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Мө хәр рир сү зе 

 Уз ган ел Чал лы ның Тан та на лар са
ра ен да 4261 ни ках тер кәл гән, бу 2014 
ел гы дан 363 кә ким. Язы лы шу лар ның иң 
кү бе се (705 пар) ав густ ае на ту ры ки лә. 
Хә зер ЗАГС ка га ри за ны дә ү ләт хез мәт лә
ре пор та лы аша да би реп бу ла, дип хә бәр 
итә nabchelny.ru.

Агым да гы ел ның 17  фев ра лен дә Та
тар стан эш че яшь лә ре нең “Сүз бе лән 
тү гел, эш бе лән!” (“Не сло вом, а де лом!”) 
бе рен че фо ру мы үт кә ре лә чәк. Бу ту рын
да “Та тарин форм” мәгъ лү мат агент лы гы 
хә бәр итә. 

20172018 ел лар да “Вол га” М7 юлы ның 
Со кол ка то рак пунк ты ти рә сен дә Чул ман 
(Ка ма) ел га сы аша яңа кү пер тө зү про ек ты 
тор мыш ка ашы ры ла баш лый. Бу хак та ТР 
Хө кү мә те йор тын да “Ин но Кам” ин но ва ци
онпро из водс то үзә ге бул ды ру га ба гыш
лан ган бри финг та хә бәр ител де.

“Нур” яшь ләр үзә ген дә «Өл кән нәр 
уни вер си те ты» эшен дә вам итә.  Уз ган ел 
би ре дә 24 пен си о нер компь ю тер да эш ләр
гә өй рән гән. Бы ел да 12 шәр ке ше лек ике 
төр кем җы ел ган. 

  
Бы ел шә һәр дә 50 гә якын авыл ху җа

лы гы яр мин кә се уз ды ру план лаш ты ры ла. 
Аның бе рен че се 30 гыйн вар да “Юж ный” 
аг ро сә нә гать ком п лек сын да бу ла. Уз ган 
ел да гы ке бек, Сар ман трак тын да, Г. Ка
мал буль ва рын да, Азат лык мәй да нын да 
яр мин кә ләр уз ды ру күз дә то ты ла. 

Яңа ел ның бе рен че 18 кө нен дә Та тар
стан да гы юлтран с порт һә ла кәт лә рен дә 
19 ке ше нең го ме ре өзел гән.

Сез нең ку лы гыз да га зе та быз
ның бы ел гы бе рен че са ны. Сез нең 
бе лән бер гә ка лу ы быз га без бик 
шат быз. Без гә, га зе та лар ның бер
ләш те рел гән ре дак ци я се хез мәт
кәр лә ре нә, сез нең ыша ны чы гыз 
һәм туг ры лы гы гыз бик ка дер ле. 
Га зе та лар бе лән хез мәт тәш лек итү
че ләр гә, фи кер лә шү че ләр гә, ки ңәш 
би рү че ләр гә без бик рәх мәт ле. Ал га 
та ба да сез нең бе лән бер гә бу лыр
быз дип өмет лә нә без. 

Тра ди ция бу ен ча, га зе та ла ры
быз ның яңа ел да гы бе рен че са нын
да язы лу кам па ни я се ба ры шын да 
бу лыш лык күр сәт кән оеш ма һәм 
пред при я ти е ләр гә, җи тәк че ләр гә 
рәх мәт лә ре без не җит ке рә без. Бы ел 
га зе та га яз ды ру да без иң бе рен че
ләр дән бу лып “Камгэсэнергострой” 
ААҖ җитәкчелегенең, “Гид роп ром
жил строй” ҖЧҖ, ”ПЭС” ҖЧҖ, “Же
лез но до рож ник” ҖЧҖ, “Кам гэс ЗЯБ” 
ҖЧҖ, “Кам ГЭСРБЗ” ҖЧҖ кол лек
тив ла ры ның һәм җи тәк че лә ре нең 
яр дә мен той дык. Әл бәт тә, без 
фи нанс кы ен лык ла ры на ка ра мас
тан, 2016 ел га га зе та лар ны ал ды ру 
мөм кин ле ген тап кан баш ка бар лык 
кол лек тив лар га һәм алар ның җи
тәк че лә ре нә дә бик рәх мәт ле без. 
Туг ры бул га ны гыз, тән кыйть һәм 
мак тау сүз лә ре гез бе лән би та раф 
тү гел ле ге гез не бел де реп то ру ы гыз 
өчен рәх мәт сез гә. Ба ры “Спец
строй” ҖЧҖ хез мәт кәр лә ре нең 
бы ел га зе та лар ны укый ал ма я ча гы 
гы на кыз га ныч.   

2016 ел га фа раз лар сү рән рәк 
бул са да, тө шен ке лек кә би рел
ми чә, кам гэ сэ нер гос т рой лы лар 
сә нә гать объ ект ла ры, то рак һәм 
со ци альмә дә ни объ ект лар тө зү не 
дә вам итәр ләр дип ыша на быз. Без, 
га дәт тә ге чә, сез гә тө зе леш мәй дан
на рын да гы, пред при я ти е ләр дә ге 
ма тур хез мәт үр нәк лә ре ту рын да 
сөй ләр без.

Без тө зе леш елъ яз ма сы ның 
ис тә лек ле ва кый га ла рын да күз 
уңын да то тар га ты ры шыр быз. 2016 
ел юби лей лар га бай: яңа шә һәр дә 
бе рен че күп кат лы 2/01 йор ты тө зе
лә баш лау га, Ав то за вод строй һәм 
Ме тал лур гстрой ида рә лә ре ое шу га 
– 45, КА МАЗ ның бе рен че чи ра тын 
саф ка бас ты ру га 40 ел ту ла. Бы ел 
Кам гэ сэ нер гос т рой да һө нә ри ос та
лык бәй ге лә рен, тө зү че ләр спар
та  ки а да сын үт кә рү тра ди ци я лә ре 
яңар ты лу ы на өме те без бар. Без исә, 
үз чи ра ты быз да, “Кам гэ сэ нер гос т
рой” ААҖ тор мы шын да гы бар лык 
ва кый га лар дан хә бәр дар бу лыр га 
ты ры шыр быз. Әл бәт тә, тө зе леш тә 
хез мәт кур кы ныч сыз лы гы ту рын да гы 
яз ма лар га да урын би рә чәк без.

Элек ке ге ке бек үк, юкбар гай
бәт ләр ар тын нан ку мый ча, бө тен 
җа вап лы лы гы быз ны җи геп, хез мәт 
ке ше лә ре, пред при я ти е лә ре без нең 
көн дә лек эшмә шә кать лә ре ту рын
да язар быз. 

Кам гэ сэ нер гос т рой лы лар ның 
бар ча сы на, шул исәп тән бер ләш
те рел гән ре дак ци я без нең кеч ке нә 
ге нә кол лек ти вы на да уңыш лар 
те лим. 

Əл фия СƏ ЛИ МО ВА, 
га зе та лар ның бер ләш те рел гән 

ре дак ци я се баш мө хәр ри ре

ва кый га

1. УНИ ВЕР СИ ТЕТ

БАС СЕЙ НЫН
 Сә фәр кы са ла рын да Р. 

Миң не ха нов Чал лы дә ү ләт пе
да го ги ка уни вер си те ты ның яңа 
“H2O” бас сей нын ачу тан та на
сын да кат наш ты.

Спортсә ла мәт лән де рү ком
п лек сы “Рос си я нең 500 бас сей
ны” прог рам ма сы кы са ла рын да 
тө зел гән. Аның мәй да ны 3000 
кв метр дан ар тык. Өч кат лы 
спорт ком п лек сын да 2 бас сейн, 
3 өй рә нү ләр за лы һәм кон
фе рен ция за лы, кө рәш за лы 
кар ди о зал, төр кем ле прог рам
ма лар өчен зал лар, ба ла лар 
бүл мә се һәм сау на бар.

Объ ект ның бә я се 186,4 
млн сум тәш кил ит кән, аның 
80 млн су мы – фе де раль бюд
жет тан, 50 млн су мы – рес пуб
ли ка бюд же тын нан би рел гән 
һәм 31 млн су мы – вуз ның үз 
ак ча сы. 2015 ел да тө зе леш не 
тә мам лау өчен РФ бюд же тын
нан 10 млн сум бү леп би рел
гән. Мон нан тыш, җи һаз лар 
ТР бюд же тын нан бү лен гән 
15,4 млн сум га алын ган.

“Бү ген “Рос си я нең 500 бас
сей ны” прог рам ма сы кы са ла
рын да без яңа спорт ком п лек сы 
ача быз, ул сту дент лар өчен 
яңа мөм кин лек ләр ту ды ра. Сез 
спорт бе лән шө гыль лә нә ал
сын өчен шарт лар ту ды ра быз. 

Ба ры гыз ны да бу ис тә лек ле ва
кый га бе лән кот лый быз”, – ди
де Рөс тәм Миң не ха нов. Ул вуз 
рек то ры Фәй рү зә Мос та фи на га 
100 мең сум лык сер ти фи кат 
тап шыр ды.

2. КАН СА ЛУ ҮЗƏ ГЕН
 Шул ук көн не Та тар стан 

ли де ры, ТР сә ла мәт лек сак
лау ми нис т ры Га дел Ва фин, 
ав то шә һәр мэ ры На ил Мәһ
ди ев, сә ла мәт лек сак лау ида
рә се җи тәк че се Олег Са ба ев 
оза ту ын да, Кан би рү үзә ген дә 
бул ды. 

Мәр тә бә ле ку нак лар өчен 
үзәк бү лек лә ре бу ен ча экс кур
си я не баш та биб Петр Кур кин 

үт кәр де. Ул, Рес пуб ли ка кан би
рү үзә ге нең Чал лы һәм би ре гә 
бер ке тел гән Әгер җе, Ак та ныш, 
Ма ма дыш, Мин зә лә, Мен де ле
евск, Мөс лим, Сар ман,Ту кай, 
ә 2016 ел дан баш лап Ала бу га 
дә ва лаупро фи лак ти ка уч реж
де ни е лә ре нә хез мәт күр сә түе 
ту рын да сөй лә де.

2014 ел да Кан тап шы ру 
үзә ге до нор лар га хез мәт күр
сә тү сый фа тын ях шыр ту һәм 
пер со нал эше өчен шарт лар 
ту ды ру мак са тын нан ка пи таль 
тө зек лән де рел де. Ре монт ка 
фе де раль бюд жет тан 43,5 
млн сум бү леп би рел гән. П. 
Кур кин сүз лә ре нә ка ра ган
да, ка пи таль ре монт тан соң 
үзәк кә 62,5 млн сум лык 125 
бе рәм лек ме ди ци на һәм ла
бо ра то рия җи һа зы ур наш ты
рыл ган. Рос сия кан үзә ге тү
бән тем пе ра ту ра лы су ыт кыч 
ка ме ра лар тап шыр ган, ан да 
15 тон на га ка дәр яңа туң ды
рыл ган плаз ма сыя. 

3. CПОРТ КОМ П ЛЕК СЫН 
Ан на ры Рөс тәм Миң не ха

нов “Яр Чал лы” ба ла ларяшүс
мер ләр спорт ком п лек сын ка
ра ды. Мәк тәп би на сы 1983 ел
да тө зел гән. 2013 ел да би ре дә 
ка пи таль ре монт үт кә рү өчен 
90,7 млн сум ак ча би рел гән. 
Шул ел ның но яб рен дә ре монт 
эш лә ре баш лан ды, 2015 ел ның 
гыйн ва рын да ка пи таль ре монт
ны тө гәл ләү өчен та гын 63,4 
млн сум ак ча бү леп би рел де, 
дип хә бәр итә шә һәр мэ ри я се
нең мат бу гат хез мә те.

 дү шәм бе көн не Чал лы да эш 
сә фә ре бе лән Та тар стан Пре
зи ден ты Рөс тәм Миң не ха нов 
бу лып кит те.

“Ана те ле”
он лайн мәк тә бе
эш ли баш лый

 Фев раль дән та тар те ле нә дис
тан ци он рә веш тә өй рә тә тор ган 
“Ана те ле” мәк тә бе нә яңа кул ла
ну чы лар ны тер кәү баш ла на.

ТР Мә га риф һәм фән ми нис тр лы гы 
мат бу гат хез мә те хә бәр ит кән чә, та тар 
те лен өй рә нә баш лар өчен anatele.ef.com 
сай тын да тер кә лү за рур.

“Ана те ле” он лайн мәк тә бе, ТР Пре
зи ден ты Рөс тәм Миң не ха нов йөк лә мә се 
бе лән, та тар те лен өй рә нер гә те лә ү че 
граж дан нар дан ка бул ител гән күп сан лы 
мө рә җә гать ләр гә бәй ле рә веш тә бул ды
рыл ган. Ул – Рос си я дә ге нә тү гел, чит 
ил ләр дә яшә ү че та тар те лен өй рә нү те
лә ге бул ган нар өчен дис тан ци он рә веш тә 
бе лем би рү прог рам ма сы. Ул та тар те лен 
өй дән чык мый ча, дөнь я ның те лә сәкай
сы поч ма гын да то рып, он лайн өй рә нер гә 
мөм кин лек би рә.

Про ект “EF Education First” ком па ни
я се бе лән бер лек тә тор мыш ка ашы ры
ла. Ком па ния үзе нең мә га риф өл кә се нә 
ин но ва ци он тех но ло ги я ләр не га мәл гә 
кер тү һәм дис тан ци он рә веш тә өй рә тә 
тор ган эре ха лы ка ра мәк тәп бул ды ру
да гы күпь ел лык тәҗ ри бә сен кул ла нып, 
та тар те лен өй рә нү гә ме то до ло гия һәм 
тех ник ба за әзер лә гән. 

Он лайн мәк тәп 9 дә рә җә дән гый
ба рәт, шу лар ның һәр кай сы 8 бү лек тән 
то ра. Җәм гы се 288 дә рес, 6 мең 372 
кү не гү, 293 ви де о сю жет, 10 мең 950 
ау ди о файл, 6 мең 795 фо то ур наш ты
рыл ган. Курс үз эче нә шу лай ук аваз
лар ны дө рес әй тү, язу ла бо ра то ри я
лә рен, грам ма тик ла бо ра то ри я не, он

лайнсүз лек не, төр кем нәр дә ара ла шу 
дә рес лә ре үт кә рү өчен ма те ри ал лар ны, 
9 дә рә җә дә ге тест лар ны бер ләш те рә.

Әле ге мәк тәп тә бе лем алу кур сы ның 
дә вам лы лы гы 1 ел тәш кил итә.

Габ дул ла Ту кай
ис тә ле ге нә

 Рос сия ис лам уни вер си те ты 
Г. Ту кай ның ту ган кө не нә ба гыш
лан ган кон курс уз ды ра. Ан да ТР 
ди ни уку йорт ла ры сту дент ла ры 
кат на ша ала.

Рос сия ис лам ин с ти ту ты, Бө тен дөнья 
та тар кон грес сы Баш кар ма ко ми те ты бе
лән бер лек тә, Та тар стан ди ни уку йорт ла
ры сту дент ла ры ара сын да, яшь та лант
лар ны бар лау һәм алар ның иҗа ди мөм
кин лек лә рен үс те рү мак са тын нан, бө ек 
та тар ша гый ре Габ дул ла Ту кай ның ту ган 
кө не нә ба гыш лан ган кон курс уз ды ра.

Кон курс та тар ча ос та вә газь уку, та
тар ча ят тан сән гать ле итеп ши гырь сөй
ләү, Г. Ту кай ши гырь лә рен яи сә алар дан 
өзек ләр не кал лиг ра фик га рәп хә реф лә ре 
бе лән язу, Г. Ту кай ши гырь лә рен га рәп, 
тө рек, инг лиз тел лә ре нә тәр җе мә итү но
ми на ци я лә ре бу ен ча үт кә ре лә.

Бәй ге 2 этап та оеш ты ры ла. Аның 1 
де кабрь дән 29 фев раль гә чә дә вам итү
че бе рен че эта бын да кал лиг ра фия һәм 
тәр җе мә эш лә ре tatarkonkurs@mail.ru. 
элек трон ад ре сы на ка бул ите лә. Та тар ча 
вә газь һәм ши гырь уку чы лар 31 март ка 
ка дәр тер кә лә ала. Ап рель аен да уза чак 
икен че этап та та тар ча вә газь һәм ши гырь 
уку чы лар чы гыш ясар, кон курс ка го му ми 
йом гак яса лыр дип кө те лә.

Бу хак та РИИ мат бу гат хез мә те хә
бәр итә

Туган телем
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Шәһәр тормышы

2015 ел ны оза тыр ал дын
нан “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
АА Җе нең Чал лы  ди рек
ци я сен дә баш ин же нер
лар һәм хез мәт не сак лау 
бел геч лә ре ки ңәш мә се 
бул ды. Сөй лә шү ни гез дә 
хез мәт не сак лау һәм кур
кы ныч сыз лык ка гый дә
лә рен үтәү бу ен ча ел лык 
эш чән лек кә йом гак ясау 
рә ве шен дә бар ды.  

Акционерлыкҗәмгыятенең
баш инженерыЭ. З. Идрисов
2015елныбүлендек предприя
тиеләрөченавырсынаулар,ки
еренкехезмәтһәмҗитдикарар
ларелыдипбәяләде.Хезмәтне
оештыруга һәм куркынычсыз
лыккагыйдәләренеңүтәлешенә
игътибартиешенчәбиреләкил
сәдә,төзелешмәйданнарында
эшимгәнүләрсез генәбармый,
дипбилгеләпүттеул.

Ә бәхетсезлек очраклары
һәмаларныңсәбәпләретурын
да“Камгэсэнергострой”ААҖе
неңхезмәтнесаклауһәмкуркы
нычсызлыктехникасыхезмәте
башлыгыР. Р. Ба һа вет ди нов 
сөйләде.

“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, – ди де Рөс тәм Ра вил улы. 
– 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. Узып 
ба ру чы ел 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.”     

Рөс тәм Ба һа вет ди нов бел
дер гән чә, 2015 ел да тө зе леш 
объ ект ла рын да ка гый дә бо зу
лар ны бе те рү ту рын да 60 тан 
ар тык күр сәт мә би рел гән. Тик
ше рү ләр ба ры шын да тү бән дә ге 
ким че лек ләр ачык лан ган: 

– хез мәт не сак лау һәм кур
кы ныч сыз лык тех ни ка сы ни гез
лә ре нә өй рә тү ки мә ле җи тәр лек 
тү гел, кай чак та җи тәк че ләр дә ул 
ни гез ләр не бел ми;

– мах сус эш ки ем нә ре, хә
веф сез лек җай лан ма ла ры һәм 
ча ра ла ры бе лән тә э мин итү ти
е шен чә баш ка рыл мый. Әй тик, 
Кам гэ сэ нер гос т рой ның үз эчен
дә ге нә ба шы на кас ка ки ми чә 
эш лә ү че не җа вап лы лык ка тар ту 
тәр ти бен га мәл гә кер теп бул мас 
иде ме?

– көн кү реш шә һәр чек лә ре
нең то ры шы ка нә гать лә нер лек 
тү гел;

– ян гын кур кы ныч сыз лы гы 
ка гый дә лә ре бо зы ла (кис ло род 
һәм газ бал лон на ры ти е шен чә 
сак лан мый, объ ект лар чүпчар
дан арын ды рыл мый һ. б.);

– тө зе леш мәй дан на рын да 
чик лә геч кой ма лар юк;

– би ек тә эш ләү ка гый дә лә ре 
еш бо зы ла;

– электр то гын кул лан ган да 
кур кы ныч сыз лык ка гый дә лә ре 
бо зы ла;

– объ ект та до ку мент лар па
ке ты юк яки до ку мент лар тәр тип
ләп алып ба рыл мый.  

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 рыр га бу ла. Нәкъ 
ме нә шу ның өчен без нең оеш
ма ның бар лык служ ба ла ры кат
на шын да хез мәт кур кы ныч сыз
лы гы ча ра ла ры ның ком п лекс лы 
пла ны эш лә нә дә ин де. Әм ма 
ул кә газь дә ге нә тү гел, га мәл дә 
бу лыр га ти еш. Ягъ ни без төр ле 
юл лар һәм ысул лар бе лән бер 
мак сат ка – хә веф сез эш лә ү гә 
ире шер гә ти еш без.

1971 елда төзелешнең та
нылган җитәкчесе Евгений Ни
канорович Батенчукның хезмәт 
биографиясендә Чаллы этабы 
башлана.

Төзүмонтаж эшләре програм
масына туры китереп, 1971 елда 
«Камгэсэнергострой» сәнәгать 
объектлары төзелешен 1970 ел
дагыдан  алты тапкыр, торак 
төзелешен 2,5 тапкыр арттырыр
га, 228 миллион сумлык капитал 
салымнарны үзләштерергә (1970 
елда – 97 млн сум) тиеш була.  

Елга аяк басу белән үк бри
гадалар һәм экипажлар ара
сында КПССның XXIV съездын 
лаеклы каршылау өчен ярыш 
җәелдерелә. 

Январь аенда СССРның монтаж 
һәм махсус төзелеш министрлыгы 
(Минмонтажспецстрой) боерыгы 
нигезендә, КАМАЗ төзелешендә 

катнашучы оешмалар белән опера
тив җитәкчелекне оештыру, заказ
чы һәм генераль подрядчы белән 
килешеп эшләүне җайга салу өчен, 
Чаллыда әлеге министрлыкның 
баш идарәсе оештырыла.

Торак төзелеше планын тор
мышка ашыру – 1971 елда 200 
мең квадрат метр торак мәйданын 
файдалануга тапшыру өчен, 31 
нче төзүмонтаж идарәсенең 
(«Жилстрой2») А. Иванов, В. 
Шиферстов, А. Слободенюк, В. 
Филимонов җитәкчелегендәге мон
тажчылар, Б. Потасьевның балта 
осталарыбетончылар бригадала
ры үзләренә күтәренке йөкләмәләр 
алалар. Алар алдында 42 мең ква
драт метр торак мәйданы монтаж
лау, шуның 10 меңен 30 мартка 
– партия съезды ачылган көнгә 
тәмамлау бурычы тора.

Әсхәт Шәймәрданов бригадасы 
(«Гидромонтаж» трестының Зәй 
участогы) йортлар төзү комби
наты продукциясен саклау цехы 
каркасының беренче колоннасын  
урнаштыра.

Рәсемдә: КПСС ҮК Полит-
бюросы әгъзасы, СССР 

Министрлар советы рәисе  
А. Н. Косыгин СССР энерге-
тика һәм электрификация 

министры П. С. Непорож-
ний белән КамАЗ төзелеше 

мәйданында

 Рос сия мат бу га ты кө
нен дә Яр Чал лы шә һә
ре мэ ры На ил Мәһ ди ев 
мас са кү ләм мәгъ лү мат 
ча ра ла ры җи тәк че лә ре 
бе лән оч раш ты. Ул шә
һәр күләмендә  2015 ел
да  башкарылган эш ләр 
ту рын да сөй лә де һәм 
жур на лист лар ның со рау
ла ры на җа вап бир де.

Тө зе леш 
2015 ел да Чал лы да һәр

кай сы 240 урын лы ал ты 
ба ла лар бак ча сы тө зе леп 
фай да ла ну га тап шы рыл ды. 
Ал ты мәк тәп тә ка пи таль 
тө зек лән де рү уз ды рыл ды, 
37 нче мик ро ра йон да 800 
урын лы мәк тәп са лы на баш
ла ды. Уз ган ел Ка ма ба ла
лар ме ди ци на сы үзә ге нең 
“Г” бло гы тө зек лән де рел де. 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 2 
нче шә һәр хас та ха нә сен ка
пи таль тө зек лән де рү эше нә 
ке реш те.

Рес пуб ли ка прог рам ма сы 
кы са ла рын да 11 уни вер саль 
спорт мәй дан чы гы бул ды рыл
ды, “КА МАЗ” фут бол клу бы
ның ста ди о ны  бе лән “Яр Чал
лы” ба ла лар һәм үс мер ләр 
спорт мәк тә бе ре кон ст рук ци
я лән де. Яр Чал лы пе да го ги
ка уни вер си те ты кар шын да 

бас сейн лы спорт ком п лек сы 
тө зел де. Гре на да пар кын да 
бас сейн са лы на баш ла ды. 

Шә һәр нең җи де җир ас
ты ки чүе тө зек лән де рел де. 
Яр буе мик ро ра йо нын да күп 
функ ци я ле үзәк саф ка бас ты. 
Биш үс мер ләр клу бы тө зек
лән де рел де. 

То рак тө зе ле ше прог рам
ма сы на кил гән дә, шә һәр дә 
300 мең квад рат метр то
рак мәй да ны саф ка бас ты
рыл ды.

Тран с порт
2015 ел да шә һәр нең му

ни ци паль марш рут чел тә ре 
эш лән де. Ул 19 марш рут тан 
гый ба рәт, шу лар ның 6 сы 
– зур, 13 е – кеч ке нә ав то
бус лар өчен. “Элек трот ран
с порт” му ни ци паль уни тар 
пред при я ти е се 190 бе рәм лек 
Не фАЗ ав то бу сы са тып ал ды. 
Ә пред при я ти е нең трам вай 
пар кы ике ва гон га ту лы лан ды. 
Трам вай лар са ны та гын ар та
чак, алар га ак ча  рес пуб ли ка 
һәм фе де раль бюд жет лар дан 
бү леп би ре лә.  

Парк һәм сквер лар
 Парк һәм сквер лар ны тө

зек лән де рү прог рам ма сы на 
Си до ров ка, Ком со мол, Гре
на да, Җи ңү парк ла ры, Ке ре
се лид зе буль ва ры, Вы соц кий 

мәй да ны кер тел гән иде. Мо
ның өчен рес пуб ли ка 236 млн 
сум, шә һәр 197 млн сум ак ча 
бү леп бир де. 

Юл лар
2015 ел да юл лар ны тө зек

лән де рү гә рес пуб ли ка бюд
же тын нан 1 млрд сум бү леп 
би рел де. Уз ган ел Сө ем би кә 
прос пек тын ка пи таль тө зек
лән де рү, 18 ма гис т раль урам 
һәм прос пект ны, 60 мең квад
рат метр мәй дан да со ци аль 
объ ект лар га ке рү һәм квар тал 
эче юл ла рын тө зек лән де
рү мөм кин бул ды. Бо лар дан 
тыш, Ле со цех ра йо ны ның 
ав то юл ла рын рәт кә ки те рү
гә рес пуб ли ка бюд же тын нан 
196 млн сум бү леп би рел де. 
Уз ган ел шу лай ук сә нә гать 
зо на сын да гы Труб ный, Про
из вод ствен ный тык рык ла рын, 
Ме тал лур ги чес кая, Мо тор ная 
урам на рын ре монт лау баш
лан ды. Бу эш ләр мо но шә
һәр ләр не ком п лекс лы үс те рү 
фе де раль прог рам ма сы кы са
ла рын да алып ба ры ла. На ил 
Мәһ ди ев бел дер гән чә, 2015 
ел да Чал лы ка ла сы со ци аль
икъ ти са ди хә ле авыр бул ган 
мо но шә һәр ләр ка те го ри я се
нә кер гән. 

2016 ел рес пуб ли ка да су 
сак лау зо на ла ры елы итеп 
игъ лан ител де. Яңа ел да 
шә һәр нең яр буй ла рын тө
зек лән де рү дә вам ит те ре лә
чәк, дип ышан дыр ды шә һәр 
баш лы гы.

Баш ин же нер кө не

Төзелеш елъязмасы
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Ирегет ләр асыл да сүз гә 
кыс ка бу ла. Әм ма Фә
рит Га лим җа но вич үтә 
дә аз сүз ле бу лып чык
ты. “СтройКран” оеш
ма сы ның баш ин же не ры 
бу ла рак, тө зе леш объ
ект ла ры на еш чы га ул. 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ның 
эре тө зе леш лә рен дә еш 
оч ра тыр га, объ ект та эш 
ба ры шы ту рын да тө гәл, 
ту лы мәгъ лү мат алыр га 
бу ла аңар дан. Ә ме нә юби
лее уңа ен нан үзе ту рын
да со раш ты ра баш ла гач,  
тый нак лы гы бе лән хәй ран 
кал дыр ды ул без не. Шу
лай да, бер күп ме мәгъ лү
мат алу га иреш тек.

– Фә рит Га лим җа но вич, 
Сез нең ме ха ник бел геч ле ген 
сай ла вы гыз оч рак лы гы на 
бул ма ган дыр?

– Кеч ке нә дән тех ни ка га мө
киб бән бу лу ым этәр геч яса ган
дыр дип бе ләм. Чит ил не кен 
ал ган чы га ка дәр, үз ма ши на ла
рым ны да һәр ва кыт үзем тө зә тә 
тор ган идем. 

– Кү ңел ят кан һө нәр сай
лый бе лү зур нәр сә, бил ге ле. 
Әм ма әле эш кә дә өй рә нер гә 
ки рәк бит. Сез  хез мәт юлы
гыз ны баш ла ган ва кыт та ос
та зы гыз бу лыр дай ке ше ләр 
оч ра ды мы?

– Эш кә җит ди мө нә сә бәт, 
ты рыш лык үр нә ге бу лыр дай 

ке ше ләр без нең кол лек тив та 
һәр ва кыт күп. Ки леп ур на шу га 
яр дәм ку лы суз ган чын һө нәр 
ос та ла рын мин бер кай чан оныт
мыйм, алар га бик рәх мәт ле мен. 
Кран ида рә се нең баш ин же не ры 
бу лып эш лә гән Фла рис Ба лу ло
вич Ман су ров, учас ток баш лы гы 
Ни ко лай Ни ки фо ро вич Хро мов, 
кү зәт че лек бу ен ча ин же нер Ри
нат Го мә ро вич Ти мер га ли ев 
нәкъ әнә шун дый лар дан. Һәм, 
әл бәт тә, бө тен кол лек тив  га ди 

эш че ләр, кран чы лар ми нем өчен 
һәр ва кыт фи да карь лек үр нә ге 
бу лып то ра лар. 

– Кол лек тив ны ки ләки леш
кә үз ит тем, ди мәк че сез.

– Әйе. Һәм ул да ми не үз ит
те. Үз оеш ма быз ның, ан да эш
лә ү че ләр нең уңыш ла ры өчен 
сө е нәм, уңыш сыз лык лар өчен 
кө е нәм. Без нең пред при я тие 
рес пуб ли ка да гы бик күп тө зе
леш ләр дә кат на ша кил де. Шу
лар дан “Ка зан Аре на” ста ди о

нын гы на ис кә алу да җи тә дер. 
Ан на ры, тө зе леш тә кат на шу 
бе лән ге нә чик лән ми чә, без шу
шы тө бәк тә иң бе рен че ләр дән 
бу лып кран нар ны тө зек лән де рү
гә алын дык. Го му мән, кран, аны 
ре монт лау, көй ләү бе лән бәй ле 
хез мәт ләр күр сә тә без.    

– Бү ген ге кы ен лык лар өчен 
чын кү ңел дән бор чы лу чы лар
ның бер се дә ин де Сез.

– Әл бәт тә. Бер дәм та ту кол
лек ти вы быз ны бө тен ки леш 
сак лап ка ла сы ки лә. Ту фан Миң
нул лин әйт меш ли, яңа ел да яңа
ны те лә мим, ис ке не, бул ган ны 
югалт мас ка иде, дип те ләк те лим 
мин. Өмет сез – шай тан, ди ләр, 
мин дә ях шы га өмет лә нәм. 

– Бор чумә шә кать лә ре гез
не оныт ты ра тор ган ярат кан 
шө гы ле гез бар мы? 

– Без га и лә без бе лән сә я хәт 
итәр гә яра та быз. Ев ро па ил
лә рен дә, Из ра иль дә, Төр ки я дә 
бул га ны быз бар. 

– Га и лә гез бе лән дә та ныш
тыр са гыз иде. 

– Бу ла чак җә мә га тем бе лән 
мин Ка зан да оч раш тым. 1980 
ел да без не, мәк тәп уку чы ла рын,  
баш ка ла га экс кур си я гә алып 
бар ды лар. Шун да Ак та ныш тан 
кил гән Ли за исем ле кыз бе лән 

та ныш тым, һәм без аның бе лән 
ун бер ел хат алы шып тор дык. 
Ан на ры ка выш тык. Ли за Ба я зи
тов на пе да гогге ог раф, хә зер ге 
ва кыт та “Ге о по лис” шә һәр җир 
ко ми те тын да ге о де зист бу лып 
эш ли. Улы быз Фә нил ави а ция 
ин с ти ту тын тә мам ла ды, Ка зан
да гы тө зе леш оеш ма ла ры ның 
бер сен дә эш ли. 

– Сез бә хет ле ме? 
– Га и ләм дә бә хет ле. Бе рен

че дән, иң ка дер ле ке шем – әни
ем Зөл хә би рә исәнсау. Без аның 
яны на кай тып, хә лен бе леп то ра
быз. Икен че дән, ты лым ыша ныч
лы, нык. Өчен че дән, якын на рым, 
ту ган на рым саусә ла мәт ләр. 

– Ке ше хол кын да гы нин ди 
сый фат лар иң кыйм мәт ле се 
дип са ный сыз? 

– На мус лы лык, бе лән әдәп
ле лек не бик юга ры бә я лим. 

– Фә рит Га лим җа но вич, 
Сез нең өчен ил ле яшь ул күп
ме, әл лә аз мы? 

– Күп дип әй тә ал мыйм, әм
ма аз да тү гел. Гәр чә мин үзем не 
олы яшь тә ге ке ше итеп хис ит
мим, лә кин нин ди дер нә ти җә ләр 
чы га рыр га ях шы фор сат бу. Бу 
яшь тә әле нин ди дер мак сат лар 
ку яр га да соң тү гел дип бе ләм.

– Алай са – иң зур те лә ге
гез? 

– Күк тән төш кән не кө теп уты
ра тор ган за ман тү гел, бе ләм. 
Шу лай да, пред при я тие без нең 
хә ле ях шыр сын, заказ чы лар 
та был сын, эш ле бул сак иде дип 
чын кү ңе лем нән те ләк те лим...

Фә рит Мө хеТ дИ Нов:

Фәрит МөхетдиновЧирме
шән районыныңЯңа Кади авы
лындатуып үскән.Мәктәптән
соң Тәтеш совхозтехникумын
тәмамлаган.Хезмәтюлын1988
елда “Камгэсэнергострой” бер
ләшмәсенең“Энергетик”ярдәм
чехуҗалыгындабашлаган.1992
елдаКамГЭСныңКранидарәсенә
күчкән.Биредәултранспортбу
енча инженер,механик, прораб,
участокбашлыгывазифаларын
башкарган. 2002 елданФәрит
ГалимҗанулыМөхетдиновпред
приятиенеңбашинженерыитеп
билгеләнә.Ә20112013елларда
“СтройКран”коллективыбелән
җитәкчелекитә.Бүгенгекөндә
исәшушыпредприятиенеңбаш
инженерыбулыпэшли.

Юби ле е гыз бе лән!

На җия апа Нигъ мәт
җа но ва ту мы шы бе лән 
Чис тай ра йо нын нан. Га
и лә дә бербер арт лы ту
ган җи де ба ла: Фа тый ма, 
На җия, Зә киул ла, На и лә, 
Нур га яз, Иль яс, Әл фия 
– тә гә рә шеп үс кән нәр 
алар. 

Буй җит кән чая кыз 
На җи я нең яшь лек го ме ре 
хы ял да гы дан үз гә ки леп 
чы га:  үз оя сын ко ра ул, 
лә кин тор мы шы пар лы бул са да, наз лы 
бул ма ган га, кү ңе ле тын гы тап мый, ирен
нән ае ры лып, авыр лы ки леш әтиәни се 
йор ты на кай та. 

Ул чак та га и лә дә җи де ба ла, әти
әни се, алар янын да та гын әби лә ре, 
әти лә ре нең бер ту ган апа сы, На җи я нең 
нә ни улы – бар лы гы 11 җан кеч ке нә ге нә 
агач йорт та го мер ки че рә ләр. На җия үзе 
сә гать за во дын да то карь бу лып эш ли. 
Лә кин эш ләп тап ка ны бө тен га и лә нең 
та ма гын туй ды ру өчен җи тәр лек бул
ма вы өчен бор чы лып йө ри. Үсеп ки лү
че улы ның ал да гы тор мы шы ту рын да 
уй ла на.  Ин де улы ун би шен че яше нә 
чык кач, На җия Чал лы га ки теп бә хе тен 
сы нап ка рар га ни ят ли. Һәм тә вәк кәл
ли дә. 

Ка ма бу ен да тө зе леш нең иң кы зу 
ча гы – 1972 ел бу ла ул. На җи я не Шә
һәр тө зе ле ше ида рә се нең 51 нче тө
зүмон таж ида рә се нә тү бә ябу чы итеп 

ала лар. То раба ра ул бе тон чы һө нә рен  
дә үз ләш те рә. Яңа шә һәр дә ге 1/09 би
на сы ның ни ге зен сал ган, тө зе леш нең 
кы зу тем п лар бе лән бар ган көн нә рен 
хә тер ли әле ул. 1978 ел дан На җия 
Нигъ мәт җа но ва стро па чы бу лып ки тә. 
Кай да гы на эш лә сә дә йө зе нә кы зыл
лык ки те рер лек ит ми, кү ңе лен би реп, 
хез мәт бу ры чын на мус бе лән үти. То рак 
йорт лар, со ци альмә дә ни объ ект лар 
са лу да ты ры шып эш ли. “Ха тынкыз лар 
өчен авыр хез мәт ин де ул, – дип сөй ли 
На җия апа. – Бри га да да сме на га бер 
стро па чы эш ли. Кө не нә ал ты шарҗи
де шәр ма ши на из мә ка бул итә тор ган 
идем. Әле бит аның ку зо вын да чис
тар тып җи бә рер гә ки рәк. Кул дан кө рәк 
төш мә де ин де...” 

Стро па чы ул тө зе леш мәй да нына 
кил гән ма те ри ал лар ны кран яр дә мен дә 
ка бул итеп то ру чы да. Ике кран га бе рү
зе йө ге реп йөр гән чак ла ры бу ла На җия 

апа ның. Сал кын да, бу ран да, яң гыр да, 
җил дә – ул һәр ва кыт ачык һа ва да. Бер
ва кыт, би я ләе кран эл мә ге бе лән стро па 
ара сы на кы сы лып, ку лын да им гә тә әле. 
Яшь, тәҗ ри бә сез кран чы аны ку лы эләк
кән ки леш яр ты метр би ек лек кә кү тә рә. 
На җия апа ның җә рә хәт лән гән бар мак
ла рын ашы гыч яр дәм күр сә тү хас та ха
нә сен дә рәт ләп чы га ра лар. 

Ла ек лы ял га На җия Габд рах ман кы
зы Нигъ мәт җа но ва 55 яшен нән чы га. 

Кам ПИ би на сы – эш
лә гән соң гы объ ек ты 
икән. “Мин нән соң ил ле 
яшь тән чы га баш ла ды
лар, – ди ул үп кә ли се 
ки леп, – бер бә хе тең 
бул ма са, гел юк ин де 
ул...” Ан на ры сүз җе бен 
шәх си тор мы шы бе лән 
бәй ләп алып ки тә. Чал
лы га кил гәч, На җия апа 
икен че мәр тә бә тор
мыш ка чык кан икән. 
Ире бе лән 33 ел го мер 
ит кән, аның зә гыйфь 
ба ла сын тәр би я лә гән. 
Ә ме нә ире ва фа тын
нан соң, аның бе рен че 
ха ты нын нан ту ган кы
зы на үзе эш ләп ал ган 
квар ти рын бү леп би
рер гә мәҗ бүр бул ган. 

Олы гай ган кө нен дә дә яз мыш аны 
ая ма ган. Лә кин сын ды ра ал ма ган. Бу 
та тар апа сы ның ке ше лек сый фат ла
рын җуй мый ча яшәр гә үзен дә көч та
буы сок лан ды ра. Бүл гән нән соң үзе нә 
ти гән кеч ке нә ге нә бүл мә гә апа сын да 
сы ен дыр ган әле ул. Ан на ры Фа тый ма 
апа сы һәм аның ба ла ла ры бе лән бер
гә ләп кре дит алып, яшәү шарт ла рын 
уңай ла тыр га тә вәк кәл лә гән нәр. Тор
мыш сы нау ла рын җи ңәҗи ңә яшә сә 
дә,  “Ал ла га шө кер, тор мы шым зар ла
ныр лык тү гел”, – дип шө ке ра на кы ла 
На җия апа.

Бү ген алар өч бер ту ган: Фа тый ма, 
На җия, На и лә апа лар – бер гә яши ләр. 
Бербер сен тәр би я ләп, та ту го мер ки
че рә ләр. Аң ла вы быз ча, өче се нең дә 
ту ган көн нә ре ян варь аен да. Без алар ны 
ту ган көн нә ре бе лән кот лап, бә рә кәт ле, 
шат лыкку а ныч лар га бай тор мыш те ләп 
ка ла быз.

 На җия Габд рах ман кы зы Нигъ мәт җа
но ва бы ел 1 ян варь да 80 яшен ту тыр
ды. Ка рап то рыр га бер дә өл кән яшь тә 
ди мәс сең үзен. Ыс пай гә ү дә ле, җи ңел 
сө як ле, ачык йөз ле бу апа тор мыш та 
кы ен лык лар ны күп күр сә дә, кү ңел көр
ле ген җуй ма ган. Зар лан мый, ба шын нан 
кич кән нәр не җор те ле бе лән шун дый 
ос та итеп тас вир лый, гел рә хәт тә ге нә 
яшә гән ди яр сең.

Р. Сәйфуллов бригадасы. Н. Нигъматҗанова уртада. 1985 ел

Та тар еге те, син кайда?
18 фев раль дә Чал лы ның “Шат
лык” яшь ләр үзә ген дә “Та тар еге
те2016” про ек ты ның сай лап алу 
ту ры уза.

Бәй ге дә 1523 яшь лек егет ләр кат на ша 
ала. Сай лап алу ту ры ның би рем нә ре: ви
зит ка, та тар хал кы ның йо ла ла рын һәм бәй
рәм нә рен бе лү гә бәй ге, “Габ дул ла Ту кай ның 
тор мы шы һәм иҗа ты” ди гән ин тел лек ту аль 
кон курс, иҗа ди чы гыш.

Га ри за лар 5 фев раль гә ка дәр mc
shatlyk@mail.ru элек трон ад ре сы аша, 
“Та тар еге те” те ма сы бе лән  ка бул ите лә. 
Хә бәр лә шү өчен те ле фон: 399485.

Чал лы те ат ры на 
та ма ша чы игъ ти ба ры ар та 
Уз ган ел Чал лы та тар дра ма те ат ры ар

тист ла ры план да гы 235 спек такль уры ны на 
257 не уй на ды лар. Би лет лар са ту дан кер гән 
та быш 4,7 млн сум нан ар тып кит те. 

Әл бәт тә, премь е ра ла р игъ ти бар үзә ген дә 
бул ды. 2015 елда «Яз лар мо ңы», «Тыл сым
лы чә чәк», «Яшәр гә, яшәр гә, ни чек тә яшәр
гә...» спек так льләре сәх нә гә мен де. 

Кол лек тив XII «Нә ү рүз» төр ки ха лык ла
ры ның те атр фес ти ва лен дә, «Һө нәр» VII 
Бө тен рос сия яшь ре жис су ра фес ти ва лен дә, 
«ARTORDO2015» V ха лы ка ра те атр фес
ти ва лен дә кат наш ты. Та тар стан ның шә һәр
авыл ла рын да спек такль ләр уй нал ды. 

nabchelny.ru

Сәхнә
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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

“Кам гэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 
кот лый:

Фəн дəс Си ра җет ди нов – электр 
чел тəр лə ре учас то гы элек тро мон те-
ры, 

Фə ри дə Фə рит кы зы Фа зул ли на – 
ОТК кон тро ле ры,

Иль яс Гос ман улы Ка дый ров –  
тран с порт це хы ма ши на йөр тү че се, 

Нə фи сə Фи дай кы зы Ля пи на – 
ОТК кон тро ле ры,

Əни сə Фа ит кы зы Га ри по ва – 
кү зə нəк ле бе тон це хы фор ма га са лу-
чы сы

 Рөс тəм Са фу ан улы Та һи ров, 
Эль ми ра Гай сə кы зы Риз ва но ва – 

əй дəп ба ру чы ин же нер.  
* * *

“Же лез но до рож ник” ҖЧҖ кол-
лек ти вы кот лый:

Рəм зия Мө сə вир кы зы Ху җи на – 
пред при я тие дис пет че ры,

Ра фис Рə дис улы Ка ви ев – теп ло-
воз ма ши нис ты яр дəм че се.

* * *
“ПЭС” ҖЧҖ ве те ран нар со ве ты 

юби ляр ла рын кот лый: 
Ка мə рия Нə җип кы зы Əҗ мə-

то ва,
Гөл наз Ка мил кы зы Бор һа но ва,
Зин нур Са фиул ла улы Ма мы шев.

* * *
“Строй-Кран” ҖЧҖ ве те ран нар 

со ве ты кот лый:
Мə ү ли дə Сə гый дул ла кы зы Бик-

мур зи на.
* * *

“Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ 
ве те ран нар со ве ты кот лый:

Мин са лих  Мир за җан улы Əһ-
лиул лин,

Сə мə рия Ка юм кы зы Вə ли е ва,
На җия Габд рах ман кы зы Нигъ-

мəт җа но ва.
* * *

“Кам гэ сав то за вод строй” ҖЧҖ 
ве те ран нар со ве ты кот лый:

Сə ет га ли Сол тан улы Ма га ли мов,
Ри шат Хəй рул ла улы Вə ли ев,
Ра дик Га фур улы Ха җин,
Ро за Га таул ла кы зы Гай нул ли на.
Котлап сезне бəйрəмегез белəн
Юлыгызга үссен ак чəчəк.
Алып килсен иде сезгə язмыш
Бəхетле һəм матур килəчəк.

Милади
февраль

Һиҗри 
1437

Атна көне Иртəнге 
Фəҗер

Кояш 
чыга

Өйлə 
Зөһер

Икенде
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн
озынлыгы

1 22 Рабигүл-əхир Дүшəмбе 5.54 7.24 12.00 14.12 16.03 17.50 8.39

2 21 Сишəмбе 5.53 7.23 12.00 14.14 16.05 17.52 8.42

3 22 Чəршəмбе 5.51 7.21 12.00 14.16 16.07 17.54 8.46

4 23 Пəнҗешəмбе 5.49 7.19 12.00 14.18 16.10 17.56 8.51

5 24 Җомга 5.47 7.17 12.00 14.20 16.12 17.58 8.55

6 25 Шимбə 5.45 7.15 12.00 14.22 16.14 17.59 8.59

7 26 Якшəмбе 5.43 7.13 12.00 14.24 16.16 18.01 9.03

8 27 Дүшəмбе 5.41 7.11 12.00 14.26 16.18 18.03 9.07

9 28 Сишəмбе 5.38 7.08 12.00 14.28 16.20 18.05 9.12

10 29 Чəршəмбе 5.36 7.06 12.00 14.30 16.23 18.07 9.17

11 1 Җөм. əүв. Пəнҗешəмбе 5.34 7.04 12.00 14.32 16.25 18.09 9.21

12 2 Җомга 5.32 7.02 12.00 14.33 16.27 18.11 9.25

13 3 Шимбə 5.30 7.00 12.00 14.35 16.29 18.13 9.29

14 4 Якшəмбе 5.28 6.58 12.00 14.37 16.31 18.15 9.33

15 5 Дүшəмбе 5.25 6.55 12.00 14.39 16.34 18.17 9.39

16 6 Сишəмбе 5.23 6.53 12.00 14.41 16.36 18.19 9.43

17 7 Чəршəмбе 5.21 6.51 12.00 14.43 16.38 18.21 9.47

18 8 Пəнҗешəмбе 5.19 6.49 12.00 14.45 16.40 18.23 9.51

19 9 Җомга 5.16 6.46 12.00 14.47 16.42 18.24 9.56

20 10 Шимбə 5.14 6.44 12.00 14.49 16.44 18.26 10.00

21 11 Якшəмбе 5.12 6.42 12.00 14.51 16.46 18.28 10.04

22 12 Дүшəмбе 5.09 6.39 12.00 14.53 16.49 18.30 10.10.

23 13 Сишəмбе 5.07 6.37 12.00 14.55 16.51 18.32 10.14

24 14 Чəршəмбе 5.04 6.34 12.00 14.57 16.53 18.35 10.19

25 15 Пəнҗешəмбе 5.02 6.32 12.00 14.59 16.55 18.37 10.23

26 16 Җомга 5.00 6.30 12.00 15.01 16.57 18.39 10.27

27 17 Шимбə 4.57 6.27 12.00 15.03 16.59 18.41 10.32
28 18 Якшəмбе 4.55 6.25 12.00 15.04 17.01 18.43 10.36

29 19 Дүшəмбе 4.53 6.23 12.00 15.06 17.03 18.44 10.40

Чаллы мөселманнары өчен намаз вакытлары

дин вә мәгыйшәт

8 ап рель – Рә җәб ае ның бе
рен че кө не.

1415 ап рель – Рә га иб ки чә се.
3–4 май – Мигъ раҗ ки чә се;
21 май – Идел Бол гар ста

нын да Ис лам ди нен рәс
ми рә веш тә ка бул ит кән 

көн (310 нчы һиҗ ри, 922 
нче ми ла ди ел).

21–22 май – Бә ра әт ки чә се;
6 июнь – Ра ма зан ае (Ура за) 

баш лан ган көн;
5 июль – Ура за бәй рә ме 

(га ет);

11 сен тябрь  –  Га рә фә 
кө не;

12, 13, 14 сен тябрь – Кор бан 
бәй рә ме;

2 ок тябрь – Һиҗ ри ел исә бе 
бе лән Яңа 1438 ел баш
лан ган көн – Мө хәр рәм 
ае ның 1 нче кө не;

11 ок тябрь – Га шу рә кө не;
11–12 де кабрь – Мә ү лид 

бәй рә ме.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
ад ми нис т ра ци я се, проф со юз 
ко ми те ты, ве те ран нар со ве ты, 
тө зе леш ве те ра ны, Ле нин һәм 
Хез мәт Кы зыл Бай ра гы ор ден на
ры ка ва ле ры, ПУ АТ та бри га дир 
бу лып эш лә гән 

ха фи зов Са лих җан Фа тыйх 
улы ның 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.

“Ме тал лур гстрой-Ве те ран” кол лек-
ти вы

Ра фа эль Сə хə бет дин улы Рə фый ковны 
туган көне белəн котлый.

Таң нурлары булып йортыгызга
Ак бəхетлəр генə сибелсен.
Түп-түгəрəк булсын тормышыгыз,
Юлларыгыз гөлгə күмелсен.

 Кай бе рә ү ләр: “Би зә
ү че ләр кем нәр соң 
алар?” – дип со рау би
рер гә мөм кин нәр. Шту
ка турма ляр лар гы на 
тү гел, пли тә че, мо за и
ка чы, таш ки сү че, бал та 
ос та сы – ба ры сы да 
би зә ү че ләр дип йөр те
лә. Шу шы һө нәр ия лә
ре нең ты рыш лы гын нан 
баш ка бер ге нә тө зе леш 
объ ек тын да саф ка 
бас ты рып бул мас иде. 
Алар ның тө зе леш тә 
тот кан уры ны бә я ләп 
бе тер ге сез кыйм мәт кә 
ия. Чөн ки би зә ү че ләр 
– ма тур лык ту ды ру чы
лар алар. 

Ме нә уз ган га сыр ның 70 
нче ел ла ры на әй лә неп ка
рыйк әле. Ул ел лар да тап шы
рыл ган объ ект лар ны са нап 
бе те рер лек тү гел, һәм алар 
ба ры сы да би зә ү че ләр ку
лы аша уз ган. Ми сал га, КА
МАЗ тө зел гән чор да шә һәр дә 
мәк тәп ләр не ге нә дә елы на 
өчәр не җит ке рә тор ган идек! 
Ба ла лар бак ча ла рын ин де 

әйт кән дә юк. (Ә ме нә хә зер 
мәк тәп ләр тө зел ми ди яр лек, 
егер ме ел га бер мәк тәп тә 
сал ган на ры юк. Ба ла лар бак
ча ла ры җи теш ле үзе, рәх мәт 
тү рә ләр гә. Тик ул бак ча яшен
дә ге ба ла лар үсеп җи тәр, 
алар га мәк тәп ләр җит мәс бит, 
алар хә зер дә ике шәр сме на 
укы та.)

Әйе, га ять ко лач лы тө зе
леш ләр бар ды ул чор да Чал
лы да. Без нең от де лоч ник лар 
Чал лы җир ле ген дә ге нә тү гел, 
иле без нең төр ле  тө бәк лә ре
нә чы гып та эш лә де ләр. Хәт
та Мәс кәү Крем лен дә дә “эз 
кал дыр ды” алар. 

Би зәү ос та ла ры ның үз 
һө нәр лә ре нә би рел гән фи
да карь лә ре күп. Кыз га ныч, 
олы тө зе леш ел ла рын да алар 
ара сын нан бер кем гә дә Ге рой 
исе ме би рел мә де. Ә ла ек
лар җи тәр лек иде. Алар ның 

хез мәт лә ре зур бул ды. Һәр
бер бри га да, ан да эш лә гән 
һө нәр ия лә ре ту рын да күп 
итеп мак тап язар га мөм кин 
бу лыр иде.

Ме нә бер бри га дир ту рын
да язып үтим әле. Пли тә че
ләр бри га ди ры ул, Мә э мү нә 
Га ли е ва. Үзе Ак та ныш як ла
рын да ту ып үс кән. 1970 нче 
ел лар да га и лә се бе лән Чал
лы ка ла сы на ки леп ур наш кан. 
Җый нак кы на гә ү дә ле, үзе 
бик чая. Бри га дир бул гач, һәр 
эш тә баш лап йө рү че, өс тә
ве нә, яшь кыз лар ның ос та зы 
да әле. Аның ты рыш лы гы на 
исем ки тә тор ган иде, юан 
шланг лар ны сөй рәп йөр гә не 
әле дә күз ал дым да. Из мә не 
әзер ләп куй гач кы на кыз ла
рын эш урын на ры на ча кы ра 
тор ган иде ул...

Хә зер Мә э мү нә ла ек лы 
ял да ин де. Лә кин үзе һа ман 

хә рә кәт тә, хез мә те, иге лек ле 
га мәл лә ре бе лән тор мыш ны 
би зә ү дән тук та га ны юк. Яз
дан көз гә ка дәр бак ча сын да 
эш ләп юа на, өч га и лә не тә
э мин итәр лек җи ләкҗи меш, 
яшел чә уңы шы ала. Гөл ләр 
үс те реп ти рәюнь дә ге ләр не 
ку ан ды ра. Бак ча да эш лә гән 
ва кыт та күр шекү лән нең ба
ла ла ры на күзко лак бу лыр га 
да ва кыт та ба, алар бе лән 
дус ла ша. Ме нә бер көн не 
күр ше ма лае Рус лан үз әби
сен нән оек баш ла рын тап ты
ра: “Кая куй дың ба ба Ма ша 
бәй лә гән нос ки лар ны?” – дип. 
Ба ба сы бе лән су га бар гач: 
“Әй дә, ба бай, ба ба Ма ша га да 
бер чи ләк су алып кай тык”, – 
ди икән. Әле ул ба ла хәл бе лә 
кер гән дә күч тә нәч кә берике 
кон фет бул са да то тып ке рер
гә оныт мый. 

Ба ла кү ңе ле бик сиз гер, 
аны ал дап бул мый бит. Мә э
мү нә әби се сал ган ми һер бан
лы лык ор лык ла ры  Рус лан
ның кү ңе лен дә шәф кать ле лек 
шы тым на рын би рә...  

Ве не ра ҮТƏ ГƏ НО ВА, 
тө зе леш 

һәм хез мәт ве те ра ны

ветеран сүзе

2016 ел да ди ни бәй рәм нәр
һәм ис тә лек ле көн нәр 

(1437–1438һиҗриеллар)

Хөр мәт ле Мә лә кәс аръ я гы мик ро-
ра йо нын да һәм Кы зыл Чал лы кот-
тедж лар бис тә сен дә яшә ү че ләр!

Сезне 30 гыйн вар 16.00 сә гать тә “Эв
ри ка” мә дә ни ят үзә ген дә үтә чәк “Та ныш 
бу лыйк” дип атал ган ки чәкон церт ка ча
кы ра быз.

“Эв ри ка” мә дә ни ят үзә ге ад ре сы: Гос
тев ура мы, 29 йорт, “Сту дент лар” ура мы 
кү пе рен чык кач.

Ки чә не Та тар стан Рес пуб ли ка сы ның 
ат ка зан ган мә дә ни ят хез мәт кә ре Гөл за да 
Рза е ва алып ба ра.

Ке рү ирекле! Бе леш мә ләр өчен те ле
фон нар: 366526, 701650.


