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Боксбуенчатурнир

Бы ел Та тарс тан нан хаҗ кы лыр га 
1 мең 800 ке ше ба ра ала чак. Уз ган ел 
рес пуб ли ка га 1 мең 200 урын гы на би
рел гән иде. Го му мән Рос си я дән бы ел 
16 мең 400 ке ше хаҗ га ба рыр дип кө те
лә. Был тыр бу сан 20 мең 500 бул ган. 
Рос си я гә би рел гән урын нар ның ки мүе 
Мәк кә нең “әлХа рам” мә че тен дә тө зек
лән де рү үт кә ре лү гә бәй ле. 

Ка зан ның та гын 31 ча ты на, шул 
исәп тән, Мәс кәү, Ост ровс кий, Та тарс
тан, Бут ле ров урам на ры на да “акыл лы” 
све то фор лар ку е ла чак. Әле гә мон дый 
“акыл лы” җай лан ма лар баш ка ла ның 
65 ча тын да бар, та гын 35ен дә алар ны 
көй ләү ба ра. “Акыл лы” све то фор лар 
ку е лу га ма ши на лар ның К.Маркс, Горь
кий, Пав лю хин, Виш невс кий, Эс пе ран
то, Дос то евс кий, Ер шов, Се бер трак ты 
урам на ры аша узу тиз ле ге сә га те нә 5 
ки ло метр га арт кан.

Хә зер транс порт са лы мы үт кән са
лым чо рын нан соң ки лә тор ган ел ның 
1 ок тяб рен нән дә соң га кал мый ча тү лә
нер гә ти еш. Бу РФ Са лым ко дек сы ның 
икен че өле ше нә һәм “Фи зик зат лар 
мөл кә те нә са лым ту рын да” гы РФ за
ко ны ның 5 нче мад дә се нә үз гә реш ләр 
кер тү ха кын да” гы  2013 ел ның 2 де каб
рен дә им за лан ган ФЗ бе лән РФ Са лым 
ко дек сы на кер тел гән үз гә реш ләр ни ге
зен дә га мәл гә кер тел гән тө зәт мә. Элек 
транс порт са лы мын тү ләү нең соң гы 
сро гы 1 но ябрь иде.

31 март тан Чал лы да җә мә гать 
транс пор тын да йөрү бәясе 17 сум бу
ла чак. Бу хак та гы ка рар ны Та тарс тан
ның та риф лар ко ми те ты ка бул ит кән. 
Шә һәр не җә мә гать транс пор ты бе лән 
тәэ мин итү че оеш ма лар бә я нең 18 
сум га җит ке ре лү ен со ра са да, Чал лы 
баш кар ма ко ми те ты аны 17 сум итеп 
кал ды рыр га бул ды.

 
Чал лы да пен си о нер лар га һәм таш

ла ма лар дан фай да ла ну чы зат лар га 
бак ча га ба ру өчен ай са ен 6 та лон 
би ре лә чәк. Мон дый мөм кин лек Чал
лы бюд же ты һәм эш мә кәр ләр яр дә ме 
хи са бы на тор мыш ка ашы ры ла. Та лон 
алу өчен пен си о нер ның эш лә мә ве һәм 
бак ча сы бу луы шарт. Та лон нар 1 ап
рель дә би ре лә чәк. Алар бу ен ча хез мәт 
күр сә тү 1 май дан баш ла на.

Ту кай ның ту ган кө нен дә – 26 ап
рель көн не Ка зан да шә һәр кү ләм өмә 
уз ды рыр га җы е на лар. Шә һәр баш кар
ма ко ми те тын да хә бәр итү лә рен чә, 
баш ка ла ны чис тар ту эш лә ре нең иң 
авы ры, бе рен че чи рат та, то ракком му
наль ху җа лык өл кә сен дә хез мәт ку ю
чы лар җил кә се нә тө шә. Алар дан ка ла 
шә һәр не чүпчар дан арын ды ру да  200 
мең нән ар тык ка зан лы, 4 мең гә якын 
предп ри я тие һәм оеш ма кат на шыр, 
дип кө те лә.

1723 март көн нә рен дә СанктПе
тер бург та “Мә дә ни баш ка ла” исем ле 
V ха лы ка ра ачык кон курс уз ган. Ка зан 
фе де раль уни вер си те ты Яр Чал лы инс
ти ту ты ның “Сә йяр” ха лык бию ан самб
ле Гранпри га ла ек бул ган. 

1 ап рель дән Ка зан да буш лай та тар 
те ле курс ла ры ачы ла чак. Дә рес ләр 
Ка зан (Идел бу е) фе де раль уни вер си
те ты ның Фи ло ло гия һәм мә дә ни я та ра 
ком му ни ка ци я ләр инс ти ту ты ба за сын
да уза чак. Курс лар ап рель дән июнь гә 
ка дәр дә вам итә чәк. Укы ту ике төр кем
дә: баш лан гыч һәм дә вам ит те рү че төр
кем нәр дә алып ба ры лыр дип кө те лә. 
Язы лыр га те ләү че ләр гә anatele@bk.ru 
ад ре сы на 31 март ка ка дәр га ри за җи
бә рер гә ки рәк. Бу хак та Та тарс тан ның 
Мә га риф һәм фән ми нистр лы гын нан 
хә бәр итә ләр.

Төзелешобъектларында

Т ө п  о е ш  т ы  р у  ч ы  с ы   
“Камгэсэ нер гост рой” ачык ак
ци о нер лык җәм гы я те бул ган 
әле ге ярыш лар да рес пуб ли
ка быз спорт чы ла ры бе лән 
бер гә, Баш кортс тан, Ма рий 
Иле, Уд мур тия, Мор до вия, Чу
вашс тан рес пуб ли ка ла ры, Ки
ров, Тү бән Нов го род, Пен за, 
Са ра тов, Са ма ра, Уль я новск 
өл кә лә ре, Пермь крае вә кил
лә ре дә кат на ша . Яшь спорт
чы лар тан та на лы марш ас
тын да зал га чык ты лар. Алар

ны оеш ты
ру ко ми те ты 
вә кил лә ре 
– Та тарс тан 
Рес пуб ли ка

сы Дәү ләт Со ве ты де пу та ты, 
“Камгэсэ нер гост рой” ААҖ 
Ди рек тор лар со ве ты рә и се  
А. С. Ев до ки мов, “Яр Чал лы 
шә һә ре” му ни ци паль бе рәм
ле ге баш кар ма ко ми те ты ның 
Ком со мол ра йо ны ха ки ми я те 
баш лы гы урын ба са ры Р. Н. 
Ва фин, ат ка зан ган транс порт 
хез мәт кә ре, Яр Чал лы шә
һә ре бокс фе де ра ци я се нең 
мак тау лы пре зи ден ты Л. Д. 
Штейн берг, Со ци а лис тик Хез
мәт Ге рой ла ры Р. И. Җә лә ев, 

Н. Т. Аб
дул лин, В. 
С. Мәү ли
ков, дан
лык лы тө
зү че М. Ш. 
Би би шев 
кар шы ал
д ы  л а р . 

Мак тау лы ку нак лар ара сын
да Рим ма Алек санд ров на 
Ге ра си мен ко, Тать я на Ев
гень ев на Ба тен чук, Га ли на 
Ива нов на Наур би е ва, Ха фи за 
Фә рә хет дин кы зы Әгъ лә мо ва 
да бар иде.

 Тур нир да кат на шу чы лар
ны сә лам ләү өчен сүз Та тарс
тан Рес пуб ли ка сы Дәү ләт 
Со ве ты де пу та ты Алек сандр 
Сер ге е вич  Ев до ки мов ка би
рел де:

– Хөр мәт ле спорт чы лар, 
хөр мәт ле чал лы лы лар, ве
те ран нар, ку нак лар! Бү ген ге 
тан тана лы ва кый га бе лән ба
ры гыз ны да кот лыйм! Әле ге 
тур нир ның ига нә че лә ре бу ла

рак бар лык спорт чы лар га да 
зур уңыш лар, зур ка за ныш
лар, судь я лар га га дел хө кем 
итү лә рен те лим.

  Ком со мол ра йо ны ха ки
ми я те баш лы гы урын ба са ры 
Р. Н. Ва фин да үзе нең чы
гы шын да Яр Чал лы шә һә ре 
мэ ры Ва сил Га яз улы Шәйх
ра зи ев, шә һәр Сове ты де пут
атла ры кор пу сы исе мен нән 
ярыш лар ның баш ла нуы бе
лән кот ла ды. Ба ры сы на да 
исән лексау лык, уңыш лар, 
бә хет те лә гән нән соң, ярыш
лар ны ачык дип бел дер де.

Ярыш лар ның баш хөкем
дары – ха лы ка ра ка те го рия ле 
судья, СССР ның ат ка зан ган 
спорт мас те ры, бокс бу ен
ча дөнья чем пи о ны Ай рат 
Хам ма тов, баш хөкемдар 
урын ба са ры – Бө тен рос сия 
ка те го ри я ле судья Ра фис 
Мә җи тов.

Тур нир 29 март та фи нал 
ярыш ла ры бе лән тә мам ла
на чак.

25мартташәһәребезнең“Витязь”балаларһәмяшүсмерләрспорт
клубында1718яшьлекяшүсмерләрарасындабоксбуенчаИделбуе
федеральокругыберенчелегебашланды.ШәһәребезһәмКАМАЗав
тогигантынтөзегәнХезмәтГеройларыпризынаүткәрелүчеәлегеча
раКамгэсэнергостройның50,ЕвгенийНиканоровичБатенчукның
100еллыкюбилейларынабагышлапүткәрелә.

Актанышрайоныүзәге
неңяңамикрорайонын
дабалаларбакчасыса
лына.Аны“Төзелешне
механикалаштыруһәм
төзекләндерүтресты”
(ТМСиБ)ҖЧҖтөзүчелә
рекүтәрә.Объектны
1июньгәөлгертүбуры
чыкуелган.

Тө зе леш не ме ха ни ка лаш
ты ру һәм тө зек лән де рү трес ты 
Ак та ныш та күп тән нән эш ли 
ин де. Тө зек лән де рү эш лә
ре алып ба ра, яңа даняңа 
объ ект лар тор гы за.  Мә чет, 
Ба ла лар иҗа ты йор ты, 3 нче 
мәк тәп, про ку ра ту ра, банк 
би на ла ры, 32 фатирлы то рак 
йорт, Әнәк тә кош
чы лык фаб ри ка сы 
– алар әнә шун дый 
төр ле. Ак та ныш
ның 12 нче мик ро
ра йо нын да са лы
на тор ган ба ла лар 
бак ча сы – шул күп 
сан лы объ ект лар
ның чи рат та гы сы. 
“Бә лә кәч” прог рам
ма сы кы са ла рын да 
тө зе лү че объ ект ка 
Рес пуб ли ка бюд
же тын нан 70 млн 
сум  ак ча ка рал ган. 
Фи нанс лау да тот кар лык юк, 
ка рал ган сум ма ның яр ты сы 
үз ләш те рел гән ин де. Тө зе леш 

эш лә ре уз ган ел ның ок тябрь 
аен да баш лан ган. 

“Га дә ти бак ча үзе, 140 
ба ла га исәп лән
гән, – дип сөй ли 
“ТМ СиБ” ҖЧҖ нең 
учас ток баш лы
гы Ил шат Ха ри
сов. – Лә кин про
ек ты на ка ра сак, 
күп хез мәт та ләп 
итә тор ган объ ект 
икә нен кү рер без 
– авыр рак ди яр
гә ки рәк. Ок тябрь 
ур та  сын  да  эш
кә то тын дык. Һа
ва шарт ла ры ның 
уңай сыз ва кы ты, 

өс тә ве нә, көз яң гыр лы кил де, 
шу ңа кы ен лык лар бул ды. Шу
лай да, но ябрь аза гы на фун

да мент ны ко рып куй дык һәм 
де кабрь аен да кир печ са лу га 
ке реш тек. Хә зер икен че кат ны 
тә мам лап ки лә без. Шу шы көн
нәр дә тү бә ябу га ке ре шә без 
һәм сы лауби зәү эш лә ре нә 
әзер лек не баш ла я чак быз. 
Сан тех ник лар, вен ти ля ция 
ур наш ты ру чы лар ки леп эш кә 
то ты ныр га ти еш.

Мик ро ра йон га газ һәм су 
үт кә рел гән. Бак ча би на сын кү
тә рү бе лән бер гә тө зү че ләр газ 
ко тель ны е на фун да мент са лу 
бе лән шө гыль лә нә ләр. Ан да 
җы лы ту ка за ны бло гы ур наш
ты ры ла чак. 

Объ ект та бар лы гы 51 ке
ше эш ли, алар ара сын да бе
тон чы лар, таш чы лар, бал та 
ос та ла ры, ме ха ни за тор лар 
бар. Тех ни ка җи тәр лек. Кир печ 

сый фат лы, Ба ка лы дан, Чал
лы дан, Ка зан нан ки те ре лә. 

Әйт кә не без чә, бак ча ны тө
зү че ләр 1 июнь гә өл гер тер гә 
ти еш ләр. “Ты ры ша быз, әм ма 
авыр рак бу лыр, – ди бу ту ры да 
предп ри я ти е нең баш ин же не
ры Петр Скрип чен ко. – Кы шкы 
һа ва шарт ла рын да кир печ са
лу, го му мән, тө зе леш эш лә рен 
алып ба ру кат лау лы рак бит.” 

“Без ия лән гән ин де: бу рыч 
ку ел ган икән, ул үтә лер гә ти
еш, – дип сүз гә ку шы ла ТМ
СиБ ның Ак та ныш та гы ба за сы 
бе лән җи тәк че лек итү че Мир
сә лим Мир сә ет улы Сә е тов. 
– 3 нче мәк тәп не тө зе гән дә 
ав густ аен да тү шә ме юк иде, ә 
сен тябрь ба шы на өл герт тек.” 

Ахыры3нчебиттә

механизатор
мөхәммәтрәхимшәйдуллин

илшатХарисов
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Төзелешяңалыклары

Йортларга 
капиталь ремонт

Татарстанның 40 районында күп
фатирлы432йортларныкапитальре
монтлауэшләренәкерештеләр.

Бу хак та узган атнада ТР Хө кү мә те 
йор тын да уз ган рес пуб ли ка кү ләм ки
ңәш мә дә ТР тө зе леш, ар хи тек ту ра һәм 
то ракком му наль ху җа лык ми нист ры 
Ирек Фәй зул лин бел дер де. Ки ңәш мә не 
ви де о кон фе рен ция ре жи мын да рес пуб
ли ка ның му ни ци паль ра йон на ры бе лән 
ТР Премь ерми нист ры Ил дар Ха ли ков 
үт кәр де.

Тар мак ми нист ры бел дер гән чә, йорт
лар ның кап ре монт лау тө бәк прог рам
ма сы кы са ла рын да ул га мәл гә ку ел гач, 
ми лек че ләр ка пи таль ре монт фон ды фор
малаш ты ру ысу лы 45 көн эчен дә сай лар
га ти еш. Ак ча тө бәк опе ра то ры хи са бын да 
яки мах сус исәп тә җы е лыр га ти еш.

21 март ка бул ган мәгъ лү мат лар га 
ка ра ган да, 15,4 мең йорт ның 482 се ка
пи таль ре монт фон дын фор ма лаш ты ру 
ысу лын, 11 йорт банк та мах сус исәпхи сап 
сче тын сай ла ган.

Тө бәк опе ра то ры хи са бын сай лау чы
ла ры күп мөм кин лек ләр гә ия, дип бел
дер де Ирек Фәй зул лин. Бу – бар лык чы
га нак лар дан кер гән ак ча лар ның дәү ләт 
конт ро лен дә бу луы.

2014 ел ның күп фа тир лы то рак йорт
лар ны ка пи таль ре монт лау прог рам ма
сы на кил гән дә, ул ве домст во лар бе лән 
ки ле шен гән һәм ТР Ми нистр лар Ка би не
ты на ка рау өчен җи бә рел гән. Рес пуб ли ка 
прог рам ма сын фи нанс лау кү лә ме 4683 
млн сум тәш кил итә.

Дәү ләт то рак фон ды мәгъ лү мат ла ры
на ка ра ган да, 19 март ка 40 му ни ци паль 
ра йон да гы 432 йорт та кап ре монт эше нә 
ке реш те ләр.

Ирек Фәй зул лин 2014 ел да ба ла лар 
са вык ты ру ла герь ла рын да ка пи таль ре
монт прог рам ма сы ту рын да бел дер де. 

 “У ңай мо хит” прог рам ма сы кы са ла
рын да, 2014 ел да 135 со ци аль өл кә объ
ек ты җай лаш ты ры ла чак.

Мон нан тыш, 2014 ел да мәк тәп ләр не 
уңай лаш ты ру эш лә ре баш ка ры ла чак. Бу 
прог рам ма га 42 му ни ци паль бе рәм лек уч
реж де ни е лә ре кер тел гән, дип хә бәр итә 
ТР Пре зи ден ты мат бу гат хез мә те.

авыл лар га 
юллар ки лә

Агымдагыелдаавылҗирлекләре
нәдәүләттарафыннанигътибарар
тыргаохшаптора.ПрезидентРөстәм
Миңнеханов йөкләмәсе нигезендә
төзелгәншәһәрһәмавылюлларын
төзү,төзекләндерүпрограммасыкы
саларында2014елдареспубликаның
68авылынакатытүшәлмәлеюллар
салыначак.

Бу хак та Хө кү мәт йор тын да уз ган 
рес пуб ли ка ки ңәш мә сен дә Та тарс тан 
транс порт һәм юл ху җа лы гы ми нист ры 
Ле нар Са фин хә бәр ит те. Ми нистр ның 
сүз лә рен нән аң ла шыл ган ча, юл лы бу лу 
бә хе те нә иреш кән 68 авыл ның 40ына 
ас фальтбе тон тү шәл мә ле һәм кал ган 
28 авыл га кат наш тү шәл мә ле юл лар 
са лу план лаш ты ры ла. 

Мон нан тыш, га и лә фер ма ла ры һәм 
тер лек че лек комп лек сын юл лар бе лән 
тәэ мин итү прог рам ма сы на 70 объ ект 
кер тел гән. Бу мак сат ка 300 мил ли он сум 
ак ча бү леп би рел гән. Юл лар һәм кү пер
ләр тө зү, тө зек лән де рү прог рам ма сы на 

исә 2014 ел да 58 объ ект, 28 ав то мо биль 
юлы, ал ты кү пер кер гән.

Шу ны сын да әй тер гә ки рәк, Рос сия 
ка ты тү шәл мә ле юл лар са лу бу ен ча чит 
ил ләр дән шак тый ка лы ша. Әй тик, Ев ро
па ил лә ре мон дый төр юл лар ны без нең 
ил бе лән ча гыш тыр ган да 20 тап кыр күб
рәк са ла.

Ле нар Са фин баш ка ла юл ла ры ның 
да игъ ти бар дан чит тә кал ма я ча гын ис
кәрт те. Ка зан ның юл лар чел тә рен тәр
тип кә ки те рү кы са ла рын да 262 объ ект 
тө зек лән де ре лә чәк. Бу эш 1 мил ли ард 
67 мең сум га тө шә чәк.

Исе гез гә тө ше реп үтә без: 2014 ел да 
Татарстан Республикасы Пре зи денты 
Рөс тәм Миң не ха нов йөк лә мә се ни ге
зен дә шә һәр һәм авыл юл ла рын тө зү, 
тө зек лән де рү не күз дә тот кан мах сус 
прог рам ма тө зел де. Бу мак сат ка рес пуб
ли ка каз на сын нан якын ча 2 мил ли ард 
сум ак ча бү леп би рел де. Баш ка ла ның 
ав то мо биль юл ла рын рәт кә са лу өчен 
исә якын ча 1 мил ли ард сум тап шы
рыл ган. 

“ВатанымТатарстан”

– Ра мил Хәм зо вич, Сез
нең чә, кү зә нәк лебе тон за во
ды ның үз транс порт це хын
оеш ты ру мак сат ка яраш лы
бул ган мы?Мо ныничекдә лил
лиаласыз?

– Әл бәт тә. Үз транс порт це
хы на ия бу лу предп ри я тие өчен 
отыш лы. Бер дән,чит тән тех ни ка 
җә леп итү, һәр хәл дә, өс тә мә мә
шә кать ләр һәм өс тә мә чы гым
нар та ләп итәр иде дип уй лыйм. 
Икен че дән, бер кол лек тив та ур
так мак сат ка эш ләү дө рес рәк тер 
дип бе ләм. “Үзе без не ке” ди гән 
бер ләш те реп то ру чы тө шен чә 
бар: без нең цех – за вод ның үзе

не ке, ә за вод – цех ның үзе не ке. 
Бер ка зан да кай ный быз, ягъ ни, 
бу рыч лар да,  мак сат лар да бер. 
Һәр кем шу лар ны күз ал дын да 
то тып эш ли.

–Т ранс портце хыди гән дә,
йөкта шу ныкүз дәто та быз.Сез
җи тәк лә гән цех ташулмак
сатбе ләноеш ты рыл ганбит.
Бү генкол лек тивал ды нанин
дибу рыч ларку е лаһәмалар
үтә лә ме?

– Без предп ри я тие җи теш тер
гән про дук ци я не шә һәр дә ге һәм 
рес пуб ли ка да гы объ ект лар га та
шу бе лән шө гыль лә нә без. За вод 
эчен дә дә транс порт хез мә тен
нән баш ка бул мый. Про дук ция 
җи теш те рү өчен инерт ма те ри
ал лар та шу да без гә йөк лән гән. 
Без нең ка ра мак та 62 бе рәм лек 

тех ни ка: үз бу шат кыч лар, авыр 
йөк та шу ма ши на ла ры, буль
до зер лар, кран нар һәм җи ңел 
ма ши на лар,  ягъ ни, за вод өчен 
ки рәк ле бар лык төр тех ни ка. 

–Ул тех ни капредп ри я тие
эш чән ле ген ту лы сын ча тәэ
минитәр гәсә ләт ле ме?

– Го му мән ал ган да, транс порт 
це хы за вод ның их ты яҗ ла рын 
ка нә гать лән де рә. Кай бер за каз
чы лар про дук ци я не үз лә ре тө яп 
алып ки тә. Әм ма за каз лар ар тык 
кү бә еп кит кән дә, без чит тән тех
ни ка җә леп итәр гә мәҗ бүр без. 

–Төпза каз чы ла ры гызһәм
парт нер ла ры гызкем нәр?

– Без нең 
парт нер лар, 
и ң  б е  р е н 
че чи рат та – 
“Камгэсэ нер
гост рой” ААҖ 
һәм аның бү
лен дек предп
ри я ти е лә ре. 
Бү ген ге көн дә 
Ин но по лис ка 
тө зе леш ма
те ри ал ла ры – 
ти мербе тон 
эш лән мә ләр, 
фун  да  мент 
б л о к  л а  р ы , 
ко лон на лар, 
га зо бе тон та

шый быз. Көн са ен 20 ма ши на 
йөк оза та быз. Тү бән бь еф та гы 
из мәбе тон за во дын нан “Ала бу
га” икъ ти са ди зо на сы на бе тон 
та шый быз. Да и ми парт нер лар
дан та гын “Про фит” һәм “Ком
форт ное жилье” ком па ни я лә рен 
күр сә теп үтәр гә бу ла. 

– Чит тән тех ни ка җә леп
итә без,ди де гез.Ди мәк,транс
портце хынта гындаки ңәй тү,
үс те рүту рын дасүзалыпба ру
урын лы дыр.

– Һәм яңар ту ту рын да да. 
Бу оч рак та “Камгэсэ нер гост рой” 
ААҖ нең яр дә мен бил ге ләп ки
тәр гә ки рәк. Күп тән тү гел без нең 
парк ның ике өряңа үз бу шат кыч 
“КамАЗ” бе лән ту лы ла нуы – мо
ның ачык ми са лы. Үзе без дә ты

ры ша быз: ав ток ран са тып ал дык, 
ул за вод эчен дә кул ла ны ла. Әл
бәт тә, тех ни ка өз лек сез яңар ты
лып тор са ях шы, һәм без шу ңа 
ом ты лыр га ти еш.    

–Тех ни ка,биг рәктәис ке се,
ва ты лу чанбу ла...

– Кыз га ныч ка кар шы, шу
лай. Үзе без нең ре монт ба за быз 
юкюгын, әм ма ре монт эш лә рен 
мөм кин бул ган ча үз кө че без бе
лән баш ка рыр га ты ры ша быз. 
Ар тык кат лау лы га кит сә ге нә 
ре монт оеш ма ла ры на мө рә җә
гать итә без. 

–Ди мәк,цех тама ши натө зә
тер дәйбел геч ләрдәбар?

– Ә йе, ике ме ха ни гы быз, 
сле сарь, эре теп ябыш ты ру чы 
бар. Алар дан тыш та гын  ма ши
на йөр тү че ләр, дис пет чер лар, 
опе ра тор, буль до зер чы лар, йөк 

тө я геч тә эш ләү че, трак тор чы
лар – кол лек тив та бар лы гы 70 
ке ше. Тот рык лы эш ли без, ки леп
ки теп йө рү че ләр юк дә рә җә сен
дә. Эш ләү че ләр нең ур та ча яше 
40 ти рә сен дә. Хез мәт хак ла ры 
эш ләү гә ка рап тү лә нә. Сүз уңа
ен нан, Сер гей Кашаприн, Фә нил 
Мин хә е ров, Фе дор Ти тов, Дмит
рий Ада мов, Люд ми ла Ша ро но
ва лар га на мус лы хез мәт лә ре 
өчен рәх мәт бел де рә сем ки лә. 
Җы еш ты ру чы быз Зи на и да Ива
нов на Ша та ло ва да мак тау га бик 
ла ек. Ма ши на йөр тү че ләр дән 
та гын Вик тор Ан то но вич Глеб
ко ны бил ге ләп үтә сем ки лә. Ул 
тө зе леш кә ком со мол пу тев ка сы 
бе лән Бе ло рус си я дән кил гән 
ке ше. Шу шын да төп лә неп кал
ган. “Камгэсэ нер гост рой” ның 6 
нчы ав то ху җа лы гын да транс
порт чы лар бри га ди ры бул ган. 
Транс порт це хы оеш кач, ЗЯБ ка 
ки леп, әле гә чә шу шын да эш лә
вен дә вам итә. Без аны яшь ләр гә 
үр нәк итеп ку я быз.

–Яшь ләрди гән нән, алар
ныңтранс порт таэш ләүте лә ге
биктизсү ре лер гәмөм кин.Ни
ди сәңдә,җи ңелхез мәттү гел.
Сез, цех баш лы гы бу ла рак,
яшь ләр не кы зык сын ды ру да
нин ди   ча ра лар үтем ледип
са ный сыз?

– Бе лә сез ме, мин үзем дә 
хез мәт юлым ны “ЗИЛ” да бе тон 

та шу дан баш ла дым. Яшь ке нә 
бу лу ы ма ка ра мас тан, өряңа ма
ши на га утырт ты лар. Ме нә шул 
чак та ми ңа ыша ныч бел де рү че
ләр гә го ме рем буе рәх мәт ле мен. 
Яшь ләр гә ыша ныр га, мөм кин лек 
би рер гә ки рәк. Үз тәҗ ри бәм нән 
чы гып, яңа “КамАЗ” лар ның бер
се нә яшь егет лә ре без дән Ри
нат Са ми гул лин ны утыр тыр га 
тәкъдим ит тем. Җа вап лы, эшен 
яра та, ыша ны чы быз ны ак лар 
дип уй лыйм.

–Яшь тәнма ши найөрт кән
кеш енеңтранс портце хынҗи
тәк лә вета би гый.Аң ла вым ча,
Ра милХәм зо вич,СезКү зә нәк
лебе тонза во дын дадаоч рак
лыке шетү гел.

– Мин за вод та Хә ми дул лин
нар ди нас ти я се нең өчен че бу ын 
вә ки ле. Ба бам Һа ди Хә ми дул
лин за вод ны тө зү дә кат наш кан. 
Әти ем Хәм зә Хә ми дул лин да 
за вод тө зе ле шен дә эш лә гән. 
Ан нан ар мия хез мә тен дә бу лып, 
кайт кач та гын шу шын да ур наш
кан. Баш дис пет чер бу лып, пен
си я гә дә шу шын нан кит те. Ул 
– КА МАЗ тө зе ле ше удар ни гы. 
Мин ЗЯБ ка кил гәч ике ел ма
ши на йөр тү че бу лып эш лә дем. 
Ан нан дис пет чер, кур кы ныч
сыз лык хез мә те баш лы гы, ди
рек тор урын ба са ры, ло гис ти ка 
бү ле ге баш лы гы ва зи фа ла рын 
баш кар дым. Соң гы ал ты ел да 
транс порт це хы бе лән җи тәк че
лек итәм. Атаба бам ның эшен 
дә вам итәм дия алам.

–Транспортце хыбаш лы
гы ныңэшени дәнбаш ла на?

– Тех ни ка ның кай сын кая җи
бә рә сен тә га ен ләү дән. 

–Ир тәнир түк ме?
– Юк, һәр ту а сы көн нең бу

рыч ла рын без кич тән үк бил ге
ләп ку я быз.

РизидәКамалоВасөйләште

Фә нил На зыйф улы Мин хәе ров транс порт це хы
на 56 ел элек ки лә. Баш тан ул “Ст ройКран” оеш ма
сын да 15 ел ма ши на йөр тү че бу лып эш ли. “Туз ган 
то рак ны бе те рү” прог рам ма сы бу ен ча да бик күп 
объ ект лар га тө зе леш ма те ри ал ла ры та шый Фә нил. 
Аның ул ва кыт та гы фи да карь хез мә те “Ка зан ның 
1000 ел лы гы” ме да ле бе лән бә я лән гән. Хә зер Ф. 
Мин хә е ров   ярым та гыл ма лы “Ка мАЗ” ма ши на
сын ияр ли, объ ект лар га ки рәк ле бул ган   тө зе леш 
ма те ри ал ла рын үз ва кы тын да ки те реп җит ке рер гә 
ты ры ша ул. Уз ган ел лар ны Фә нил гә бер тук тау сыз 
Ка зан га фут бол ста ди о ны, аг роп ром парк тө зе леш
лә ре нә йө рер гә ту ры кил гән бул са, хә зер юл ла ры 
ан нан да ерак ка – Юга ры Ос лан ра йо нын да алып 
ба ры лу чы Ин но по лис ка ук кит кән. 

“Тө зе леш тә иң кы е ны шо фер лар га элә гә бит, – ди 
Ф. Мин хә е ров. – Чөн ки юл лар да, кай бер чак та без нең зур “Ка мАЗ” лар бе лән бо ры лыр лык урын на
ры да бул мый. Ә объ ект ка ки лер гә ки рәк”. Фә нил үзе нә тап шы рыл ган тех ни ка ны һәр ва кыт  ка рап, 
сак лап то та. Ки лә чәк тә дә имин юл лар на сыйп бул сын аңа.

РамилХәМИДУллИН:

“Камгэс ЗЯБ”ҖЧҖ неңтранс портце хыое шу гаикедис тә
ел гаякынва кытуз ган.1995елда“ЗЯБ”ААҖбазасында
оешканколлективтабүген70кешеэшли.Цехныңэшчән
легеһәмколлективалдынакуелганбурычлартурында
безаныңҗитәкчесеРамилХәмзәулыХәмидуллинбе
ләнсөйләшәбез.

РинатСамигуллин
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Камгэсэнергостройның50еллыгына
Белептор

Бил ге ле, Ра фис Са бир җа
нов ның исе ме шә һәр дәш лә ре
без гә бри га дир бу ла рак кы на тү
гел, КА МАЗ кон ве йе рын нан бе
рен че “Ка мАЗ” ма ши на сын алып 
чык кан эки паж әгъ за сы бу ла рак 
та таныш. Ә Камгэсэнер гост рой
га ул 1965 ел ның ию нен дә ки лә. 
3 нче тө зүмон таж ида рә се нең 
кадр лар бү ле ге баш лы гы Ан
то ни на Пав лов на Ге вор гян аны 
эш кә ала. Ар ми я гә ка дәр бер ел 
мон таж чы өй рән че ге бу лып эш
ли. Рафис Сабирҗановның ГЭС 
бис тә сен дә иң бе рен че тө зе гән 
йор ты 1/15. Ар ми я дән соң шул 
ук бри га да га эш кә кай та. 1969 
ел ның ахы рын да Ка ма ав то мо
биль за во ды ту рын да сүз ләр чы
га баш ла гач, эш кә ки лү че ләр нең 
дә са ны арт кан нан ар та. ГЭС 
бис тә сен дә   чит тән ки лү че ләр 
өчен 6/9 йор тын тө зегәннәрен 
дә онытмый ветеран. Р. Са бир
җа нов эш лә гән бри га да да зу
рай ган нан зу рая, бри га дир лар 
да алы шы нып то ра. 1970 ел ның 
ма ен да Ра фис ны ва кыт лы ча 
гы на бри га дир итеп ку я лар. Ул 
ва кыт та аңа 23 яшь бу ла. Ва
кытлыча гына бригадир итеп 
кулган Рафис Сабирҗановка 17 
ел бригада белән җитәкчелек 
итәргә туры килә.

Р. Сабирҗанов бри га дасы  
ГЭС бис тә сен дә 5, 6, 7, 8, 10 
нчы комп лекс лар да то рак йорт
лар тө зү дә кат на ша. ЗЯБ бис
тә сен дә дә күп йорт лар җит
ке ре лә. Ан нан соң бригаданы 
Яңа шә һәр гә кү че рә ләр. Вик тор 
Фи ли мо нов җи тәк че ле ген дә ге 
мон таж чы лар бри га да сы бе лән 
янә шә эш ли ләр. Йорт ның бер 
сек ци я сен Р. Са бир җа нов бри га
да сы, икен че сен В. Фи ли мо нов 

егет лә ре мон таж лый. Бри га да
лар ара сын да ярыш лар оеш ты
ры ла: әле бер се ал га чы га, әле 
– бер се. Шу шы ярыш лар ның 
бер сен дә Яңа шә һәр нең бе рен
че то рак йор тын тө зү хо ку кын В. 
Фи ли мо нов бри га да сы ала һәм  
яңа оеш кан 62 нче тө зүмон таж 
ида рә се сос та вын да  Яңа шә
һәр гә ки тә. 

Күп тән тү гел ара быз дан 
кит кән дан лык лы бри га дир Рә
ис Сә ла хов ны да җы лы хис ләр 
бе лән ис кә ал мый бул ды ра ал
ма ды ве те ран. Ике дус 1969 ел
дан бир ле бер гә эш ли ләр. Рә ис 
–  бал та ос та сыбе тон са лу чы, 
ә Ра фис мон таж чы бу ла. Рә ис 
Сә ла хов бе рен че ләр дән бу лып 
комп лекс лы бри га да оеш ты ра, 
“көп чәк тән” мон таж лау, ягъ ни 
йорт де таль лә рен за вод тан ук 
әзер ки леш алып ки леп ур наш
ты ру алы мын кул ла на. Аның 
го му мән һәр баш лан гыч та бе
рен че бу лу ын билгеләп үтте Р. 
Са бир җа нов. 

Бал та ос та ла рын, мон таж чы
лар ны, сы лау чыби зәү че ләр не 
бер ләш тер гән  комп лекс лы бри
га да лар  ар тын нан ук бас ты рып 
сы лау чыбуя у чы лар ки лә, сте
на лар га обой лар ябыш ты ры ла, 
тә рә зәишек ләр бу я ла. Соң рак 
Р. Са бир җа нов бри га да сы да сы
лау чы лар һәм бал та ос та ла ры 
бри га да сы бе лән бер лә шә.

“1969 ел да Йорт лар тө зү ком
би на ты ди рек то ры Ма рат Ша кир 
улы Би би шев бе лән та ныш тым, 
– дип ис кә ал ды Р. Са би рҗа нов, 
– мин ар ми я дән соң мон таж чы 
бу лып эш лим. ГЭС бис тә се нең 2 
нче комп лек сын да ки тап ки бе те 
са ла идек. Ме нә шул ва кыт тан 
бир ле Ма рат Ша ки ро вич бе лән 
бер гә эш лә дек. Бә хәс ләш тек тә, 
бербе ре без гә үп кә ләш тек тә, 
дус лаш тык та. Го му мән ми нем 
тор мы шым да ях шы ке ше ләр 
күп оч ра ды. Ирек Аб дул ло вич 
Га ли ев та, Ви та лий Се ме но вич 

Не пом ня щий да, Хә ниф Кы я мо
вич Бе ля ев та ми нем тор мы шы
ма нин ди дә бул са яңа лык алып 
кил гән, мәң ге хә те рем дә уе лып 
кал ган шә хес ләр. Мин алар ны 
һәр ва кыт ти рән хөр мәт бе лән 
ис кә алам”.

Ме нә шу лай ел лар уза то ра. 
Р. Са бир җа нов ның ул ел лар да гы 
ки е рен ке хез мә те “Камгэсэ нер
гост рой”,  рес пуб ли ка һәм шә һәр 
та ра фын нан да  юга ры бә я лә
нә. 1970 ел да аңа “Хез мәт тә ге 
ба тыр лык өчен” ме да ле тап шы
ры ла. КА МАЗ ның бе рен че чи
ра ты объ ект ла рын тө зе гән дә ге 
фи да карь хез мә те өчен По чет 

бил ге се ор де ны на ла ек бул са, 
икен че чи рат өчен ул Хез мәт 
Кы зыл Бай ра гы ор де нын ала.  
1974 ел да ВЦСПС ча кы руы бу
ен ча Мәс кәү дә Кы зыл мәй дан
да де монст ра ци я дә кат на шу 
хо ку кына ия була.  Ә 1976 ел да 
КА МАЗ ның баш кон ве йе рын нан  
ма ши на йөр тү че В. Пе ре тол чин, 
мон таж чы Д. Заг ре бель ный бе
лән бер гә бе рен че “Ка мАЗ5320” 

ма ши на сын алып чы гу чы эки
паж сос та вы на ке рү не Ра фис 
Са ли хо вич бик дул кын ла нып 
ис кә ала. Ра фис Са бир җа нов 
өч ча кы ры лыш рәт тән шә һәр 
Со ве ты де пу та ты бу лып сай ла
на, пар ти я нең Та тарс тан өл кә 
ко ми те ты әгъ за сы бу лып то ра. 
Ә 1975 ел ның де каб рен дә аны 
КПСС ның XXV съ ез ды на де ле
гат итеп җи бә рә ләр. Ул ва кыт та 
аңа 29 яшь бу ла.

“Камгэсэ нер гост рой ми нем 
тор мы шым да хә лит кеч роль не 
уй на ды, – ди ве те ран. –  Ми
нем хез мәт би ог ра фи ям нәкъ 
ме нә шу шы оеш ма дан баш лан
ды бит”.

1982 ел да КПСС Үзәк Ко ми
те ты ның авыл ху җа лы гын кү тә
рү ту рын да гы ка ра ры чык кач, 
Ра фис Са бир җа нов күр ше Ту кай 
ра йо ны ПМК сы на ки тә, авыл ху
җа лы гы объ ект ла ры тө зи.

Ра фис Са ли хо вич  хә зер 
дә тө зе леш не таш ла ма ган. Ул 

тө зе леш бу ен ча кон суль тант. 
Ха ты ны Са җи дә Габд рәү ф 
кызы бе лән ике кыз тәр би я ләп 
үс тер гән нәр. Гү зә лия – та биб, 
Гөл на ра икъ ти сад чы һө нә рен 
сай ла ган нар. Кыз ла ры ның да, 
онык ла ры Рим һәм Са фи я нең  
дә  һәр уңы шы на сө е неп яши
ләр алар. 

Х.СпиРюшина

«Ак та ныш ның ра йон үзә ген дә 9 мең 
ке ше яши. 3 ур та мәк тәп, спорт комп
лек сы, 5 бак ча эш ли. Лә кин туу чы лар 
са ны ар тып то ра бит, Ак та ныш та ба
ла лар га урын җит ми, та гын берике 
бак ча ки рәк әле», – дип бак ча ның бик 
ва кыт лы һәм урын лы тө зе лү ен та гын 
бер кат ас сы зык лый ул.

Мир сә лим Мир сә е то вич ад ми нист
ра ци я дә җа вап лы урын нар да, ком со мол 
һәм пар тия эш лә рен дә эш лә гән, ра йон
ның ад ми нист ра ция баш лы гы урын ба
са ры дә рә җә се нә кү тә рел гән ке ше. 
Пен си я гә чык кач та тәҗ ри бә ле оеш ты
ру чы ны Тө зе леш не ме ха ни ка лаш ты ру 
һәм тө зек лән де рү трес ты на ча кы рып 
ал ган нар, бу җа вап лы эш кә алы ну ы на 
ин де 9 ел икән. Объ ект та ул  го му ми 
оеш ты ру эш лә ре өчен җа вап лы. ”Көн дә 
100120 ке ше не аша та быз. Вах та ысу лы 
бе лән йө реп эш ләү че ләр өчен ку нуто
ру урын на рын көй ли без”, – ди. 

Мир сә лим Мир сә е то вич та, баш ин
же нер Петр Ск рип чен ко да Ак та ныш 
ра йо ны җи тәк че ле ге нең тө зе леш кә 
уңай мө нә сә бә тен ае рым ас сы зык ла
ды. Ак та ныш му ни ци паль ра йо ны баш

лы гы Фа ил 
М и с  б а х 
улы Ка ма
е в  б е  л ә н 
баш к ар ма 
к о  м и  т е т 
җи тәк че се
н е ң  и н ф 
раст рук ту
ра бу ен ча 
урын ба са
ры Рус лан 
И л ү с  ул ы 
Га ри пов ка 
һ ә р  в а  к ы т 
яр дәм итә 
к и  л ү  л ә  р е 
өчен  рәх
мәт ле бу лу ла рын бел дер де ләр. 

Ра йон баш лык ла ры йөз бе лән тор
ган да, тө зе леш ма те ри ал ла ры һәм фи
нанс лар тот кар лан ма ган да, объект ны 
ва кы тын да өл гер тү гә җит ди кар шы лык 
юк ке бек. Һа ва шарт ла ры да уңай
лан са, тө зү че ләр нең эше та гын да 
көй ле рәк ба рыр һәм алар объ ект ны 
бил ге лән гән көн гә тап шы рыр лар дип 
өмет лә ник.

Р.КамалоВа

Төзелешобъектларында

70елларбашындаЧаллыҗирлегендәбашланганзур
төзелешкәилебезнеңтөрлепочмакларыннанкешеләр
агыла.20нчегасыртарихыныңиңяктысәхифәләрен
язучыларарасындаунмеңнәрчәэнтузиастларбула.Ул
вакытташәһәребезнебашлаптөзибашлаганколлек
тивларбеләнҗитәкчелекитүчебригадирларныңданы
бөтенилебезгәтаныла.АларарасындаРафисСабир
җановбригадасыдабула.

Алдарлар
яңаысулларнытаба
Кәрәзлетелефоннаншал

тыратып алдауның тагын
беряңаысулыачыкланган.
Хокуксакчыларыаңбулыр
гачакыра.

Кә рәз ле те ле фон га ират 
яки ха тынкыз шал ты ра та һәм, 
үзен элем тә чел тә ре нең ин же
не ры дип та ныш ты рып, элем
тә ли ни я сен тик ше рү сыл та вы 
бе лән бер ни чә сан һәм сим вол 
ком би на ци я сен җы яр га тәкъ дим 
итә. Або нент әгәр мо ны эш лә сә, 
үз кул ла ры бе лән үз те ле фо
ны ның SIMкар та сы на юл ача 
бу лып чы га, дип те ле фон нан 
ал дау ның яңа тө ре ту рын да ки
сә тә Эч ке эш ләр ми нистр лы гы 
хез мәт кәр лә ре. Элем тә не тик
ше рү һәм сан нар җыю схе ма сы 
Та тарс тан өчен ча гыш тыр ма ча 
яңа, әм ма бик кур кы ныч ысул, 
ник ди гән дә, афе рист лар шул 
рә веш ле ерак тан то рып чит 
ке ше те ле фо ны на юл ача һәм 
ки лә чәк тә аның исә бен нән шал
ты ра тыр га мөм кин лек ала. Шу
ңа кү рә, бел геч ләр алар бе лән 
сөй лә шү не тиз ге нә тук та тыр га 
һәм чел тәр ком па ни я лә ре нең 
бер нин ди дә шал ты ра ту ла ры на 
ышан мас ка ки ңәш итә.

БДИ26майда
стартала

РоссияМәгарифһәмфән
министрлыгыбыелбердәм
дәүләтимтиханнарын  тап
шырукөннәренраслаган.

БДИ ның төп дул кы ны 26 
май да (дү шәм бе) старт ала, ул 
көн не уку чы лар ге ог ра фия һәм 
рус әдә би я тын нан им ти хан би
рә ала. 29 май да – рус те ле, 5 
июнь дә – ма те ма ти ка, 2 июнь
дә – чит тел ләр бу ен ча (инг лиз, 
фран цуз, не мец, ис пан) һәм 
фи зи ка, 9 июнь дә – ин фор ма
ти ка һәм ИКТ, би о ло гия, та рих, 
11 июнь дә – җәм гы ять бе ле
ме һәм хи ми я дән им ти хан нар 
тап шы ры ла. Ва кы тын нан ал да 
– 21 ап рель дә – рус те ле, 28 
ап рель дә – ма те ма ти ка, 24 ап
рель – чит тел ләр, ге ог ра фия, 
хи мия, та рих, 5 май – ин фор ма
ти ка һәм ИКТ, би о ло гия, җәм
гы ять бе ле ме, рус әдә би я ты, 
фи зи ка фән нә рен нән им ти хан 
би рү мөм кин бу ла чак. Бар лык 
фән нәр бу ен ча БДИ сә гать 10 
да баш ла на.

Аны Та тарс тан мө
сел ман на ры ның дәгъ
вәт бү ле ге һәм нә за рәт 
кар шын да гы “Зә кят” ко
ми те ты оеш тыр ды лар. 
“Зә кят” ко ми те ты рә и се 
урын ба са ры Ил нур хәз
рәт Әх мә тов бо лай ди де: 
“Үт кән ел ди ни уку йор тын 
тә мам ла ган 18 еге те без 
имам лык эше нә ке реш те. 
Алар га грант лар би рел
де. Ош бу ча ра да алар га 
яр дәм итү өчен оеш ты
ры ла. Мак са ты быз – яшь 
хәз рәт ләр яны на ба ла
лар ны күб рәк җә леп итү. 
Икен че мак сат – 2425 
май да Бол гар да уза чак 
рес пуб ли ка вик то ри на сы 
өчен урын нар да җи ңү че
ләр не бил ге ләү.”

Бу көн не зал ба ла лар 
бе лән шыг рым ту лы иде. 
Җы е лу чы лар ны иң баш

та Чал лы шә һә ре имам
мөх тә си бе Әл фәс хәзрәт 
Гай фул лин сә лам лә де. 
Нә за рәт нең дәгъ вәт бү
ле ге хез мәт кә ре Ти мер
га ли хәз рәт Юл да шев со
рауҗа вап лар ны бик җан
лы итеп алып бар ды. Ул 
вик то ри на баш лан ган чы 
Ал ла һы Тә га лә нең дөнь
я ны хик мәт бе лән яра туы 
ха кын да ба ла лар га бик 
эч тә лек ле вә газь дә сөй
ләр гә өл гер де. Шу лай ук 
ош бу те ма га ви де о фильм 
күр сә тел де. Буш ара лар
да Рос сия Ис лам Инс ти
ту ты мө гал ли ме Иль яс 
хәз рәт Ха ли ков мө нә җәт
ләр баш кар ды. Ул шу лай 
ук пәй гам бәр ләр, алар
ның җә мә гать лә ре, ана
ла ры, ба ла ла ры исе мен 
йөр тү че ләр не сәх нә гә 
ча кыр ды һәм һәр бер се нә 

үзе яз дыр ган мө нә җәт ләр 
дис кын бү ләк ит те.

Вик то ри на җан ла на 
бар ды. Со рау ар тын нан 
со рау яу ды. Һәр со рау га 
дө рес җа вап бир гән ба
ла га бер ме даль, ае ру ча 
төп ле җа вап лар га ике 
ме даль би рел де. Кай бер 
ба ла лар өч, икен че лә
ре ике шәр ме даль туп
ла ды лар. Ан на ры алар 
сәх нә гә ча кы рыл ды. Һәм 
Та тарс тан мө сел ман на ры 
Ди ния нә за рә те мөф тие 
урын ба са ры Ни яз хәз рәт 
Са би ров җи тәк че ле ген
дә ге жю ри алар ара сын
нан иң ях шы лар ны бил ге
лә де. Бәй ге нең җи ңү че се 
итеп 2 нче гим на зия уку
чы сы Сәй дә Хө сә е но ва 
та ныл ды. Икен че, өчен че 
урын нар да – Габд рах
ман Шәй хе вә ли ев һәм 
Гос ман Га фи я тул лин. 
Җи ңү че ләр гә ис тә лек ле 
бү ләк ләр тап шы рыл ды. 
Ә кал ган ба ла лар га шо
ко лад та ра тыл ды.

Ба ла лар бик тә эч тә
лек ле һәм өс тә мә гый лем 
би рә тор ган ош бу ча ра
дан ка нә гать кал ды лар.

Башы1нчебиттә

Исламһәмбез
22марттаЧаллыныңМулланурВахитов
исемендәге2нчетатаргимназиясендәшә
һәрнеңтатармәктәпләрендәбелемалучы
балаларыарасында“СинИсламныбелә
сеңме?”дигәнтемагавикторинаүткәрелде.

Конвейерданберенчеавтомобильчыга

мирсәлимСәетов



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

Та һ и р  Га б д ел ка д ы й р  ул ы 
Минһаҗев – «Камгэсэнергострой» 
ААҖ Казан филиалының логистика 
буенча директоры,

Рамил Миңнеәхмәт улы Хәсәншин 
– милек белән идарә итү бүлегенең база 
идарәчесе.

* * *
“Камгэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 

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

Ва лен ти на Фе до ров на Смо лен ко
ва – эш бү лү че,

Тать я на Ни ко ла ев на Бес мель це ва 
– ар ма ту ра чел тәр лә рен һәм кар кас ла
рын эре теп ябыш ты ру чы,

Фәй рү зә За кир кы зы Фәр хет ди
но ва – ти мербе тон эш лән мә ләр һәм 
конст рук ци я ләр не фор ма га са лу чы,

На и лә Ну рый кы зы Иб ра һи мо ва 
– хез мәт һәм эш хак ла ры бу ен ча әй дәп 
ба ру чы ин же нер,

Люд ми ла Алек санд ров на Фро ло ва 
– әй дәп ба ру чы ме нед жер,

Фә нүз Фә рит улы Ка ма лов – вак
лау чытө ю че,

Лу и за Зө фәр кы зы Су ба е ва – ЭВМ 
опе ра то ры,

Сер гей Аль берт улы Ха фи зов – 
электр бе лән эре теп ябыш ты ру чы,

Ди нар На ил улы Бад гут ди нов – 
то карь,

Ан тон Ев гень е вич Со ло мо хин 
– ти мербе тон эш лән мә ләр һәм конст
рук ци я ләр не фор ма га са лу чы.

* * *
“Камгэсэ нер гост рой” ААҖ баш

кар ма ди рек ци я сен дә җы еш ты ру чы 
бу лып эш ләү че Тать я на Алек санд ров
на Оси по ва ны юби лее бе лән кот лап, 
исән лексау лык, ба ла ла ры ның, онык
ла ры ның иге ле ген кү реп хә ер ле го мер 
ки че рү ен те ли без. 

Динвәмәгыйшәт

Чаллы мөселманнары өчен намаз вакытлары

Милади
апрель

Һиҗри 1435 Атна көне Иртәнге 
Фәҗер

Кояш 
чыга

Өйлә 
Зөһер

Икенде 
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн 
озынлыгы

 1 29 раб. ахир Сишәмбе 4.32 6.02 13.00 16.58 19.07 20.56 13.05

 2 1 җөм. әүвәл Чәршәмбе 4.29 5.59 13.00 17.00 19.09 20.59 13.10

 3  2 Пәнҗешәмбе 4.26 5.56 13.00 17.01 19.11 21.01 13.15

 4  3 Җомга 4.24 5.54 13.00 17.03 19.14 21.04 13.20

  5  4 Шимбә 4.21 5.51 13.00 17.04 19.16 21.07 13.25

  6  5 Якшәмбе 4.19 5.49 13.00 17.06 19.18 21.09 13.29

  7  6 Дүшәмбе 4.16 5.46 13.00 17.07 19.20 21.12 13.34

  8  7 Сишәмбе 4.13 5.43 13.00 17.09 19.22 21.15 13.39

  9  8 Чәршәмбе 4.11 5.41 13.00 17.10 19.24 21.18 13.43

10   9 Пәнҗешәмбе 4.08 5.38 13.00 17.11 19.26 21.20 13.48

11 10 Җомга 4.06 5.36 13.00 17.13 19.28 21.23 13.52

12 11 Шимбә 4.03 5.33 13.00 17.14 19.30 21.26 13.57

13 12 Якшәмбе 4.01 5.31 13.00 17.15 19.32 21.29 14.01

14 13 Дүшәмбе 3.58 5.28 13.00 17.17 19.34 21.32 14.06

15 14 Сишәмбе 3.56 5.26 13.00 17.18 19.36 21.35 14.10

16 15 Чәршәмбе 3.53 5.23 13.00 17.20 19.38 21.38 14.15

17 16 Пәнҗешәмбе 3.51 5.21 13.00 17.21 19.40 21.41 14.19

18 17 Җомга 3.48 5.18 13.00 17.22 19.42 21.44 14.24

19 18 Шимбә 3.46 5.16 13.00 17.24 19.44 21.48 14.28

20 19 Якшәмбе 3.43 5.13 13.00 17.25 19.46 21.51 14.33

21 20 Дүшәмбе 3.41 5.11 13.00 17.26 19.48 21.54 14.37

22 21 Сишәмбе 3.39 5.09 13.00 17.28 19.50 21.58 14.41

23 22 Чәршәмбе 3.36 5.06 13.00 17.29 19.52 22.01 14.46

24 23 Пәнҗешәмбе 3.34 5.04 13.00 17.30 19.54 22.05 14.50

25 24 Җомга 3.31 5.01 13.00 17.31 19.56 22.08 14.55

26 25 Шимбә 3.29 4.59 13.00 17.33 19.58 22.12 14.59

27 26 Якшәмбе 3.27 4.57 13.00 17.34 20.00 22.16 15.03

28 27 Дүшәмбе 3.25 4.55 13.00 17.35 20.02 22.19 15.07

29 28 Сишәмбе 3.22 4.52 13.00 17.36 20.04 22.23 15.12

30 29 Чәршәмбе 3.20 4.50 13.00 17.38 20.06 22.27 15.16

Бәйге

Туганлыкҗепләрен өзгән һәм күр�
шеләренрәнҗеткәнкешеләргәКыямәт
көннеАллаһыТәгаләрәхмәткүзебелән
карамас.

АллаһыТәгаләгә инанудан соң иң�
беренчегамәл–халыккакаратамәхәб
бәткүрсәтү.

Әмирләрнеңбүләкалуы–хәрам,ка�
зыйларныңришвәталуы–көферлек.

АллаһыТәгаләсиңанибирсә,шуннан�
канәгатьлән–иңбайкешебулырсың.

Эшлибелмәгәнкешегәэштапшы�
рылса, кыямәт кубасын көтептор
сыннар.

Берначарлыкэшләдеңисә,артын�
нанукяхшылыкэшлә,яманлыгыңсызы
лыпташланыр.

Берберсен дошман күреп, килешү�
гәбармаганкешеләргәАллаһыТәгалә
ачулы.

(Хәдисләр)

Якташлар очрашуы
4 ап рель дә “Энер ге тик” мә дә ни ят са

ра ен да Ба лык Бис тә се ра йо ны як таш ла
ры ның оч ра шу ки чә се бу ла. 

Баш ла на 18 сә гать тә. Ке рү ирек ле.

* * *
5 ап рель дә “Энер ге тик” мә дә ни ят са

ра ен да Буа ра йо ны як таш ла ры оч ра ша. 
Баш ла на 16 сә гать тә. Ке рү ирек ле.

концертка рәхим итегез
6 ап рель дә “Энер ге тик” мә дә ни ят 

са ра ен да тө зе леш ве те ра ны, күп сан лы 
кон курс лар лау ре а ты, КА МАЗ тө зе ле ше 
удар ни гы, “Камгэсэ нер гост рой” ның ве
те ран җыр чы сы Лю ция Мос та фи на ның 
“Яшь ле гем эз лә ре” дип атал ган кон цер
ты бу ла. 

Баш ла на 17 сә гать тә. Би лет бә я се 
100 сум.

Әле ге бәй ге дә күп уку чы
лар ның тө зү че һө нә рен сай
лау ла ры  бик ку а ныч лы хәл. 
Шә һә ре без нең 3 нче, 5 нче, 
6 нчы, 44 нче мәк тәп лә рен дә 
уку чы лар күр сәт кән кы зык лы 

инс це ни ров ка лар «Камгэсэ
нер гост рой» ААҖ та ри хы һәм 
дан лык лы тө зү че Ев ге ний Ни
ка но ро вич Ба тен чук ның  100 
ел лык юби лее бе лән бәй лән
гән иде.  Шу ны сын да бил ге ләп 
үтик, алар да бу ын нар чыл бы
ры да бик ачык ча гыл ды (га и
лә дә бер ни чә бу ын – ба ба сы, 
улы, оны гы – тө зү че ләр).

«Камгэс э  нер  гост  рой» 
ААҖ ве те ран на ры исе мен
нән бәй ге дә кат на шу чы лар ны  
«Камгэсг раж данст рой» ҖЧҖ 
Ве те ран нар со ве ты рә и се 
Вик тор Дмит ри е вич Ск вор цов 
кот ла ды. Тө зе леш ве те ра ны 
яшь бу ын га мө рә җә гать итеп: 
«Сез бик ки рәк ле һәм иге лек
ле һө нәр сай ла ган сыз. Тө зү че 
һө нә ре һәр за ман да ки рәк.  
Сез не ки лә чәк тә тө зе леш мәй
дан на рын да  кө тә без. Ә әле гә 
ты ры шып укыгыз. Уңышлар 
сезгә!» дип бел дер де.

Г.ордина

күргәзмәгә килегез
25 мартта Яр Чаллы шәһәр тарихы 

музеенда “Планета экзотикасы” дип 
аталган экзотик хайваннар күргәзмәсе 
эшли башлады. Күргәзмә 21 апрельгә 
кадәр дәвам итәчәк. Дөньяның төрле 
почмакларыннан китерелгән бөркетләр, 
филиннар, дикобразлар, попугайлар, 
еланнар, павлиннар һәм башкалар 
белән фотога да төшәргә мөмкин. Билет 
бәяләре балалар өчен 150, ә олылар 
өчен 200 сум. Төркем укытучыларына 
ташламалар каралган.

Күргәзмә сәгать 10 нан 19 сәгатькә 
кадәр эшләячәк.

Белешмәләр өчен телефоннар:  71
3981; 703331; 714491.

Күргәзмәгә рәхим итегез!

2021марттаКомсомолрайоныныңбелембирүуч
реждениеләреарасында«Һөнәрләрдөньясы»дип
аталганбәйгебулыпузды.

1 апрель – көлке көне. Күпләр аны 
«алдау көне» дип тә йөртә. Тик бәйрәмнең 
асылы алдауда түгел, ә шаярту, күңел 
ачуда. Мәгълүм булганча, элек Яңа ел 
бәйрәмен март ахырында уздырганнар һәм 
ул 1 апрельгә кадәр дәвам иткән. Бу гадәт 
Грегориан календаре буенча яши башлагач 
та сакланган әле. Ул чакта 1 апрель көнне 
кешеләр бер-берсенә «юньсез» бүләкләр 
бирешә торган булганнар.

Төзүчеләр
тормышынннан

Бригадирның куштаны булып 
алган берәү көннәнкөн юньсезләнә 
башлады. Эшкә килми калулары, 
алдан кайтып китүләре ешаеп кит

те. Моңа күпләрнең эче поша, әмма 
диктаторга әйләнгән бригадир белән 
берсенең дә телгә киләсе килми 
иде.

Ә бүген Назыйм абзый түзмәде, 
әйтте:

– Энем, сиңа ачуланмыйлармы 
әле?

– Ни өчен?
– Эшкә чыккан өчен!!!


