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Мөхәррир сүзе

Юби лей 
елын да

бер гә бу лыйк
Го мер агы мы аяу сыз: шак

тый мә шә кать ле 2013 ел арт та 
кал ды, 2014 ел га да кер дек. 
Сез, хөр мәт ле уку чы лары
быз, бы ел 47 ел лы гын бил
ге ләп үтә чәк “Таң йол ды зы” 
га зе та сы ның бе рен че са нын 
ку лы гыз га ал ды гыз. Ә без нең 
оеш ты ру чы быз “Камгэсэ нер
гост рой” ачык ак ци о нер лык 
җәм гы я те нең ое шу ы на бы ел 
50 ел бу ла. Шу шы ел лар дә
ва мын да камгэсэ нер гост рой
лы лар Ка ма аръ я гы тө бә ген 
үз гәр тү лә рен, предп ри я ти е
без нең та ри хын ба е ту ла рын, 
ме нә ди гән бел геч ләр әзер
ләү лә рен дә вам итә ләр. Без, 
үз чи ра ты быз да, тө зү че ләр 
бе лән бер гә “Камгэсэ нер гост
рой” ның ка за ныш ла ры на сө е
нә без, җит ди сы нау лар чо рын 
алар бе лән бер гә ки че рә без. 
Бер миз гел лек җи ңү ләр, гай
бәт ләр бе лән ма вык мый ча, 
без, “Камс кие зо ри” һәм “Таң 
йол ды зы” га зе та ла ры ның хез
мәт кәр лә ре, сезгэ предп ри
я ти е лә ре без нең көн дә лек 
тор мы шы ту рын да хә бәр итеп 
то ра быз. Һәм без мо ны дә вам 
итә чәк без. 

Тра ди ция бу ен ча, га зе
та быз ның бе рен че са нын да 
яңа ел га га зе та лар га яз ды
ру да те ләк тәш лек күр сәт кән 
оеш ма лар га их лас рәх мәт
лә ре без не җит ке рә без. “Гид
роп ром жилст рой”, “От делст
ройК”, “Камгэс ЗЯБ”, Электр 
челтәрләре предприятиесе, 
“ЗЖ БИ210”, “Ст ройКран” 
оеш ма ла ры кол лек тив ла ры 
иң бе рен че ләр дән бу лып без
гә хә ер һак лы мө нә сә бәт лә рен 
бел дер де. Үз хез мәт кәр лә рен 
һәм ве те ран на рын 2014 ел га 
га зе та лар га яз дыр ган баш
ка предп ри я ти е ләр гә дә бик 
рәх мәт ле без. Туг ры лык сак
ла вы гыз, те ләк һәм тәкъ дим
нә ре гез, тәнкыйть һәм мак тау
ла ры гыз өчен рәх мәт. 

Бы ел гы ел ның кат лау лы бу
ла сы фа раз лан са да, камгэсэ
нер гост рой лы лар яңа план нар 
һәм ом ты лыш лар бе лән яши, 
чөн ки без нең ба ры быз өчен дә 
ул юби лей елы. Ел ның бил ге
се Ат – хез мәт сө ю чән, ты рыш 
хай ван, бер урын да то ру ны 
ярат мый, ди мәк, агым да гы ел га 
кыю план нар ко рыр га бу ла. Көч
ле, комп ро мисс лар га бар мый 
тор ган ел ху җа сы ке бек, сез дә 
мак сат ла ры гыз га ире шү дә кыю 
бу лы гыз һәм авыр лык лар га би
реш мә гез. Бы ел гы ел да җи ңү
ләр гә ире шер гә на сыйп бул сын, 
әгәр ин де җи ңе лү ләр ки че рер гә 
ту ры ки лә икән, ала рын кыйм
мәт ле тәҗ ри бә итеп ка бул 
ите гез. Әй дә гез, ях шы кү ңел ле 
фи кер дәш ләр бу лып ка лыйк 
һәм “Камгэсэ нер гост рой” ның 
чә чәк ату ын, ма тур тра ди ци я лә
ре без нең сак ла ну ын һәм та гын 
да ар ту ын те лик. 

Əл фия Сə ли мо ва, 
бер лəш те рел гəн

 ре дак ци я нең 
баш мө хəр ри ре

“Камгэсэнергострой” ААҖ 
“Алабуга” икътисади зонасы 
объектлары проекты җитәкчесе 
Алексей Никитин белдерүенчә,  
төзүчеләр алдында торган иң 
беренче бурыч –  котельнаяны 
эшкә җибәрү. Ә бу үз чиратында 
мәктәпкә һәм белгечләр өчен 
төзелеп килүче торак йортка 
җылылык бирергә мөмкинлек 
булдырачак. Январь ахыры
на йортның монтаж эшләре 
төгәлләнергә ,  ә  февраль 
ахырына инде җылылык та 
бирелергә  тиеш.  Йортка бар
лык инженерлык челтәрләре 
тоташтырылган.  

Бе рен че чи рат та тап шы ры
ла сы объ ект лар га 350 укучыга 
исәпләнгән 3 катлы мәктәп бина
сы, спорт за лы ке рә. Мәктәпнең 
беренче катында кирпечтән 
стеналар өелгән, бүлмәләр 
бүленгән. Биредә 206 млн сум
лык төзүмонтаж эшләре башка
рылырга тиеш, хәзергә монолит 
бетон салу эшләре тәмамланган, 
җылылык пункты урнаштырыл
ган, тәрәзәләр куелган. Февраль 
аена кадәр фасадны җылыту 
эше төгәлләнергә тиеш. Февраль 
ахырында мәктәпнең түбәсе 
ябылып бетәргә һәм җылылык 
бирелергә тиеш. Икен че чи рат 
объ ект ла ры – интернат һәм 
бас сейн. 15 февральгә кадәр 
каркасны урнаштыру буенча 
барлык монолит бетон эшләре 
төгәлләнергә тиеш. Төзүчеләр 
алдында  тагын 400 кубометрга 
якын монолит бетон салу бу
рычы тора. Биредә “РМгрупп”,  
бассейнда “АкваРегион” субпо
дрядчы оешмалары эшли.  

Объ ект та ма те ри альтех ник 
як тан тәэ мин ите леш ях шы. Сан
тех ник лар да, элект рик лар да, 

тү бә ябу чы лар да, җил ләт кеч 
ка ме ра лар ны ур наш ты ру чы лар 
да үз эш лә рен баш лап җи бәр
гән нәр.  “Билгеле, кыш кы һа ва 
шарт ла ры бетон салу эшләрен 
ти еш ле темп лар бе лән алып ба

ру га ко ма чау лый, – ди  “Камгэсг
раж данст рой” ҖЧҖ (субгенпо
дрядчы) про ра бы Г. Бе лов. – Тик 
безнең төзүчеләребез үзләренә 
тапшырылган йөкләмәләрне 
ва кы тын да баш ка рып чы гу
ларында   бер ши гем дә юк”.  

Бил ге ле, һәр объ ект та гы 
ке бек би ре дә дә үзе нең кы ен
лык ла ры бар икән. Җил лә тү 
ка ме ра ла рын ур наш ты ру соң
га рак кал ган, чөн ки про ект до ку
мент ла ры ның эш лә неп бет мә ве 
тот кар лык лар ки те реп чы гар ган. 
Ә бу, үз чи ра тын да, сы лау чыби
зәү че ләр нең эше нә дә ко ма чау
лык ки тер гән. Ә “Камгэсг раж
данст рой” ҖЧҖ сы лау чы ла ры 
мо ңа ка рап кул ку шы рып утыр
мый лар, бил ге ле, җы лы тыл ган  
һәр бүл мә не шун да ук шту ка тур
лау га ке ре шә ләр. Би ре дә Люд

ми ла Ти мош ки на ның сы лау чы
буя у чы лар бри га да сы (рәсемдә) 
эш ли. Күп тө зе леш ләр дә эш ләп 
тәҗ ри бә туп ла ган “кыз лар” хә зер 
ин де “өй дә” ге нә эш ләү лә ре нә 

бик сө е нә ләр. Ко ман ди ров ка лар 
туй дыр ган үз лә рен. “Өй дә бит 
сте на лар да бу лы ша, – ди зве но 
баш лы гы, хә зер Л. Ти мош ки на

ны алыш ты рып то ру чы Рә фи дә 
Гыйль мет ди но ва, – авыр, сал кын 
бул са да рә хәт лә неп эш ли без”. 
Тәҗ ри бә ле сы лау чыбуя у чы лар 
Людмила Тимошкина, 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 Га рай ши на, Юлия На гай
цо ва, Ро за лия Шәй хай да ро ва, 
На талья  Ер хо ни на ке бек ләр 
ин де ни чә мә тө зе леш объ ект ла
ры тап шыр ган бул са лар, Гү зәл 
Мо ра то ва учи ли ще ны күп тән 
тү гел ге нә тә мам лап кил гән, 
бе рен че елын гы на эш ли. “Без
гә ал маш ки лү е нә шат ла нам, 
– ди Рә фи дә Гыйль мет ди но
ва, – Гү зәл бик ты рыш, өмет ле 
кү ре нә”. 

Ә коттедж посёлогында 
торгызылучы 39 йортка барлык 
инженерлык челтәрләре дә 

тоташтырылган. Йортлар март 
аенда файдалануга тапшыры
лырга тиеш.

Х. СПИРЮШИНА

“Ала бу га” ае рым икъ ти са ди зо на сы объ ект ла рын 
тор гы зу рес пуб ли ка тө зү че лә ре нең төп эш лә рен нән 
бер се. Бил ге ле бул ган ча, камгэсэ нер гост рой лы лар 
“Ала бу га” ае рым икъ ти са ди зо на сы ре зи дент ла ры 
өчен тө зе леп ки лү че “Три мед ве дя” дип атал ган яңа 
мик ро ра йон объ ект ла рын да эш не дә вам итә ләр. Би-
ре дә “Гид роп ром жилст рой” (ген под ряд чы), Камгэсэ-
нер гост рой ның баш ка оеш ма ла ры бе лән бер рәт тән  
суб под ряд чы оеш ма лар да кат на ша. Объ ект та бар-
лы гы 80 ке ше эш ли.  

Рәсми хәбәр

“Ала бу га” ае рым икъ ти са ди зо на сын да

21 ян ва рьда «Камгэсэнерго
строй» ААҖ генераль директоры 
Р. Ф. Шәйдуллин, аның урынбасар
лары һәм бүлендек предприятие 
җитәкчеләре «Алабуга» аерым икъ
тисади зонасы, Түбән Кама һәм 
Яр Чаллы шәһәрләрендә төзелеп 
килүче объектлар белән таныштылар. 
Җитәкчеләрнең игътибар үзәгендә 
камгэсэнергостройлылар катнашкан 
«Синергия», РП1, 2, Ш1 җылылык 
трассасы, Түбән Камадагы кадетлар 
мәктәбе, Мәләкәс арьягы объектлары 
булды.
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Шәһәрдәге төзелеш 
объектларын 
җитәкчелек һәрвакыт 
күз уңында тота. Яңа 
ел ял ла рын нан соң гы 
бе рен че эш кө нен дә 
үк шә һәр ха ки ме Ва-
сил Шайх ра зи ев жур-
на лист лар бе лән бер гә 
тө зе леш объ ект ла рын 
йө реп чык ты. 

Иң бе рен че итеп Яшь
лек мик ро ра йо нын да тө зе
лү че ба ла лар бак ча сын ка
ра ды лар. Хә зер ге ва кыт та 
тө зү че ләр бак ча би на сын 
мон таж лау һәм ин же нер лык 
ко рыл ма ла рын үт кә рү бе лән 
мәш гуль. “Бә хет ле ба ла чак” 
(“Счаст ли вое детст во”) фай
да ла ну га 1 июнь дә тап шы ры
лыр га ти еш.

Мә лә кәс аръ я гын да тө зе
леп ки лү че ба ла лар бак ча
сын да бы ел җәй тап шы рыр га 
ни ят ли ләр. Аның би на сы яңа 
се рия ти мербе тон эш лән мә
ләр дән җы е ла. Шә һәр баш
кар ма ко ми те ты җи тәк че се 
урын ба са ры Ра фар Ша ки ров 
бел дер гән чә, тө зү че ләр би
на ны фев раль ур та сы на ко
рып ку ю ны мак сат ит кән нәр 
һәм шу ңа ире шү өчен көн са
ен 60 ку бо метр ти мербе тон 
җы я лар. Ва сил Шәйх ра зи ев 
эш нең сый фа ты на кү зәт че
лек итү ки рәк ле ген әйт те. 

Ул шу лай ук бы ел шә һәр дә 
биш ба ла лар бак ча сы фай
да ла ну га тап шы ры ла ча гын 
бел дер де. Рес пуб ли ка һәм 
фе де раль прог рам ма лар да 
мо ның өчен 850 млн сум ак ча 
ка рал ган.  

Шә һәр ха ки ме жур на лист
лар бе лән 53 нче комп лекс та 
тө зе лә тор ган арен да йор тын
да да бул ды. Би ре дә ге бер 
һәм ике бүл мә ле фа тир лар 
itпарк хез мәт кәр лә ре нә би
ре лә чәк. Ике подъ езд лы, ун 
кат лы бу йорт ны ав густ аен да 
тап шы ру күз дә то ты ла. Әле ге 
арен да йор ты рес пуб ли ка да 
бе рен че бу лып тө зе лә, аны 
фай да ла ну отыш лы бу лып 
чык са, мон дый йорт лар шә
һәр дә та гын са лы ныр, дип 
бел дер де Ва сил Шәйх ра зи ев. 
Аның сүз лә ре нә ка ра ган да, 
бы ел Чал лы да бар лы гы 340 
мең квад рат метр то рак мәй
да ны (уз ган ел гы дан 10% ка 
ар тык) тө зеп тап шы ру план
лаш ты ры ла. 

Объ ект лар ның соң гы сы 
“Мәң ге лек ут” ме мо ри а лы 
иде. Би ре дә ге Бө ек Ва тан 
су гы шын да һә лак бул ган нар 
исем ле ге нә хәр би конф ликт
лар ва кы тын да баш ла рын 
сал ган су гыш чы лар ның да 
исем нә ре өс тә лә чәк. Бы ел гы 
Җи ңү кө нен без яңар тыл ган 
ме мо ри ал янын да кар шы лар
га ти еш без.

ТР Премь ер-ми нист ры 
Ил дар Ха ли ков 2014 ел-
да рес пуб ли ка да тө зе-
леш прог рам ма ла рын 
тор мыш ка ашы ру га 
ба гыш лан ган җы е лыш 
уз дыр ды.

Хөкүмәт Йортында ви
деоконференция рәвешендә 
узган җыелышта ТР тө зе леш, 
ар хи тек ту ра һәм то ракком
му наль ху җа лык ми нист ры 
Ирек Фәй зу лин 2014 ел да 
Та тарс тан да тө зе леш өл кә
сен дә тор мыш ка ашы ры лыр
га ти еш ле 25 прог рам ма ту
рын да хә бәр ит те. Алар ның 
14 е бу ен ча ТР Ми нистр лар 
Ка би не ты ти еш ле ка рар лар 
ка бул итән, ә кал ган на ры 
бу ен ча ка рар лар ка бул итү 
ки рәк бул ма я чак икән.

Ава рия хә лен дә ге то рак
ны бе те рү прог рам ма сы кы
са ла рын да алып ба рыл ган 
эш чән лек бу ен ча Ирек Фәй
зу лин Ма ма дыш ра йо нын 
ас сы зык лап үт те: 2013 ел да 
би ре дә ава рия хә лен дә ге 9 
ба рак тан 26 га и лә кү че рел
гән. 2014 ел да рес пуб ли ка 
бу ен ча 529 йорт тан 9 мең 
464 ке ше не кү че рер гә җы е
на лар.

Со ци аль ипо те ка прог
рам ма сы бу ен ча 2014 ел да 
6 636 фа ти ры бул ган 120 
йорт ны (383,9 мең кв. метр) 
фай да ла ну га тап шы рыр га 
уй лый лар. Бюд жет тан тыш 
чы га нак лар дан фи нанс лау 
кү лә ме 14 млрд 600 млн сум 
тәш кил итә чәк.

2014 ел да 295 ятим ба
ла ны то рак бе лән тәэ мин 
итү ка рал ган. Бө ек Ва тан 
су гы шын да кат наш кан 461 
ве те ран ның то рак шарт ла
рын ях шыр ту өчен фе де раль 
бюд жет тан 525,1 млн сум ак
ча бү леп би ре лә чәк. Та тарс
тан да то рак би рү исем ле ге нә 
биш һәм ан нан да күб рәк 
ба ла сы бул ган 824 га и лә тер
кәл гән. 2014 ел да алар ның 

45 ен то рак бе лән тәэ мин 
итәр гә уй лый лар. 

Арен да га би ре лә чәк то
рак тө зү не үс те рү гә кил гән дә, 
2014 ел да ТР Пре зи ден ты 
ка ра ма гын да гы дәү ләт то рак 
фон ды фай да ла ны лыш ка 77 
мең 955 кв. метр лы 20 йорт 
тап шы рыр га уй лый.

Бы ел ин вес ти ци он күп 
кат лы йорт прог рам ма сы кы
са ла рын да 12 му ни ци паль 
бе рәм лек тә 10 652 фа тир лы 
98 йорт (го му ми мәй да ны 1 
млн 17 мең кв. м) тө зү план
лаш ты ры ла. Мон нан тыш, 9 
211 аз кат лы йорт (го му ми 
мәй да ны 997,9 мең кв. метр) 
тө зе лә чәк. Ирек Фәй зул лин 
сүз лә рен чә, 22 му ни ци паль 
бе рәм лек тә то рак тө зе ле ше 
прог рам ма сы аз кат лы йорт
лар ны күз уңын да то та. 

2014 ел да 18 му ни ци паль 
бе рәм лек тә по ли ция хез мәт
кәр лә ре өчен 38 ад ми нист
ра тивто рак комп лек сы тө зү 
ту рын да уй лый лар, алар ның 
20 се – рес пуб ли ка, 18 е му
ни ци паль бе рәм лек ләр бюд
же ты хи са бы на тө зе лә чәк.

Бы ел бар лык му ни ци паль 
ра йон нар да мәк тәп кә чә бе
лем би рү уч реж де ни е лә рен 
тө зү һәм тө зек лән де рү эше 
дә дә вам итә чәк. 104 мәк тәп 
прог рам ма кы са ла рын да үз
гәр те лә чәк, мо ның өчен 264 
млн сум ак ча ка рал ган. 

“Сә ла мәт лек сак лау, бе
рен че ме ди ци наса ни та рия 
хез мә те уч реж де ни е лә рен 
чи рат та гы һәм ка пи таль тө
зек лән де рү” прог рам ма сы 
рес пуб ли ка ның 45 му ни ци
паль ра йо нын да тор мыш ка 
ашы ры ла чак. Мо ның өчен 
330 млн сум бү леп би рел
гән.

Авыл урам на рын як тыр
ту га һәр му ни ци паль бе рәм
лек кә 5 әр млн сум (го му ми 
фи нанс лау ның кү лә ме – 225 
млн сум) бү леп би ре лә чәк, 
дип хә бәр итә ТР Пре зи ден
ты ның мат бу гат хез мә те.

– 2013 ел, бер як тан, без нең 
тө зү че лә ре без өчен җит ди сы нау
лар ва кы ты бул са, икен че як тан, 
ка за ныш лар һәм бай ва кый га лар 
елы бул ды, – дип бил ге ләп үт те 
Сер гей Пав ло вич. – Без дә 15 бү
лен дек предп ри я тие исәп лә нә. 
Алар ны, эш чән лек лә ре нә ка рап, 
тү бән дә ге төр кем нәр гә бү ләр гә 
мөм кин: тө зе леш про фи лен дә ге, 
тө зе леш ма те ри ал ла ры эш ләп 
чы га ру чы һәм яр дәм че предп ри
я ти е ләр. Уз ган ел да алар ның һәр
кай сы ни чек эш лә де соң?

“Камгэсэ нер гост рой” ААҖ 
Ди рек тор лар со ве ты рас ла ган 
тө зүмон таж эш лә ре нең кү лә ме 
бу ен ча план ны го мум тө зе леш  
эш лә ре алып ба ру чы “Гид роп
ром жилст рой” оеш ма сы шак тый 
арт ты рып үтә де. Шу лай да  кол
лек тив үз көч лә ре бе лән план да 
ка рал ган 192 млн сум уры ны на 
421 млн сум лык тө зүмон таж эш
лә ре баш кар са да, хез мәт җи теш
те рү чән ле ге һәм та быш күр сәт
кеч лә ре юга ры бул са да, за каз чы 
бил ге лә гән эш ләр кү лә мен бе раз 
үтәп җит кер мә де.

“Камгэсг раж данст рой” оеш ма
сы ген под ряд бу ен ча тө зүмон таж 
эш лә рен 66 про цент ка үтә сә, үз 
көч лә ре бе лән баш ка рыл ган эш
ләр кү лә ме күр сәт ке че ях шы рак:  
план да ка рал ган 580 млн уры ны
на 443 млн сум. Ә та быш күр сәт
кеч лә ре нә кил гән дә, камгэсг раж
данст рой лы лар кол лек ти вы аны 
үтәп чык ты. Бу бик шат лан ды ра, 
бил ге ле. Эш ләп чы га ру 89 мең 
сум, бу күр сәт кеч не та гын да арт
ты рыр га ки рәк. “Гид роп ром жилст
рой” оеш ма сын да бу күр сәт кеч 
200 мең сум ны тәш кил итә.

“От делст ройК” оеш ма сын да 
да 2013 ел бу е на уңай ди на ми ка 
кү зә тел де. Ген под ряд бу ен ча план 
үтәл де, эш ләп чы га ру 61 мең сум 
бул ды. Сы лауби зәү эш лә ре өчен 
бу күр сәт кеч үзен ак лый, тик үз 
көч лә ре бе лән ге нә прог рам ма 
бе раз үтә леп җит мә гән.

“Камгэсэ нер гост рой” ның яңа 
оеш ма ла ры ның бер се – “КамГЭС
ПМУ1” оеш ма сы әле гә аяк ка 
ба су чо рын ки че рә, шу ңа кү рә 
аның эше нә нә ти җә ясау ир тә рәк 
бу лыр, шу лай да кол лек тив 2013 
ел га тө зүмон таж эш лә ре нең 
прог рам ма сын үтәп чык ты.

Кыз га ныч ка кар шы, Камгэсэ
нер гост рой ның ал дын гы предп
ри я ти е лә ре нең бер се бул ган 
“ТМ СиБ” ҖЧҖ уз ган ел да тө зү
мон таж эш лә ре нең тем пын ки
мет те, шу лай бул са да ул тө зе леш 
про фи лен дә ге предп ри я ти е ләр 
ара сын да тө зүмон таж эш лә ре
нең прог рам ма сын үтәү бу ен ча 
ал дын гы по зи ци я не алып то ра. 
Ген под ряд һәм та быш бу ен ча да 
сан нар тү бән. 2014 ел да Трест 
кол лек ти вын “Ала бу га” икъ ти са ди 
зо на сы объ ект ла рын да, Ак та ныш

та ба ла лар бак ча сы тө зе ле шен дә 
һәм Чал лы да тө зек лән де рү бу ен
ча юга ры эш кү ләм нә ре кө тә.

“Спецст рой” ҖЧҖ кол лек ти вы 
да аяк ка ба су чо рын ки че рә. 220 
млн сум тө зүмон таж эш лә ре уры
ны на ба ры тик 109 млн сум гы на 
үз ләш те рел гән. Агым да гы ел да 
предп ри я тие ях шы рак эш ләр дип 
өмет лә нә без.

Камгэсэ нергст рой өчен бы ел 
“Ст ройКран” ҖЧҖ дә яңа предп
ри я тие бу лып са на ла. Аның сос та
вын да ак ци о нер лык җәм гы я те нең 
УМС һәм Камгэс фун да ментст рой 
оеш ма ла ры ның вә кил лә ре эш ли. 
Ә хә зер “Трансст рой сер вис” оеш
ма сы ның  бер өлеш транс пор ты 
да “Ст ройКран” оеш ма сы на тап
шы рыл ды. Кат лау лы җай ла шу 
чо ры һәм бе рен че җи тәк че нең 
алы шы ну ы на да ка ра мас тан, 
предп ри я тие тө зүмон таж эш лә
ре нең пла нын 102 про цент ка үтә
де. Хез мәт җи теш те рү чән ле ге 81 
мең сум тәш кил ит те.

Уз ган ел да тө зе леш ин дуст
ри я се ма те ри ал ла ры чы га ру ның 
уңай  ди на ми ка сы “Камгэс ЗЯБ” 
һәм “ЗЖ БИ210”  оеш ма ла рын да 
да кү зә тел де. “Камгэс ЗЯБ” оеш
ма сы ның җи теш те рү кү ләм нә ре 
уз ган ел бе лән ча гыш тыр ган да 30 
про цент ка арт ты. План да ка рал
ган 1 млрд 062 млн сум уры ны на 
за вод ның эш лән мә ләр җи теш те
рү прог рам ма сы 1 млрд 193 млн 
сум га үтәл гән. Та быш күр сәт ке че 
9 млн 400 мең сум тәш кил итә.

Электр чел тәр лә ре предп ри я
ти е се кол лек ти вы ның эш күр сәт
кеч лә ре тот рык лы: ген под ряд һәм 
үз көч лә ре бу ен ча эш ләр пла ны 
үтәл гән, та быш бар. “Камгэсэ
нер гост рой” ААҖ сос та вын да гы 
тот рык лы  бу кол лек тив ка тө зү
мон таж эш лә рен үтәү гә ак тив рак 
һәм кат гый рак   алы ныр га ки рәк. 
Мо ның өчен бө тен ал шарт лар 
да бар.

“Же лез но до рож ник”, “Камгэ
сав то за водст рой ла бо ра то ри я се”, 
“Камгэсст ройс наб” оеш ма ла ры
ның да уз ган ел гы эш күр сәт кеч
лә ре уңай.

12 млн сум лык зы ян га эш
ләү че бер дән бер предп ри я тие 
– “Трансст рой сер вис” ҖЧҖ.   Ин
де бу предп ри я тие юк. Хә зер ге 
ва кыт та Камгэсэ нер гост рой ның 
яңа транс порт предп ри я ти е сен 
оеш ты ру ту рын да гы мәсь ә лә хәл 
ите лә. Тө зе леш оеш ма сын да эш
чән лек нең транс порт тө ре бик ки
рәк дип са ныйм мин, чөн ки без нең 
за вод ла ры быз йорт лар тө зү өчен 
ки рәк ле бул ган ма те ри ал лар ны 
та шу га кыт лык ки че рә ләр. Язын 
бу эш бу ен ча соң гы ка рар ка бул 
ите лә чәк. Әле гә 2014 ел га тө зү
мон таж эш лә ре нең прог рам ма сы 
фор ма ла шу ста ди я сен дә ге нә 
бул са да, без нең ин де “Ала бу га” 
ае рым икъ ти са ди зо на сын да яңа 

конт ракт лар бу ен ча эш баш лар га 
җы е на быз. Бо лар икен че эш лә
теп җи бә рү комп лек сы на ке рү че 
объ ект лар: РП19 бү лү һәм ГПП4 
тү бә нәй тү подс тан ци я лә ре һәм 
алар га ка бель ли ни я лә ре су зу, 
дис пет чер лык ида рә се нең ав то
мат лаш ты рыл ган сис те ма сы. Шу
лай ук җы лы лык трас са сы, ти мер 
юл һәм “тех ник су үт кәр геч лә ре” 
тө зү бу ен ча яңа объ ект лар да 
бар лык ка ки лер. 2014 ел га уз ган 
ел гы объ ект лар дан  хә зер ге ва
кыт та эш ба ра тор ган “Три мед
ве дя” мик ро ра йо ны объ ект ла ры 
кү чә. Бо лар – мах сус мәк тәп, кот
тедж по се ло гы һәм икъ ти са ди зо
на бел геч лә ре өчен то рак йорт.

Без нең төп объ ект ла ры быз
ның бер се – Пермь кра ен да 
“банк нот лар һәм мах сус сак ла
ну лы кә газь ләр эш ләп чы га ру ның 
яңа про из водст во сы” тө зе ле ше. 
Бы ел би ре дә әле ге объ ект ның 
кор пу сын гер ме ти за ци я ләү һәм 
җай лан ма лар мон таж лау бу ен ча 
эш ләр баш ка ры ла чак.

Хә зер ге ва кыт та без Чал лы
да, Тү бән Ка ма да һәм Әл мәт тә 
Кан са лу үзәк лә рен ка пи таль ре
монт лау ны дә вам итә без. Әле ге 
объ ект лар фев раль аен да фай
да ла ну га тап шы ры лыр га ти еш. 
1 ав густ ка без Тү бән Ка ма шә һә
рен дә Ка дет лар мәк тә бен тө зеп 
тап шы ру бу ры чы то ра. Мә лә кәс 
аръ я гын да  ба ла лар бак ча сы тө
зе ле шен дә вам ит те рә без һәм 
без гә би ре дә та гын бер ба ла лар 
бак ча сы тө зү не йөк ләр гә җы е
на лар. Мо ңар дан тыш “ТМ СиБ” 
ҖЧҖ кол лек ти вы да Ак та ныш та 
ба ла лар бак ча сы тө зи. Ка ма аръ
я гы ба ла лар хас та ха нә сен ка пи
таль ре монт лау бу ен ча да яңа кү
ләм нәр бар лык ка ки лүе их ти мал. 
Би ре дә 44 млн сум тө зүмон таж 
эш лә ре баш ка ры лыр га ти еш. Мә
лә кәс аръ я гын да  2 йорт тө зер без 
һәм “Тү бән Ка ма неф те хим” ААҖ 
дә оле фин нар җи теш те рү бу ен ча 
кор пус тор гы зу да кат на шыр быз 
дип уй лыйм.

Камгэсэ нер гост рой ның Ка
зан зо на сын да Ин но по лис спут
никшә һә ре, Ка зан да кан са лу 
стан ци я се һәм “Ко яш лы шә һәр” 
(“Сол неч ный го род”) мик ро ра
йо ны тө зе леш лә ре дә вам итә. 
Ту ла ем ал ган да бы ел якын ча 9 
млрд сум лык тө зүмон таж эш лә
ре баш ка рыр га ти еш без. Әле гә бу 
ахыр гы сан тү гел, аның үз гә рүе 
дә их ти мал, чөн ки ал ды быз да 
тө зе леш нең ел лык прог рам ма сын 
фор ма лаш ты ру бу ен ча ки лә чәк тә 
зур эш ләр баш ка ру то ра.  

Ту ла ем ал ган да, 2014 ел га 
прог ноз бик уңай, – дип ас сы
зык лап үт те Сер гей Пав ло вич. – 
Камгэсэ нер гост рой ад ре сы на эре 
объ ект лар тө зе ле шен дә кат на
шыр га тәкъ дим нәр бар. Кыс ка сы 
тө зү че лә ре без һәр кай да ки рәк. 
Ба ры быз га да бил ге ле бул ган ча, 
тө зе леш – икъ ти сад ның ло ко мо
ти вы һәм со ци аль үсеш нең ни ге
зе. Без гә бу бил ге лә неш кә ту ры 
ки лү өчен бар лык кө че без не ку
яр га ки рәк.

Ян варь ае –  “Камгэсэ нер гост рой” ААҖ бү лен дек предп-
ри я ти е лә ре нең, шу лай ук ак ци о нер лык җәм гы я те нең бар-
лык зве но ла ры ның 2013 ел да эш лә гән эше нә йом гак ясар 
һәм ки лә чәк кә ст ра те гик юл сай лар ва кыт. Ту ла ем ал ган-
да, уз ган ел да тө зү-мон таж эш лә ре нең кү лә ме 15 млрд 
650 млн сум, ә үз көч лә ре без бе лән 5 млрд 863 млн сум 
тәш кил ит те. Камгэсэ нер гост рой ның һәр бер предп ри я ти-
е се нең эше нә ту лы рак бә я не “Камгэсэ нер гост рой” ААҖ 
ге не раль ди рек то ры ның тө зе леш бу ен ча урын ба са ры 
Сер гей Яма шев бир де.

Төзелеш дөньясында
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Сә ла хов Рә ис 
Сә лах улы

Яр Чал лы шә һә ре нең мак-
тау лы граж да ни ны, Та тарс тан 
Рес пуб ли ка сы ның ат ка зан ган 
тө зү че се, шә һә ре без һәм КА-
МАЗ ав то ги ган ты тө зе ле ше 
ел ла рын да ком со мол-яшь ләр 
бри га ди ры, та лант лы ин же-
нер-тө зү че, про из водст во ны 
ос та оеш ты ру чы һәм ис кит кеч 
ке ше Рә ис Сә лах улы Сә ла хов 
ара быз дан ки теп бар ды.  

Р. С. Сә ла хов 1945 ел ның 19 
фев ра лен дә Та тарс тан ның Сар
ман ра йо ны Пет ров за во ды авы лы н да туа. Ар мия хез мә тен 
ту ты рып кайт кан нан соң, 1968 ел дан бал та ос та сы, мон таж
чы бу лып эш ли, ә соң рак 1970 ел дан 1981 ел га ка дәр, 3 нче 
һәм 61 нче тө зү мон таж ида рә лә ре нең мон таж чы лар бри га да
сын җи тәк ли. Рә ис Сә ла хов ның ком со моляшь ләр бри га да сы 
Камгэсэ нер гост рой да ал дын гы лар ның бер се бу ла. 1971 ел да 
әле ге бри га да “За да ни е ләр не һәр көн, һәр ат на, һәр ай  арт
ты рып үтәр гә!” ди гән баш лан гыч бе лән чы га. Аңа бе рен че 
бишь ел лык лар удар ник ла ры ку шы ла. Бри га да алы мы бе лән 
эш ләп, Рә ис Сә ла хов бри га да сы 250 мең квад рат метр га якын 
күп кат лы то рак йорт лар тө зи.  

1981 ел да Рә ис Сә ла хов ны 63 нче тө зүмон таж ида рә се 
баш лы гы урын ба са ры итеп бил ге ли ләр. 1983 ел дан 2003 ел га 
ка дәр ул Ка ма Ала ны по се ло гын да ур наш кан 12 нче тө зүмон
таж ида рә сен җи тәк ли. Әле ге тө зүмон таж ида рә се кол лек ти вы 
та ра фын нан Ка ма Ала нын да, Чис тай да һәм рес пуб ли ка ның 
күп ке нә авыл ла рын да  300 мең квад рат метр дан ар тык то рак 
йорт лар һәм со ци алькөн кү реш объ ект ла ры тө зе лә. 1987 ел да 
Рә ис Сә ла хов Тү бән Ка ма энер го тө зе леш тех ни ку мын, со ңын
нан Са ра тов юга ры пар тия мәк тә бен  тә мам лый.   

2003 ел да Рә ис Сә ла хов “Чал лы шә һәр тө зе ле ше” оеш ма
сы ның ге не раль ди рек то ры урын ба са ры итеп бил ге лә нә,   ә 
2004 ел дан 2007 ел га ка дәр “Чал лы шә һәр тө зе ле ше про из
водст вотө зе леш ком па ни я сен” җи тәк ли 

  Р. С. Сә ла хов Хез мәт Кы зыл Бай ра гы, “По чет бил ге се” ор
ден на ры, күп сан лы ме даль ләр бе лән бү ләк лән гән. Ул   их лас 
кү ңел ле, ис кит кеч әдәп ле, хез мәт сө ю чән ке ше һәм ос та оеш
ты ру чы иде. Камгэсэ нер гост рой лы лар ара сын да Рә ис Сә ла хов 
зур аб руй ка зан ды.

Рә ис Сә лах улы Сә ла хов ның ва кыт сыз ара быз дан ки тү е нә 
ти рән кай гы ра быз һәм аның ту ган на ры ның һәм якын на ры ның 
олы хәс рәт лә рен ур так ла ша быз.  Р. С. Сә ла хов ту рын да гы як ты 
ис тә лек кү ңел лә ре без дә озак сак ла ныр, ә аның ле ген дар да
ны Камгэсэ нергост рой һәм шә һә ре без та ри хы сә хи фә лә ре нә 
мәң ге гә ке реп ка лыр.

Хуш ла шу сү зе

Камгэсэнергостройның 50 еллыгына

Ин но по лис тө зе ле шен дә

Лә кин Би би зи нә ха
ным ның үзе бе лән сөй
лә шә баш ла гач, бар да 
ачык лан ды. Бе рен че
дән,   са быр, ты ныч хо
лык лы бу луы кү ре неп 
то ра – кул эше то тып 
уты ру өчен бик ки рәк
ле сый фат. Икен че дән, 
аңа нә фис то ем лау 
хас, шу ңа  кү рә дә эш
лә ре зә вык лы, мәгъ
нә ле. Өчен че дән, ма
тур лык ны үз кул ла ры 
бе лән ту ды ру их ты я җы 
да бар Би би зи нә апа
ның кү ңе лен дә. Һәм 
биг рәк тә ме нә шу шы 
соң гы ла ры аның тор
мыш та үз уры нын бил
ге ләү дә хә лит кеч роль 
уй на ган дыр. 

Би би зи нә Га ли әх
мәт кы зы Ну рул ли на 
хез мәт юлын СУМ3 оеш ма сын
да баш ла ган. Камгэсэ нер гост
рой га ки лү е нә бы ел 45 ел бу ла 
икән ин де. 

“1969 ел ның но ябрь аза гын да 
Мен де ле ев ра йо ны ның Той ма ди
гән авы лын нан Чал лы га, ип тәш 
кыз ла рым яны на дип ке нә кил гән 
идем. Су ның кат кан ва кы ты, па
ром йөр ми, кай та ал мый кал дым. 
Бәл ки эш кә ур на шыр га дыр, ди гән 
фи кер гә кил дем дә ип тәш кы зым 
бе лән бе лән Камгэсэнергострой 
ида рә се нә кит тем. Ан да гы ке ше
нең күп ле ге нә шак кат ка ным хә
тер дә, бер кая ке рә тор ган тү гел, 
ба ры сы да эш кә ур на шыр га дип 

кил гән. Ну рия, мин 
әй тәм, мин кай тып 
ки тәр мен ин де. 
Бас кыч тан тө шеп 
ки лә без, бер яшь 
ке нә ке ше, кыз лар, 
кая ба ра сыз, дип 
тук тат ты. Кай та
быз, ке ше бик күп 
икән, ди дек. Ма
ляр лык ка укый сыз
мы, дип со ра ды. 
Ма ляр ның нәр сә 
икә нен дә бел мим 
бит. Җ ит мә сә, ку
лым да бер нин ди 
до ку мен тым юк, бе
ле шер гә дип ке нә 
кил гән бит мин...”

Би би зи нә апа хә тер йом га
гын сү тә. Укы ту ком би на тын да 
һө нәр гә өй рә нү, то рыр урын юл
лау, сы лау чыбуя у чы бу лып эш
ли баш лау — аның Чал лы да гы 
тор мыш һәм хез мәт юлы бик күп
ләр не ке нә ох шаш. Ди на Лег кая, 
Ва лен ти на Оль хо вец кая, Лю бовь 
Бо ри со ва, Ан то ни на Ро ма но ва, 
Ва лен ти на Ан ти по ва лар бе лән 
бер гә эш ли ул. 

Лә кин шту ка тур лык Би би
зи нә не бик ка нә гать лән де реп 
бе тер ми. Кү рә сең, кү ңе лен дә ге 
иҗат итү их ты я җы тын гы бир
мә гән дер. “Мо за и ка чы лар ның 
эш лә ре нә кы зы гып йө рим бит. 

Бри га дир Га лия Әх мәт җа но ва 
яны на бар дым да ту ры данту
ры ми не үзе нә алу ын со ра дым. 
Ал ды. Бер гә лә шеп, бик ки ле шеп 
эш ли идек. Кай ва кыт та рә сем
нәр не үзе без уй лап та ба быз. 
Төш ке аш ка җы ел ган чак лар да 
ки ңәш лә шә без, нин ди рә сем 
ку лай бу ла сын сай лый быз. Мәр
мәр не эш кәр тә без, ти гез ли без. 
Ма те ри ал лар ны кү тә рер гә еш 
кы на подъ ем ник лар бул мый, 
ба ры сын да кул бе лән кү тә реп 
та шый быз. Әле ма те ри ал җит
мә гән чак лар да да эш сез то ра
сы кил ми. ЖБИ ар тын да мәр мәр 
свал ка сы бар иде. Трак тор бе
лән шун да ба рып, ма те ри ал җы
еп алып кай та быз. Авыр бул са 

да рә хәт, кү ңел ле...”
“Энер ге тик”  мә

дәният сарае, “КА МАЗ” 
мә дә ния йор ты, “Чул
пан” ки но те ат ры, шә
һәр дә ге ад ми нист ра
тив би на лар, мәк тәп
ләр – ба ры сы да мо
за и ка чы лар ку лын нан 
үт кән. “Тә рә зә ар тын
да гы на мәк тәп – ан
да да эш лә дем“, – ди. 
Ва кы тын да Би би зи нә 
Га ли әх мәт кы зы Ну
рул ли на ның хез мә те нә 
юга ры бәя би рел гән: 
“Ком му нис тик хез мәт 
удар ни гы” ди гән исем
не дә ал ган ул, бик күп 
Мак тау гра мо та ла ры, 
Рәх мәт хат ла ры бе лән 
дә бү ләк лән гән. Хак лы 
рә веш тә “Хез мәт ве те
ра ны” исе мен йөр тә. 

Хә зер ин де ул күб
рәк ха ти рә ләр бе лән яши. Үт
кән нә ре, кү ңел җы лы сын би реп 
тө зе гән би на лар ба ры сы да бер
дәй якын, ка дер ле аның өчен. 
“Төш лә рем дә хә зер дә са та шам, 
я шо мар там шун да...”

Би би зи нә апа чи гү чи гә. Үр
нәк ләр нең һәм җеп ләр нең җе те 
төс ле лә ре дә, ты ен кы ла ры да 
бар – кү ңел ха лә те нә ту ры ки
те реп сай лый ул алар ны. Һәм 
яшь ле ген дә ге мә шә кать ле дә, 
кү ңел ле дә мәл ләр не са гы на
са гы на ма тур лык ту ды ру ын дә
вам итә. 

Р. КАМАЛОВА

Аның өен үзе чик кән ма тур-ма тур кул эш лә-
ре би зәп то ра. Пөх тә итеп чи гел гән нәр, үл-
чә ме нә ту ры ки те реп кы са лар га ку ел ган нар. 
Мон дый вак эш кә ни чек кү ңел би реп күз нур-
ла рын тү геп уты ра икән, дип уй лап куй дым 
ирек сез дән. 

Шә һәр ха ки ме Ва сил Шәйх ра зи ев слет ны әзер ләү һәм 
үт кә рү бе лән шө гыль лә нә чәк оеш ты ру ко ми те ты ның 
бе рен че уты ры шын уз дыр ды.

Уты рыш та ха ким бил ге ләп үт кән чә, Бу мак тау лы исем шә һәр 
һәм КА МАЗ тө зел гән ел лар да өч мең нән ар тык ке ше гә би рел гән. 

– Соң гы ел лар да бу ке ше ләр гә игъ ти бар ки ми төш те. Без исем
лек не бар лап, Рес пуб ли ка кө не нә КА МАЗ тө зе ше удар ник ла ры ның 
сле тын үт кә рер гә ка рар кыл дык, – ди де Ва сил Шәйх ра зи ев. 

Хә зер шә һәр нең бар лык ра йон на рын да бу исем не йөр тү че
ләр нең исем лек лә ре бар ла на. Ра йон баш лык ла ры бел де рү ен чә, 
Ком со мол ра йо нын да – 72 ке ше, Үзәк ра йон да – 26, Ав то за вод 
ра йо нын да 55 ке ше үз лә ре нең “Удар ник” исе мен йөр тү ен рас ла
ган ин де. 

Шә һәр баш кар ма ко ми те ты хә бәр итә: “КА МАЗ тө зе ле ше 
удар ни гы” ди гән мак тау лы исем не йөр тү че ләр ра йон ад ми
нист ра ци я лә ре нә шал ты ра тып тер кә лә ала лар. Хә бәр лә шү 
өчен те ле фон нар: Ком со мол ра йо нын да – 70-34-09, Үзәк ра
йон да – 47-55-02, Ав то за вод ра йо нын да – 56-50-71. Якын да гы 
мәк тәп ләр гә мө рә җә гать итәр гә дә бу ла. 

Игътибар!

Ин но по лис объ ект ла ры 
тө зе ле ше нә 2014 ел да 14 
ми лли ард сум ак ча ка рал-
ган. “Смарт Си ти Ка зан” 
тө зе ле ше мәй да нын да 
баш ка ры лу чы про ект эш-
лә ре нә 1 мил ли ард сум 
ти рә се ак ча ны үз ләш те-
рү күз дә то ты ла. Бу хак та 
бү ген ТР Хө кү мәт йор-
тын да уз ган бри финг та 
жур на лист лар га ТР тө зе-
леш, ар хи тек ту ра һәм то-
рак-ком му наль ху җа лык 
ми нист ры Ирек Фәй зул-
лин хә бәр ит те.

Ми нистр сүз лә ре нә ка ра ган
да, бы ел рес пуб ли ка ның Юга ры 
Ос лан ра йо нын да ур на ша чак 
яңа Ин но по лис шә һә ре тер ри
то ри я сен дә 16 то рак йорт, 40 
мең кв. м. мәй дан га ия тех но
парк, ITуни вер си тет би на ла ры 
комп лек сы (уку, тик ше ре нү ләр 

уз ды ру, то рак, спорт кор пус ла
ры), транс порт һәм ин же нер
лык инф раст рук ту ра сы ның күп 
сан лы объ ект ла ры тө зе ле ше 
үт кә ре лә чәк. Бы ел Ин но по лис 
тер ри то ри я сен дә 200 мең кв.м 
га якын кү чем сез ми лек фай да
ла ну га тап шы ры лыр һәм Ин но
по лис үзен дә яшәр гә ки лү че
ләр нең бе рен че лә рен 2014 ел 
аза гын да ук кар шы алыр, дип 
фа раз ла на. Ирек Фәй зул лин 
хә бәр ит кән чә, шә һәр дә 23 ки
ло метр га су зыл ган су бе лән 
тәэ ми нат чел тә ре, шу лай ук су 
алу җай лан ма сы, за ман ча чис
тар ту ко рыл ма ла ры тө зе ле ше 
кө те лә. Мон нан тыш, шә һәр не 
җы лы лык, электр энер ги я се, 
явымтө шем ка на ли за ци я лә ре 
бе лән тәэ мин итәр гә ки рәк, ди 
ми нистр. Аның әй тү ен чә, бо
лар ның һәм мә сен эш ләр өчен 
ге не раль план эш лән гән.

«Татар-информ»нан алынды

“КА МАЗ-Мас тер” ко ман да сы 
“Да кар-2014” рал ли-ма ра фо-
нын да 35 нче транс кон ти нен-
таль җи ңү  яу ла ды. 

Күп ел лар дә ва мын да “КА
МАЗМас тер” ко ман да сы бө тен 
дөнь я га үзе без дә җи теш те рел гән 
ав то мо биль ләр нең сый фа тын 
һәм ха рак тер нык лы гын күр сә тә. 
Бү ген ко ман да ның ба тыр лы гы, 
про фес си о наль ле ге яшь узыш
чы лар өчен үр нәк бу лып то ра.   
Кол лек тив спорт ма ши на ла ры ның 
яңа конст рук ци я лә рен уй лап та бу 
бу ен ча да и ми эш ли.

Рес пуб ли ка быз Пре зи ден ты 
Рөс тәм Миң не ха нов “КА МАЗ” 
ААҖ ге не раль ди рек то ры Сер
гей Ко го гин һәм “КА МАЗМас тер” 
ко ман да сы җи тәк че се Вла ди мир 
Ча гин һәм ко ман да әгъ за ла ры 
исе ме нә кот лау те лег рам ма сы 
җи бәр де.
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* * *
“Камгэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 

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

МөхәммәдьянХаҗиулыВәлиев– 
ар ма ту ра чел тәр лә рен һәм кар кас ла рын 
эре теп ябыш ты ру чы,

НинаДмитриевнаКоткова – кран 
ма ши нис ты,

ДамирМирзанур улы Сәлимов 
– ти мер-бе тон эш лән мә ләр һәм конст-
рук ци я ләр не фор ма га са лу чы, 

ЕвгенийВикторовичЧепинога – 
ти мер-бе тон эш лән мә ләр не һәм конст-
рук ци я ләр не фор ма га са лу чы,

РәшитРаиф улыВәлиев – сле-
сарь-ре монт чы,

КамилБафоулыАрабов – сле сарь-
ре монт чы,

НиколайАнатольевичКолесни
ков – тү бә ябу чы,

БорисМихайлович Комаров – 
трак тор чы,

ЛәйләЮныскызыХәсәнова – фи-
зик-ме ха ник сы нау лар бу ен ча ла бо-
рант,

ВячеславВасильевичВасильев – 
ав то мо биль йөр тү че,

АйратХәмзәулыХәйретдинов – 
ти мер-бе тон эш лән мә ләр не һәм конст-
рук ци я ләр не фор ма га са лу чы, 

СветланаНиколаевнаТюкина – 
ар ма ту ра чел тәр лә рен һәм кар кас ла рын 
эре теп ябыш ты ру чы,

ВалерийАнатольевичГрецких – 
ти мер-бе тон эш лән мә ләр не һәм конст-
рук ци я ләр не фор ма га са лу чы

Котлап сезне бәйрәмегез белән
Юлыгызга үссен ак чәчәк.
Алып килсен иде сезгә язмыш
Бәхетле һәм матур киләчәк.

* * *
Электр чел тәр лә ре предп ри я ти

е се коллективы тү бән дә ге хез мәт-
кәр лә рен һәм Предп ри я ти е дә эш ләп, 
ла ек лы ял га чык кан ве те ран на рын 
юби лей ла ры бе лән кот лый:

ВиталийАлександровичУлеев – 
элект ро мон тер,

НиколайАлександровичБурый– 
ма ши на йөр тү че, 

Марс Нәҗип улы Җәлилов – 
транс порт  һәм ме ха ни ка лаш ты ру хез-
мә те баш лы гы урын ба са ры ,

ИванАлексеевичХрамцов – өл кән 
ме ха ник.

65 яшь лек 
юби ле е гыз бе лән!

ВалентинаАлександровнаКуп
цова, Степан Константинович
Шишкин,

60 яшь лек 
юби ле е гыз бе лән!

ВикторДмитриевичБольшаков
Мизгелләрдән тора тормыш юлы,
Һәр мизгеле яңа җыр кебек.
Яшәгез сез кояш кебек балкып, 
Бар дөньяга якты нур сибеп.

* * *
“Ме тал лургст ройВе те ран” оеш

ма сы кол лек ти вы тү бән дә ге ве те ран-
нар ны юби лей ту ган кө ннә ре бе лән 
кот лый:

РобертЗаһидулыСәгыйдуллин,
ЛюдмилаДмитриевнаНепеина,
Николай МихайловичШней

дерман.
Ел лар узып, маң гай сыр лан са да,
Йө рә ге гез кал сын яшь ки леш.
Ал да бул сын Сез гә яз мыш яз ган
Бә хет, шат лык ти гән мул өлеш.

Дин вә мәгыйшәт

Чаллымөселманнарыөченнамазвакытлары

Милади
февраль

Һиҗри 1435 Атна көне Иртәнге 
Фәҗер

Кояш 
чыга

Өйлә 
Зөһер

Икенде 
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн 
озынлыгы

1 1 раб. әхир Шимбә 6.54 8.24 13.00 15.13 17.04 18.34 8.40

2 2 Якшәмбе 6.52 8.22 13.00 15.15 17.06 18.36 8.44

3 3 Дүшәмбе 6.50 8.20 13.00 15.17 17.09 18.39 8.49

4 4 Сишәмбе 6.48 8.18 13.00 15.19 17.11 18.41 8.53

5 5 Чәршәмбе 6.46 8.16 13.00 15.21 17.13 18.43 8.57

6 6 Пәнҗешәмбе 6.44 8.14 13.00 15.23 17.15 18.45 9.01

7 7 Җомга 6.42 8.12 13.00 15.25 17.17 18.47 9.05

8 8 Шимбә 6.40 8.10 13.00 15.27 17.19 18.49 9.09

9 9 Якшәмбе 6.38 8.08 13.00 15.29 17.22 18.52 9.14

10 10 Дүшәмбе 6.35 8.05 13.00 15.31 17.24 18.54 9.19

11 11 Сишәмбе 6.33 8.03 13.00 15.33 17.26 18.56 9.23

12 12 Чәршәмбе 6.31 8.01 13.00 15.35 17.28 18.58 9.27

13 13 Пәнҗешәмбе 6.29 7.59 13.00 15.37 17.30 19.00 9.31

14 14 Җомга 6.27 7.57 13.00 15.39 17.33 19.03 9.36

15 15 Шимбә 6.24 7.54 13.00 15.41 17.35 19.05 9.41

16 16 Якшәмбе 6.22 7.52 13.00 15.43 17.37 19.07 9.45

17 17 Дүшәмбе 6.20 7.50 13.00 15.45 17.39 19.09 9.49

18 18 Сишәмбе 6.17 7.47 13.00 15.46 17.41 19.11 9.54

19 19 Чәршәмбе 6.15 7.45 13.00 15.48 17.43 19.13 9.58

20 20 Пәнҗешәмбе 6.13 7.43 13.00 15.50 17.45 19.15 10.02

21 21 Җомга 6.10 7.40 13.00 15.52 17.48 19.18 10.08

22 22 Шимбә 6.08 7.38 13.00 15.54 17.50 19.20 10.12

23 23 Якшәмбе 6.06 7.36 13.00 15.56 17.52 19.22 10.16

24 24 Дүшәмбе 6.03 7.33 13.00 15.58 17.54 19.24 10.21

25 25 Сишәмбе 6.01 7.31 13.00 16.00 17.56 19.26 10.25

26 26 Чәршәмбе 5.58 7.28 13.00 16.02 17.58 19.28 10.30

27 27 Пәнҗешәмбе 5.56 7.26 13.00 16.04 18.00 19.30 10.34

28 28 Җомга 5.53 7.23 13.00 16.05 18.02 19.32 10.39

2014 ел ның 
бәй рәм һәм 
ял ла ры 

Ян варь ның 4 һәм 5 чис ло
лары шим бә һәм як шәм бе гә 
ту ры кил гән лек тән, ул көн нәр 
өчен 2 май бе лән 13 июнь 
җом га ла рын да ял итә чәк без.

Ә фев раль дә, бил ге ле, 
Ва тан ны сак лау чы лар кө нен 
бил ге ләп үтә чәк без. 23 е як
шәм бе гә ту ры кил гән гә, аның 
ялы 3 но ябрь гә кү че ре лә.

Ха лы ка ра ха тынкыз лар 
кө нен өч көн – 8, 9, 10 март та 
бәй рәм итә чәк без.

1, 2, 3, 4 май – Яз һәм хез
мәт бәй рә ме, 9, 10, 11 май – 
Җи ңү бәй рә ме көн нә ре. 

12, 13, 14, 15 июнь ял ла ры 
– Рос сия кө не уңа ен нан. 

1, 2, 3, 4 но ябрь – Ха лык
лар бер дәм ле ге кө не.

Камаллылар 
тагын килә

2426 ян варь да Га ли әс гар 
Ка мал исе мен дә ге та тар дәү-
ләт ака де мия те ат ры чал лы
лы лар га ка бат Ту фан Миң нул
лин пь е са сы бу ен ча ку ел ган 
“Мул ла” спек так лен күр сә тә
чәк. Аның премь е ра сы сәх нә гә 
уз ган ел чык ты, һәм та ма ша чы 
аңа бик те ләп йө ри. Чал лы ның 
яшь те атр сө ю че лә ре нә ка ма
ллы лар “Авыл эте Ак бай” спек
так лен тәкъ дим итә чәк.

Та ма ша лар КА МАЗ мә дә
ни ят са ра ен да бу ла.

Кот ка ру но ме ры 
– 112

Алайбо лай бе рәр бә ла гә 
та ры саң, әй тик, ян гын чык са, 
якын на ры гыз ка ты авы рып 
кит сә яи сә по ли ция яр дә ме ки

рәк бу ла кал са, “01”, “02”, “03” 
но мер ла ры на шал ты ра та сы 
икә нен кү бе без бе лә. Бе лә без 
дә бит, ан дый чак та кау шап 
ка лып,  ян гын сүн де рү че ләр не 
ча кы ра сы урын га по ли ци я гә 
шал ты ра ту ың да мөм кин. 

Әм ма бы ел дан Рос си я нең 
кай сы гы на поч ма гын да һәм 
нин ди ге нә бә ла гә та ры са
гыз да ба ры тик бер но мер – 
“112”гә ге нә шал ты ра та сы. 

Та тарс тан да бу но мер тәҗ
ри бә рә ве шен дә 2009 ел дан 
бир ле эш ли. Лә кин әле гә бар
лык шал ты ра ту лар да га дәт тән 

тыш хәл ләр бе лән бәй ле тү гел, 
күп ләр но мер ны бе леш мә те
ле фо ны бе лән бу тый икән. 

Ди мәк, рес пуб ли ка да сы
нау ны уз ган “112” про ек ты 
бы ел дан Рос си я нең баш ка тө
бәк лә ре нә дә кер те лә. 

Рос сия хал кы на 
хез мәт хак ла рын 
ат на са ен би рә 
баш лар га мөм-
кин нәр 

Дәү ләт Ду ма сы де пу тат
ла ры бы ел гы бе рен че уты
рыш ла рын да ук шун дый за кон 
про ек тын тик шер мәк че ләр. 
Алар фи ке рен чә, хез мәт ха кын 
еш рак тү ләү ком па ни я ләр нең 
эш че һәм хез мәт кәр ләр ал
дын да гы бу рыч ла рын ки ме тә
чәк, һәм ак ча ны баш ка ха җәт
ләр гә то ту ны чик лә я чәк

30 ап рель – мө сел ман ка лен да рен да 
из ге са нал ган Рә җәб ае ның бе рен че кө-
не. Бу ай да Иб ра һим пәй гам бәр нең, Гай сә 
пәй гам бәр нең ту ган көн нә ре һәм баш ка 
ис тә лек ле көн нәр бил ге ләп үте лә. Шу лай 
ук ке че хаҗ, гом рә ха җы кы лы на. 

2 май – Рә җәб ае ның бе рен че җом
га сы на кар шы кич – Рә га иб ки чә се дип 
ата ла. Мө хәм мәд пәй гам бәр нең әтиәни се 
Габ дул лаһ һәм Әми нә нең бер гә ку шы лу ын 
ис кә алу ки чә се дә. 

21 май – Идел Бол гарс та нын да Ис-
лам ди не рәс ми рә веш тә ка бул ител гән 
көн (310 нчы һиҗ ри, 922 нче ми ла ди ел).

26 май – Мигъ раҗ ки чә се. Мө хәм мәд 
пәй гам бәр нең Мәк кә шә һә рен нән Ие ру са
лим га һәм ан нан җи де кат күк кә – Ал ла һы 
Тә га лә нең тә хе те яны на кыл ган мог җи
за лы сә я хә те. Мигъ раҗ ура за сы 100 көн 
ура за то ту га тиң лә нә. 

13 июнь – Бә ра әт ки чә се, ягъ ни “Ләй
лә тулБә ра әт”. Бә хет һәм һәр төр ле уңыш
лар, из ге лек ләр иңә тор ган из ге көн. Нәкъ 
шу шы төн не Алла һы Тә га лә, һәр кем нең 
из ге га мәл лә рен һәм до га ла рын да ял ва рып 
со ра ган үте неч лә рен исәп кә алып, ке ше ләр
нең яз мы шы ту рын да ка рар ка бул итә. 

28 июнь – чи рат та гы из ге Ра ма зан ае 
һәм Ура за баш лан ган көн. 

23 июль – Ра ма зан аен да иң ка дер ле 
ки чә – Ка дер ки чә се.

28 июль – Гай дел-фи тыр. Ура за 
бәй рә ме. 

3 ок тябрь – Га рә фә кө не. Хаҗ кы
лу чы лар та ра фын нан Мәк кә янын да гы 
Га рә фә та вы на ба ру һәм тау итә ген дә 
на маз уку кө не. 

4 ок тябрь – Гай дел-Әдъ хә, Кор бан 
бәй рә ме. Ура за тә мам лан гач нәкъ 70 
көн нән соң баш ла на тор ган Кор бан ча лу 

бәй рә ме 3 көн дә вам итә. Бу көн Та тарс тан 
Җөм һү ри я тен дә ге бар лык ка лен дарь лар да 
да кы зыл төс бе лән бил ге лән гән.

5, 6, 7 ок тябрь – Тәш рикъ көн нә ре. 
Бу көн нәр дә мө сел ман нар фа рыз на маз
ла рын укы ган нан соң Ал ла һы Тә га лә не 
мак тап мах сус сүз ләр әй тә ләр. 

25 ок тябрь – яңа мө сел ман елы һәм 
Мө хәр рәм ае баш лан ган көн (1436 ел). 
Бу ай да күп итеп хәер (зә кят) би ре лә, из ге 
га мәл ләр кы лы на. 

3 но ябрь – Га шу ра бәй рә ме. Сөн ни
ләр Ал ла һы Тә га лә нең ун пәй гам бә ре нә 
күн де рел гән из ге лек лә ре хөр мә те нә, ә 
ши гый лар Мө хәм мәд пәй гам бәр нең оны гы 
Га ли хә ли фә нең улы Хө сә ен не (626680) 
җә за лап үте рү көн не мө ба рәк, из ге вә хөр
мәт ле са нап, ура за то та. 

19 де кабрь – Сә фәр ае баш лан ган 
көн.

Бе леп тор!


