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Иннополистөзелешендә

Та тар стан да «Рос сия га и лә се нә 
то рак» пи лот про ек ты старт ала. 3 
июль дә ТР Пре зи ден ты Р. Миң не ха
нов РФ тө зе леш һәм ТКХ ми нис тр лы гы 
һәм ТР ипо те ка агент лы гы бе лән ки
ле шү гә кул куй ды. Әле ге прог рам ма га 
тот рык лы хез мәт ха кы алу чы лар исәп 
то та ала. Пре зи дент им за ла ган ки ле
шү ни ге зен дә, ТР хө кү мә те ка ра ры 
бе лән про ект та кат на шыр га хо кук лы 
граж дан нар ка те го ри я се бил ге лә нә
чәк. Прог рам ма 2017 ел га ка дәр га
мәл дә бу ла чак.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ак ци о нер лык 
җәм гы я те алдына “ТА НЕ КО” ның  аро
мат лаш ты рыл ган ку шыл ма лар  ком п
лек сы тө зе ле шен дә 2150 сек ци я сен 
ту лы сын ча һәм 2100 сек ци я сен өлеш
чә тор гы зу бу ры чы ку ел ды. Тө зе леш 
мәй да нын да “П МУ1 Кам гэс” оеш ма сы  
вер ти каль план лаш ты ру үт кәр гән нән 
соң “СтройКран” оеш ма сы су бай лар 
утыр ту га ке реш те. Бү ген ге көн гә бар
лы гы 225 су бай утыр тыл ган ин де.  

Ка зан ның Ки ров ра йо нын да тө зе
леп ки лү че “Са ла ват кү пе ре” то рак 
ра йо нын да “СтройКран” оеш ма сы ның 
Мө бә рәк җан Ну рет ди нов җи тәк че ле
ген дә ге учас ток ме ха ни за тор ла ры да 
эш ли. Хә зер ге ва кыт та а лар 12/1 йор
ты өчен кот ло ван ка зый лар. Объ ект та 
Ә. Фәр хет ди нов һәм О. Пя тиб ра тов 
бри га да ла ры эш ли. Ме ха ни за тор лар 
12/2, 12/3, 12/4, 12/5 йорт ла ры ның 
ни гез чо кыр ла рын су бай утыр ту өчен 
әзер ләп куй ган нар ин де.

 
4 июль дән 30 но ябрь гә ка дәр «Зөя 

ут раушә һәр че ге» та ри хар хи тек ту ра 
һәм сән гать му зе ен да «Зөя – Граж
дан нар су гы шын да» ди гән күр гәз мә 
уза чак. Ул ТР Мә дә ни ят ми нис тр лы гы 
яр дә мен дә ТР Мил ли му зее, Ка зан 
(Идел буе) Фе де раль уни вер си те ты
ның Н. И. Ло ба чевс кий исе мен дә ге 
фән ни ки тап ха нә се, ТР Мил ли ар хи вы 
бе лән бер лек тә оеш ты ры ла.

Ки лә се уку елы ннан чы га ры лыш 
сыйныф уку чы ла ры әдә би ят тан ин
ша язар га ти еш бу ла чак. Гу ма ни тар 
фа куль тет ка ке рү че ләр гә ма те ма ти
ка дан им ти хан ны за чет фор ма сын да 
гы на уз ды ру ка рал ган. Яңа үз гә реш
ләр ха кын да Ка зан да узу чы Рос сия 
тө бәк лә ре нең мә га риф баш лык ла ры 
уты ры шын да әй тел де. 

Шә һәр нең га дәт тән тыш хәл ләр 
ко мис си я се уты ры шын да Ук ра и на  ка
чак лар ын ва кыт лы ча ур наш ты ру өчен 
урын нар бул ды ру, алар ны со ци аль 
як лау һәм эш кә ур наш ты ру турында 
сүз барды . Бү ген ге көн дә шә һәр дә 
85 Ук ра и на граж да  ны яши, алар ның 
38е – ил нең көнь яккөн ба ты шын нан 
ки лү че ләр. Ел ба шын нан Чал лы да 368 
Ук ра и на граж да ны миг ра ци он хи сап ка 
бас ты рыл ган. Мәҗ бү ри кү чеп ки лү че
ләр  Чал лы прос пек ты, 21 нче йорт 
(“Чел ны гор строй” би на сы) ад ре сы бу
ен ча мө рә җә гать итә ала лар.

РеспубликабызныңЮга
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 “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
сый фат кон тро ле төр ке ме
нең әй дәп ба ру чы ин же не ры 
Флюр Бә дерт ди нов хә бәр ит
кән чә, хә зер кам гэ сэ нер гос т

рой лы лар  Ин но по лис ның өч 
объ ек тын тө зү не алып ба ра
лар. Алар ның җа вап лы лык 
зо на сын да гы төп объ ект – 
уни вер си тет ның укы тула бо
ра то рия кор пу сы, уни вер си
тет ның спорт кор пу сы, то рак 
кор пус лар. Ан дый 4 кор пус та 
укы ту чы лар яи сә уку чы лар 
яшә я чәк. Хә зер ге ва кыт та 
төп тө зүмон таж эш лә ре тө
гәл лә нү ста ди я сен дә. Спорт 

ком п лек сы  фа са ды ның ме
талл өле ше, ә уни вер си тет та 
мо но лит бе тон са лу эш лә ре 
тә мам ла нып ки лә. Әле та гын 
лек ци я ләр ау ди то ри я се нең 
кон соль өле шен тө зи се лә ре 

бар икән. То рак кор пус лар га 
кил гән дә, алар ның ике сен дә 
эш ләр тө гәл лән гән ди яр гә бу
ла. Та гын ике се тө гәл лә нү ал
дын да. Бө тен объ ект лар да да 
тә рә зә ләр кую, фа сад  эш лә ре 
баш лан ган, сы лауби зәү эш
лә ре нә дә ке реш кән нәр. Объ
ект та төп эш ләр не “Стро йин
жи ни ринг” оеш ма сы баш ка ра. 
Шу лай ук би ре дә “СтройКран” 
җир эш лә ре белән шө гыль

лә нә, “Ин же нер лык тех но ло
ги я се ком па ни я се” фир ма сы 
эч ке, ә “Спец строй” оеш ма сы 
тышкы ин же нер лык чел тәр
лә рен ур наш ты ра. Суб под
ряд чы оеш ма лар дан “Центр 
окон” фир ма сы тәрәзәләр куя, 
“МИТ строй мон таж” оеш ма сы 
спорт ком п лек сын да мо но лит 
эш ләр не тө гәл лә п, фа сад ка 
ке реш кән.

Ал дын гы тех но ло ги я ләр не 
кул ла нып тө зе лү че би на лар 
ар хи тек ту ра ягын нан да бик 
ма тур бу ла чак. Би зәү эш лә ре
нә кил гән дә, мә сә лән фа сад та 
де ко ра тив эле мент лар, то рак 
кор пус лар да ком по зи ци он па
нель ләр  кул ла ны ла чак. Спорт 
ком п лек сы ның фа са ды да бик 
ма тур бу ла чак.  

Укула бо ра то рия кор пу сы  
төп би на бу лып то ра, аның ти
рә сен дә кал ган нары тө зе лә. 

Би на ту ры поч мак лы ике кор
пус тан то ра. Алар бербер се 
бе лән 30 гра дус лы поч мак 
ясап то таш кан нар. Кор пус ның 
төп өле ше 4 кат тан то ра чак. 
Аның би ек ле ге 17,9 метр. Би
ре дә ау ди то ри я ләр 20, 40, 80, 
150, 280 урын га исәп лән гән. 

Кам гэ сэ нер гос т рой лы лар 
ка ра ма гын да гы әле ге объ
ект лар ны тап шы ру ва кы ты 
агым да гы ел ның де каб ре нә 
бил ге лән гән. Уку лаборатория 
корпусында мо но лит эш лә ре, 
спорт комплексында тө зүмон
таж эш лә ре ин де тө гәл лән гән. 
Әле гә һа ва то ры шы ның әй бәт 
то руы “юеш” эш ләр не тә мам
лар га ирек би рә. Ан на ры төп 
эш ләр җы лы да, эч тә дә вам 
итә чәк. 

Объектта эшче көчләр дә 
җитәрлек, материаллар да 
вакытында килеп тора.

 Та тар стан Рес пуб ли ка сы Пре зи
ден ты Ука зы бе лән тө зе леш өл кә
сен дә ге хез мәт лә ре һәм күпь ел лык 
фи да карь хез мә те өчен “Кам гэ сэ
нер гос т рой” ААҖ эш ләр бе лән 
ида рә итү че се Ка мил Га кыйль улы 
Ла ты фский га “Та тар стан Рес пуб
ли ка сы ның ат ка зан ган тө зү че
се” ди гән мак тау лы исем би рел де. 
Кот лый быз!

“Стро йин жи ни ринг” оеш ма сын нан Ша һит Фə рит улы 
За һи ров җи тəк че ле ген дə ге бри га да ни гез дə ме талл конс-
трук ци я лəр не мон таж лау бе лəн шө гыль лə нə. Бри га да да 3 
эре теп ябыш ты ру чы, 2 мон таж чы бар. Бри га дир үзе күп тө-
зе леш лəр дə, шул исəптəн Ка зан да гы мет ро стан ци я лə ре 
төзелешлəрендə катнашкан.

Флюр Бәдерт ди нов 2010 
ел да Ка зан дә ү ләт ар хи тек ту
ратө зе леш  уни вер си те ты ның 
про мыш лен ностьграж дан лык 
тө зе ле ше фа куль те тын тә мам
ла ган. Кам гэ сэ нер гос т рой да  
2012 ел дан. “Ка занАре на” 
фут бол ста ди о нын тө зү дә кат
на шу ны үзе өчен зур ос та лык  
мәк тә бе дип са ный. Тө зү че 
һө нә рен сай ла вы на үкен ми. 
“Тө зү че һө нә ре һәр за ман да 
ки рәк, – ди ул. – Кем гә дер 
укыр га, кем гә дер яшәр гә, эш
ләр гә урын ки рәк бит.  Ә Ин но
по лис – үзең не күр сә тер гә, үз 
мөм кин лек лә рең не кул ла ныр
га ме нә ди гән урын. Би ре дә 
бик күп кон ст рук тив чи ше леш
ләр бар”.    

Ай рат Аль бер т 
улы Га ри фул лин – 
“Стро йин жи ни ринг” 
ҖЧҖ тө зү-мон таж 
ида рə се нең учас ток 
баш лы гы.

Тө зе леш тех ни ку
мын тә мам ла ган. Чит
тән то рып КДА ТУ да 
укый.

– Объ ект бик кы
зык лы. Хә зер ге ва кыт та уни вер си тет та мо но лит эш лә ре тө
гәл лә неп ки лә. Тө зү че ләр тү бә ябу эш лә ре нә дә ке реш теләр 
ин де. Шул ук ва кыт та па рал лель рә веш тә сы лау эш лә ре, 
ин же нер лык чел тәр лә рен (җил лә тү, җы лы ту, ка на ли за ция)  
ур наш ты ру да алып ба ры ла, фа сад җы лы ты ла. Кор пус лар да 
кир печ сте на са лу эш лә ре ба ра.
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Акционерларҗыелышыннан
27июньдә“Камгэсэнер
гострой”ААҖакционер
ларыныңеллыкгомуми
җыелышыузды.Җы
елышныакционерлык
җәмгыятенеңДиректорлар
советырәисеА.С.Евдо
кимовалыпбарды.

Көнтәртибендәтүбәндәге
мәсьәләләркаралды:

1. Җәм гы ять нең 2013 ел да
гы эш чән ле ге бу ен ча хи са бын, 
ел лык бух гал тер хи сап на мә сен, 
шул исәп тән ел лык та быш һәм 
зы ян нар хи са бын рас лау.

2. Фи нанс елы нә ти җә лә ре 
бу ен ча җәм гы ять нең та бы шын 
бү лү, шул исәп тән ди ви денд лар 
тү ләү (бел де рү).

3. Ди рек тор лар со ве ты һәм 
Ре ви зия ко мис си я се әгъ за ла
ры хез мә те нә тү ләү кү лә мен 
рас лау.

4. Җәм гы ять нең Ди рек тор лар 
со ве ты әгъ за ла рын сай лау.

5. Җәм гы ять нең Ре ви зия ко
мис си я се әгъ за ла рын сай лау.

6. Җәм гы ять нең ау ди то рын 
рас лау.

7. Җәм гы ять нең яңа ре дак ци
я дә ге Ус та вын рас лау.

8. Кы зык сын дыр улы ки ле шү
ләр не хуплау. 

Көнтәртибенәкуелганбе
ренчемәсьәләбуенчадоклад
белән “Камгэсэнергострой”
ААҖфинансдиректорыРөс
тәмАльбертулыАбзаловчы
гышясады.

Ел күр сәт кЕч лә рЕ
 Ин вес ти ция про цесс ла рын

да кат на шу чы лар ның ба зар 
мө нә сә бәт лә ре нә ни гез лән гән 
за ман ча икъ ти са ди шарт лар да 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ Яр 
Чал лы шә һә рен дә, Та тар стан 
Рес пуб ли ка сын да һәм чит тө
бәк ләр дә алып ба рыл ган тө зе
леш ләр дә һәм хез мәт күр сә тү дә 
ак тив кат на шу өчен ки рәк ле 
бул ган җи теш те рү по тен ци а
лын сак лап кал ды. Ак ци о нер
лык җәм гы я те нең бү лен дек 
пред при я ти е лә ре, ак ци о нер лык 
җәм гы я те нең мил кен арен да 
шарт ла рын да кул ла нып, бер
дәм тө зе лешху җа лык ком п лек
сы сос та вын да эш йөр тә ләр.

Док лад чы бил ге ләп үт кән чә, 
2013 ел да “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
ААҖ һәм аның бү лен дек пред
при я ти е лә ре та ра фын нан 10 
млрд 462 млн сум лык тө зүмон
таж эш лә ре баш ка рыл ган һәм 
хез мәт күр сә тел гән. Бу план да
гы 8 млрд 548 млн сум га ка ра та 
122% про цент тәш кил итә. Шул 
исәп тән, “Ка зан Аре на” ста ди о
ны тө зе ле шен дә – 2 млрд  709 
млн сум, “Ала бу га” икъ ти са ди 
зо на сын да 3 млрд 393 млн сум, 
аг ро сә нә гать пар кын да 1 млрд 
57 млн сум, Рес пуб ли ка кан 
са лу үзә ге тө зе ле шен дә – 197 
млн сум, Ка ма аръ я гы кан са лу 
үзәк лә рен дә – 67 млн сум, гид
рок ре кинг җай лан ма сы тө зе ле
шен дә – 694 млн сум, “Ам мо ний” 

за во ды бу ен ча – 59 млн сум, 
сә ла мәт лек сак лау объ ект ла
рын да – 388 млн сум, Әгер җе 
ра йо нын да гы то вар лык лысөт
че лек фер ма сын тор гы зу да – 
170 млн сум, Ин но по лис та – 119 
млн сум, Мә лә кәс аръ я гын да гы 
то рак йорт лар ны са лу да – 23 млн 
сум, Ка зан шә һә ре нең “Сол неч
ный го род” мик ро ра йо нын да гы 
то рак йорт ны тор гы зу да  238 
млн сум, РФ са лым хез мә те нең 
Со чи да гы “Ра ду га” са на то ри ен 
тө зү дә  106 млн сум, ба ла лар 
бак ча ла ры са лу да  132 млн сум, 
ТР баш ин вес ти циятө зе леш 
ида рә се нең тран зит объ ект ла
рын да – 1 млрд 28 млн сум һәм 
баш ка объ ект лар бу ен ча 82 млн 
сум үз ләш те рел гән.

Уз ган ел ак ци о нер лык җәм
гы я те нең үз көч лә ре бе лән  1 
млрд 465 млн сум лык, “Кам гэ
сэ нер гос т рой” пред при я ти е лә ре 
төр ке ме нең үз көч лә ре бе лән 7 
млрд 475 млн сум лык эш баш
ка рыл ган.

Ми лЕк фон ды
 Ми лек бе лән  ида рә итү 

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ак ци о нер
лык җәм гы я те эш чән ле ге нең 
үзен чә лек ле тө ре  бу лып то ра. 
2013 ел да ми лек не арен да га 
би рү дән кер гән фай да  230 млн 
сум тәш кил ит кән. Уз ган ел 94 
млн сум лык төп сред ство мил ке 
са тып алын ган һәм кул ла ныш ка 
кер тел гән. 168 млн сум лык тау
ша лу исәп кә ку ел ган, 246 млн 
сум лык төп сред ство лар са тып 
җи бә рел гән.  Шу лай итеп, 2013 
ел аза гы на төп фонд лар ның бә
я се 639 млн сум тәш кил ит кән. 

БЕз ни чЕк эш ли БЕз?
Тө зе леш тар ма гын да көн

дәш лек зур. Бү ген җи теш те рү 
тех но ло ги я лә ре нең һәм ида рә 
итү нең ал дын гы ысул ла рын 
кул ла ну чы эре ком па ни я ләр ге
нә ал га чы гу мөм кин ле ге нә ия. 
Мон дый шарт лар да за ман ча җи
теш те рү ку әт лә ре нә, юга ры оеш
кан лык ка, эш баш ка ру чы лар ның 
ква ли фи ка ци я се нә та ян ган нар 
гы на – “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
нәкъ шун дый лар рә тен дә  эре 
сә нә гать һәм энер ге ти ка объ ект
ла ры на, киң ко лач лы то рак тө зе
ле ше нә алы ныр га җөрь әт итә.

20122013 ел лар рес пуб ли
ка ның тө зе леш тар ма гы өчен 
Уни вер си а да2013 объ ект ла ры 
тор гы зу бе лән бәй ле, үзен чә
лек ле чор бул ды. Бу ко лач лы 
тө зе леш ләр дә “Кам гэ сэ нер гос
т рой” компа ни я ләр төр ке ме нең 
дә өле ше зур: Та тар стан Рес пуб
ли ка сы бу ен ча бар лык под ряд 
эш лә ре нең 5 про цент тан ар
тыг ра гы “Кам гэ сэ нер гос т рой” га 
ту ры ки лә.

2013 ел да без нең ак ци о
нер лык җәм гы я те һәм аның 
бүлендек предприятиеләре та
ра фын нан 15 млрд 802 млн сум
лык тө зүмон таж эш лә ре баш ка
рыл ган һәм хез мәт күр сә тел гән, 
шу ның 7 млрд 475 млн сум лы гы 

– үз көч лә ре без бе лән. План за
да ни е лә рен арт ты рып үтә ү че
ләр: “Гид роп ром жил строй” ҖЧҖ 
(Бурд жу мов Ни за ми На ме то вич), 
“От дел стройК” ҖЧҖ (Ни ко ла е
ва Рая Ге ор ги ев на), “Спец строй” 
ҖЧҖ (Се нин Алек сей Вла ди ми
ро вич), “Ла бо ра то рия КГАЗС” 
ҖЧҖ (Се ме нов Мак сим Юрь е
вич), “Кам гэс стройс наб” ҖЧҖ 
(Ла тый фский Ка мил Га кыйль е
вич), “Кам гэс ЗЯБ” ҖЧҖ (Пет ров 
Вла ди мир Ива но ва ич). 

 “Кам гэ сэ нер гос т рой” ак ци о
нер лык җәм гы я тен дә эш лә ү че
ләр са ны 2013 ел да 3 496 ке ше 
бул ган, ай лык ур та ча хез мәт 
ха кы 25 мең 597 сум тәш кил ит
кән. Хез мәт җи теш те рү чән ле ге 
план да ка рал ган 115 мең сум 
уры ны на 173 мең сум га җит кән. 
Хез мәт җи теш те рү чән ле ге пла
нын тү бән дә ге бү лен дек пред
при я ти е ләр арт ты рып үтә гән: 
“Гид роп ром жил строй” ҖЧҖ 
(Бурд жу мов Ни за ми На ме то вич), 
“От дел стройК” ҖЧҖ (Ни ко ла е
ва Рая Ге ор ги ев на), “Спец строй” 
ҖЧҖ (Се нин Алек сей Вла ди ми
ро вич), “Кам гэс стройс наб” ҖЧҖ 
(Ла тыфс кий Ка мил Га кыйль е
вич), “ПЭС” ҖЧҖ (Ид ри сов Ри
нат Ин са фо вич).

Ту ла ем ал ган да, бү лен дек 
пред при я ти е ләр бу ен ча 2013 
ел ның фи нанс күр сәт кеч лә ре 
уңай: чис та та быш 162 млн сум 
тәш кил итә. 

төп юнә лЕш ләр 
һәМ Мак сат лар 

А гым да гы ел да “Кам гэ сэ
нер гос т рой” ААҖ ди рек тор лар 
со ве ты та ра фын нан 20142018 
ел лар га үсеш пла ны рас лан ды. 
Го му мән ал ган да, сә нә гать һәм 
граж дан лык объект ла ры тор гы зу, 
то рак җит ке рү, тө зе леш ин дус т
ри я се нең ку әт лә рен арт ты ру ак
ци о нер лык җәм гы я те эш чән ле ге
нең төп юнә леш лә ре са на ла.  

Сә нә гать объ ект ла ры тө зү дә 
ак ци о нер лык җәм гы я те нең тот
кан уры нын та гын да ны гы тып, 
Идел буе фе де раль ок ру гын да 
иң көч ле өч лек кә ке рү мак сат 
итеп бил ге лә нә. “Кам гэ сэ нер гос
т рой” ААҖ нең “Ала бу га” ае рым 
икъ ти са ди зо на сы, Тү бән Ка ма
да “ТА НЕ КО” ААҖ, “САФПЭТФ” 
ҖЧҖ, Крас но камс ки да “Гоз нак” 
объ ект ла рын тор гы зу да, Ка зан да 
“КЗСКСи ли кон” за во дын тө зү дә 
кат на шуы күз дә то ты ла. 

Граж дан лык тө зе ле шен дә 
ком па ни я нең тәҗ ри бә се бар, 
ал га та ба рес пуб ли ка да ал дын
гы лык ка чы гу, Рос сия тө бәк лә
рен дә кат лау лы объ ект лар тө зү 
тәҗ ри бә сен кул ла ну бу рыч итеп 
ку е ла. 

2014 ел да да “Кам гэ сэ нер гос
т рой” ААҖ сә ла мәт лек сак лау, 
мә га риф һ. б. тар мак лар өчен Та
тар стан Рес пуб ли ка сы ның дә ү ләт 
за ка зы объ ект ла рын да эш лә вен 
дә вам итә. Без нең тө зү че ләр “Ин
но по лис” тө зе ле шен дә кат на ша, 
шу лай ук “СМАРТ Си ти Ка зан” да 
кат на шу мәсь ә лә се дә ка ра ла. 

То рак тө зе ле шен дә ел са ен 
100 мең квад рат метр то рак мәй
да нын фай да ла ну га тап шы ру 
мак сат итеп ку е ла. Бу юнә леш
тә ике зо на бил ге лән гән: Ка ма 
аръ я гы һәм Ка зан. Ал да гы биш 
ел да “эко ном” класс лы йорт лар 
са лу да 50,6 гек тар җир мәй да
ны үз ләш те рү план лаш ты ры ла. 
Әле ге күр сәт кеч ләр гә ире шү дә 
Кү зә нәк ле бе тон за во ды бе лән 
Ти мербе тон эш лән мә ләр за во
ды ның ку әт лә рен ту лы сын ча эш
кә җи гү, па нель ле йорт лар са лу 
тәҗ ри бә сен кул ла нып нә ти җә ле
лек не арт ты ру мөм кин лек лә ре 
фай да ла ны ла чак.

То рак тө зе ле ше нең 2013 ел
да бил ге лән гән төп учас ток ла ры 
– Чал лы ның Мә лә кәс аръ я гы 
мик ро ра йо нын да гы 22 гек тар лы, 
Ка зан ның Оси но во бис тә сен
дә ге 14,5 гек тар лы мәй дан нар. 
Бо лар дан тыш, баш ка ла да гы 
“Са ла ват кү пе ре” то рак ком п лек
сы тө зе ле шен дә дә под ряд чы 
бу ла рак эш баш лау план лаш
ты ры ла.

Тө зе леш ин дус т ри я се өл
кә сен дә пред при я ти е ләр нең 
җи теш те рү ку әт лә рен һәм мәй
дан на рын ту лы сын ча фай да
ла ну, көн дәш лек кә сә ләт ле 
яңа про дукт лар эш ләп чы га ру 
бу ры чы ку ела. Бу юнә леш тә 
эш Ди рек тор лар со ве ты та ра
фын нан рас лан ган Тө зе леш 
ин дус т ри я се пред при я ти е лә рен 
мо дер ни за ци я ләү кон цеп ци я се 
ни ге зен дә алып ба ры ла.  

Шу лай итеп, Ак ци о нер лык 
Җәм гы я те ал дын да җит ди бу
рыч лар то ра. 2014 ел бюд же
тын да бил ге лән гән чә, “Кам гэ
сэ нер гос т рой” ААҖ һәм аның 
бү лен дек пред при я ти е лә ре бы ел 
ген под ряд бу ен ча 13,5 млрд сум
лык эш баш ка рыр га ти еш. “Ала
бу га” ае рым икъ ти са ди зо на сы, 
Ин но по лис, “Са ла ват кү пе ре” то
рак ком п лек сы, “ТА НЕ КО” ААҖ, 
“Гоз нак”, “Сол неч ный го род” 
объ ект ла рын тө зү өс тен лек ле 
са на ла.

Место нахождения обще
ства: 423807, РТ, г. Набережные 
Челны, ул. Гидростроителей, 
д.17.

Место проведения собра
ния: 423807, РТ, г. Набережные 
Челны, ул. Гидростроителей, 
д.17, конференцзал в здании 
генеральной дирекции ОАО «Кам
гэсэнергострой».

Почтовый адрес для на
правления заполненныхбюл
летеней для голосования:
423807, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, ул. Гидро
строителей, д.17.

Дата окончания приема
бюллетенейдляголосования: 
«24» июня 2014 года.

Дата и время проведения
собрания: «27» июня 2014 года, 
11 часов 00 минут.

Видсобрания: годовое об
щее собрание акционеров.

Формапроведения собра
ния: собрание (совместное при
сутствие акционеров для обсуж
дения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, с 
предварительным направлением 
бюллетеней для голосования до 
проведения общего собрания ак
ционеров).

Дата составления списка
лиц, имеющих право на уча
стиевсобрании:«23» мая 2014 
года.

Времяначаларегистрации
лиц,имевшихправонаучастие
всобрании:09 часов 00 минут.

Времяоткрытиясобрания:
11 часов 00 минут.

Время завершенияобсуж
денияпоследнеговопросапо
весткидня,покоторомуимелся
кворум:14 часов 40 минут.

Времяокончаниярегистра
ции лиц, имевших право на
участиев собрании:14 часов 
40 минут.

Времяначалаподсчетаго
лосов:14 часов 45 минут.

Времязакрытиясобрания:
15 часов 15 минут.

Функции счетной комиссии на 
годовом общем собрании акцио
неров Открытого акционерного 
общества «Камгэсэнергострой» 
(далее – общества) в соответ
ствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» 
выполняет специализированный 
регистратор – Казанский филиал 
№2 Общества с ограниченной от
ветственностью «Евроазиатский 
Регистратор», место нахождения: 
420021, РТ, г. Казань, ул. Лево
Булачная, 56.

Повесткадня годовогооб
щегособранияакционеров:

1. Утверждение годового от
чета ОАО «Камгэсэнергострой» 
(далее – Общество) за 2013 год, 
годовой бухгалтерской отчетно
сти, в том числе отчетов о прибы
лях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества.

2. Утверждение распределе
ния прибыли, в том числе вы
плата (объявление) дивидендов 
в денежной форме по акциям 
Общества.

3. Утверждение вознагражде
ния членам Совета директоров 

ПРотоКол
обитогахголосования

нагодовомобщемсобранииакционеров
открытогоакционерногообщества

«Камгэсэнергострой»
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и Ревизионной комиссии Обще
ства.

4. Об избрании  членов Совета 
директоров Общества.

5. Об избрании  членов Реви
зионной комиссии  Общества.

6. Об утверждении аудитора 
Общества.

7. Утверждение Устава Обще
ства в новой редакции. 

8. Об одобрении сделок с за
интересованностью.

Вопросы, поставленные на голо
сование:

1.Утверждениегодовогоот
четаоАо«Камгэсэнергострой»
(далее–общество)за2013год,
годовойбухгалтерскойотчетно
сти,втомчислеотчетовопри
быляхиубытках (счетовпри
былейиубытков)общества.

Итоги голосования:
«ЗА» – 1 091 480 голосов; 

«ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ» – 33 474 голоса.

2. Утверждение распреде
ления прибыли, в том числе
выплата (объявление) диви
дендоввденежнойформепо
акциямобщества.

2.1.Выплатадивидендовза
2013годвденежнойформепо
привилегированнымиобыкно
веннымакциям.

Итоги голосования:
«ЗА» – 1 090 896 голосов; 

«ПРОТИВ» – 55 голосов; «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» – 33 326 голосов.

2.2.Распределениеприбыли
обществапорезультатам2013
финансовогогода.

Итоги голосования:
«ЗА» – 1 090 029 голосов; 

«ПРОТИВ» – 327 голосов; «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» – 33 354 голоса.

3. Утверждениевознаграж
дениячленамСоветадиректо
ров иРевизионной комиссии
общества.

Итоги голосования:
«ЗА» – 1 089 153 голоса; 

«ПРОТИВ» – 1 331 голос; «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» – 34 179 голосов.

4.обизбраниичленовСо
ветадиректоровобщества.

На основании действия в 
отношении общества специаль
ного права («Золотая акция») 
в состав Совета директоров на
значен: Сибгатуллин Ильдар
Нурзадович.

Итоги голосования:
В счетную комиссию поступи

ло 199 бюллетеней для голосова
ния с общим количеством голосов 
– 9010024, их них признано не
действительными 51.

5.ИзбраниечленовРевизи
оннойкомиссииобщества.

На основании действия в от
ношении общества специального 
права («Золотаяакция») в состав 
Ревизионной комиссии назначена: 
ГазизуллинатаслияСалимзя
новна.

Итоги голосования (по канди
датам):

5.1. Царев Роман Вячесла
вович.

«ЗА» – 1 090 898 голосов; 
«ПРОТИВ» – 98 голосов; «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» – 33 478 голоса.

5.2. Садыкова Наиля Каси
мовна.

«ЗА» – 1 090 898 голосов; 
«ПРОТИВ» – 98 голосов; «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» – 33 478 голоса.

5.3. Хайрутдинова Эльмира 
Ахатовна.

«ЗА» –  1  090  898  голо
сов; «ПРОТИВ» – 98 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 478 
голоса.

5.4. Шагиев Булат Ильсуро
вич.

 «ЗА» – 1 090 898 голосов; 
«ПРОТИВ» – 98 голосов; «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» – 33 478 голоса.

6.обутвержденииаудитора
общества.

Итоги голосования:
«ЗА» – 1 091 407 голосов; 

«ПРОТИВ» – 80 голосов; «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» – 33 374 голоса.

7. УтверждениеУставаоб
ществавновойредакции.

Итоги голосования:
«ЗА» – 1 091 266 голосов; 

«ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ» – 33 460 голосов.

8.об одобрении сделок с
заинтересованностью.

Одобрение сделок по приоб
ретению, отчуждению, передаче 
в залог ценных бумаг, недвижи
мого и иного имущества, товаров; 
сделки по оказанию услуг; сделки 
по аренде недвижимого и иного 
имущества; сделки по предостав
лению поручительства; сделки, 
связанные с получением и выда
чей кредитов и займов и другие 

сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность, и 
которые могут быть совершены в 
период до следующего годового 
общего собрания акционеров, 
на условиях, предусмотренных 
заключаемыми договорами, 
между Обществом и следующи
ми юридическими лицами (в том 
числе в качестве выгодоприо
бретателя) на сумму не более 
1  000 000 000 (один миллиард) 
рублей (с каждым): 

8.1.сооо«Камгэсграждан
строй»

Итоги голосования:
«ЗА» – 6 266  голосов; «ПРО

ТИВ» – 1 031 267 голосов; «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» – 568 голосов.

8.2.сооо«тМСиБ»
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 037 голосов; «ПРО

ТИВ» – 1 031 267 голосов; «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» – 511 голосов.

8.3.сооо«СтройКран»
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 273 голоса; «ПРО

ТИВ» – 1 031 267 голосов; «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» – 511 голосов.

8.4.сооо«ПМУ1»
Итоги голосования:
 «ЗА» – 6 891 голос; «ПРО

ТИВ» – 1 031 267 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 568 го
лосов.

8.5. с ооо «Спец
строй»

Итоги голосования:
«ЗА» – 7 171 голос; 

«ПРОТИВ» – 1 031 267 го
лосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
– 568 голосов.

8.6. с ооо «отдел
стройК»

Итоги голосования:
«ЗА» – 7 287 голосов;
«ПРОТИВ» – 1 031 267 

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ» – 568 голосов.

8.7. с ооо «ЗЖБИ
210»

Итоги голосования:
«ЗА» – 7 310 голосов; 

«ПРОТИВ» – 1 031 267 го
лосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
– 511 голосов.

8.8.сооо«Железнодорож
ник»

Итоги голосования:
«ЗА» – 6 251 голос; «ПРОТИВ» 

– 1 031 267 голосов; «ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ» – 511 голосов.

8.9.сооо«ПЭС»
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 658 голосов; «ПРО

ТИВ» – 1 031 267 голосов; «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» – 390 голосов.

8.10.сооо«Гидропромжил
строй»

Итоги голосования:
«ЗА» – 6 882 голоса; «ПРО

ТИВ» – 1 031 267 голосов; «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» – 568 голосов.

8.11.сооо«КамгэсЗЯБ»
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 156 голосов; «ПРО

ТИВ» – 1 031 267 голосов; «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» – 578 голосов.

8.12.сооо«Камгэсстройс
наб»

Итоги голосования:
«ЗА» – 7 156 голосов; «ПРО

ТИВ» – 1 031 267 голосов; «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» – 568 голосов.

8.13. с ооо «Градострои
тель»

Итоги голосования:
«ЗА» – 7 164 голоса; «ПРО

ТИВ» – 1 031 267 голосов; «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» – 568 голосов.

Ф.И.О. кандидата Количество подан
ных голосов «ЗА»

1.  Егоров Иван Михайлович 1 088 352
2.  Мухин Сергей Павлович 1 087 525
3.  Арсланов Артур Шамильевич 1 087 493
4.  Бикмуллин Ринат Харисович 1 087 570
5.  Сотова Светлана Викторовна 1 087 714
6.  Шайдуллин Рамиль Фоатович 1 090 625
7.  Евдокимов Александр Сергеевич 1 098 721
8.  Аляшев Юрий Леонидович 1 087 969
«Против всех кандидатов» 264 068
«Воздержался по всем кандидатам» 1 064
Число голосов акционеров, участвовавших 

в  голосовании и не полностью распреде
ливших голоса          

9 487

түбәнКамадагыКа
деткорпусыбина
сынтөзекләндерү
эшләретәмамлануга
табабара.

“От дел стройК” оеш
ма сы ның баш ин же не ры 
Рөс тәм Ид ри сов сүз лә
ре нә ка ра ган да, би на
ны тө зү че ләр чи рат лап 
тап шы ра лар. Бе рен че 
чи рат та уку кор пу сы ның 
2 нче ка ты бе лән йо кы 
кор пу сы ның 3 нче ка тын 
эш ләп бе те рү бу ры чы то
ра, алар ны бү ген, ягъ ни 
4 июль көн не тап шы ру 
план лаш ты ры ла. Тө зү че
ләр ал ды на го му ми тө зе

леш эш лә рен июль аза
гы на тә мам лау бу ры чы 
ку ел ган. Ав густ ур та сын да 
би ре гә ка дет лар ки леп ур
на шыр га ти еш. Ә тан та на
лы ачы лыш 1 сен тябрь гә 
бил ге лән гән. 

“Би на ны тө зек лән де рү 
85 про цент ка баш ка рыл
ды ин де, – ди де Рөс тәм 
Вә лиул ла улы. – Тө зе леш 
эш лә ре нә бил ге лән гән ак
ча ның 103 мил ли он су мы 
үз ләш те рел де. Кор пус ның 

ти рәюнен тө зек
лән де рү дә биш 
мил ли он сум лык 
эш эш лән де. Баш
ка рып чык мас лык 
кы ен лык лар юк. 
Ма те ри ал лар җи
тәр лек».

От дел строй
лы лар ның эшен 
тәҗ ри бә ле про
раб лар Ве ра Вай
пан бе лән Ан то ни
на Ба ри но ва оеш
ты ра. Ве ра Вла
ди ми ров на бе лән 
Ан то ни на Ва силь
ев на да, алар ның 
кул ас тын да эш
лә ү че би зә ү че
ләр, таш чы лар, 
бал та ос та ла ры, 
пли тә са лу чы лар 

да  һәр кай сы үз учас то гы 
өчен җа вап лы лык то еп, 
чын кү ңел дән ты ры ша.  
Әй тик, 300 квад рат метр 
мәй дан лы акт лар за лын 
тө зек лән де рү гә ап рель 
аен да ке реш кән тө зү че

ләр бү ген ге көн гә шак тый 
күп эш баш ка рыр га өл
гер гән нәр. Сте на лар да гы 
ка лын из мә кат ла мын ку
ба рып чы гу өчен ге нә дә 
күп көч һәм ва кыт ки рәк 
бит. Хә зер ин де сте на лар 
ти гез лән гән, тү шәм нәр гә 
эл мә пли тә ләр элен гән. 
Ди зай нер про ек ты бу ен
ча тү шәм һәм сте на лар 
гип со кар тон чы гын ты
лар бе лән би зә лә. Бу исә 
бал та ос та ла ры ның  һәм 
бу яу чы лар ның ку лын то та 
тор ган шак тый че те рек
ле эш. 

Акт лар за лын да ба
ры дүрт ке ше – дүрт ос та 
эш ли. Алек сандр Ба лау
хин һәм Алек сандр Рас са
ма хин – бал та ос та ла ры 
(сулдагы рәсемдә). Мө һим 
объ ект лар да тәҗ ри бә туп

лар га өл гер
гән, җа вап лы 
егет ләр ди
зай нер бе лән 
ки ңәш лә шеп, 
ки ле шеп эш
ли ләр. Алар 
хә зер ге ва кыт
та утыр гыч
лар кую өчен 
кү тәрт мә ләр 
монтажлау бе
лән мәш гуль. 

Зал ны би зәү эш лә рен 
Зоя Ти мо фе е ва баш ка ра. 
Зоя ха ным – тәҗ ри бә ле 
ос та лар ның бер се, аның 
тө зе леш тә эш ли баш
ла вы на чи рек га сыр дан 
ар тыг рак ва кыт уз ган. 
“От дел стройК”га ул кы
зы На та ша бе лән бер гә 
кил гән (уңдагы рәсемдә). 
На талья Гал лә мо ва әни
се ке бек 4 нче раз ряд лы 
би зә ү че, эшен яра тып, 
кү ңел би реп баш ка ра. Без 
бул ган көн не ул объ ект та 
ишек яңак ла рын сы лап 
ти гез ли иде. 

Ал маз Хә мәт җа нов 
(уртадагы рәсемдә) та 
“От дел стройК”да биш ел 
эш ли. Әти се шу шы оеш
ма да шо фер икән, аның  
ки ңә ше бе лән ур наш кан. 
Алмаз – бал та ос та сы да, 
таш чы да. Ул акт лар за лы  
ише ге нең яңак ла рын кир
печ тән кү тә рә иде. Егет 
эшен нән дә, тор мы шын
нан да ка нә гать, чөн ки 
хез мә тен яра тып баш ка ра 
һәм га и лә се дә ма тур – сө
ек ле ха ты ны һәм нә ни улы 
Әмир аның тө зе леш тән 
кай ту ын тү зем сез лек бе
лән кө теп то ра лар.  

Ка дет лар кор пу сын тө
зек лән де рү дә, 13 суб под
ряд оеш ма сын да кер теп, 
бар лы гы 150 ке ше эш ли. 

Алар ның һәр кай сы үз лә
ре нә йөк лән гән  бу рыч лар
ны ва кы тын да баш ка рып 
чы гу өчен ты ры ша. Ми сал
га, “ЗЯБкон ст рук ция” фир
ма сы тә рә зә ләр кую бе лән 
шө гыль лә нә һәм фа сад ны 
би зә ү дә дә яр дәм итә чәк. 
“Строй ка мап ро ект” тө зү
че лә ре ти рәюнь не тө зек
лән де рү бе лән мәш гуль, 
шу шы берике ат на эчен дә 
алар бө тен учас ток ны ас
фальт са лу өчен әзер ләп 
бе те рер гә ти еш ләр. 

Тө зек лән де рү эш лә ре
нең ме нә шу лай кү мәк көч 
бе лән, оеш кан төс тә ба ру
ын күр гәч, аның ва кы тын
да тә мам ла на сы на бер
нин ди дә шик кал мый.

Р. КАМАЛОВА

тапшырыласыобъектта



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

Ваклап сату бәясе килешү буенча

Баш мөхәррир урынбасары Халисә СПИРЮШИНА
Хәбәрче Ризидә КАМАЛОВА

Фотохәбәрче Николай ТУГАНОВ
Компьютерда җыючы һәм урнаштыручы Резидә ТАИРОВА

Оештыручы – ачык типтагы

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 тарс тан 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.

Редакциянең һәм оештыручының адресы: 423807, 
Татарстан, Чаллы шәһәре, Гидротөзүчеләр урамы, 17, 
331 нче бүлмә.

Телефоннар: 701916 (баш мөхәррир), 701812 
(баш мөхәррир урынбасары, хәбәрчеләр, оператор).

Факс: 702557 («Газеталарга» дип тамга куярга).
email: ti.kamges@mail.ru Әлфия Зәки кызы СӘЛИМОВА

Газета «Ислам нуры» дини эшмәкәрлек үзәге басмаханәсендә басылды.
Адресы: 423802, Чаллы, Үзәк урам, 72. Телефоны: 70-51-45

тираж1192.
Индексы 00032

Электр чел тәр лә ре пред при я ти е
се кол лек ти вы тү бән дә ге хез мәт кәр
лә рен һәм ве те ран на рын юби лей ла ры 
бе лән кот лый:

НинаНиколаевнаМишакина – 
элек тро мон тер

 НадеждаСергеевнаБоброва,
ЛюбовьВладимировнаЦыплен

кова.
* * *

“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:

АнатолийВладимировичЛукья
нов – про из вод ство учас то гы мас те ры,

ТатьянаАлександровнаСкворцо
ва– кран ма ши нис ты,

ФәритМинемөхәммәтдин улы
Хисаметдинов – РСЦ баш лы гы,

ДмитрийСергеевичЧернов – сте
на ма те ри ал ла рын пар лау чы,

ИлсурӘкъмәлдинулыФәрукшин 
– ав то мо биль йөр тү че,

АлексейБорисовичСоколов – электр 
һәм газ бе лән эре теп ябыш ты ру чы,

ГөлияНаил кызы – ти рәюнь не 
сак лау бу ен ча баш бел геч

Уй-теләкләрегез чынга ашсын,
Өметегез һәрчак аклансын.
Сәламәтлек кенә юлдаш булсын,
Кайгылардан Ходай сакласын.

* * *
“ Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ Ве

те ран нар со ве ты тү бән дә ге ве те ран на
рын юби лей ла ры бе лән кот лый:

РәмзияВәликызыТимуршина,
Сәйдә Сәмиг кызыШиһабет

динова,
МирзаһитМиргасыйм улыВа

хитов
Бәхет, сөенечләр мулдан булсын
Гомер йомгакларын сүткәндә.
Өмет дәшеп торсын алга таба,
Сокланырлык булсын үткәнгә.

* * *
“ Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ баш

кар ма ди рек ци я се Ве те ран нар со ве
ты тү бән дә ге ве те ран на рын юби лей
ла ры бе лән кот лый:

АдаГригорьевнаКурило,
ХарисСабирулыЗакиров
Кот лап Сез не бәй рә ме гез бе лән
Юлы гыз га үс сен ак чә чәк.
Алып кил сен иде Сез гә яз мыш
Бә хет ле һәм ма тур ки лә чәк.

Камгэсэнергостройның
50еллыкюбилееалдын
нанбезукучыларыбыз
га“СезКамгэсэнергос
тройтарихынбеләсез
ме?”дигәнвикторина
сораулары(2014ел,4
сан)тәкъдимиткәнидек.

Ак ци о нер лык җәм гы я те нең 
проф со юз ко ми те ты, Ве те ран
нар со ве ты  һәм шә һә ре без 
та ри хы му зее бе лән бер лек
тә үт кә рел гән вик то ри на ның 
мак са ты – “Кам гэ сэ нер гос т
рой” ААҖ тор мы шын да ис тә
лек ле бул ган әле ге ва кый га га 
күб рәк игъ ти бар итү, кам гэ
сэ нер гос т рой лы лар да үз та
ри хы быз га ка ра та кы зык сы ну 
уя ту. Әле ге ча ра ны әзер ләү 
һәм үт кә рү нең һәр эта бын да 
Шә һәр та ри хы му
зе е ның өл кән фән
ни хез мәт кә ре Б. 
А. Ка не ев ак тив эш 
алып бар ды. Кил гән 
җа вап лар дан кү
рен гән чә, вик то ри
на со рау ла ры уку
чы ла ры быз өчен 
җи ңел то ел ма ган.  
Вик то ри на нә ти җә
лә ре бу ен ча сай лап 
алын ган 8 эш нең 
дүр те се  иң ях шы 
дип та был ды. Шу
лай итеп, вик то ри на да кат
на шу чы лар ара сын да җи
ңү че ләр дип тү бән дә ге ләр 
бил ге лән де: Зи на и да Сам чук 

(“Ав то за вод строй” ве те ра ны) 
бе рен че урын ны яу ла ды, 2 
икен че урын ны тө зе леш ве те
ра ны Ра зыя апа Ариф җа но ва 

һәм сме таки ле шү бү ле ге баш 
бел ге че Ок са на Се ме но ва бү
леш те ләр, өчен че урын “Кам
гэс ЗЯБ” ҖЧҖ кадр лар бү ле ге 
баш лы гы Оль га Брез ги на га 
би рел де. “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
оеш ма сы ның та ри хын бе лү че 
ве те ран нар ара сын да яшь
ләр нең дә бу луы ку а ныч лы 
хәл. Җи ңү че ләр гә бү ләк ләр 
тап шы рыл ды.

Вик то ри на да кат наш кан 
бар лык уку чы ла ры быз га да 
рәх мәт бел де рә без.

Викторина  сорауларына 
җавапларны газетабызның 
киләсе санында урнашты
рабыз.

Викторина

Елныңиңматурфасылы

Динвәмәгыйшәт

Һәр се бер ке нең 
үз си хә те

 Ча бы ну кан әй лә не шен, мат дә ләр ал
ма шын ях шыр та, кү зә нәк ләр не ача. 

Без дә ка ен се бер ке се киң та рал ган. 
Ул мус кул лар авырт кан да, бу ын нар сыз
ла ган да фай да лы, тән ти ре сен чис тар та, 
җә рә хәт ләр нең тө зә лү е нә бу лы ша. Ка ен 
се бер ке се ты ны кы сы лу чы ке ше ләр өчен 
фай да лы: су лыш юл ла рын ки ңәй тер гә, 
үп кә ләр дә һа ва ал ма шын ях шыр тыр га 
сә ләт ле. Ка ен се бер ке се са лып куй ган 

су ны да тү гәр гә ашык ма гыз, ул ка
вык ны бе те рә.

Имән се бер ке се бе лән ти ре май лы 
бул ган да ча бы ныр га ки ңәш итә ләр. 
Аның хуш исе нерв лар ны ты ныч лан
ды ра. Ул ти ре авы ру ла рын дә ва лый, 
тир ләп ин те гү че ләр өчен фай да лы.

Юкә се бер ке се сал кын ти гән дә 
ши фа лы. Ул су лыш юл ла рын ача. 
Баш авыр ту ын ба са.

Ар тыш һәм ак чыр шы се бер ке
се тир бү ле неп чы гу ны тиз лә тә, кан 
әй лә не шен ях шыр та. Аның бе лән 
умырт ка ба га на сы авырт кан да, ра
ди ку лит, нев рал гия бул ган да ча бы ну 
фай да лы. Мон дый се бер ке грипп
тан ары ныр га да бу лы ша. Ча бы ныр 
ал дын нан ылыс лы се бер ке не 10–15 
ми нут кай нар лау за рур.

Ми ләш се бер ке се нерв сис те ма
сы на уңай тә э сир итә, ор га низм га көч 
би рә. Ми ләш яф ра гын да гы мат дә ләр  
кү гә рек гөм бә че ген үте рә. Кан ба сы
мы юга ры бул ган да да ми ләш се бер
ке се фай да лы.

Кы чыт кан се бер ке се бу ын нар 
сыз ла ган да яр дәм итә. Ул нерв ки
е рен ке ле ген ба са, ты ныч лан ды ра, 
йо кы сыз лык тан ко ты лыр га бу лы ша. 
Ча бы ныр ал дын нан аны 1–2 ми нут 
пешек ли ләр, ан нан 3–4 ми нут сал кын 
су га са лып то та лар.

Әрем не чә чәк ат кан чор да җы яр
га ки рәк. Әрем се бер ке се нерв лар
ны ты ныч лан ды ра, йо кы сыз лык тан 
ары ныр га бу лы ша, ти ре не чис тар та. 
Әрем исе хә тер не ях шыр та.

Лә ү кә дә из рәп яту 
фай да лы

 Сә ла мәт ке ше гә ат на га бер тап кыр 
мун ча да юы ну ки рәк. Тир лә гән дә лә ү кә дә 
из рәп ятып то ру дан да ях шы сы, фай да лы
сы юк. Аяк лар ны асы лын ды рып уты рыр га 
ки ңәш ител ми. Бе рен че дән, утыр ган да 
һәм ба сып тор ган да ор га низм га авыр лык 
ки лә, аяккул лар ир кен ләп ял ит ми. Икен
че дән, таш ка кай нар су сип кәч мун ча да гы 
тем пе ра ту ра кү тә рел сә дә, са лын ды рып 

утыр ган да аяк лар сал кын рак ка ла. Ә ор
га низм өчен аяк ны – җы лы да, баш ны сал
кын да то ту ях шы рак.

Юкә чә чә ге –  
күп авы ру га дә ва

 Ю кә чә чә ген нән ясал ган да ру лар, тө
нәт мә ләр мик роб лар га кар шы кө рә шә, 
сал кын ти гән не бе те рә, тир ләт кеч ча ра 
бу ла рак кул ла ны ла.

Юкә чә чә ге тө нәт мә се тән дә ге пеш кән 
урын нар ны дә ва ла ган да фай да лы. Тө нәт
мә дә чы ла тыл ган тас ты мал ны шул урын
нар га ябар га ки ңәш ите лә. Мон дый ысул 
бу ын нар авырт кан да да бу лы ша.

Юкә чә чә ген чәй гә ку шар га мөм кин. 
Чөн ки ул хуш ис өс ти һәм күп ке нә дә ва лау 
үз лек лә ре нә ия. Юкә чәе тән тем пе ра ту
ра сы кү тә рел гән дә фай да лы. Аны ан ги на, 
сал кын тию ке бек авы ру лар дан ин тек кән
дә, нерв ки е рен ке ле ге кү зә тел гән дә дә 
эчәр гә ки ңәш ите лә.

Эчәк лек ләр чән чепчән чеп авырт кан
да юкә чә чә ге ван на сы бу лы ша. 8–9 уч 
чә чәк не 1 литр кай нар су да тө нә теп, ан
на ры кай на тып чы га рып һәм та гын тө нә
теп, җы лы су лы ван на га са лыр га һәм шул 
ван на да 15 ми нут уты рыр га ки рәк.

Ромашкалар өздем әле,
Такыялар үрермен.
Җанга дәва биргән җирне
Кайчан тагын күрермен?

Нәсих Таҗиев

Викторинада җиңүчеләр

К. Латыфский  
Р. Арифҗановага бүләк тапшыра 

Б. Канеев викторина нәтиҗәләрен игълан итә

 Мә чет ләр дә иф тар мәҗ лес лә ре ба ра
Чаллышәһәремәчетләрендәтәрәвихнамазларыһәммөселманакти
выөченифтарлароешкантөстәбара.

Тә рә вих на маз ла ры на баш лы ча ур та яшь тә ге ләр һәм яшь ләр йө ри. “НурИх лас” 
һәм “Ак мә чет” тә на маз лар ны Төр ки я дән кил гән дин әһел лә ре – Сам сун шә һә рен
нән Коръ әнха физ Го мәр Ой һәм Чан ка ра шә һә рен нән имамха тыйб Ни яз Кая укы
та лар.

Бе рен че иф тар лар “Ак мә чет”, “Ту фан” мә чет лә рен дә уз ды. “НурИх лас”, “Тә ү бә”, 
“Их лас” мә чет лә рен дә алар һәр көн не оеш ты ры ла. Ал га та ба шә һәр нең мө сел ман 
ак ти вы өчен уза чак зур иф тар мәҗ ле се нә әзер лек ба ра. Бо лар ту рын да шә һәр имам
мөх тә си бе Әл фәс хә зрәт Гай фул ла бо лай ди: “Тә рә вих на маз ла ры ак тив укы ла. 
Алар да яшь ләр нең, уку чы лар ның күп бу луы күз гә таш ла на. Олы яшь тә ге ләр күп ки лә 
ал ма са да, яшь ләр шу шы 20 рә кә гать на маз ны бик те ләп укый лар. Бе рен че көн нәр дән 
үк иф тар мәҗ лес лә ре мә чет ләр дә ба ра, шә һә ре без нең хә ләл ка фе ла рын да, рес то
ран на рын да да уза. Шә һәр нең мө сел ман ак ти вы өчен иф тар әзер лә нә. Ул ел са ен 
200 ке ше кат на шын да үтә. Бы ел гы мәҗ ле се без дә мөф ти Ка мил хәз рәт Сә ми гул лин 
һәм шә һә ре без мэ ры Вә сил Га яз улы да кат на шыр дип кө тә без”.

Туган көнегез белән!
«Камгэсэнергострой»ААҖҗә

мәгатьчелек белән эшләү бүлеге
башлыгы,шәһәрСоветыдепутаты
СалихҗанГалиулыГайниевнытуган
көнебеләнкотлыйбыз!Аңаисәнлек
саулык,тыныч,иминтормыш,хәерле
озынгомертелибез.


