – Рос сия Фе де ра ци я

сен дә кот ка ру чы лар кө не.

Анастасия һәм МәхмүтГыйләҗевлар кызлары Лилия белән



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

Ваклап сату бәясе килешү буенча

Баш мөхәррир урынбасары Ризидә КАМАЛОВА
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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

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.

Әбунә2016

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

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

Алек сан дра Фе до ров на Ши пи на;
Рим ма Гыйль фан кы зы Гый ма зет-

ди но ва.

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

ти вы кот лый:
Нинель Сер ге ев на Кор не е ва – пред

при я тие ве те ра ны.

* * *
“ПЭС” ҖЧҖ ад ми нис т ра ци я се 

һəм ве те ран нар со ве ты кот лый:
Ли дия Се ра фи мов на По та по ва – 

пред при я тие ве те ра ны.

* * *
“Ме тал лур гстрой-Ве те ран” кол-

лек ти вы кот лый:
Са ра Мар ков на Пин ха сик;
Ни ко лай Ан то но вичй Ни ки фо ров.

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

кот лый:
Мин са лих Мə лик улы Хан на нов – 

ти мербе тон эш лән мә ләр це хы фор ма га 
са лу чы сы;

Алек сан др И ва но вич Фи ли мо нов 
– кү зә нәк ле бе тон це хы ның сте на па
нельлә рен пар лау чы сы;

На деж да Алек сан дров на Ма ли ко ва 
– за вод ла бо ра то ри я се ла бо ран ты. 

* * *
“Кам гэсг раж дан ст рой” ве те ран нар 

со ве ты кот лый:
Ро за Хан кы зы Ха җи е ва;
Тать я на  Фо ке ев на Ва рен цо ва;
Гү зə лия Ка рим кы зы Хə би бул ли на.

Таңнурларыбулыпйортыгызга
Акбәхетләргенәсибелсен.
Түп-түгәрәкбулсынтормышыгыз,
Юлларыгызгөлгәкүмелсен.

Милади
декабрь

Һиҗри 
1437

Атна көне Иртəнге 
Фəҗер

Кояш 
чыга

Өйлə 
Зөһер

Икенде
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн
озынлыгы

1 19 Сәфәр Сишәмбе 6.04 7.34 12.00 13.15 15.03 16.58 7.29

2 20 Чәршәмбе 6.06 7.36 12.00 13.14 15.02 16.57 7.26

3 21 Пәнҗешәмбе 6.07 7.37 12.00 13.13 15.01 16.57 7.24

4 22 Җомга 6.09 7.39 12.00 13.13 15.01 16.56 7.22

5 23 Шимбә 6.10 7.40 12.00 13.12 15.00 16.56 7.20

6 24 Якшәмбе 6.12 7.42 12.00 13.12 14.59 16.55 7.17

7 25 Дүшәмбе 6.13 7.43 12.00 13.11 14.59 16.55 7.16

8 26 Сишәмбе 6.15 7.45 12.00 13.11 14.58 16.55 7.13

9 27 Чәршәмбе 6.16 7.46 12.00 13.10 14.58 16.55 7.12

10 28 Пәнҗешәмбе 6.17 7.47 12.00 13.10 14.58 16.55 7.11

11 29 Җомга 6.18 7.48 12.00 13.10 14.57 16.55 7.09

12 1 Рабигүл
әүвәл

Шимбә 6.20 7.50 12.00 13.10 14.57 16.55 7.07

13 2 Якшәмбе 6.21 7.51 12.00 13.10 14.57 16.55 7.06

14 3 Дүшәмбе 6.22 7.52 12.00 13.10 14.57 16.55 7.05

15 4 Сишәмбе 6.23 7.53 12.00 13.10 14.57 16.55 7.04

16 5 Чәршәмбе 6.24 7.54 12.00 13.10 14.57 16.55 7.03

17 6 Пәнҗешәмбе 6.24 7.54 12.00 13.10 14.57 16.55 7.03

18   7 Җомга 6.25 7.55 12.00 13.10 14.57 16.56 7.02

19 8 Шимбә 6.26 7.56 12.00 13.11 14.57 16.56 7.01

20 9 Якшәмбе 6.27 7.57 12.00 13.11 14.58 16.56 7.01

21 10 Дүшәмбе 6.27 7.57 12.00 13.11 14.58 16.57 7.01

22 11 Сишәмбе 6.28 7.58 12.00 13.12 14.59 16.57 7.01

23 12 Чәршәмбе 6.28 7.58 12.00 13.12 14.59 16.58 7.01

24 13 Пәнҗешәмбе 6.29 7.59 12.00 13.13 15.00 16.58 7.01

25 14 Җомга 6.29 7.59 12.00 13.14 15.01 16.59 7.02

26 15 Шимбә 6.29 7.59 12.00 13.14 15.01 17.00 7.02

27 16 Якшәмбе 6.29 7.59 12.00 13.15 15.02 17.00 7.03
28 17 Дүшәмбе 6.30 8.00 12.00 13.16 15.03 17.01 7.03

29 18 Сишәмбе 6.30 8.00 12.00 13.17 15.04 17.02 7.04

30 19 Чәршәмбе 6.30 8.00 12.00 13.18 15.05 17.03 7.05

31 20 Пәнҗешәмбе 6.29 7.59 12.00 13.19 15.06 17.04 7.05

Чаллы мөселманнары өчен намаз вакытлары

Чаллыкаласында
беренчетапкыр

2729ноябрьдәЧаллыдагы“Хә
ләлҮзәк”тәисламкитаплары
күргәзмәсеүтәчәк.Мондыйчара
шәһәрдәберенчемәртәбәоеш
тырыла.

Аның ба ры шын да Рос си я нең һәм Та
тар стан ның ди ни юнә леш тә ге нәш ри ят
лә ре эш чән ле ге, алар чы гар ган про дук
ция бе лән якын нан та ны шыр га мөм кин 
бу ла чак. Яңа чык кан ди ни әдә би ят, уку 
әс бап ла ры күр сә те лә чәк, һәм алар ны 
оч сыз бә я ләр дән са тып алу мөм кин ле ге 
ту ды ры ла чак. Шу лай ук уку чы лар ки тап 
ав тор ла ры бе лән оч ра ша һәм алар га үз
лә рен кы зык сын дыр ган со рау лар бе лән 
мө рә җә гать итә ала. Күр гәз мә ба ры шын
да мас теркласс лар уз ды ру, бү ләк ләр 
би рү дә ка рал ган.

Күр гәз мә не оеш ты ру чы лар – Та тар
стан мө сел ман на ры Ди ния нә за рә те, 
Чал лы шә һә ре мөх тә си бә те һәм “Хә
ләлҮзәк”.

Күр гәз мә гә ки лү че ләр бер уңай дан 
“Хә ләлҮзәк” бе лән дә якын нан та ны шып 
ки тә чәк. Ул Чал лы да был тыр ның де каб
рен нән баш лап эш ли. Би ре дә мө сел ман
нар өчен йөз лә гән төр дә хә ләл ри зык лар, 
ди ни әдә би ят, төр ле су ве нир лар тәкъ дим 
ите лә. “Хә ләлҮзәк” бар лык уңай лык ла ры, 
на маз за лы, тә һа рәт ха нә се бул ган за ман

ча би на га ур наш кан. Са тып 
алу чы лар поч ма гын да ди ни 

әдә би ят бе лән та ны шу, хә
ләл лек те ма сы на уз ды ры лу чы 
әң гә мә ләр дә кат на шу мөм кин
че ле ге дә бар.

Күр гәз мә 27 но ябрь дә ир
тән ге сә гать 10 да Коръ ән укып 
ачы ла чак. Бар лык те лә ү че
ләр ча кы ры ла, ди е лә ТР мө
сел ман на ры Ди ния нә за рә те 
мәгъ лү ма тын да. Ад ре сы: Чал
лы, Яңа шә һәр, 27/09А – “Сө
ем би кә” мә че те янә шә сен дә.

вәгазьчеләр
көчсынаша

Татарстанмөселманнарыдиния
нәзарәтеимам,хәзрәт,мөгал
лимбулыпэшләмәүче15–35
яшьлекегетләрһәмкызларара
сында“Яшьвәгазьче”конкур
сынуздыра.

Кон курс мө сел ман яшь лә ре нә ру хи
әх ла кый тәр бия би рү, алар ның ак тив
лы гын арт ты ру һәм сөй ләм ос та лы гын 
үс те рү мак са тын нан оеш ты ры ла. Бәй ге 
баш та мөх тә си бәт ләр дә, РИИ һәм мәд
рә сә сту дент ла ры һәм баш ка кат на шыр га 
те лә ү че ләр ара сын да узды ры ла, ан на
ры – рес пуб ли ка кү лә мен дә. Мөх тә си
бәт ләр дән эш ләр 30 де кабрь гә ка дәр 
ка бул ите лә. 15 гыйн вар га ка дәр һәр 

мөх тә си бәт ике иң ях шы эш не жю ри га 
юл лар га ти еш. 

Вә газь ләр ике тел дә – та тар һәм рус 
тел лә рен дә ка бул ите лә. (Та ләп ләр: 
Times New Roman,14, ин тер вал – 1,5). 
Вә газь 5–7 ми нут чы гыш ясар лык бу лыр га 
ти еш. Ким ди гән дә, бер аять (сү рә һәм ни
чән че аять икә не күр сә тел гән), бер хә дис 
(чы га на гы күр сә тел гән) кул ла ну со ра ла.

Кон курс те ма ла ры: 1. Ин тер нет – ан да 
бә рә кәт бар мы? 2. Иге лек эш лә ү дән тук
та дык... 3. Ва кыт ның кыйм мә те. 4. Ис раф 
– гө наһ. 5. Ал дын гы мө сел ман: нин ди ул? 
6. «Коръ ән ку шу ын ишет мә гән ләгъ нәт кә 
ду чар бул ган» (И.Бу нин).

Кон курс ның элек  трон ад ре сы: 
vagaz2015@gmail.com

“ЭНЕР ГЕ ТИК” ЧА КЫ РА
28 ноябрь 11 сәгатьтә “Энергетик” 

мәдәният сараенда Әниләр көненә 
багышланган кичәконцерт була. Кичә
концертны Татарстанның атказанган 
мәдәният хезмәткәре Гөлзада Рзаева 
оештыра һәм алып бара.

Керү ирекле. Тел. 701650  6+
* * *

28 но ябрь көн не 16 сә гать тә “Энер ге
тик” мә дә ни ят са ра ен да Нор лат һәм Ак су
бай як таш ла ры оч ра ша. Ке рү ирек ле.

“ 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, әти лә ре

Шаһитовназифнасыйхулының
ки нәт ва фат бу луы сә бәп ле, 

“Кам гэ сэ нер гос т рой” АА Җе нең ге не раль ди рек то ры Ил дар На зиф улы 
Ша һи тов ның һәм баш ин же не ры урын ба са ры Ил нар На зиф улы Ша һи
тов ның, алар ның ту ган на ры ның һәм якын на ры ның ти рән кай гы сын ур
так ла ша.

“ Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ад ми нис т ра
ци я се һәм ве те ран нар Со ве ты, тө зе леш һәм 
хез мәт ве те ра ны 

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

динвәмәгыйшәт


