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Төзелешобъектларында

Чал лы ның “Ак мә чет” мәд рә сә се 
“Мин ис лам га ни чек кил дем” ди гән те
ма га ин ша лар бәй ге се игъ лан итә. Ан
да те лә ге бул ган һәр кем кат на ша ала. 
Кон курс но ябрь ае на ка дәр дә вам итә. 
Та тар һәм рус тел лә рен дә языл ган ин
ша лар ны “Ак мә чет” кә ил теп би рер гә 
яки info@akmechet.ru ад ре сы бе лән юл
лар га бу ла. Хә бәр лә шү өчен те ле фон 
но мер ла рын күр сә тү ки рәк.

Ча ллы да “Һө нәр ләр дөнь я сы” кон
курс ының сай лап алу ту ры тә мам лан
ды. Ан да 65 мәк тәп тән 36794 ба ла 
кат наш ты. Бәй ге нең ра йон этап ла рын
да җи ңү че бул ган 2 нче һәм  26 нчы 
гим на зи я ләр, 37 нче мәк тәп ко ман да
ла ры йом гак лау ту ры на чык ты. Фи нал 
Ба ла лар һәм яшь ләр иҗат йор тын да 30 
ап рель көн не уза чак. 

25 ап рель дә шә һәр дә ХLI җи ңел 
ат ле ти ка эс та фе та сы уз ды ры ла. Ел да
гы ча, ул Сө ем би кә, Ты ныч лык, Мәс кәү, 
Ав то за вод, Рә ис Бе ля ев, Хә сән Ту фан 
прос пект ла ры аша уза чак. Старт ка 2000 
йө ге реш че нең чы гуы кө те лә. Ярыш лар 
көн дез ге сә гать 1 дә баш ла на. 

Ап рель нең 25 ен нән 26 сы на кар шы 
төн дә “Биб ли о төн” ха лы ка ра ак ци я се 
уза. Чал лы ның Үзәк ки тап ха нә се, Ба
ла лар үзәк ки тап ха нә се (Яңа шә һәр, 
17/15), 16 нчы фи ли алки тап ха нә (Яңа 
шә һәр, 43/06) ки тап сөю че ләр не кы зык
лы оч ра шу ларга чакыра. 

 
27 ап рель дә Яр Чал лы дәү ләт 

кур чак те ат ры үзе нең 27 нче се зо нын 
“Ален ка һәм каз ту рын да” гы спек так
ле бе лән яба һәм  Ча бак сар шә һә ре нә 
гаст роль ләр гә куз га ла.

Ап рель нең 30 ын нан май ның 10 
сы на ка дәр Чал лы да хәр биспорт оеш
ма ла ры ның һәм ка дет кор пус ла ры ның 
“Со юз2014 – Җи ңү ва рис ла ры” дип 
атал ган бө тен рос сия яшь ләр җы е ны 
уза чак. Ул Бө ек Җи ңү нең 70 ел лы гы на 
ба гыш ла на. Чал лы га Рос си я нең төр ле 
тө бәк лә рен нән һәм чит ил ләр дән 1417 
яшь лек үс мер ләр нең ки лүе көте лә.

Бил ге ле бул ган ча, РФ Пре
зи ден ты ның Идел буе фе
де раль окру гын да гы ту лы 
вә ка ләт ле вә ки ле Ми ха ил 
Ба бич ини ци а ти ва сы бе лән 
“Ка Детст во” про ек ты кы са ла
рын да 4 ок руг та — Та тарс тан, 
Баш кор тос тан, Уд мур тия Рес
пуб ли ка ла рын да һәм Пермь 
кра ен да ка дет кор пус ла ры 
оеш ты рыл ды. Шу ның бер се, 
Идел буе фе де раль ок ру гы
на кар га ны, Тү бән Ка ма да гы 
Со вет лар Со ю зы Ге рое Га ни 
Са фиул лин исе мен дә ге ин
тер натмәк тәп ба за сын да бул
ды рыл ды. 

Ин тер натмәк тәп би на сы 
ту ла ем яңар ты ла. ТР Ми
нистр лар Ка би не ты ка ра ры 
бе лән бу мак сат ка 157 млн сум 
ак ча бү леп би рел гән. Шу ның 
116 млн су мын тө зүмон таж 
эш лә ре нә то ту ка рал ган. Кал
ган сум ма җи һаз лау га (21,5 
млн), би на ның ти рәягын тө
зек лән де рү гә (18,5 млн), кар
шы лык лар по ло са сы көй ләү гә 
(1 млн) то ты ла чак. Ка дет лар 
кор пу сын да тө зе леш һәм ре
монт эш лә ре 15 ав густ та тө
гәл лә нер гә ти еш.

Тө зек лән де рү ту лы сы бе
лән “От делст ройК” оеш ма сы 
җа вап лы лы гын да. От делст

рой лы лар эш кә уз ган ел ның 
ок тябрь аен да ке реш кән нәр 
иде. Оеш ма ның ге не раль ди
рек то ры Р. Г. Ни ко ла е ва сүз
лә ре нә ка ра ган да, ка дет лар 
кор пу сын тө зек лән де рү дә 56 
млн сум ак ча үз ләш те рел гән 
ин де. Ап рель аен да  та гын 16 
млн сум лык эш баш ка ры лыр 
дип кө те лә. “22 май га без йо

кы кор пу сын ту лы сын ча эш
ләп бе те рер гә ти еш без, – ди 
Рая Ге ор ги ев на. – Чөн ки ал га 
та ба спорт за лы на то ты ныр га 
ки рәк, ә мо ның өчен зал ны 

бу ша та сы бар. Әле гә ан да җи
һаз лар җы еп ку ел ган.” 

Мәк тәп би на сы кыш тан ук 
ту лы сы бе лән тө зү че ләр ка ра
ма гын да. Уку һәм йокы корпус
лары эч ке як тан шту ка тур лау
ны тә мам ла ган нар, хә зер ге 
ва кыт та сте на лар ны сы лап 
шо мар ту бе лән мәш гуль ләр. 
Па рал лель рә веш тә идән нәр
не бе тон ко еп ти гез ләү эше дә 
алып ба ры ла. Тө зе леш эш лә
рен оеш ты ру чы Ве ра Вай пан 
сүз лә рен чә, би на ны эч ке як
тан тө зек лән де рү 7080 про
цент ка баш ка рыл ган. Идән
нәр не ти гез лә гәч, ишек ләр 
ку яр га, юы ну бүл мә лә ре нә, 
ту а лет лар га плит ка тү шәр гә 
ке реш мәк че ләр. Тө зе леш ма
те ри ал ла ры бе лән бер нин ди 
тот кар лык юк.  

Тыш кы як тан би на җы лы
ты ла һәм ди зайнпро ект ка 
ту ры ки те реп ке ра мог ра нит 
бе лән би зә лә. Фа сад учас то
гы баш лы гы В. И. Ко лес ни ков 
әй тү ен чә, соң гы ва кыт та тә
рә зә яңак ла ры ку ю да бе раз 
тот кар лык ки леп чык кан. Ма
те ри ал ны тө зү че ләр гә әзер ки
леш ки те рү  план лаш ты рыл ган 
бул ган. Лә кин бу мәсь ә лә дә 
тот кар лык ки леп чык кан, һәм 
нә ти җә дә тә рә зә яңак ла рын 
урын да эш ләр гә ту ры ки лә. 
Тә рә зә яңак ла рын мәк тәп
нең ишек ал дын да, мах сус 
җай лан ма да цинк лан ган ка
лай дан ки сеп бө гә ләр (өстәге 
рәсемдә). “Өс тә ве нә, тә рә
зә ләр нең үл чәм нә ре төр ле 
бу луы кул ны то та, – дип аң ла
та бор чы луы йө зе нә чык кан 
Ва ле рий Иль ич, – һәр кай сын 
ае рым үл чәр гә ту ры ки лә. 
Шу шы сә бәп ләр ар ка сын да 
бе раз арт ка кал дык. Фа сад та 
әле гә 15 ке ше эш ли. Ма те ри

ал ны да үзе без әзер ли се бул
гач, мон таж лау чы лар са нын 
арт ты ру дан мәгъ нә юк. Якын 
көн нәр дә озай тыл ган эш сә
га те нә кү чү план лаш ты ры ла,  
шул рә веш ле гра фик ны ку ып 
то тар га мөм кин бу лыр.” 

Без бул ган көн не объ ект ка 
Идел буе хәр би ок ру гы вә ки ле 
ки лер гә ти еш иде. Шул сә бәп
ле җы ел ган җи тәк че ләр дә рә
җә ле ку нак ны көт кән ара да 
без мәк тәп нең ди рек то ры А. Р. 
Та и по ва бе лән кыс ка гы на әң
гә мә ко рып, аның камгэсэ нер
гост рой лы лар га мө нә сә бәт ле 
фи кер лә ре бе лән кы зык сын
дык. Ул тө зе леш эш лә ре нең 
ба ры шын нан да, тө зү че ләр
нең эш кә мө нә сә бә тен нән дә  
бик ка нә гать бу лу ын бел де реп 
сө ен дер де. “Эш не сый фат
лы итеп баш ка ру ла рын нан ук 
оеш ма ның аб руй лы икән ле ге 
кү ре неп то ра“, – ди де Ай гөл 
Ра и фов на. 

Р. КАМАЛОВА

Балта остасы 
Кодрәт Мос та фа ев

Нур зия За ки ро ва

Станислав Тельнюк

    МИН ТУКАЙНЫ ЯРАТАМ
          (Татар дустыма)
Безнең дуслык бик күптәннән килә,
Белмибез без ызгышталашны.
Мин яратам Тукай шигырьләрен, 
Син укыйсың безнең Тарасны.

Мин яратам борынборынгыдан
Килә торган татар җырларын –
Казан күгендә салават күперенең
Дуга булып балкып торганын.

Җырсүз белән әйтәм, дустым, 
Сезгә булган кайнар сәламне.
Ирек даулаганда батырларча
Нык тотыгыз кулда әләмне!

Безнең дуслык корыч кебек нык ул,
Чыныкты ул көрәш эчендә.
Дошманнарга каршы бардык яуда
Тукай өчен, Тарас өчен дә.

Туганнарча яшибез без, дустым,
Белмибез без ызгышталашны.
Мин яратам Тукай шигырьләрен,
Син укыйсың безнең Тарасны.

Самат Шакир тәрҗемәсе
(Әскәр ага Ханнанов әзерләде)

26апрель-ГабдуллаТукайтуганкөн

Шә һәр үзәк ки тап ха нә сен дә язу чы Ай
дар Хә лим иҗа ты на ба гыш лан ган “Ке ше
лек тән хат лар” дип исем лән гән әдә биму
зы каль ки чә  шу лар ның бер се. 

Ан да язу чы ның соң гы иҗат җи ме ше – 
“Мил ләт ләр яз ган ки тап” исем ле ки та бы 
тәкъ дим ител де. Ки тап ка А. Хә лим гә 53 
ел дә ва мын да юл лан ган хат лар төп лән

гән. “Хат ка яз ган җу ел мый” ди та тар ха лык 
мә ка ле. Чын нан да шу лай бит. Хат лар аша 
тор мыш ка, яшә еш кә мө нә сә бәт ачык ла на, 
тор мыш су рәт лә нә. Ки тап та хат лар ның 
төр ле се – бу ла чак әдип не тән кыйть лә гә не 
дә, иҗат ка рух лан дыр га ны да бар.

Зал да язу чы ның ка ләм дәш лә ре, аның 
иҗа тын яра ту чы лар җы ел ган иде. Кил гән 
ку нак лар  Ру бис За ри пов, Ан вәр Шә ри пов 
һ. б. та ра фын нан җы лы сүз ләр әй тел де. 
Әле ге бас ма ту рын да шә һәр дә бе рен че
ләр дән бу лып ха лык ка хә бәр иткән “Шәһ
ри Чал лы” га зе та сының баш мө хәр ри ре 
Рах ман Шә фи гул лин да үзе нең фи кер лә ре 
бе лән ур так лаш ты. Камгэсэ нер гост рой ның 
хез мәт ве те ра ны Ра зыя Ариф зя но ва Ай дар 
Хә лим гә үзе нең их ти ра мын бел дер де һәм 
ки тап лар бү ләк ит те. Ку нак лар чы гы шы 
Ра зыя Гай нул ли на, Лю ция Мос та фи на, 
Ил сө яр За ри по ва лар баш ка ру ын да дәрт ле 
җыр лар бе лән үре леп бар ды. Ай дар Хә лим 
шә һәр дәш лә ре без не кы зык сын дыр ган со
рау лар га да бик те ләп җа вап бир де. 

Рәй сә Са ли хо ва,ки тап ха нә нең та тар 
әдә би я ты бү ле ге җи тәк че се

ГабдуллаТукайныңтуганкөненәтурыкитереп,26апрельдәТугантелкөнебилгеләпүтелә.Улкөннеиртәнге
сәгать8дәбашкаланыңТукайбакчасындагышагыйрьһәйкәленәчәчәкләркуютантанасыбула.Көндезгесәгать
12дәМ.ҖәлилисемендәгеопераһәмбалеттеатрыянындагыТукайһәйкәлеянында“Шигъриятбәйрәме”баш-
лана.Бәйрәмнеңтөпөлешендә“илһам”яшьязучыларбәйгесендәҗиңүчеләрнебүләкләүтантанасыкөтелә.
ШулайукбиредәГ.ТукайисемендәгеДәүләтпремиясенең2014елгылауреатларыигъланителәчәк.Кичке5тә
исәопераһәмбалеттеатрында“Казан–төркидөньяныңмәдәнибашкаласы-2014”елыначутантанасыбула.

ТүбәнКамадагы
кадетларинтер-
нат-мәктәбен
төзекләндерү
тулыкуәтенә
дәвамитә.Би-
редәгетөзелеш
эшләренсубген-
подрядшарты
белән“отделст-
рой-К”оешмасы
башкара.

ЧаллыәдипләреһәмәдәбиятсөючеләреТугантелкөненүзенчәлекле
чараларбеләнкаршылый.
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“Алабуга”икътисадизонасында

Г. Җиһангиров

“Строй-Кран”ҖЧҖ
–Төзелешнемеха-
никлаштыруидарәсе
һәм“Камгэсфунда-
ментстрой”оешма-
сыбеләнберләшкән
яңапредприятие.
Кушылупроцедура-
сынузып,тернәклә-
непкилүчеоешма,
генеральдиректор
РаушанМөхәммәтга-
лиулыШакировсүз-
ләребеләнәйткән-
дә,иңавырчорын
кичерә.Коллектив
алдынабөтенбул-
гантехниканыаякка
бастырып,көйләп,
эшкәҗигүмаксат
итепкуелган.

Бу бу рыч ны үтәү дә 
предп ри я тие ос та кул лы, 
тәҗ ри бә ле бел геч лә ре нә 
та я на. Ә ан дый лар ны “Ст
ройКран” ның һәр учас
то гын да оч ра тыр га бу ла. 
Ме ха низм нар ның тө зек
ле ге нә ире шү дә, мә сә лән, 
Ти мербе тон це хы ның ро
ле зур. Цех та йөк кү тәр тү 
ме ха низм на ры ның ме талл 
конст рук ци я лә ре тө зә те лә. 
Предп ри я ти е нең үзе не кен 
ге нә тү гел, чит тән за каз
лар да ала лар. Шә һәр дән, 
рес пуб ли ка ның төр ле ра

йон на рын нан, хәт та Рос
сия тө бәк лә рен нән – Ма ри 
илен нән, Чу ашс тан нан, 
Мәс кәү өл кә сен нән мө
рә җә гать итә ләр икән. 
Ге ог ра фи я нең киң ле ге ни 
бе лән бәй ле соң? Цех ның 
үзен чә ле ге ни дә? Бу со
рау лар га без предп ри я тие 
ди рек то рын нан да, цех 
баш лы гын нан да бер үк 
төр ле җа вап ал дык – хик
мәт би ре дә эш ләү че ләр
нең ос та лы гын да икән. “Те
лә сәкем бул ды ра ал мый 
мон дый неч кә эш не, – ди 
ге не раль ди рек тор Р. М. 

Ша ки ров. – Ти мербе тон 
це хын да эш ләү че ләр не 

ин же нер лар га, конст рук
тор лар га тиң ләү дө рес 
бу лыр. Алар ның күр сәт
кеч лә ре дә әй бәт: март 
аен да 980 мең сум лык эш 
баш кар ды лар.”  

Ә цех кол лек ти вы зур 
тү гел: ба ры өч эре теп 
ябыш ты ру чы, ике сле сарь 
һәм бер өл кән мас тер. 
Алар бе лән Ил дус Гатин 
җи тәк че лек итә. “Иң мө һи
ме – бер кай чан эш сез тор
га ны быз юк, – дип сөй ли 
Ил дус Ба я зит улы. – Кү бе
сен чә кран нар тө зә тә без. 

Ка пи таль тө зек лән де рү, 
мах сус тик ше рү уз ган нан 
соң көй ләү дә без гә йөк
лән гән. Кай ва кыт чит ил 
ме ха низм на ры бе лән эш 
итәр гә ту ры ки лә. За пас 
часть ләр та ба ал мау чы
лар да яр дәм со рап ки лә. 
Әл бәт тә, эш рә тен бе лү
че ләр бул ма са, кү бе се нә 

алы на да ал мас идек. Ә 
без нең цех та чын ос та лар 
эш ли. Эре теп ябыш ты ру
чы яки сле сарь лар гы на 
тү гел, фи кер ли бе лә тор
ган зи һен ле ке ше ләр.”

Шун дый ос
та лар ның бер се 
– Га мир Җи һан
ги ров предп ри я
ти е гә 15 ел элек 
кил гән. Үзе нең 
һө нә рен иҗат 
итү гә тиң ли. “Сә
ла мәт лек кә зы
я нын исәп кә ал
ма ган да, ях шы 
эш. Баш ны эш лә
тер гә ту ры ки лә, 
ба шы эш лә мә
гән ке ше гә мон да 
урын юк”, – ди. Га
мир Ис мә гыйль 
улы на мус лы ты

рыш хез мә те өчен “Ка зан
ның 1000 ел лы гы” ме да ле 
бе лән бү ләк лән гән.

Әле бү ләк ләр алып 
өл гер мә гән, шу лай ук хез
мә тен яра тып баш ка ру чы 
Ал маз Ярул лин да мак
тау га ла ек. Ул Яр Чал лы 
тө зе леш кол лед жын да 
укы ган да цех та прак ти ка 
уз ган, ан на ры ки леп эш кә 
дә ур наш кан. Өл кән нәр 
үр нә ген дә эш кә өй рән гән. 
Ар мия хез мә тен нән Ал
маз та гын ту ры шу шын да 
кайт кан. Бү ген ул 5 нче 
раз ряд лы газ һәм электр 
бе лән эре теп ябыш ты ру
чы. Эш шарт ла рын нан да, 
хез мәт ха кын нан да ка нә
гать Ал маз, дө рес һө нәр 
сай ла ган мын, ди. 

Без кил гән көн не Ал
маз Га мир абый сы бе лән 
“Камгэс ЗЯБ”ка, кү пер ле 
кран тө зә тер гә ба рыр га 
җы е на иде. Предп ри я ти
е ләр гә дә, тө зе леш мәй
дан на ры на да еш чы гар га 
ту ры ки лә икән алар га. Үз
лә ре не кен һәм  “Камгэсэ
нер гост рой” ААҖ бү лен дек 
предп ри я ти е лә ре нең ме
ха низм на рын тө зә түкөй
ләү бе лән бер гә,  чит тән 

мө рә җә гать итү че ләр нең 
го зер лә рен дә ки ре как
мый лар цех ос та ла ры. 
Ты ры ша лар, за каз лар
ны тө гәл итеп ва кы тын да 
баш ка ра лар.

Алек сандр Фро лов бе
лән Сер гей Пе реч нев – 
сле сарь лар, кран нар ны 
сү теп җы ю чы лар. Икесе 
дә Камгэсэ нер гост рой га  
күптән, 1970 ел ларда ук 
килгәннәр. С. Перечнев 
озак ел лар ав то мо биль 
кра ны ма ши нис ты бу
лып эш лә гән. Чаллыдагы 
төзелешләрдән тыш, җир 
тет рәү дән соң Ле ни на кан
да, атом стан ци я сен дә ге 
һә ла кәт тән соң Чер но
быль дә тө зек лән де рү эш
лә рен дә кат наш кан. Оеш

ма лар ның исем нә ре алы
шы нып, ку шы лыпае ры
лып то ра лар, ә һөнә ре нә 
туг ры кал ган нар, өл кә нәя 
ба ру ла ры на ка ра мас тан, 
эш ләү лә рен дә вам итә
ләр. Ян на рын да үз тәҗ ри
бә сен би реп кал ды рыр дай 
яшь ләр нең бул ма вы на гы
на бор чы ла лар. 

“Мон дый ос та лар янын
да яшь ләр күп нәр сә гә 
өй рә нә алыр иде, – дип, 

цех та өл кән мас тер бу
лып эш ләү че Ва лен ти на 
Ва силь ев на Пер филь е ва 
да шул фи кер не ку әт ли. – 
Бел геч ләр  әй бәт, кол лек
тив та дус та нә ат мос фе ра 
хө кем сө рә. Ба ры быз бер 
бу лып, үза ра ки ле шеп эш
ли без. Тех ни ка тик тор ма
сын өчен, аны гел көй ләп 
то рыр га ки рәк, без нең ир
егет ләр ашы гыч яр дәм 
ке бек, тук тау сыз эш ләр гә, 
кая ки рәк, шун да ба рыр га 
әзер ләр”.  

Шу ны сын да әй тер гә 
ки рәк, цех та эш ләү че ләр
не дә, предп ри я тие җи
тәк че ле ген дә ме ха низм
нар ның, җай лан ма лар ның 
һәм тех ни ка ның  ис кер гән 
бу луы бор чый. Предп
ри я ти е дә 200 бе рәм лек 
тех ни ка исәп тә, алар ның 
да күп че ле ге 1980–90 ел
лар да алын ган. Ә бү ген 
яңа ны алу кыйм мәт кә тө
шә. Шу ңа кү рә, бул га нын  
аяк ка бас ты рып, көй ләп 
эш кә җи гү не бу рыч итеп 
куй ган нар. 

Бө тен ре сурс лар ны ту
лы сын ча кул ла ну өчен эш 
мәй дан на ры да ки рәк бит 
әле.   “Кыз га ныч ка кар шы, 
бү ген ге көн дә тех ни ка ны 
ту лы сын ча эш кә җи гәр лек 
за каз ла ры быз юк, – дип бу 
уңай дан бор чы лу ын бел
де рә ге не раль ди рек тор Р. 
М. Ша ки ров. – Ск ре пер лар, 
экс ка ва тор лар, ка ток лар 
эш мәй дан на рын кө тә. 
Зур объ ект лар, кү ләм ле 
җир эш лә ре ки рәк без гә. 
“Камгэсэ нер гост рой” ААҖ 
ге не раль ди рек ци я се өчен 
дә, үзе без өчен дә бу мәсь
ә лә кө нү зәк бу лып ка ла”.

Ме нә шу лай, һәр кем 
эш ту рын да, эш ле бу лу ту
рын да кай гыр та бү ген “Ст
ройКран” да. Ал га рыш ка, 
яңа рыш ка ом ты ла алар, 
предп ри я ти е нең төп бай
лы гын тәш кил итү че ос та 
кул лы, зи һен ле, фи кер ле 
ке ше ләр.

Ри зи дә ӘНВӘРО ВА

“Синергия”индустриаль-
технологикпаркы–“Ала-
буга”икътисадизонасын-
даторгызылаторгантөп
объектларныңберсе.Би-
редәтөзү-монтажэшләре
80%кабашкарылган.Хә-
зергевакыттатөзүчеләр
сылау-бизәүһәммахсус
эшләрбеләнмәшгуль.

Тө зе леш баш лан ган да объ
ект ны тап шы ру ва кы ты 2013 
ел ның ок тяб ре на бил ге лән гән 
иде. Соң рак, объ ек тив сә бәп ләр 
ар ка сын да, 2014 ел ның бе рен че 
квар та лы на кү че рел де. Хә зер 
ин де, п ро ектсме та до ку мент ла
ры на үз гә реш ләр кер те лү сә бәп
ле, җәй гә ка дәр ки чек те рел гән.

Ин дуст ри аль парк тө зе ле
шен дә 300 ке ше эш ли. Объ ект
ның төп суб под ряд чы сы – “Гид
роп ром жилст рой” ҖЧҖ. Хә зер ге 
ва кыт та суб под ряд шар ты бе лән 
эш ләү че төп тө зе леш оеш ма
ла ры – “От делст ройК” бе лән 
“Камгэсг раж данст рой”. Әле ге 
предп ри я ти е ләр нең би зәү че лә
ре, бал та ос та ла ры үз лә ре нең 
җа вап лы лы гын да гы ад ми нист
ра тивкөн кү реш би на ла рын да 
эш ли ләр. 

От делст рой лы лар ал ты АБК
да сы лаубуяу, пли тә са лу бе лән 
мәш гуль. “Без нең оеш ма дан 

би ре дә 27 ке ше дән тор ган комп
лекс лы бри га да эш ли. Күп че ле ге 
ха тынкыз лар, бер сен дә ае рып 
мак тап бул мый, ба ры сы да бер
дәй ты рыш лар, – ди оеш ма ның 
про ра бы Ра фаэль Әх мә ди ев. 
– Үзе без нең җа вап лы лык та гы 
ад ми нист ра тив би на лар да без 
эш не июль аза гы на тә мам лар га 
ти еш без. Тәҗ ри бә ле би зәү че
лә без би ре дә дә сы нат мас лар 
ди гән ту лы ыша ныч бар”. 

Камгэсг раж данст рой лы лар  бе
лән би ре дә учас ток баш лы гы Сер
ге й Ко ро но в җи тәк че лек итә. Алар 
нигезеннән башлап үзләре корган 
өч ад ми нист ра тив би на өчен җа
вап лы. Хә зер ге ва кыт та пли тә са
лу ны тә мам лап, обой ябыш ты ру 
эш лә рен баш ла мак чы лар. 

Мах сус эш ләр не баш ка ру чы 
суб под ряд чы лар дан объ ект ка 
“Ка заньЭлект ро мон таж”, “КИТ”, 
“РИК2” фир ма ла ры җә леп 
ител гән. 

Кор пус ның эчен дә буяу эш
лә ре ба ра, бө тен ме талл конст
рук ци я ләр икен че, ягъ ни соң гы 
кат бу я ла. “Ни каПро” фир ма сы 
буя у чы лар ның ку лын то та тор ган 
сә бәп ләр бар, лә кин гид роп ром
жилст рой лы лар алар ны тот кар
ла мас өчен мөм кин бул ган ның 
барысын да эшлиләр.

Фа сад тыш лан ган,  әзер 
ди яр гә бу ла. Тә рә зә яңак ла

рын ку я сы бар, лә кин юга ры 
ме нү җай лан ма ла рын көйләү 
өчен  җир кип кән не көт ми чә 
бул мый. Цо коль не тыш лар га 
ки рәк, аны сы на да, пыч ран ма
сын өчен, җир ләр кип кәч ке ре шү 
мак сат ка яраш лы бу ла чак дип 
тап кан нар.

Бү ген ге көн гә ин дуст ри аль
тех но ло гик парк та го му ми тө
зе леш эш лә ре 80 про цент ка 
үтәл гән. Әм ма, про ект до ку мент
ла ры ның әзер бул ма вы сә бәп ле, 
җил лә тү сис те ма сын көй ләү, 

электр энер ги я се бе лән тәэ мин 
итү ко рыл ма ла рын ур наш ты ру, 
элем тә чел тәр лә рен үт кә рү ке
бек мах сус эш ләр ту лы ку ә те нә 
ба ра ал мый. “Авыр лык бе лән 
бул са да ал га ба ра быз, – ди бу 

уңай дан “Гид роп ром жилст рой” 
оеш ма сы ге не раль ди рек то ры
ның җи теш те рү бу ен ча урын
ба са ры Ле о нид Гу ба нов. – Про
ект ны өл герт сә ләр, объ ект ны 
ва кы тын да җит ке рү мөм кин бу
лыр дип өмет лә нә без.” 

Исе гез гә тө ше рә без: ин
дуст ри аль парк тө зе ле шен
дә “Камгэсэ нер гост рой” ААҖ 
предп ри я ти е лә рен нән “ТМ СиБ” 
ҖЧҖ, “УМС” ҖЧҖ, “Ст ройКран” 
ҖЧҖ, «П МУ1 Камгэс” ҖЧҖ вә
кил лә ре дә эш лә де. Алар дан 
тыш та суб под ряд оеш малары 
җә леп ител де. Ме талл конст
рук ци я ләр бе лән тө зе леш не 
“Ак Барс Ме талл” ҖЧҖ тәэ мин 
ит те.

Җир ләр ки бә төш кәч, май 
аен да тө зү че ләр “Си нер гия” нең 
ти рәюнен тө зек лән де рер гә ке
ре шә чәк ләр. Мо ның бе лән Тө
зе леш не ме ха ни ка лаш ты ру һәм 
тө зек лән де рү трес ты (ТМ СиБ) 
һәм “Ав тост рой” оеш ма сы эш
че лә ре шө гыль лә нә чәк.

Ризидә К.

И. Гатин

А. Яруллин

Л. Губанов (уңда) Р. Әхмәдиев (сулда) һәм С. Коронов белән

“Камгэсэнергострой”ААҖпредприятиеләрендә
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Камгэсэнергостройның50еллыгына
Камгэсэнергостройның50
еллыкюбилееалдыннан
безтөзелешветераннары,
бригадирларбеләночра-
шып,аларныңһәрберсенә
берүксорауныбирәбез:
“Камгэсэнергостройсез-
неңязмышыгызданинди
урынтота?”РоссияФе-
дерациясенеңатказанган
төзүчесе,ХезмәтКызыл
Байрагыорденыкавале-
ры,“Хезмәттәгебатырлык
өчен”медалеиясе,Ле-
нинкомсомолыпремиясе
лауреаты,СССРЮгары
Советыдепутаты(1979-84
елларда),комсомол-яшь-
ләрбригадасыбригадиры
РәисНәҗипулыГАНиев
бусорауга:“КамГЭСмине
кешеитте”,–дипҗавап
бирде...

Әгер җе ра йо ны ның Крас ный 
Бор авы лын да ту ып үс кән Рә ис 
Га ни ев ар ми я гә ка дәр Ижау да 
ме талл конст рук ци я ләр җыю 
бу ен ча сле сарь бу лып эш ли. 
Чал лы га 1970 ел ның но яб рен
дә  ки лә. Ул ва кыт та кадр лар 
бү ле ге 4/1 йор тын да ур наш кан 
бу ла. “Спецст рой”, “УМС” һ. б. 
дип языл ган так та лар эле неп 
то ра. “Спецст рой – спе ци а ли зи
ро ван ное ст ро и тельст во” ин де 
ул дип, мин Спецст рой га кит тем, 
– дип ис кә ала Р. Га ни ев. –  Яшь 
ва кыт, ар ми я дән соң. Янә шә дә 
ге нә ком со мол ко ми те ты иде. 
Ан да ком со мол сек ре та ре Рә шит 
Ка ю мов уты ра. 7/11 йор тын да 
ту лай то рак иде, шун нан урын 
бир де ләр”.

Ул ва кыт та фи да карь тө зү
че ләр нең эн ту зи аз мы, һө нә ри 

ос та лы гы, үза ра яр дәм лә шеп 
яши бе лүе зур масш таб лы эш ләр 
баш ка рыр га мөм кин лек би рә. 
Рә ис Га ни ев ме нә шу шы удар тө
зе леш нең ба шын да тор ган ком
со моляшь ләр нең бер се бу ла.

  Рә ис Спецст рой ның 21 нче 
тө зүмон таж ида рә се нә бе тон
чыбал та ос та сы бу лып ур на ша. 
Аның бе рен че баш лы гы Ге ор гий 
Дмит ри е вич Ко бе лев ны ти рән 
хөр мәт бе лән ис кә ала. Ул баш та 
Ана то лий Ше ти ков бри га да сын
да эш ли. Соң рак, аны мас тер 
итеп кү чер гән нән соң, Р. Га ни
ев ны бри га дир итеп бил ге ли ләр.   
21 яшендә генә бул са да, ул ин де 
кран юл ла ры мон те ры, газ һәм 
электр бе лән эре теп ябыш ты
ру чы һө нәр лә ре нә дә ия бу ла. 
Бри га да да 25–30 ке ше. Алар ның 
һәр бер се игъ ти бар та ләп итә. 
Шу ның өс те нә, оеш ты ру мәсь
ә лә лә ре бе лән шө гыль лә нер гә 
дә, дис цип ли на ягын кай гыр тыр
га да  ки рәк. Пром ком зо на да, шә
һәр яны зо на сы объ ект ла рын да, 
КА МАЗ ның икен че чи ра ты объ
ект ла рын да эш ли ләр алар.

Ул ва кыт та Камгэсэ нер гост
рой  төр ле баш лан гыч лар бе лән 
чы га. Рә ис Га ни ев бри га да сы 
да “Үзең һәм те ге егет өчен” 
эш ләр гә ти еш бу ла. Коллектив  
шартлы рәвештә үзе нең сос та
вы на бе рен че кос мо навт Юрий 
Га га рин ны ала. Сы нат мый лар 
егет ләр, нор ма ла рын күп кә арт
ты рып үтәп, ре корд лы нә ти җә
ләр гә ире шә ләр.  Ком сорг ла ры 
Ра фил Ис ла мов ны, Вик тор По

пов ны, Ва ле ра Лы ся ков ны җы лы 
хис ләр бе лән ис кә тө шер де Рәис 
Нәҗипович.

Ор лов ка дан Яңа шә һәр гә та
ба үтә торган юл га бе рен че бе
тон ны са лу ла рын әле дә хә тер
ли. Спецст рой нигездә тор ба лар 
са лу бе лән шө гыль лән үче оеш
ма, әмма кирәк булганда төрле 
махсус корылмалар җиткерүгә 
дә алына. Әйтик, Мәс кәү тө зү че
лә ре  йорт лар күтәрә баш ла гач, 
йөк ләр ка бул итү өчен при чал 
оеш ты ру хаҗәте туа. Дви га тель
ләр за во ды ның фун да мент ла
рын утырт кач, СКА1500 кра ны 
өчен рельс лар ур наш ты рырга 
кирәк була. Ул ва кыт та тө зе леш
тә блок лап җыю киң та ра ла бит. 
Мин мон тажс пецст рой тү бә не 
җир дә җыя, ан на ры аны кран 
бе лән кү тә реп урнаштыралар. 
Әнә шул кран күчеп йөрсен өчен 
рельслар  салына да инде. Шу
лай итеп дви га тель ләр за во ды, 
ан на ры прессрам заводы, ав то
мо биль ләр җыю за во ды ның бер 
өле ше тор гы зы ла. 

“Укы ту чы ла ры гыз, ос таз ла
ры гыз кем нәр булды?”  дип кы
зыксынабыз Рә ис Нә җип улын
нан.

– Тор мыш үзе, – дип җа вап 
би рә ул, – ул ва кыт та Чал лы да 
хө кем сөр гән мо хит. Без баш ка
ча яши дә, эш ли дә бел мә дек. 
Бул сын ди еп эш лә дек, шә һәр не 
үзе без өчен, ки лә чәк бу ын өчен 
тө зе дек. 

Р. Га ни ев 1973 ел да Ка зан тө
зү че ин же нер лар инс ти ту ты ның 

Чал лы фи ли а лы на укыр га 
ке рә. Со ңын нан уку ын Ка
зан да “Су бе лән тәэ мин итү 
һәм ка на ли за ция” бү ле ген дә 
дә вам итә.

Рә ис Нә җип улы 1993 
ел да ян гын нан соң дви га
тель ләр за во дын тор гы зу да 
да кат на ша. Тәү лек ләр буе 
эш ләр гә ту ры ки лә ул ва кыт
та. Кайчандыр үзе төзегән, 
коммуникацияләр үткәргән 
заводны ян гын нан соң тор
гы зыр га да ту ры ки лә аңа. 

Бу да аның хез мәт би ог ра фи я
сен дә ге ис тә лек ле ва кый га. 

Р. Н. Га ни ев ка фи да карь хез
мә те өчен “Рос сия Фе де ра ци я се
нең ат ка зан ган тө зү че се” ди гән 

исем би ре лә. Ул ва кыт та Рәис 
Нәҗипович Сельст рой ның 14 нче 
тө зүмон таж ида рә се баш лы гы 
бу лып эшли.

Хә зер Рә ис Нә җип улы Га ни
ев ЖЭУ48 оеш ма сы баш лы гы. 
Җәмәгате Га лия Габд рах ма но вна 
да кай чан дыр Ав то за водст рой
ның тө зе леш ла бо ра то ри я сен дә 
эш лә гән. Ул ла ры Ра фис  энер го
тө зе леш тех ни ку мын тә мам ла ган, 
тех никтө зү че. Йорт лар тө зү ком
би на тын да мас тер яр дәм че се, 
мас тер бу лып эш лә гән. Кыз ла ры 
Эли на – бух гал тер. Ганиевларның 
өч онык ла ры үсеп ки лә. 

Рә ис Нә җип улы Га ни ев әң гә
мә без ба ры шын да шә һә ре без дә
ге йорт лар ның ин де ис ке рә ба
ру ы н, алар ның кү бе се нә җит ди 
ре монт ки рәк ле ген дә ас сы зык
ла ды. Кай бер яшь ләр нең тәр тип
сез тор мыш алып ба ру ла ры на да 
бор чы лу ын бел дер де.

Х. СПИРЮШИНА

– Май ның 10 сы, нәкъ бы ел
гы ке бек (2014 ел ның ат на көн
нә ре 1986 ел гы га тәң гәл  ред. 
искәрмәсе), шим бә көн иде. Ст
рой ба за ягын да при каз бу ен ча 
эш лим. Ир тә гә ял итәм, дип 
уй лыйм. Эш сә га те бе тәр гә аз 
гы на ва кыт кал ган иде, кү рәм, 
ав то бус ки леп тук та ды. Эшем
не бе те реп, тех ни ка ны ку еп 
бик ләп төш тем. Ав то бус тан 
бер ке ше кар шы ма чы гып (кем 
икә нен хә тер лә мим ин де): “Си не 
баш ин же нер ида рә гә ча кы ра”, – 
ди де. Кайт тык. Чер но быль дә 
шун дый хәл, эш кә ба ра быз, ди
де ләр. Озынозак аңлатып тор

мадылар, әзер лә нер гә 
сә гать ярым ва кыт 
бир де ләр. Ак ча да, бер
ни дә ки рәк ми, эш ки
ем нә рен ки е нә сез дә 
ки лә сез, дип кайтарып 
җибәрделәр. 

Без нең төр кем дә 
12 ге нә ке ше иде, ба
ры быз да бер ти рә 
яшь тә, ир ур та сы. 
Ав то бус ка утыр тып 
Ка зан га алып кит те
ләр. Баш ка ла ның ти
мер юл вок за лын да 

мах сус ке ше ләр кар шы ал ды. 
Алар без нең ке бек ләр не Мәс
кәү гә та ба ба ру чы по езд лар га 
ур наш ты рып оза та то ра лар. 
Мәс кәү дән та гын по езд бе лән 
Ки ев ка, ан нан При пять ка ба рып 
төш тек. Ан да бер нин ди ыгы
зы гы юк, без кил гән че ке ше ләр 
дә кү че неп бет кән иде ин де. 

Без шарт лау бул ган стан
ция ти рә сен дә ге 30 ки ло метр 
ра диус лы тер ри то рия эчен дә 
төр ле эш тә эш лә дек. Стан ци
я нең үзе нә керт мә де ләр кер тү
ен, 3–4 ки ло метр ерак лык тан 
күр дек: һә ла кәт бул ган ко рыл
ма лар дан җы лы пар кү тә ре леп 

тор ган ке бек. Без әле ул ва кыт
та ра ди а ция, до за, нур ла ныш  
ди гән әй бер ләр не бел ми без, 
бер нин ди шикшөб һә сез куш
кан ны үтәп йө ри без. Шу лай да 
һа ва да ни дер  бар лы гын сиз де
реп кич кә күз ләр кы за ра, та мак 
ки бә, су эчә се ки лә иде. Баш ка 
аер ма юк.

Ә эш сә га те бик чик ле: 
стан ци я гә якын бул ган да – 20 
ми нут, ерак та рак – 1 яки  2 
сә гать. Ан нан яшә гән урын га 
алып кай та лар. Ан да юы ныр га, 
ял итәр гә шарт лар бар. Һә
ла кәт бул ган җир дә эш ләү нең 
зы ян лы икә нен ул чак та бер кем 
дә бел мә гән дер дип уй лыйм, ул 
хак та үза ра сөй ләш кән не дә 
хә тер лә мим. Югый сә, шик лә
нер лек тә бит... 

Эш кә кил гән ке ше ләр бар 
да бер төс ле мах сус ки ем нәр
дән. Ал маш ка көн са ен яңа ны 
би рә ләр. Тик спе цов ка ның зур 
үл чәм дә ге ми ңа ярак лы сы бул
ма ды, үз ки ем нә рем нән йө ре р гә 
ту ры кил де. Мон да кайт кач та 
ки дем әле алар ны. 

Стан ция ти рә сен дә эш
ләү нең сә ла мәт лек кә за рар лы 
бул га нын кай тып бе рәр ел уз

ган нан соң гы на бел дек. Ан да да 
үза ра сөй лә шәара ла ша гы на, 
рәс ми төс тә аң ла ту чы бул ма
ды. Ал дан ук бел гән, бар мый ча 
кал ган ке ше дә бул ган дыр бәл
ки, һәр хәл дә, мин үзем бу мәсь
ә лә дә хә бәр сез идем.

Мах сус тик ше рү уз гач, ике 
ел ярым нан соң, нур ла ныш 
ал ган лы гым сә бәп ле авы ру 
икә нем не рас лау чы ке нә гә бир
де ләр. 

Бү ген ми не нур ла ныш алу
дан сә ла мәт лек лә рен югалт
кан шә һәр дәш лә ре без нең ел
данел ки ми ба руы, саф лар ның 
си рә гәюе бор чы лыр га мәҗ бүр 
итә. Уни вер сам янын да таш 
куй ган бул ды лар, ул шул ки
леш то ра. Шә һәр җи тәк че ле ге 
чер но быль че ләр нең ис тә ле ген 
мәң ге ләш те рү не ки рәк са на
мый, әһә ми ят бир ми. Ирек сез
дән со рау туа: 600 ке ше шул бер 
таш ка гы на ла ек мы?

Зө фәр Мул ла га ли улы Га
зи зов Камгэсэ нер гост рой ның 
Тө зе леш не ме ха ни ка лаш ты ру 
ида рә сен дә эш ләп ла е лы ял га 
чык кан хез мәт ве те ра ны. Бү ген 
алар җә мә га те Ро за апа бе лән 
кур чак ке бек ма тур фа тир ла рын
да ба ла ла ры, онык ла ры тәр би я
сен кү реп, алар ның уңыш ла ры на 
ку а нып, ти гез го мер ки че рә ләр. 

Лә кин бү ген ге ир кен лек кә 
иреш кән че тор мыш ның ачы сын
тө че сен күп та тыр га ту ры ки лә 
әле алар га. 

Авыл ба ла ла ры Зө фәр бе
лән Ро за ның бә хет эз ләп чит
кә чы гып ки түе ча ра сыз лык тан 
бу ла:  Бө ек Ва тан су гы шын нан 
соң гы ел лар да кол хоз да эш ләп 
та мак туй ды ру, өсбаш юнә тү 
мөм кин тү гел. Ак та ныш еге те 
бе лән Баш кортс тан кы зы ерак 
Ук ра и на җи ре ндә танышалар. 
Икесе дә туган авылларыннан 
вербовка белән китеп ти мер юл
чы лар бу лып эш ли ләр: шпал лар 
та шый лар, ком чис тар та лар, таш 
ва та лар.  Шун да кушылалар. То
рыр урын на ры ва гон бу ла.

Ту ган ил дән ерак та яшәү дән 
ту еп, Га зи зов лар Уфа га кай та
лар. Үз поч мак ла ры бул мау дан 
ал җып, яңа дан Пермь ягы на 
ба рып ур на ша лар. Зө фәр абый 
ур ман ху җа лы гын да эш ли. Шун
да ме ха ни за тор лык ка укып, ма
ши нистбул до зер чы бу лып ки тә, 
бү рә нә тарт ты ра. 

Олы тө зе леш куз гал га нын 
ишет кәч, Га зи зов лар Чал лы га 
кай тыр га бу ла лар. Зө фәр абый 
Кү зә нәк ле бе тон за во ды на та кел
лаж ник, ягъ ни пли тә төя ү че бу
лып ур на ша. Ә 1974 ел да СУМ1 
гә ки лә, ла ек лы ял га кит кән че 
буль до зер чы бу лып эш ли.

 Ро за апа да Чал лы га кил гәч 
ире янын да – кү зә нәк ле бе тон 
це хын да сы лау чымай лау чы 
бу лып эш ли. Го му мән, аны бер
кай да да эш нең җи ңе ле кө теп 
тор мый, ират лар бе лән бер ти гез 
кү тә рер гәтө ше рер гә, чү ке чен 
дә, кәй лә сен дә то тар га ту ры 
ки лә. Яшәү лә ре та гын да шул ва
гон бу ла. Квар ти ра алу бә хе те нә 
Га зи зов лар 1978 ел ның мар тын
да ире шә ләр. 

Яшәү шарт ла ры авыр дип 
тор ма ган нар, тәү фыйк лы ба ла
лар тәр би я ләп үс тер гән нәр Ро за 
апа бе лән Зө фәр абый. Кыз ла ры 
Зәй тү нә бе лән Эль ми ра Чал лы
да яши ләр, ике се нең дә ул ла ры 
үсеп ки лә. Тик ме нә ур тан чы ла
ры Зем фир ның гы на ва кыт сыз 
гүр ия се бу луы йө рәк лә рен дә тө
зәл мәс яра бу лып әр ни. Ә аның 
дә ва мы Ар тур ның уңыш ла ры 
исә юа ныч би рә, югал ту ачы сын 
ки ме тә тө шә. Ба ла ла ры ның һәм 
онык ла ры ның ма тур ки лә чә ге нә 
ыша ныч яшәү кө чен арт ты ра. 

Олыгая барган саен сәла
мәтлекләре борчып торса да, ар
тык зарланмыйлар, сер бирмәскә 
тырышалар Роза апа белән 
Зөфәр абый. “Авырлыклар чы
ныктырган, күрәсең, сынатмаска 
күнекәннәр”, – дип сокланып 
уйлап куйдым мин бу күркәм 
парга карап.

Р. КАМАЛОВА
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“Же лез но до рож ник” ҖЧҖ ве те
ран нар со ве ты кот лый:

Валентина СергеевнаЧураева – 
“Же лез но до рож ник” ҖЧҖ ве те ра ны 

ЗояИвановнаНовикова – “Же лез но
до рож ник” ҖЧҖ ве те раны 

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

* * *
“Камгэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 

юби лей ла ры бе лән кот лый:
ВикторМакарович Зинченко – 

электр җи һаз ла ры на хез мәт күр сә тү че 
һәм ре монт лау чы элект ро мон тер 

Владимир Иванович Петров – 
предп ри я ти е нең ге не раль ди рек то ры 

МарсӘбрар улыБаһаветдинов – 
фор ма га са лу це хы ның электр бе лән 
кул дан эре теп ябыш ты ру чы сы 

МаринаВикторовнаАзизова – би на
лар ны җы еш ты ру чы

МираидаВалентиновнаВахромова 
– бе тон туг лау җай лан ма ла ры мо то рис ты 

РазифНәкыйп улыГусамов – эре 
па нель ле йорт лар тө зү це хы ның учас ток 
баш лы гы 

РадикСабирҗанулыЗакиров – за
вод ида рә се нең әй дәп ба ру чы ин же нер
ме ха ни гы

РадикКамилулыМинхаиров – за вод 
ида рә се це хы баш лы гы ның урын ба са ры

АртурИлдус улы Гобәйдуллин – 
электр һәм газ бе лән эре теп ябыш ты ру чы

РезедаИреккызыИльясова – Ти мер
бе тон эш лән мә ләр це хы ның элект рон 
хи сап лау ма ши на ла ры опе ра то ры 

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

* * *
Якынлашыпкилүче
бәйрәмнәрбелән!

“Же лез но до рож ник” ҖЧҖ ве те ран
нар со ве ты исе мен нән предп ри я ти е нең 
ве те ран на рын һәм хә зер ге хез мәт кол
лек ти вын якын ла шып ки лү че 1 Май һәм 
Җи ңү кө не бе лән кот лый быз. 

Бар ча гыз га да исән лексау лык бе лән, 
якын на ры гыз ның рә химшәф ка тен то еп 
яшәр гә на сыйп бул сын. Эш ләү че ләр гә 
хез мәт лә рен дә уңыш лар, яңа даняңа ка
за ныш лар те ли без.

Ве те ран нар со ве ты исе мен нән 
Г. Г. Ро ма хи на

Бозык мәҗлескә баруга караганда, ялгызлык хәерлерәктер. Изге мәҗлестә булу ялгыз утырганга кара-
ганда хәерлерәктер.

Динвәмәгыйшәт

Чаллымөселманнарыөченнамазвакытлары

Милади
май

Һиҗри 1435 Атна көне Иртәнге 
Фәҗер

Кояш 
чыга

Өйлә 
Зөһер

Икенде 
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн 
озынлыгы

 1 30 җөм. әүвәл Чәршәмбе 3.18 4.48 13.00 17.39 20.08 22.31 15.20

 2 1 җөм. ахир Пәнҗешәмбе 3.15 4.45 13.00 17.40 20.10 22.35 15.25

 3  2 Җомга 3.13 4.43 13.00 17.41 20.12 22.40 15.29

  4  3 Шимбә 3.11 4.41 13.00 17.42 20.14 22.44 15.33

  5  4 Якшәмбе 3.09 4.39 13.00 17.44 20.16 22.46 15.37

  6  5 Дүшәмбе 3.07 4.37 13.00 17.45 20.18 22.48 15.41

  7  6 Сишәмбе 3.05 4.35 13.00 17.46 20.20 22.50 15.45

  8  7 Чәршәмбе 3.03 4.33 13.00 17.47 20.22 22.52 15.49

  9   8 Пәнҗешәмбе 3.01 4.31 13.00 17.48 20.23 22.53 15.52

10   9 Җомга 2.59 4.29 13.00 17.49 20.25 22.55 15.56

11 10 Шимбә 2.57 4.27 13.00 17.50 20.27 22.57 16.00

12 11 Якшәмбе 2.55 4.25 13.00 17.52 20.29 22.59 16.04

13 12 Дүшәмбе 2.53 4.23 13.00 17.53 20.31 23.01 16.08

14 13 Сишәмбе 2.51 4.21 13.00 17.54 20.33 23.03 16.12

15 14 Чәршәмбе 2.49 4.19 13.00 17.55 20.35 23.05 16.16

16 15 Пәнҗешәмбе 2.47 4.17 13.00 17.56 20.37 23.07 16.20

17 16 Җомга 2.45 4.15 13.00 17.57 20.38 23.08 16.23

18 17 Шимбә 2.44 4.14 13.00 17.58 20.40 23.10 16.26

19 18 Якшәмбе 2.42 4.12 13.00 17.59 20.42 23.12 16.30

20 19 Дүшәмбе 2.40 4.10 13.00 18.00 20.44 23.14 16.34

21 20 Сишәмбе 2.39 4.09 13.00 18.01 20.45 23.15 16.36

22 21 Чәршәмбе 2.37 4.07 13.00 18.02 20.47 23.17 16.40

23 22 Пәнҗешәмбе 2.36 4.06 13.00 18.03 20.49 23.19 16.43

24 23 Җомга 2.34 4.04 13.00 18.04 20.50 23.20 16.46

25 24 Шимбә 2.33 4.03 13.00 18.05 20.52 23.22 16.49

26 25 Якшәмбе 2.31 4.01 13.00 18.05 20.54 23.24 16.53

27 26 Дүшәмбе 2.30 4.00 13.00 18.06 20.55 23.25 16.55

28 27 Сишәмбе 2.29 3.59 13.00 18.07 20.57 23.27 16.58

29 28 Чәршәмбе 2.27 3.57 13.00 18.08 20.58 23.28 17.01

30 29 Пәнҗешәмбе 2.26 3.56 13.00 18.09 21.00 23.30 17.04

31 1 рәҗәб Җомга 2.25 3.55 13.00 18.10 21.01 23.31 17.06

“Камгэсэ нер гост рой” ААҖ баш кар
ма ди рек ци я се кол лек ти вы би ре дә 
озак ел лар эш ләп, ла ек лы ял га чык
кан Ру зия Фәр ху лла кы зы Сө ләй ма
нов ның тор мыш ип тә ше

РәшитХарисулының
ва кыт сыз ва фат бу луы сә бәп ле,  га и
лә се нең, ту ган на ры ның ти рән кай гы
сын ур так ла ша.

Бер ләш те рел гән тур нир
ны ачу тан та на сын да Чал лы 
имаммөх тә си бе Әл фәс хәз
рәт Гай фул лин бо лай ди де: 
“Тур нир да кат на шу чы лар са
ны үт кән ел лар бе лән ча гыш
тыр ган да бе раз ки ме де. Чөн ки 
егет ләр аң ла ды лар: кө рәш 
ке лә ме нә чы гу өчен на маз ны 
ях шы бе лү, те ләк һәм фи зик 
көч ке нә җит ми, ә бәл ки ях шы 
әзер лек, тех ни ка ны бе лү дә 
та ләп ите лә. Тур нир да кат на
шу чы лар ара сын да 7 спорт 
мас те ры, 6 мас тер лык ка кан
ди дат бар. Ә кул кө рә шен дә 
дөнья чем пи он на ры көч сы
на ша.” 

Бер ләш те рел гән тур нир да 
кат на шу чы лар га шу лай ук Та
тарс тан мө сел ман на ры Ди ния 
нә за рә те мөф тие урын ба са ры 
Рөс тәм хәз рәт Хәй рул лин, баш 
ка зый Җә лил хәз рәт Фаз лы ев, 
Чал лы шә һә ре баш кар ма ко
ми те ты җи тәк че се урын ба са ры 
Ра мил Хә ли мов, кай чан дыр 
шу шы спорт зал ны үз ини ци а
ти ва сы бе лән тө зе гән бил ге ле 
шә хес Ма рат ага Би би шев фа
ти ха бир де ләр. Рөс тәм хәз рәт 
бе лән Җә лил хәз рәт спорт ны 
сө ю нең ди не без бу ен ча сөн

нәт га мәл бу лу ын, пәй гам
бә ре без (с.г.в.) үзе дә спорт 
ярыш ла рын да ак тив кат на шу
ын, ае ру ча кө рәш не яра ту ын 
ис кәрт те ләр. Ма рат ага, ин де 
үзе нең өл кән яшь тә бу лу ы на 
ка ра мас тан, ош бу спорт комп
лек сын да гы ярыш лар ны ка рап 
ба ру ын, алар дан үзе нә көч, 
энер гия алу ын әйт те.

Тур нир ның ачы лы шы на 
ка дәр спорт чы лар на маз гый
ба дә тен бе лүбел мәү лә ре бу
ен ча тест үт те ләр. Шул сә бәп 
бе лән кө рәш ләр дә кат наш ты
рыл мау чы лар да бул ды. 

 Ях шы әзер лек һәм тех
ни ка күр сә теп үз үл чәү төр
кем нә рен дә бе рен че лек не 
тү бән дә ге спорт чы лар яу ла ды: 
65 кг. ка дәр – Му са Ка ма лов 
(Чал лы); 75 кг. ка дәр – Эду

ард Ус ма нов (Аз на кай); 85 
кг. ка дәр – Рус лан Ка сый мов 
(Кук ма ра); 100кг. ка дәр – Ай
вар Би ла лов (Ле ни но горск); 
100 кг. ар тык үл чәү дә – Фәр хәт 
Фәй зул лин (Пит рәч). Икен че, 
өчен че приз лы урын нар да – 
Чал лы, Мин зә лә, Ак та ныш, 
Әл мәт, Са ба, Бал тач, Баш кор
тос тан ның Ок тябрьск шә һә ре 
кө рәш че лә ре.

Кул кө рә ше ике үл чәү ка те
го ри я сен дә бар ды. 65 кг. ка дәр 
үл чәү дә бу төр бу ен ча дөнья 
чем пи о ны Рус лан Хә ми дул лин 
бер кем гә дә бе рен че лек не алу 

мөм кин че ле ген кал дыр ма ды. 
Ә 65 кг. авыр рак төр кем дә тур
нир ның был тыр гы чем пи о ны 
– Баш кор тос тан ның Ок тябрьск 
шә һә ре вә ки ле 26 яшь лек Рус
лан Ба дук ша нов җиң де. Икен
че, өчен че приз лы урын нар да 
– Чис тай, Чал лы, Тү бән Ка ма, 
Ту кай ра йо ны вә кил лә ре.

Җи ңү че ләр гә ак ча ла та 
приз лар һәм Ди ния нә за рә те 
дип лом на ры тап шы рыл ган нан 
соң, үз үл чәү төр кем нә рен дә 
ба тыр ка лу чы лар ае рым җы
ел ды, һәм алар ара сын да җи
рәбә са лу бул ды. Нә ти җә дә 
тур нир лар ның иң олы бү лә ге 
– Хаҗ га юл ла ма 100 кг. ар тык 
үл чәү дә бе рен че лек не ал ган 
Фәр хәт Фәй зул лин га на сыйп 
бул ды. Фәр хәт Пит рәч ра йо
ны ның Чи та авы лын да яши, 
та тар ча кө рәш бу ен ча тре нер 
һәм шу лай ук эш мә кәр лек бе
лән дә шө гыль лә нә. “Ми нем 
өчен бу кө тел мә гән бү ләк. На
маз га ба су ы ма әле бер ге нә 
ел. Ә тур нир да бе рен че кат на
шу ым”, – ди Фәр хәт шат лы гын 
яше рә ал мый ча.

Ко ман да лар ара сын да бе
рен че лек кә Чал лы спорт чы
ла ры ла ек бул ды. Ко ман да га 
Та тарс тан мө сел ман на ры Ди
ния нә за рә те ку бо гы тап шы
рыл ды.

Спорт чы лар фи зик көч 
та ләп итү че, са быр лык ны, их
ты яр кө чен ны гы ту чы тур нир
лар дан  үз лә ре нә көч, энер гия 
алып, бербер лә ре нең ос та лы
гы на тө ше неп, бер гә өй лә на
ма зын укып ях шы кә еф бе лән 
та ра лыш ты лар.

19апрельдәЧаллының“витязь”спорткомплек-
сындамөселманяшьләренеңтатарчакөрәшбуенча
VI,әкулкөрәшебуенчаIIIРәсәйкүләмтурнирлары
узды.АлардаТатарстанның24шәһәр-районыннан
һәмБашкортостанныңоктябрьскшәһәреннән89
спортчыкөчсынашты.

белдерүләр
“Камгэсэ нер гост рой” ААҖ кулланыш

та булмаган автотранспорт чараларын 
сатуга чыгара. Хәбәрләшү өчен те ле фон: 
770823; 89172771807.

* * *
6 май көн не 18 сә гать тә Гре на да пар

кын да гы “КА МАЗ” ста ди о нын да “КА МАЗ” 
һәм “Нос та” (Но вот ро ицк) ко ман да ла ры 
ара сын да Рос сия бе рен че ле ге нә (икен
че ди ви зи он, УралИдел бу е) фут бол 
мат чы бу ла.

Ке рү ирек ле.

(Хәдис)


