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Рос сия Пре зи ден ты Вла ди мир 
Пу тин “Ва кыт ны кү че рү ту рын да”гы 
(ис чис ле ние вре ме ни) Фе де раль за
кон га үз гә реш ләр кер тү ту рын да” гы 
Фе де раль за кон ны им за ла ды. Әле ге 
за кон ни ге зен дә Рос сия тер ри то ри я дә 
11 сә гать зо на сы ку е ла. Се зон бу ен ча 
ва кыт ны кү чер мәү ка ра ла. За кон 2014 
ел ның 26 ок тяб рен дә 2.00 сә гать тә үз 
кө че нә ке рә чәк, дип хә бәр итә Кремль 
мат бу гат хез мә те. Шул рә веш ле, кө
зен иле без 1 сә гать кә ки ре кай та, 
кыш кы ва кыт ка, ал га та ба җәй ге (кыш
кы) ва кыт ка кү чү бул мый, дип анык
лый бу ту ры да «ИТАРТАСС».

Бы ел бар лы гы 45,3 мең гә якын та
тар стан лы ипо те ка алу бу ен ча тер кә лү 
уз ган. Алар ның күп че ле ге, ягъ ни 65%ы, 
то рак уры ны бу ла рак тер кәл гән. Шу
лай ук Та тар стан да өлеш кә ке реп тө зү 
(до ле вое стро и тельст во) оч рак ла ры 
да ешай ган. Бу өл кә дә үсеш, уз ган ел 
бе лән ча гыш тыр ган да, 20% ны тәш кил 
итә. Бы ел өлеш кә ке реп тө зү нең 6,8 
мең оч ра гы тер кәл гән (был тыр шул ва
кыт та 5,6 мең бул ган). Бу өл кә дә бе рен
че ләр исем ле ген дә Ка зан, Яр Чал лы, 
Әл мәт, Яшел Үзән, Пит рәч то ра.

Мө сел ман ка лен да ре ни ге зен дә 28 
июль көн не из ге Ра ма зан ае тә мам ла
на. Бу көн не бар лык иман йорт ла рын да 
бәй рәм вә га зе укы ла чак. Ка зан шә һә
ре баш кар ма ко ми те ты ның тел ләр үсе
ше һәм иҗ ти ма гый оеш ма лар бе лән 
баг ла ныш лар бү ле ге җи тәк че се Ирек 
Арс ла нов хә бәр ит кән чә, бу көн не ир
тән ге 4 сә гать 50 ми нут та баш ка ла ның 
53 мә че тен дә бәй рәм вә га зе укы ла чак. 
Кол Шә риф мә че тен дә аны Та тар стан 
Ди ния нә за рә те рә и се, мөф ти Ка мил 
хәз рәт Сә ми гул лин укы я чак.

Ха лы ка ра спорт ки но сы һәм те ле
ви де ни е се фе де ра ци я се пре зи ден ты 
(FICTS) Фран ко Ас ка ни Пре зи дент 
Рөс тәм Миң не ха нов ка Ка зан да спорт 
ки но сы фес ти ва ле оеш ты рыр га тәкъ
дим ит кән. Рес пуб ли ка баш лы гы 
әле ге тәкъ дим не хуп ла ган. Ас ка ни 
сүз лә ре нә ка ра ган да, 2015 ел да су 
спор ты төр лә ре бу ен ча дөнья чем пи
о на ты кы са ла рын да ал ты көн дә ва
мын да уза чак әле ге ча ра да дөнь я ның 
113 илен нән та лант лы ре жис сер лар 
кат на шыр дип кө те лә. Фес ти валь дә 
спорт ту рын да иң ях шы до ку мен таль 
фильм нар күр сә те лә чәк. Шул рә веш
ле Ка зан, Ита ли я дән тыш, мон дый 
төр фес ти валь оеш тыр ган икен че 
шә һәр гә әве ре лә чәк.

Шә һә ре без нең бер төр кем  аль
пи нист ла ры Эльб рус та вы на ме нәр гә 
җы е на. Мэ ри я нең мат бу гат хез мә те 
хә бәр ит кән чә, по ход ның мак са ты – 
Эльб рус ның 5642 метр лы көн ба тыш 
би ек ле ген дә Яр Чал лы әлә мен ка дау. 
Ко ман да 28 июль дә Кав каз га ки тә чәк, 
1 ав густ та кат лау лы лы гы бу ен ча 2 нче 
ка те го ри я ле марш рут бу ен ча тау га ме
нү баш ла на чак. 11 ав густ та Эльб рус ны 
алу план лаш ты ры ла, ә 13 ав густ та аль
пи нист лар Чал лы га кай та чак. Төр кем 
сос та вын да  Да ни ил Бал та чев, Ни ки та 
Ка баль нов, Ай дар Нә биул лин, Ев ге ний 
Боч ка рев һәм Юрий Ми хей кин.

Та тар стан Хез мәт, ха лык ны эш 
бе лән тә э мин итү һәм со ци аль як лау 
ми нис тр лы гын нан алын ган мәгъ лү
мат лар га ка ра ган да, бу ат на да Та тар
стан да өч көн лек ял кө те лә. 28 июль – 
дү шәм бе көн не бар лык мө сел ман нар 
Ура за бәй рә мен бил ге ләп үтә. Шу ңа 
кү рә ул рес пуб ли ка да эш лә ми тор ган 
бәй рәм кө не дип игъ лан ител де. Шул 
рә веш ле та тар стан лы лар 26–28 июль 
көн нә рен дә ял итә чәк.

“Бу бө тен рес пуб ли ка өчен 
зур ва кый га, – ди де премь ер
ми нистр Ил дар Ха ли ков үзе
нең тәб рик сү зен дә. – Соң гы 
өч ел да 22 мең ба ла ны бак
ча лар га ур наш ты ру мөм кин 
бул ды. 2015 ел га без бу сан
ны 30 мең гә җит ке рү не план
лаш ты ра быз.” Ил дар Ха ли ков 
бак ча ны кыс ка ва кыт эчен дә 
өл герт кән тө зү че ләр гә рәх мәт 
бел дер де.

Рес пуб ли ка җи тәк че лә ре 
нә ни ләр өчен бү ләк итеп ноут
бук лар һәм про ек тор лар алып 
кил гән нәр иде. Шун да ук бе
рен че сый ныф ка ба рыр га әзер лә нү че ба
ла лар га порт фель ләр дә тап шыр ды лар.  

Ак та ныш лы лар исе мен нән ра йон җи
тәк че се Фа ил Ка ма ев чы гыш яса ды. Ул да 
шу шын дый мөм кин лек би реп нә ни ләр не 

сө ен дер гән нә ре өчен рес пуб ли ка 
җи тәк че лә ре нә һәм шу лай ук бак
ча ны җит кер гән тө зү че ләр гә рәх
мәт әйт те. 

Яз ның бе рен че чә чә ге – “Умыр
зая” исе ме бе лән атал ган Ак та ныш
ның бе рен че сан лы ба ла лар бак ча
сы “Тө зе леш не ме ха ни ка лаш ты ру 
һәм тө зек лән де рү трес ты” (ТМСиБ) 
ҖЧҖ та ри хын да да бе рен че икән. 
“Ни ге зен нән баш лап бак ча сал га
ны быз юк иде әле, – ди де бу хак та 
ачы лыш тан та на сы на сим во лик ач
кыч то тып кил гән ге не раль ди рек тор 
Алек сандр Вы соц кий. – Ак та ныш та 

төр ле ел лар да мә чет, Ба ла лар иҗа ты йор
ты, мәк тәп, про ку ра ту ра, банк би на ла ры, 
то рак йорт сал га ны быз бул ды. Бак ча – шул 
объ ект лар ның чи рат та гы сы. Те ләк шул: 
соң гы сы бул ма сын иде.” 

Тө зе леш эш лә ре нә Трест уз ган ел ның 
ок тябрь аен да ке реш кән иде. Көз нең яң
гыр лы булуы, кир печ са лу ның кыш ка ту
ры ки лүе бе раз кы ен лык лар ту дыр са да, 
Ил шат Ха ри сов җи тәк че ле ген дә ге учас
ток ның ты рыш лы гы бе лән бак ча би на сы 
ва кы тын да өл гер де. Тө зү че ләр ба ла лар 
өчен ял итү мәй дан чык ла ры, ачык төс лә
ре бе лән бал кып то ру чы бе сед ка лар да 
ко рып куй ган нар. Кыс ка сы, нә ни ләр өчен 
дә, алар ның әтиәни лә ре һәм тәр би я че
лә ре өчен дә зур ку а ныч бул ды яңа мик
ро ра йон да ачыл ган яңа бак ча. 

Алек сандр Вы со цкий тө зү че ләр гә йөз 
бе лән тор ган на ры өчен Ак та ныш җи тәк че лә

ре нә – ра йон баш лы гы Фа ил Ка ма ев бе лән 
баш кар ма ко ми тет җи тәк че се нең ин фрас т
рук ту ра бу ен ча урын ба са ры Рус лан Га ри
пов ка рәх мәт ле бу лу ла рын бел дер де. 

Р. КА МА ЛО ВА

Тапшырдык

Атнавакыйгасы

11июльдәАктанышта140балагаисәпләнгән,
“Умырзая”диписемләнгәнбалаларбакчасы
ачылды.Улреспубликаның“Бәләкәч”програм
масыкысаларындатөзелде.Яңабакчаачылу
уңаеннанактанышлыларныңшатлыгынуртакла
шыргадипТРПремьерминистрыИлдарХаликов
беләнаныңурынбасары–ТРмәгарифһәмфән
министрыЭнгельФәттаховкилгәниде.Яңаби
наныңсимволикачкычынбакчамөдиренә“Төзе
лешнемеханикалаштыруһәмтөзекләндерүтрес
ты”ныңгенеральдиректорыАлександрВысоц
кийтапшырды.

 Бу ат на да “Кам гэ сэ нер гос т рой”А АҖ 
ге не раль ди рек то ры Ра мил Шәй дул лин  
рес пуб ли ка мас са кү ләм мәгъ лү мат ча ра
ла ры вә кил лә ре бе лән оч раш ты.  Оч ра шу 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ның ил ле ел лы гы 
уңа ен нан оеш ты рыл ды, һәм ан да сүз 
ни гез дә ком па ни я нең үт кә не, бү ген ге се 
һәм ки лә чә ге ха кын да бар ды. Ге не раль 
ди рек тор олы тө зе леш оеш ма сы ның 
рес пуб ли ка да һәм ил дә тот кан уры ны, 
дә рә җә се, кыйб ла сы ту рын да сөй лә де. 
“Чал лы ка ла сын һәм КА МАЗ за вод ла рын 
ни ге зен нән баш лап кор ган эре кор по
ра ция ки лә чәк тә дә ая гын да нык ба сып 
то ру чы, кат лау лы объ ект лар ны тө зер гә 
сә ләт ле ком па ния бу лып ка лыр га ти еш”, 
– ди де ул.  

Мат бу гат кон фе рен ци я сен нән ту лы рак 
яз ма ны га зе та быз ның ки лә се са нын да 
укый ала сыз.

РамилШӘЙДУЛЛИН:
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Камгэсэнергостройлылар“Гоз
нак”федеральдәүләтунитар
предприятиесенеңфилиалыКрас
нокамск(Пермьөлкәсе)кәгазь
фабрикасындабанкнотһәммах
суссакланулыкәгазьҗитеште
рүцехытөзүләрендәвамитәләр.
Әлегеобъекттаэшләрнеңбары
шытурындабезшушыпроект
өченҗаваплыбелгечАлександр
ГЛУХОВтансораштык.

– Объ ект кы зык лы. Эш ба ра, ну лен че 
цикл дан чы гып ки лә без. Хә зер ге ва кыт та 
кар кас ур наш ты ры ла чак ни гез бе тон ла на. 
Ко лон на лар утыр ты ла чак фун да мент лар
ның 347 се эш лән гән. 414  ко лон на ның да 
150 дән ар ты гы бе тон лан ган. Ко лон на лар 
18 метр га ка дәр би ек лек тә, 6 һәм 11 бил
ге лә рен дә  кап лам пли тә лә ре ур наш ты ры
ла. Кор пус ның мәй да ны – 16 мең квад рат 
метр дан ар тыг рак. Цех ны тө зү, җи һаз ла
ры бе лән бер гә, 2 мил ли ард 700 мил ли он 
сум га тө шә чәк. 

Яңа кор пус эш ләп то ру чы пред при я тие 
тер ри то ри я сен дә тор гы зы ла, шу ңа кү рә 
тө зү че ләр гә ар тык ир ке нә ер гә мөм кин лек 
юк, кы сан рак шарт лар га ярак ла шыр га ту
ры ки лә. Кур кы ныч сыз лык та ләп лә ре дә 
кат гый үтә лер гә ти еш, те лә сә кем, те лә сә 
ни чек ке рәйө ри ал мый, ягъ ни бу як тан да 
без бил ге ле бер кы са лар га кер тел гән. 

Объ ект та “ПМУ1 Кам гэс”, “КИТ”, “Мит 
Строй мон таж”, “Тат строй ком п лект” (Әл
мәт) суб ген под ряд оеш ма ла рын нан бар
лы гы 170 ке ше эш ли. Лә кин без “250 бул са 
әй бәт бу лыр иде”, ди без. Эш ту лы ку ә те нә 
бар сын өчен хә зер ге ва кыт та биг рәк тә 
мо но лит чы лар җит ми. Ме нә 1–13 ко ор ди
на тын җи һаз лар ур наш ты ра баш лар өчен 
әзер ләп бе те рер гә ти еш без, ә мо ның өчен 
өс тә мә көч ки рәк – под ряд чы лар эз ли без. 
Тиз дән, ягъ ни кор пус ның ти мер ко нструк
ци я лә рен җы яр га ке реш кәч, мон таж чы лар 
да ки рәк бу ла чак. Ә кар кас ны без но ябрь 
аен да мон таж лап бе те рер гә ти еш без. 

Тө зе леш эш лә ре нең гра фик тан арт та 
ба руы өчен бор чыл мый ча мөм кин тү гел. 
Әй тик, 1–5 ко ор ди на тын да без мо но лит 
кар кас бу ен ча бе рәр ай га со ңа рып ба ра
быз. Лә кин гра фик ар тын нан ку ар өчен 
ге нә ашы гып та бул мый, чөн ки тех но ло гик 
та ләп ләр үтә лер гә ти еш, ягъ ни бе тон ның 
аның ны гу ва кы ты бар. Ан на ры, бү ген ге 
көн дә ге эш ләр ин де гра фик бе лән ча гыш
мый. Ми сал га, шул ук мо но лит эш лә рен 
ок тябрь дә тә мам лар га ди ел гән, ә без но
ябрь аен да бе тер сәк тә ях шы бу лыр иде 
әле дип уй лый быз. Ре аль мөм кин лек ләр
не, шарт лар ны исәп кә ал мый ча бул мый 
бит. Шул ук ва кыт та, әл бәт тә, җәй кө не 
мо но лит эш лә рен мөм кин бул ган ча күб
рәк эш ләп ка лыр га ки рәк икән ле ген һәр
кем аң лый... 

Про ект та җи теш сез лек ләр оч ра вы да 
сер тү гел. Кыс ка сы, 18 нче бил ге гә җи тәр 
өчен күп ты ры шыр га ту ры ки лә чәк әле.

“Алабуга”аерымикътисадизонасында

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ
нең әле ге про ект өчен җа вап
лы бел ге че Алек сей Ни ки тин 
әй тү ен чә, мик ро ра йон тө зе
ле шен дә ки ле шү дә ка рал ган 
сум ма ның өч тән ике өле ше 
(600 млн сум) үз ләш те рел гән. 
Июль ае ның аза гын да тө зү
че ләр кот тедж по се ло гы ның 
ту лы бер ура мын за каз чы га 
тап шы рыр га ти еш ләр. Кот
тедж да гы йорт лар ин де әзер, 
җи һаз лан ган. По се локка ке рү 
юл ла ры да ас фальт ла нып 
бе теп ки лә. Ав густ аен да тө
зү че ләр икен че, ягъ ни яңа 
тө зе лә чәк урам да ком му ни
ка ци я ләр са лу эше нә ке ре
шер гә ни ят ли ләр.  

Мик ро ра йон да укы ту чы
лар өчен йорт са лы на. Аның 
кар шын да җә мә гать че лек 
үзә ге ур на ша чак би на тор
гы зы ла. Йорт лар ар тын да су 
җыю ко рыл ма сы (во до за бор) 
тө зе ле ше ба ра, ул ав густ 

аен да тә мам ла ныр га ти еш. 
Мәк тәп шарт лы рә веш

тә ике ком п лекс ка бү лен гән. 
Аның бе рен че се за каз чы га 
июль аза гын да тәкъ дим ите

лә. Би на ның фа са ды әзер. 
Эч ке би зә ле ше дә тә мам
ла нып ки лә, җи һаз лар ур
наш ты ру өчен әзер лек ба ра. 
Би зә леш не “Кам гэсг раж дан
ст рой” оеш ма сы ның Люд
ми ла Ти мош ки на бри га да сы 
сы лау чыбу яу чы ла ры Лю
бовь Бу то ри на, Ва лен ти на 
Шә фый ко ва, На деж да Ис ма
и ло ва, Ан фи са Гә рәй ши на, 
Юлия На гай цо ва, Ро за лия 
Шәй хәй да ро ва, На талья Ер
хо ни на һ. б. баш ка ра.

Би на ның ти рәюнен тө
зек лән де рү эше дә вам итә: 
тыш кы як тыр ту чел тәр лә ре 
көй лә нә, брус чат ка са лы на.

Мәк тәп нең икен че ком п
лек сы – ин тер нат бе лән 
бас сейн тө зе ле шен дә 
эш ләр ту лы ку ә те нә дә
вам итә. Зур бас сейн ның 
тө бе бе тон ла нып бет кән. 
“Ак ваРе ги он” суб под ряд 
оеш ма сы тө зү че лә ре 
гид ро и зо ля ци я не баш
ка ра лар, бас сейн өчен су 
әзер ләү җай лан ма ла рын 
мон таж лый лар. Ин де 
пли тә ябыш ты ру эше нә 
дә ке реш кән нәр. 

Мәк тәп янын да гы 
мәй дан да ста ди он са
лы на. Икен че төр ле аны 
три бу на лар бе лән әй лән
де реп алын ган фут бол 
кы ры ди яр гә дә бу ла. 
Ста ди он мәй да нын да 
ТМСиБның Вла ди мир 
Ша бу нин учас то гы тө зү
че лә ре дә эш ли. “Объ ект 
әл лә ни кат лау лы тү гел, 
– дип сөй ли тәҗ ри бә ле 
про раб Зө фәр Габд рә
ши тов. – Ал ты кат лы “пи

рог”, һәр кат ла мын про ект чы
лар бе лән ки ле шеп са лыр га 
ту ры ки лә. Фут бол кы ры на су 
си бә тор ган җай лан ма лар ку
е ла, баш ка төр ле ком му ни ка
ция ча ра ла ры үт кә ре лә.” 

ТМСлы лар яшел лән де рү 
бе лән дә шө гыль лә нә ләр – 
кот тедж лар ти рә се нә үлән 
чә че лә. Трест тан мик ро ра
йон га дүрт бе рәм лек тех ни
ка, ун ке ше җә леп ител гән. 
“Ки рәк бул ган да баш ка суб
под ряд оеш ма ла ры ку шы
ла, үза ра ки ле шеп, ба ры быз 
да бер мак сат ка эш ли без”, 
– дип дә вам итә Зө фәр Мә
җит улы Габд рә ши тов. Ул үзе 

тө зе леш тә 45 ел эш ли икән 
ин де, “Рос си я нең ат ка зан ган 
тө зү че се” ди гән мак тау лы 
исем не дә йөр тә. Үз җа вап
лы лы гын да гы учас ток өчен 
дә, пред при я тие өчен дә җан 
атып эш лә ү че ләр нең бер се 
ди яр гә ки рәк аның ту рын да. 
Яшь ләр өчен дә үр нәк һәм 
ос таз. Ми сал га, шу шы учас
ток та эш лә ү че сту дент егет 
Ки рилл Во робь ев Зө фәр 
абый сы ке бек тәҗ ри бә ле 
ос та лар янә шә сен дә эш кә 
өй рә нү мөм кин ле ген нән бик 
тә ка нә гать. Ки рилл Чал лы 
тө зе леш кол лед жын да таш
чы һө нә рен үз ләш те рә икән. 
Прак ти ка ны “Кам гэсг раж дан
ст рой” оеш ма сын да уз ган һәм 
җәй ге ялын тө зе леш тә эш ләп 
үт кә рер гә бул ган. “Ел ярым 
укый сым бар, шул ва кыт эчен
дә эре теп ябыш ты ру чы һө нә
ре нә дә өй рә нер гә ни ят ләп 
то рам”, – ди егет. Афә рин! Ки
рилл га үз мак сат ла ры на ире
шү на сыйп бул сын! Тө зе леш 
мәй дан на ры ма вы гып, кү ңел 
би реп эш лә ү че яшь һө нәр ия
лә ре нә бик мох таҗ бү ген. 

Р. КАМАЛОВА

Камгэсэнергостройлылар“Алабуга”аерымикътиса
дизонасырезидентларыөчентөзелепкилүче“Три
медведя”дипаталганяңамикрорайонобъектларын
даэшләүләрендәвамитәләр.Алар350урынгаисәп
ләнгәнмахсусмәктәпне,коттеджпоселогын,80бала
гаисәпләнгәнбалаларбакчасынһәмбашкаярдәмче
корылмаларныфайдаланугатапшырыргатиешләр.
Мәктәптөзелешендәсубгенподрядчы–“Камгэсграж
данстрой”,әторакйортлартөзелешендә“Гидропром
жилстрой”ҖЧҖ.Биредәсубподрядшартыбелән
“Камгэсэнергострой”ныңбашкаоешмаларыдаэшли.
Микрорайондагыобъектларчиратлаптапшырыла,
коттеджпоселогы–чираттаберенче.

“ОтделстройК”оешмасы
үзенеңсылаучыбуяучы
лары,плитәябыштыру
чыларыбеләнһәрзаман
дагорурланыпяшәде.
Фидакарьхезмәт,үзара
ярдәмләшепэшләү,кол
лективныхөрмәтитү–от
делстройлыларныңуртак
сыйфатларыәнәшулар.

Рәсемдә “От дел строй К” ҖЧҖ 
сы лау чыбу яу чы ла ры Гөл фия 
Мөх ли со ва бе лән Алек сан дра 
Га ли ци на. Кай чан дыр сы лау чы 
һө нә ре нә  үз лек лә рен нән ге нә 
өй рән гән ос та лар ин де тө зе леш
кә ике дис тә дән ар тык го мер
лә рен ба гыш ла ган нар. Хә зер ге 
ва кыт та “От дел строй К” ҖЧҖ сы
лау чыби зә ү че лә ре  “Яр Чал лы” 
ба ла лар һәм яшүс мер ләр спорт 
мәк тә бен дә тө зек лән де рү эш лә
рен дә кат на ша лар. Алар исә бен
дә күп ке нә со ци аль объ ект лар 
– мәк тәп ләр, ба ла лар бак ча ла ры, 
ки бет ләр, то рак йорт лар, мә дә ни
ят са рай ла ры, спорт ком п лекс ла
ры һәм баш ка бик күп әһә ми ят ле 
җә мә гать би на ла ры. “Александра 

Галицина бригадасы кызлары 
бербер сен яр ты сүз дән үк аң лап, 
үза ра ки ңәш лә шеп эш ли ләр, үз
лә рен ба ры тик ях шы як тан гы на 
күр сә тә ләр”, – ди мас тер ла ры 
Гөл на ра Әх мә ди е ва. 

А. Га ли ци на бе лән Г. Мөх ли
со ва бы ел шә һә ре без нең “Яшь

лек” мик ро ра йо нын да тө зе леп 
ки лү че 65/14 йор тын да уз ган һө
нә ри ос та лык бәй ге сен дә дә кат
наш ты лар. Приз лы урын нар га ия 
бу ла ал ма са лар да,  әле ге бәй
ге дә кат на шу ла ры бе лән го рур
ла ну ла рын яшер мә де ләр алар. 
“Эш җи ңү дә ге нә тү гел бит, – ди де 

бәй ге дән соң бри га дир Алексан
дра Га ли ци на. – Ярыш та кат на
шып, би ре дән яңа дәрт, яңа көч 
алып, та гын да ты ры шыб рак 
эш ләр гә ди гән фи кер бе лән ки
тә без. Ни чек ке нә авыр бул са да, 
эше без не яра та быз без, шык сыз, 

сал кын бүл мә ләр без нең ар ты
быз дан гөлт итеп ка ла лар бит, 
ке ше ләр гә күп ме шат лык ки те
рә без без”. 

Чын нан да, күп ме йорт лар га, 
ба ла лар бак ча ла ры на, мәк тәп
ләр гә һәм баш ка бик күп би на
лар га алар ның кул ла ры җы лы
сы, кү ңел як ты лы гы иң гән.

Х. СПИРЮШИНА

Объективта–отделстройлылар

Гөл на ра Әх мә ди е ва “От дел строй 
К” оеш ма сын да 5 ел эш ли ин де.  Е. Н. 
Ба тен чук исе мен дә ге икъ ти садтө зе
леш кол лед жын да укып, сы лау чыби
зә ү че һө нә рен ал ган нан соң сы лау
чыби зә ү че бу лып эш лә гән. Ан на ры 
ИНЭ КА ның тө зе леш фа куль те тын тә
мам ла ган. Өмет ле, яшь бел геч не мас
тер итеп куй ган нар. Оеш ма ның тәҗ ри
бә ле про раб ла ры Эн җе Мин не гу ло ва, 
Люд ми ла Фо мен ко ке бек ос таз лар дан 
сы лау чы һө нә ре нең бө тен неч кә лек
лә ре нә өй рән гән. Кол лек тив ны бик 
тиз үз ит кән Гөл на ра: “Би ре дә гел үз 
өем дә ге ке бек, ба ры сы да якын нар, 
әни ем ке бек ләр”, – ди.

Ан фи са Гә рәй ши на “Кам гэсг
раж дан ст рой” оеш ма сын да дис тә 
ел га якын сы лау чыбу яу чы бу лып 
эш ли.  Ала бу га да гы мах сус мәк
тәп нең эч ке би зә ле шен баш ка ру чы 
Люд ми ла Ти мош ки на бри га да сы
ның тәҗ ри бә ле кыз ла рын нан бер се 
ул. “Объ ект ка уз ган ел ның но ябрь 
аен да ки леп шту ка тур лау га ке реш
кән идек, – ди Ан фи са ха ным. – Хә
зер ге ва кыт та ти гез ләү, бу яу бе лән 
шө гыль лә нә без. Бак ча төр кем нә
ре, класс лар һәм ко ри дор лар ның 
би зә ле ше үзен чә лек ле. Без, рәс
самби зә ү че ләр ке бек, сте на лар
га тө ше рел гән су рәт ләр не төр ле 

төс ләр гә бу йый быз. Мә шә кать ле рәк бул са да, эш нең нә ти җә сен 
кү рү ка нә гать лек би рә”.  

Ан фи са Гә рәй ши на га, бри га да да гы хез мәт тәш лә ре бе лән 
бер гә, төр ле тө зе леш ләр дә  эш ләр гә ту ры ки лә. Соң гы ва кыт
та гы на да алар ТА НЕ КО объ ект ла рын да, Чал лы ның ме ди ци на 
шә һәр че ген тө зек лән де рү дә, Мә лә кәс аръ я гын да то рак йорт лар, 
ба ла лар бак ча сы са лу да кат наш ты лар. Нин ди ге нә объ ект ка 
алын са лар да, һәр кай сын кү ңел би реп баш ка ра “Кам гэсг раж дан
ст рой” би зә ү че лә ре. 

Уң нан: “Кам гэсг раж дан ст рой” ның баш ге о де зис ты Ма рия Ура ко ва,  
ТМСиБ про ра бы Зө фәр Габд рә ши тов, бе тон чы лар бри га ди ры Ән вәр Кашша пов 

һәм таш чы егет Ки рилл Во робь ев
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1.“Камгэсэнергострой”тө
зелешберләшмәсекайчанһәм
кайсыпредприятиеләрниге
зендәтөзелә?

  “Кам гэ сэ нер гос т рой” про из
вод ство ида рә се 1964 ел ның 30 
ма ен да СССР энер ге ти ка һәм 
элек три фи ка ция бу ен ча Дә ү ләт 
ко ми те ты ның 199 нчы Бо е ры гы 
бе лән “Вот кинс кэ нер гос т рой” һәм 
“Та тэ нер гос т рой” трест ла ры ның 
дүрт тө зүмон таж ида рә се ни ге
зен дә тө зел де.

2. “Камгэсэнергострой”ны
оештыруныңиңберенчемак
сатынинди?

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ны оеш
ты ру ның иң бе рен че мак са ты 
– Түбән Кама ГЭСын һәм Зәй 
ГРЭСын төзү.  

3.“Камгэсэнергострой”бер
ләшмәсекайсыелдаСССРның
иңюгарыбүләгенәлаекбул
ды?

1981 ел ның 18 фев ра лен дә 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” җи теш те рү 
бер ләш мә се “юга ры про из вод
ство ка за ныш ла ры һәм Ка ма зур 
йөк ав то мо биль лә ре җи теш те рү 
бер ләш мә се нең икен че чи ра ты 
ку әт лә рен саф ка бас ты ру уңа
ен нан” Ле нин ор де ны бе лән бү
ләк лән де.

4.“Камгэсэнергострой”ның
беренчеҗитәкчеләрекемнәр?
Аларның эшләгән елларын
атагыз.

Игорь Вя чес ла во вич Иль ич 
(1964–1965).

Ар ка дий Вла ди ми ро вич Эген
бург (1965–1971).

Ни ко лай Мак си мо вич Иван
цов (1971–1974).

Вла ди мир Алек сан дро вич 
Фо мен ко (1974–1979).

Ев ге ний Ни ка но ро вич Ба тен
чук (1971; 1979–1989).

Вик тор Ни ко ла е вич Ель цов 
(1989–2003).

А. С. Ев до ки мов (2003–2006 
һәм   2007–2012).

С. П. Яма шев (20062007).
Ра мил Фо ат улы Шәй дул лин 

(2013 ел дан).
5.ТүбәнКамаГЭСынтөзе

гәнгенподрядоешмасыничек
атала?ТүбәнКамаГЭСының
төзелешмәйданынаберенче
кубометр бетон кайчан са
лына?

“Гид рос т рой” тө зе леш ида
рә се.

1966 ел ның 10 ав гус тын да Тү
бән Ка ма ГЭ Сы мәй да нын да бе
рен че ку бо метр бе тон са лы на.

6. КАМАЗ төзелешмәйда
нындаберенчечүмечҗиркай
чаналына?

1969 ел ның 13 де каб ре.
7. КАМАЗ төзелешмәйда

нында беренче чүмечҗирне
алганэкскаваторчыныңфами
лиясенатагыз.

УМС экс ка ва тор чы сы Ми ха
ил Ти мо фе е вич Нос ков. Ул 1973 
ел ның 26 ап ре лен дә “КА МАЗ 
тө зе ле ше удар ни гы” исе ме нә 
ла ек бу ла.

8.Яңашәһәртөзелешекай
чанбашлана?

1971 ел ның 18 февралендә.
9. “Камгэсэнергострой”га

килгәнчеЕ.Н.Батенчукнинди
оешманыҗитәкли?

Е. Н. Ба тен чук “Ви люй гэс
строй” тө зе леш ида рә сен (Якут ия 
АССР) җи тәк ли.

10. “Автозаводстрой” тө
зелеш идарәсенең беренче
оештыручысы һәмҗитәкче
секем?

“Ав то за вод строй” тө зе леш 
ида рә се 1971 ел да тө зе лә.  Аның 
бе рен че җи тәк че се – В. А. Фо
мен ко.

11.Камаелгасыкайчанбу
ыла?

1978 ел ның 2 но яб рен дә.
12. Түбән Кама ГЭСында

беренчеагрегат кайчанэшли
башлый?

  1979 ел ның ап ре лен дә Тү
бән Ка ма ГЭ Сы ның 1 нче гид ро
аг ре га ты эш ли баш лый.  

 13. Түбән Кама ГЭСында
соңгыагрегат кайчанфайда
ланугатапшырылды?Санбу
енчаулничәнче?

 1987 ел да Тү бән Ка ма ГЭ
Сы ның соң гы, 16 нчы аг ре га ты, 
фай да ла ну га тап шы ры ла.  

14. “Камгэсэнергострой”
ныңСоциалистикХезмәт Ге
ройларын санап чыгыгыз.
Аларның кайсыларыЧаллы
дагытөзелешкәшушымактау
лыисемнеалгачкилә?Кемнәр
КАМАЗ төзелешендә Герой
исеменала?

Н. М. Иван цов, А. Б. Но во
лодс кий, Д. Ф. Про хо рен ко, Х. 
Г. Юсу пов, В. И. Ге ра си мен ко 
без нең шә һәр гә Со ци а лис тик 
Хез мәт Ге рое сый фа тын да кил
де ләр. КА МАЗ ның 1 нче һәм 2 
нче чи рат ла ры өчен Ге рой исе
мен  алу чы лар: Н. Х. Әгъ лә мов 
(«Гид ро мон таж» трес ты ның Зәй 
мон таж лау учас то гы мон таж чы
лар бри га ди ры), Н. Т. Аб дул лин, 
Е. Н. Ба тен чук, В. А. Фо мен ко, Р. 
И. Җә лә ев, В. С. Мә ү ли ков, В. 
П. Фи ли мо нов. У. Г. К Наур би ев   
Со ци а лис тик Хез мәт Ге рое исе
ме нә 1988 ел да ла ек бу ла.

15.КАМАЗныңбашконве
йерыннанберенчейөкмаши
насыкайчантөшә?

1976 ел ның 16 фев ра ле.
16.СССРныңДәүләтпреми

яселауреатыбулганбригадир
ныңфамилиясенатагыз.

Алек сандр Ва силь е вич Зо
тов – Шә һәр тө зе ле ше ида рә се
нең таш чы лар бри га ди ры, СССР 
Дә ү ләт пре ми я се лау ре а ты (1986 
ел.)

17.ИңберенчеитепСССР
ЮгарыСоветына сайланган
атаклыбригадиркемиде?

Рә ис Сә лах улы Са ла хов 
– Йорт лар тө зү ком би на ты ның 
мон таж чы лар бри га ди ры, 1974–
1979 ел лар да  СССР Юга ры Со
ве ты де пу та ты.  

18.Чаллыдаһәйкәлләрко
рыпкалдырганатаклыбрига
дир,СоциалистикХезмәтГеро
еныңисеменатагыз.Улнинди
һәйкәлләр?

УматГи рей Кам бу ла то вич 
Наур би ев – УМС ның скре пер чы
лар бри га ди ры. Ул “Сла ва стро
и те лям КА МА За!” һәм “Во и нам 
Оте чест ва” һәй кәл лә ре нең ар
хи тек то ры һәм тө зү че се.  

19.Прессрам заводыни
гезенә беренче кубометрбе
тонны салган коллективның
бригадирыкем?

Кон с тан тин Ми хай ло вич Аль
чи ков – Ав то за вод строй ның бал та 
ос та ларыбе тон чы лар бри га ди ры. 
1971 ел ның 8 ма ен да прессрам 
за во ды ни гез лә ре ас ты на 1 нче 
ку бо метр бе тон сал ды.  

20. “Камгэсэнергострой”
БДБилләренең кайсыларын
даэшләп,һәлакәтләрдәнсоң
төзекләндерү тәҗрибәсе туп
лады?

1988 ел да Әр мән с тан да  җир 
тет рә ү дән соң, 1993 ел да Чал лы да 

дви га тель ләр за во дын да ян гын нан 
соң, 1986 ел да Чер но быль дә  атом
электр стан ци я сен дә ге һә ла кәт тән 
соң, Гроз ный шә һә рен дә су гыш чан 
хә рә кәт ләр дән соң.  

21. “Камгэсэнергострой”
ныңберенче газетасыничек
аталган?

Га зе та  “Энер ге тик ”  дип 
атал ган.

22. “Камгэсэнергострой”
коллективындаСоветларСо
юзыГероебеләнДанордены
ның тулы кавалерыэшләде
ләр.1975елда,БөекҖиңүнең
40 еллыгын бәйрәмиткәндә
алар “Ватанана” мемориа
лындаМәңгелекутныкабыз
дылар.Аларкемнәр?

Со вет лар Со ю зы Ге рое – Ю. 
Б. Кар да шен ко; Советлар Союзы 
Герое – Н. Я. Якупов; Дан ор де
ны ның ту лы ка ва ле ры – З. М. 
Арус ла нов.

23.КАМАЗтөзелешмәйда
нында80нчеелларбашында
ниндифильмтөшерелә?

  “Ко ней на пе реп ра ве не ме
ня ют” нә фис филь мы.

24. 1973 елның26маенда
КПССшәһәр комитеты һәм
шәһәр башкарма комитеты
карарыбеләнбер төркемтө
зүчеләргәиңберенчемәртәбә
“КАМАЗ төзелешеударнигы”
дигәнмактаулыисембирелә.
Бу исемлектә барлыгы ничә
кешелаекбула?

К ПСС шә һәр ко ми те ты бю
ро сы ның 1973 ел ның 26 ап ре
лен дә уз ган уты ры шы ның 62 
нче сан лы бер кет мә се нә шәһәр 
тарихы музееның өлкән фәнни 
хезмәткәре Б. А. Канеевның 
төзәтмәләре һәм өстәмәләре 

кертелгән кушымтаны тәкъдим 
итәбез.

К ПССның Яр Чал лы  шә һәр 
ко ми те ты, ха лык де пу та ла ры ның 
шә һәр Со ве ты баш кар ма ко ми те
ты, проф со юз лар ның шә һәр Со
ве ты пре зи диу мы Карары белән 
“ КА МАЗ тө зе ле ше удар ни гы” исе
мен алучылар:
“Гидромонтаж”трестының
Зәймонтажучастогыбуенча

№005 Әгъ лә мов Нә гыйм  
Ха рис лам улы – “Гид ро мон таж” 
трес ты  Зәй мон таж учас то гы ның 
мон таж чы лар бри га ди ры.
«Камгэсэнергострой»җитеш

терүидарәсебуенча
№004Аль чи ков Кон с тан тин  

Ми хай ло вич – Ав то за вод строй
ның 3 нче тө зүмон таж ида рә
се нең ком п лекс лы бри га да сы 
бри га ди ры.

№006Ан то нов Аль фей Ва
силь е вич – УЖВТ теп ло воз  ма
ши нис ты.

№007Бат ма нов Юрий Пав
лович – УМС ның 1 нче төзү
монтаж идарәсе экс ка ва тор ма
ши нис ты, Ми нэ нер го ның һө нә ре 
бу ен ча иң ях шы эш че се.

№008Вдо ви на Ев ге ния Пав
лов на – Пром строй ның 12 нче 
тө зүмон таж ида рә се сы лау чы
бу яу чы лар бри га ди ры.

№009Вә лиул ли на Әл фи нур 
Ха җи кы зы – Йорт лар тө зү ком
би на ты ның 62 нче тө зүмон таж 
ида рә се  сы лау чыбу яу чы сы.

№0010Ге вор гян Ге ворг Ар
ша ко вич – Жил строй ның 61 нче 
тө зүмон таж ида рә се таш чы лар 
бри га ди ры.

№0011Га лак Зе нон Ни ко ла
е вич – Спец жил строй ның 76 нчы 
тө зүмон таж ида рә се мон таж чы
лар бри га ди ры.

№0012 Гый ма зет ди нов Нә
кыйп За һир улы – Спец строй ның 
81 нче тө зүмон таж ида рә се мон
таж чы лар бри га ди ры.

№0013Га не ев Рә ис Нә зыйх 
улы – Спец строй ның 31 нче тө
зүмон таж ида рә се мон таж чы лар 
бри га ди ры.

№0014Ге ра си мен ко  Вик тор 
Ива но вич – 1 нче төзүмонтаж 
идарәсе кран ма ши нис ты, Со ци
а лис тик Хез мәт Ге рое.

№0015Габд рә ши тов Мө бә
рәк җан Габд рә шит улы – АРЗ ПУ
АТ сле сарь лар бри га ди ры.

№0016Ер шов Ле о нид  Пет ро
вич – си ли кат кир печ за во ды ның 
чи мал це хы электро сле са ре.

№0017Җә ми лов На ил Мин
һаҗ улы – Гид рос т  ройның 
электр бе лән эре теп ябыш ты
ру чы.

№0018Зо тов Алек сандр Ва
силь е вич – Жил строй ның 51 нче 
тө зүмон таж ида рә се таш чы лар 
бри га ди ры.

№0019Җә лә ев Ра дик  Ин саф 
улы– Спец строй ның 32 нче тө
зүмон таж ида рә се сле сарь лар 
бри га ди ры.

№0020Иван ни ков Ви та лий 
Ва силь е вич – Йорт лар тө зү ком

би на ты ның ком прес сор це хы 
элек трос ле са ре.

№0021Ло па тин Бо рис Ге ор
ги е вич – Ав то за вод строй ның 5 
нче тө зүмон таж ида рә се мон
таж чы лар бри га ди ры.

№0022Дро ко ва (Лег кая) Ди
на Алек сан дров на – Соц культ
быт стройның 113 нче тө зүмон
таж ида рә се сы лау чыбу яу чы лар 
бри га ди ры.

№0023Мә ү ли ков Вә зыйх Са
лих улы – Жил строй ның 51 нче 
тө зүмон таж ида рә се таш чы лар 
бри га ди ры.

№0024На по лов  Вла ди мир  
Се ма но вич – Пром строй ның 13 
нче тө зүмон таж ида рә се  бал та 
ос та ла ры ның ком со моляшь ләр 
бри га да сы бри га ди ры.

№0025Наур би ев  УматГи рей 
Кам бу лат улы – УМС ның ав тос
кре пер чы лар бри га ди ры.

№0026Но во лодс кий Алек сей 
Бо ри со вич – “Ме тал лур гстрой”  
оеш ма сы  21 нче тө зүмон таж 
ида рә се нең ком п лекс лы бри га да 
бри га ди ры.

№0027 Нос ков Ми ха ил Ти
мо фе е ви ч – УМСның 1 нче 
төзүмонтаж идарәсе ма ши
нис ты.

№0028 Пле вин Ни ко лай Ива
но вич – Соц культ быт стройның 

113 нче тө зүмон таж ида рә се 
бал та ос та ла ры бри га ди ры.

№0029 Ра ши тов Рәф кать 
Ана толь е вич – УМСның бал та 
ос та ла рыбе тон са лу чы лар бри
га ди ры.

№0030 Ря бо ко нев  Ни ко лай 
Яков ле вич – ПУ АТның 1 нче 
автохуҗалыгының ком п лекс лы 
бри га да бри га ди ры.

№0031 Стан ке вич Ле о нид 
Кон драть е вич – Ав то за вод строй
ның 5 нче тө зүмон таж ида рә се 
бал та ос та ла рыбе тон са лу чы
лар бригадиры.

 №0032 Ско ро ва Ал ла Фе
до ров на – Ав то за вод строй ның 8 
нче тө зүмон таж ида рә се сы лау
чы бу яу чы лар бри га ди ры.

 №0033 Сә ла хов Рә ис Сә ла х 
улы – Йорт лар тө зү ком би на ты
ның 61 нче тө зүмон таж ида рә се 
мон таж чы лар бри га ди ры.

№0034Са бир җа нов Ра фис  
Са лих улы – Йорт лар тө зү ком би
на ты ның 61 нче тө зүмон таж ида
рә се мон таж чы лар бри га ди ры.

№0035 Смир нов  Алек сандр  
Ана толь е вич – УЖВТ теп ло воз  
ма ши нис ты.

№0036 Усов  Ни ко лай Ми
хай ло вич – ПУ АТның 1 нче 
автохуҗалыгының ком п лекс лы 
бри га да бри га ди ры.

№0037Фи ли мо нов  Вик тор  
Пет ро вич – Йорт лар тө зү ком би
на ты ның 61 нче тө зүмон таж ида
рә се мон таж чы лар бри га ди ры.

№0038 Фи ля ши на Га ли на 
Ва силь ев на – Соц культ быт
стройның 113 нче тө зүмон таж 
ида рә се сы лау чыбу яу чы лар 
бри га ди ры.

№0039Ха ма тул лин  Габ дел
нур  Ка ви улы – Ме тал лур гстрой
ның 24 нче тө зүмон таж ида рә се 
бе тон са лу чы сы.

№0040 Хә биб рах ма но ва Са
ли ха Кә ли мул ла кы зы – Жил
строй ның 52 нче тө зүмон таж 
идарә се бу яу чы лар бри га ди ры.

№0041 Ше мя кин  Ни ко лай 
Кон с тан ти но вич – «Ав то за вод
строй» тө зе леш ида рә се нең 
С ССРның 50 ел лы гы исе мен дә
ге ком со моляшь ләр бри га да сы 
бри га ди ры.

№0042 Шам сут ди но ва Лю ция 
Зә ки кы зы – Жил строй ның 62 нче 
тө зүмон таж идарә се  бу яу чы лар 
бри га ди ры.

№0043Ша га зи на Ра зыя Габ
дул ла кы зы – Жил строй ның 52 
нче тө зүмон таж идарә се сы лау
чыбу яу чы лар бри га ди ры.

№0044Ша ту нов Вик тор Ми
хай лович – Спец строй ның 81 
нче тө зүмон таж ида рә се бе тон 
са лу чы лар бри га ди ры.

№0045 Юны сов Зир зис Га
та улы – «Гид рос т рой» тө зе леш 
ида рә се нең 34 нче тө зүмон таж 
ида рә се мон таж чы сы.

25. “Камгэсэнергострой”
ААҖ коллективы соңгы ике
елда торгызганобъектларны
санагыз.

Уни вер си а да2013  объ ект
ла ры:  45 мең та ма ша чы га исәп
лән гән “Ка заньАре на” фут бол 
ста ди о ны, “Триумф” с порт  ком п
лек сы, “Ак Барс”  кө рәш са рае. 

Сә ла мәт лек сак лау объ ект
ла рын нан Яр Чал лы шә һә рен дә 
Юга ры тех но ло ги я ле ме ди ци на 
яр дә ме күр сә тү үзә ге, Ка зан да 
атомтөш ме ди ци на сы үзә ге, РКБ 
үз гәр теп ко рыл ды, Ка ма Ала нын
да ре а би ли та ци я ләү үзә ге, Ка
зан да Кан үзә ге саф ка кер тел де

“ТА НЕ КО” ачык ак ци о нер
лык җәм гы я тен дә гид рок ре кинг 
җай лан ма сы фай да ла ну га тап
шы рыл ды. 

“Ала бу га” икъ ти са ди зо на сын
да ин фрас т рук ту ра объ ект ла ры 
саф ка бас ты.

Викторина

Бүгенбезгазетабызның4нчесанындаурнаштырыл
ган«СезКамгэсэнергострой»тарихынбеләсезме?»
дипаталганвикторинаныңҗавапларынбирәбез.

Кама елгасы аша күпер ачу тантанасы. 1982 ел
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“ Кам гэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 
тү бән дә ге хез мәт кәр лә рен юби лей ла ры 
бе лән кот лый:

МинзиләМиннасыйпкызыГари
пова – баш бух гал тер,

НатальяПетровнаПлатонова – 
кон троль мас те ры,

МәүлияМинзакиркызыЗаһидул
лина – дич пет чер-ло гист,

ЭмильИлгизулыМиндубаев – баш 
тех но лог,

Илназ Дамир улыШәкүров – 
электр һәм газ бе лән эре теп ябыш ты-
ру чы,

ИльяПетровичАсапов – ав то мо-
биль йөр тү че

Уңыш юлдаш булсын 
                          һәрвакытта,
Якты булсын уй һәм хисегез.
Гомер юлыгыз сикәлтәсез булсын,
Тыныч, айлы булсын кичегез!

* * *
“Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ 

кол лек ти вы һәм Ве те ран нар со ве ты 
тү бән дә ге ве те ран на рын юби лей ла ры 
бе лән кот лый лар:

ХарисМаликулыМаликов,
ЗәкияМуллахмәткызыАбаева.
Котлы булсын бәйрәм көнегез,
Шатлык чәчсен һәрчак йөзегез.
Кайгы-хәсрәт күрми, бәхет белән
Үтсен сезнең һәрбер көнегез.

* * *
Э лектр чел тәр лә ре пред при я ти е

се коллективы тү бән дә ге хез мәт кәр лә-
рен юби лей ла ры бе лән кот лый:

НадеждаАлексеевнаЛукичева – 
элек тро мон тер,

ЮлияАнатольевнаФедосеева – 
бү лек баш лы гы

Таң нурлары булып йортыгызга
Ак бәхетләр генә сибелсен.
Түп-түгәрәк булсын тормышыгыз,
Юлларыгыз гөлгә күмелсен.

Чаллымөселманнарыөченнамазвакытлары

Милади
август

Һиҗри 1435 Атна көне Иртәнге 
Фәҗер

Кояш 
чыга

Өйлә 
Зөһер

Икенде 
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн 
озынлыгы

 1 5 шәүвәл Җомга 3.05 4.35 13.00 18.00 20.37 22.07 16.02

 2  6 Шимбә 3.06 4.36 13.00 17.59 20.35 22.05 15.59

 3  7 Якшәмбе 3.08 4.38 13.00 17.58 20.33 22.03 15.55

  4  8 Дүшәмбе 3.10 4.40 13.00 17.57 20.31 22.01 15.51

  5  9 Сишәмбе 3.12 4.42 13.00 17.55 20.29 21.59 15.47

  6 10 Чәршәмбе 3.14 4.44 13.00 17.54 20.27 21.57 15.43

  7 11 Пәнҗешәмбе 3.16 4.46 13.00 17.53 20.24 21.56 15.38

  8 12 Җомга 3.18 4.48 13.00 17.51 20.22 21.51 15.34

  9 13 Шимбә 3.20 4.50 13.00 17.50 20.20 21.47 15.30

10 14 Якшәмбе 3.22 4.52 13.00 17.48 20.18 21.42 15.26

11 15 Дүшәмбе 3.23 4.53 13.00 17.47 20.16 21.38 15.23

12 16 Сишәмбе 3.25 4.55 13.00 17.45 20.13 21.34 15.18

13 17 Чәршәмбе 3.27 4.57 13.00 17.44 20.11 21.30 15.14

14 18 Пәнҗешәмбе 3.29 4.59 13.00 17.42 20.09 21.25 15.10

15 19 Җомга 3.31 5.01 13.00 17.41 20.06 21.21 15.05

16 20 Шимбә 3.33 5.03 13.00 17.39 20.04 21.17 15.01

17 21 Якшәмбе 3.35 5.05 13.00 17.38 20.02 21.13 14.57

18 22 Дүшәмбе 3.37 5.07 13.00 17.36 19.59 21.10 14.52

19 23 Сишәмбе 3.39 5.09 13.00 17.34 19.57 21.06 14.48

20 24 Чәршәмбе 3.41 5.11 13.00 17.33 19.55 21.02 14.44

21 25 Пәнҗешәмбе 3.43 5.13 13.00 17.31 19.52 21.58 14.39

22 26 Җомга 3.45 5.15 13.00 17.29 19.50 21.54 14.35

23 27 Шимбә 3.47 5.17 13.00 17.27 19.47 21.51 14.30

24 28 Якшәмбе 3.49 5.19 13.00 17.25 19.45 21.47 14.26

25 29 Дүшәмбе 3.51 5.21 13.00 17.24 19.42 21.44 14.21

26 30 Сишәмбе 3.52 5.22 13.00 17.22 19.40 21.40 14.18

27 1 зөлкагъдә Чәршәмбе 3.54 5.24 13.00 17.20 19.37 21.36 14.13

28 2 Пәнҗешәмбе 3.56 5.26 13.00 17.18 19.35 21.33 14.09

29 3 Җомга 3.58 5.28 13.00 17.16 19.32 21.29 14.04

30  4 Шимбә 4.00 5.30 13.00 17.14 19.30 21.26 14.00
31  5 Якшәмбе 4.02 5.32 13.00 17.12 19.27 21.23 13.55

Динвәмәгыйшәт

Мәр хә мәт ле, Рә хим ле  
Ал лаһ исе ме бе лән!

Мөх тә рәм дин кар дәш ләр!
Үзәк ләш кән ди ни оеш ма – 

Та тар стан мө сел ман на ры Ди
ния нә за рә те нең Чал лы мөх
тә си бә те һәм дә үз исе мем нән 
бар ча гыз ны из ге Ра ма зан ае 
тә мам ла нып Гай делФи тыр – 
Ура за бәй рә ме җи түе бе лән 
их лас кот лыйм!

Ош бу җәй ге озын көн нәр
дә сал кын ча һа ва лар би реп, 
без нең ура за ла ры быз ны җи
ңе ләйт кән Раб бы быз Ал лаһ ка 
мең нәр чә мак таушөк ра на ла
ры быз бул сын! Ал лаһ ка шө
кер, Из ге Ра ма зан ае быз  бы ел 
да зур җан лы лык бе лән уз ды. 

Аның ба ры шын да мә чет лә ре
без дә хәй рия эш лә ре ак тив
лаш ты, фи зик мөм кин ле ге чик
ле ба ла лар ның, үс мер ләр нең, 
ятим нәр нең, фә кыйрь ләр нең 
хә лен җи ңе ләй тү бу ен ча ча ра
лар кү рел де. Мә чет лә ре без дә 
тә рә вих на маз ла ры на ки лү че
ләр арт ты. Бу ура за то ту чы лар 
са ны ар ту ын да дә лил ли тор
ган күр сәт кеч. Ә бит тә рә вих 
на маз ла ры ош бу җәй ге ай лар

да төн ур та сын да узу сә бәп ле, 
өл кән яшь тә ге ләр нең күп че ле
ге алар га йө ри ал ма ды.

Мә чет лә ре без дә ту лы 
Коръ ән чы гыл ды, без Ал ла һы 
сүз лә ре нең ти рән эч тә ле ге нә  
тө ше нер гә,  ош бу ва кыт лы ча 
дөнь я да яшәү мәгъ нә сен ту

лы рак аң лар га  ты рыш тык. 
Без нең һәр бе ре без гә ош бу ай 
дә ва мын да  ру хы быз ны са вык
ты ру, Ал ла һы ри за лы гы өчен 
нә фесте ләк ләр не ты еп то ру, 
мес кенмох таҗ лар га яр дәм 
итү өчен зур мөм кин лек ләр 
би рел де. Ура за ның һәр кө не  
аны то ту чы лар өчен бер дә рес 
бул ды,  нәф се без не тәр би я
лә де, кыл ган га мәл – гый ба
дәт лә ре без, из ге лек лә ре без 
Ал ла һы Тә га лә гә якы найт ты.  
Пәй гам бә ре без Мө хәм мәд 
с.г.в. әйт те: “Һәр нәр сә өчен 
чис та ры ну бар. Ә ка леб бе лән 
тән не Ура за чис тар та”. Ура за 
то тып без тән нә ре без не, кү ңел
лә ре без не чис тарт тык, ни ят
лә ре без не дө рес лә дек. Зә кәт, 
фи тыр са да ка ла ры быз, иф тар 
мәҗ лес лә ре без  бе лән мес кен
фә кыйрь ләр не сө ен дер дек, 
мал ла ры быз ны пакъ ла дык. Из
ге ай бар ча сын – яшенкар тын, 
яр лы сынба ен, ур та хәл ле сен 
бер гә туп ла ды, дус лаш тыр ды.  
Кай бер мө сел ман кар дәш лә ре
без Ра ма зан ның соң гы ун көн
ле ген дә мә чет лә ре без дә игъ
ти кяф кы лып тәкъ ва лык ла рын 
арт тыр ды лар. 

Бәй рәм көн не Ал ла һы Тә
га лә не олы лап зе кер итү бе
лән бер гә, без фә кыйрь ләр гә 
са да ка өлә шер гә, атаана ның, 
ту ган нар ның, күр ше ләр нең  
хә лен бе лер гә, алар ны күч

тә нәч лә ре без, бү ләк лә ре без 
бе лән сө ен де рер гә бу рыч лы.  
Ош бу мө ба рәк  көн не га ет на
ма зы укы ла, га ет на ма зы на 
ка дәр ятим нәр гә, мох таҗфә
кыйрь ләр гә фи тыр са да ка ла
ры тап шы ры ла. Чөн ки алар 
да без нең бе лән бер гә бәй рәм 
шат лы гы ки че рер гә ти еш. Фи
тыр са да ка сы га и лә нең һәр 
әгъ за сы, хәт та яңа ту ган ба ла 
исе мен нән тап шы ры ла. Бы ел 
аның ми ни маль кү лә мен Мөф
ти ят 50 сум, зә кят тү лә ү че ләр 
өчен 330 сум итеп бил ге лә де.  

Ал ла һы Тә га лә ош бу Рәх
мәт ле ай да тот кан ура за ла ры
быз, кыл ган  из ге га мәлгый
ба дәт лә ре без бә рә кә тен дә 
тор мы шы быз ны  та гын да 
күр кәм рәк итеп, из ге ни ят
мак сат ла ры быз га ире шер гә 
юл ла рын ач сын! Ки лә чәк тә 
дә гый ба дәт лә ре без дә вам лы 
бу лып Раб буль Хак ның мәгъ
фи рә те нә, рәх мә те нә ире шеп 
яшәр гә на сыйп әй лә сә  иде! 

Ура за га е тен бәй рәм итү 
шә һә ре без мә чет лә рен дә 28 
июль дә  ир тән ге 07.00 сә гать
тә бәй рәм вә газь лә рен нән 
баш ла на. Ан на ры га ет на ма
зы укы ла.             

Мә чет лә ре без гә рә хим 
ите гез!

Олы их ти рам һәм из ге до
га лар бе лән,

Чал лы шә һә ре  
имам-мөх тә си бе,  

ҮДО – ТҖМ ДН 
 Пре зи диу мы әгъ за сы  

Әл фәс хәз рәт Гай фул ла

Бер-бер сен дош ман кү реп, ки ле шү гә 
бар ма ган ке ше ләр гә Ал ла һы Тә га лә ачу лы.

Әмир лә ре гез явыз хо лык лы, бай ла ры гыз 
са ран, эш лә ре гез ха тын нар ку лын да бул са, 
җир йө зен дә яшә ү гә ка ра ган да җир ку е ны 
сез гә хә ер ле рәк бу лыр.

Әмир ләр нең бү ләк алуы – хә рам, ка зый-
лар ның риш вәт алуы – кө фер лек.

Өч төр ле до га Ал ла һы Тә га лә та ра фын-
нан һич шик сез ка бул дыр: маз лум ның (га еп сез 
кы ер сы тыл ган ке ше нең), мо са фир (юл чы) 
һәм ата-ана ның ба ла сы ха кын да гы до га сы.

Үзең ха кың да күр ше лә рең нең: “Ул из-
ге лек эш лә де”, – ди гән нә рен ишет сәң, син 
ин де из ге лек эш лә ү че, “Яман лык итә иде”, 
– ди гән нә рен ишет сәң, син ин де яман лык 
эш лә гән бу ла сың.

Хә дис ләр

Календарьда
шундыйКөнбар

25 июль – Сис те ма ад ми нис т ра тор-
ла ры кө не,

26 июль – Сәүдә хезмәткәрләре кө не,
27 июль – Ура за ның соң гы кө не; 

Хәрби-диңгез флоты көне,
28, 29, 30 июль – Ура за га е те,
1 ав густ – Ин кас са тор лар кө не,
2 ав густ – Һа ва де сан ты гас кәр лә ре 

кө не,
5 ав густ – Ти мерь юл чы лар кө не; Ха лы-

ка ра све то фор лар кө не,
6 август – Тимерьюл гаскәрләре көне,
8 ав густ – Ха лы ка ра оф таль мо ло-

гия кө не; Ха лы ка ра аль пи нист-
лар кө не,

9 август – Россиянең хәрби даны көне; 
Физкультурачылар көне,

12 ав густ – Хәр би-һа ва көч лә ре кө не; 
Тө зү че ләр кө не.

13 август – Сулагайлар көне,
15 август – Археолог көне,
19 август – Бөтендөнья гуманитар 

ярдәм көне,
22 август – Россия флагы көне,
23 август – Курс бәрелеше көне,
25 август – Җәлилчеләрне искә алу 

көне,
26 август – Шахтерлар көне,
30 август – Татарстан Республикасы 

көне.


