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Мәләкәс аръягында

Шә һәр ха ки ме Ва сил Шәйх ра зи
ев җи тәк че ле ген дә ге иҗат төр ке ме 
Мәс кәү Са бан ту е на ки тәр гә җы е на. 
Баш ка ла да бәй рәм 21 июнь көн не 
уза. Мәс кәү Са бан ту е на бы ел Кы
рым нан да иҗат кол лек тив ла ры ки
лә чәк, дип хә бәр итә ха ки ми ят нең 
мат бу гат хез мә те.

22 июнь дә “Ва танАна” ме мо
ри аль ком п лек сы янын да Хә тер 
ми тин гы бу ла. Бу көн не шә һәр җи
тәк че лә ре, пред при я тие баш лык
ла ры, мәк тәп уку чы ла ры һәм киң 
җә мә гать че лек Бө ек Ва тан су гы шын
да һә лак бул ган нар ның ру хы на ба
гыш лап Мәң ге лек ут яны на чә чәк ләр 
ки те рә чәк.  

Ка зан да, Рес пуб ли ка кан би рү 
үзә ге тер ри то ри я сен дә, Бө ек Ва тан 
су гы шы ел ла рын да кан бир гән һәм 
бү ген ге до нор ла ры быз га һәй кәл 
ачыл ды. Ул – Бө ек Җи ңү гә үз өлеш
лә рен керт кән һәм бү ген дә ке ше ләр 
сә ла мәт ле ген кай гыр тып кан тап шы
ру чы лар ның ба тыр лы гы ту рын да ис
тә лек сим во лы. Һәй кәл кую иде я сен 
кан үзә генең баш та би бы бел дер гән, 
ә аны га мәл гә ашы рыр га ига нә че ләр 
яр дәм ит кән. Про ект ның ар хи тек то
ры – Ев ге ний Ев се ев, скульп то ры – 
Олег Со ло ха.

Рес пуб ли ка ху җа лык ла рын да 
бы ел 50 мең тонна пе чән, 120 мең 
тонна се наж әзер лән гән: 1 баш тер
лек кә – ба ры 1,2 цент нер азык ту ры 
ки лә. Ел ба шын нан рес пуб ли ка да 
460 мең тонна сөт са вып алын ган, 
бу уз ган ел ның шу шы чо рын да гы 
кү ләм нән 2 про цент ка күб рәк. Та
быш 8 млрд сум нан арт кан – үт кән 
ел ның шу шы чо рын да гы га ка ра ган
да 3 млрд сум га күб рәк.

Се зон ябы лу га ка ра мас тан, 
Чал лы та тар дра ма те ат ры та ма
ша чы ла рын сө ен де рү ен дә вам итә. 
Те атр ның июнь ае афи ша сын да 
44 спек такль: 4 се өл кән нәр өчен, 
кал ган на ры – ба ла лар га. Бы ел гы 
се зон ның соң гы премь е ра сы – Ру
зи лә Җа ма ли е ва ның “Из ге имән 
ша һит” ме лод ра ма сын 25 июнь 
көн не ка рар га мөм кин бу ла чак. Ә 
26 сын да те атр кол лек ти вы “Корт” 
ко ме ди я сен тәкъ дим итә. Ба ла лар 
өчен спек такль ләр (“Ак тыч кан”, “Ур
ман кы зы”, “Све то фо рия”) 2 июнь гә 
ка дәр дә вам итә чәк. Алар те атр 
сәх нә сен дә һәм мәк тәп яны ла герь
ла рын да гы на тү гел, Ту кай ра йо ны 
авыл ла рын да да күр сә те лә. 

Үз йө реш ле ма ши на-трак тор, 
ма ши на при цеп ла ры, юл тө зе ле ше 
тех ни ка сы кат на шын да бə хет сез лек 
оч рак ла рын бул дыр мау мак са тын да, 
30 июнь гə ка дəр ЮХИ ДИ нең юл-пат-
руль хез мə те, “Гос тех над зор” ида-
рə се бе лəн бер лек тə, “Трак тор-при-
цеп” опе ра ци я се уз ды ра, дип хə бəр 
итə “Ар ча хə бəр лə ре” бас ма сы.

Та тар стан иген че лә ре Гер ма
ни я дә Кыр кө нен дә кат на ша, дип 
хә бәр итә ТР Азыктө лек һәм авыл 
ху җа лы гы ми нис тр лы гы ның мат бу
гат хез мә те. Гер ма ния Кыр кө не – 
Ев ро па ның эре аг рар ча ра сы, ан да 
күп ил ләр нең вә кил лә ре оч ра шып 
тәҗ ри бә ур так ла ша. Ча ра ике ел га 
бер тап кыр Берн бургШтренц фельд
та уза. Бы ел аг рар фо рум да 300 
дән ар тык вә кил кат на ша, алар үз 
ка за ныш ла рын 45 гек тар мәй дан да 
ур наш ты ра.

Ул көн не “Са ла ват кү пе
ре” һәр кем нең кү ңе ле нә ямь 
би реп, үт кәнкит кән нең игъ ти
ба рын үзе нә җә леп итеп, төр
ле төс ләр гә кү ме леп бал кып 
тор ды. Би ре дә са бый лар га үз 
өй лә рен дә, үз әтиәни лә ре 
янын да гы ке бек уңай лы ха ләт, 
җы лы ка раш ту ды рып, ти еш ле 
бе лем һәм кү нек мә ләр би рү, 
сә ла мәт бу лып үсү лә ре өчен 
шарт лар бул ды рыл ган лы гы 
тыш тан ук си зе леп то ра. Ал
лыгөл ле ма тур бу яу лар бе лән 

бу ял ган ба ла лар бак ча сы чә
чәк ләр гә, яшел лек кә кү ме леп 
уты ра. Һәр кай да тәр тип, тө зек
лек, чис та лык...  

ТР тө зе леш, архитектура 
һәм ТКХ ми нис т ры Ирек Фәй
зул лин  ви де о ре жим бу ен ча 
ТР Пре зи ден ты Рөс тәм Миң
не ха нов ка “Са ла ват кү пе ре” 
ба ла лар бак ча сы ның фай да
ла ну га әзер ле ге ту рын да хә бәр 
ит те һәм бак ча га ин те рак тив 
укы ту ком п лек сы на сер ти фи
кат тап шыр ды. Ә бәй рәм нең 

иң тан та на лы өле ше “Кам гэ
сэ нер гос т рой” ААҖ ге не раль 
ди рек то ры Ра мил Шәй дул лин
ның “Са ла ват кү пе ре” ба ла лар 
бак ча сы мө ди ренә сим во лик 
ач кыч ны тап шы ру миз ге ле бул
ды. Тан та на ның төп ге рой ла ры 
– ба ла лар ку нак лар кар шын да 
ма тур җыр лар һәм ши гырь ләр 
бе лән чы гыш яса ды лар.

108 нче ба ла лар бак ча сын
да чы гыш яса ган Яр Чал лы 
мэ ры Ва сил Шәйх ра зи ев  әй
теп үт кән чә, элег рәк шә һәр

дә 5 ба ла лар бак ча сы бер үк 
ва кыт та 35 ел элек ачыл ган. 
Шә һәр баш лы гы ТР тө зе леш, 
ар хи тек ту ра һәм ТКХ ми нис т
ры на, тө зү че ләр гә сый фат лы 
һәм тиз ара да баш ка рыл ган эш 
өчен рәх мәт бел дер де. Ва сил 
Шәйх ра зи ев шулай ук Чал лы 
хал кы исе мен нән ТР Пре зи
ден ты Рөс тәм Миң не ха нов ка 
рәх мәт әйт те.

“Са ла ват кү пе ре” әле ге 5 
бак ча ара сын да иң ма ту ры, дип 
са ныйм мин, – ди де  “Кам гэсг
раж дан ст рой” ҖЧҖ ге не раль 
ди рек то ры Алек сей Зер каль. – 
Чөн ки без аны бик кыс ка ва кыт 
эчен дә, бик аз бә я гә тө зе дек. 
Бак ча ны тө зү не без баш ка лар
дан бер ай га  соң га ка лып баш
ла сак та, кол лек тив бик ты ры
шып эш лә де. Мин бик ка нә гать, 
кол лек тив ка зур рәх мәт бел де
рә сем ки лә. Зөл фия Хәй бул ли
на, Люд ми ла Со ко ло ва, Га ли на 
Кли мен ко ке бек бел геч лә ре без
нең эш не дө рес оеш ты ру ла ры 
объ ект ны үз  ва кы тын да тап шы
рыр га мөм кин лек бир де”.

Әйе, би зә ле ше, җи һаз ла
ны шы бе лән за ман ча һәм 
мил ли рух та ком п лект лан ган 
бик күп бүл мә ләр ба ры сы да 
са бый лар ның бак ча да гы тор
мы шын та гын да ямь лән де рү, 
сә ла мәт лек лә рен сак лауны
гы ту, алар ны төр ле як лап үс
те рү өчен хез мәт итәр.

 Уз ган ат на да шә һә ре без дә бер үк ва кыт та 5 яңа ба ла лар бак ча сы үз эшен баш
лап җи бәр де. Тан та на лы ачы лыш та ТР Пре зи ден ты Рөс тәм Миң не ха нов кат наш
ты.   41 нче, 108 нче, 109 нчы, 110 нчы ба ла лар бак ча ла ры ке бек үк Мә лә кәс аръ
я гын да ачыл ган 107 нче “Са ла ват кү пе ре” бак ча сы да рес пуб ли ка прог рам ма сы
на кер телГӘН ИДЕ. Ген суб под ряд чы “Кам гэ сэг раж дан ст рой” ҖЧҖ кол лек ти вы 
объ ект ны үз ва кы тын да тө зеп тап шыр ды. 10 июнь көн не атаана лар, тәр би я че
ләр һәм ба ла лар ның шат лык ла рын бү ле шер гә би ре гә ТР тө зе леш, ар хи тек ту ра 
һәм ТКХ ми нис т ры И. Ә. Фәй зул лин, “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ге не раль ди рек
то ры Р. Ф. Шәй дул лин һәм баш ка бик күп ку нак лар кил гән иде.

 Мә лә кәс аръ я гын да яшә ү че ләр
нең тор мы шын та гын да уңай
лан ды ру чы объ ект лар бербер 
арт лы кал ка то ра. Без нең “Кам
гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ (ген суб
под ряд чы) би ре дә та гын бер бак
ча тө зү не дә вам итә. 240 урын га 
исәп лән гән әле ге бак ча күп тән тү
гел ге нә тө зеп тап шы рыл ган “Са
ла ват кү пе ре” дип атал ган бак
ча дан ба ры тик бас сей ны булу 
бе лән ге нә ае ры лып то ра чак. 

“Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ учас ток 
баш лы гы Га ли на Алек сан дров на Кли мен
ко бел де рү ен чә, хә зер бак ча ның 2 нче 
ка ты ның “тарт ма сын” мон таж лау эш лә ре 
алып ба ры ла. Бу ат на да “ДОМ КОР” фир
ма сы ти мербе тон пли тә ләр не ту лы сын ча 
ки те реп бе те рер гә вәгъ дә ит кән. Бак ча ның 
“тарт ма сы” әзер бул гач, җил ләт кеч шах та
лар ур наш ты ру, тү бә ябу, бак ча ның ти рә
ягын тө зек лән де рү эш лә ре нә ке ре шә чәк
ләр икән.  Би ре дә бар лы гы 29 ке ше эш ли. 
Объ ект та па рал лель рә веш тә суб под
ряд чы оеш ма “Ин же нер лык тех но ло ги я се 
ком па ни я се” ҖЧҖ бел геч лә ре дә  мах сус 
эш ләр алып ба ра. Алар эч ке ин же нер лык 
чел тәр лә рен ур наш ты ра лар. Суб под ряд
чы оеш ма эшен нән “Кам гэсг раж дан ст рой” 
ҖЧҖ ком п лекс лы бри га да җи тәк че се Вла
ди мир Со ро кин да бик ка нә гать бу лу ын 
бел дер де. “Күп ме объ ект лар җи теш те рү дә 

эш ләп, мон дый ты рыш оеш ма ны күр гә нем 
юк иде әле, – ди де ул. – Кыс ка сы, егет ләр 
бик ты рыш лар, җит ди ко ман да”. 

Бил ге ле, әле ге ба ла лар бак ча сы элек
ке сен нән тиз рәк тө зе лер дип кө те лә. Чөн ки 
төп эш ләр ни гез дә җәй ай ла рын да ба ра чак. 
“Әле би ре дә эш ләр бик күп, – ди В. Со ро
кин. – Бри га да быз көч ле, бил ге ле. Һәр кем үз 
эшен бе лә. Бе рә ү гә дә ки леп, әй теп то ра сы 
юк. Әнә дүрт дис тә дән ар тык таш чы бу лып 
эш лә ү че Свет ла на Гә рә е ва бе лән Мө ни рә 
Зә ки е ва ны гы на алыйк. Ират таш чы лар көн
лә шер лек итеп эш ли ләр алар”. Әлеге бри га
да дан бер ни чә ке ше Мә лә кәс аръ я гын да гы 
клуб тө зе ле шен дә эш ли ләр.  

Бак ча ны тап шы ру ва кы ты агым да гы 
ел ның 1 сен тяб ре нә билгеләнгән. Әле ге 
бу рыч ны үтә ү дә кам гэсг раж дан ст рой
лы лар ның  һө нә ри ос та лы гы һич шик сез 
бу лы шыр.



20 июнь, 2014 ел2

Төзелеш дөньясында Котлыйбыз!

Республика яңалыклары

Спорт 

СаннарбеләнуйнамаСка,
дөреСмәгълүматбирергә

2014 ел да ТРда күп фа тир лы то рак 
йорт лар ны ка пи таль тө зек лән де рү 
прог рам ма сы бу ен ча эш ләр 50 про
цент тан арт ык ка тө гәл лән гән. Әле ге 
мәгъ лү мат ТР Хө кү мә те йор тын да гы 
ки ңәш мә дә әй тел де, дип хә бәр итә ТР 
Пре зи ден ты ның мат бу гат хез мә те.

ТР тө зе леш, ар хи тек ту ра һәм ТКХ 
ми нис т ры Ирек Фәй зул лин хә бәр ит
кән чә, ка пи таль тө зек лән де рү бу ен ча 
эш ләр бы ел гы прог рам ма га кер тел гән 
793 йорт ның 792 сен дә баш ка ры ла. Дә
ү ләт то рак ин с пек ци я се прог рам ма да 
бил ге лән гән 4,68 млрд сум ның 2,46 млрд 
су мы на (52,59%) баш ка рыл ган эш ләр 
ак тын ка бул ит кән.

ТР Пре зи ден ты Рөс тәм Миң не ха нов 
Дә ү ләт то рак ин с пек ци я сен ка пи таль 
ре монт ба ры шын игъ ти бар бе лән кү
зә тер гә, му ни ци па ли тет баш лык ла рын 
дө рес мәгъ лү мат лар би рер гә өн дә де. 
“Сан нар бе лән уй на ма гыз, ал да ма гыз, 
ба ры бер эш ләр сен тябрь гә тә мам лан ган 
бу лыр га ти еш”, – дип мө рә җә гать ит те Р. 
Миң не ха нов му ни ци паль бе рәм лек баш
лык ла ры на.

Ирек Фәй зул лин бел де рү ен чә, мәк
тәп ләр не ка пи таль тө зек лән де рү эш лә ре 
2014 ел прог рам ма сы на кер тел гән бар
лык 159 объ ект та ба ра. Ин де 8 мәк тәп тә 
эш ләр тө гәл лән гән дә. Ак ча үз ләш те рү 
67 про цент тәш кил итә.

Рөс тәм Миң не ха нов му ни ци па ли тет 
баш лык ла рын мә га риф уч реж де ни е лә
рен ка пи таль тө зек лән де рү прог рам ма
сын да кат на шыр га өн дә де. “Без ае рым 
бер эш ләр не ге нә фи нанс лый быз, му ни

ци па ли тет лар мәк тәп ләр не ка пи таль тө
зек лән де рү гә өс тә мә ак ча җә леп итәр гә 
ти еш, – дип бел дер де ТР Пре зи ден ты. 
– Ига нә че ләр не, мәк тәп тә мам лау чы лар
ны, ба ла лар ның әтиәни лә рен ча кы рыр га 
ки рәк. Һәм без кап ре монт нә ти җә се бу ен
ча кем нең күб рәк бу лы шу ын күр сә тер гә, 
бу ке ше ләр не бил ге ләп үтәр гә ти еш”.

Татар-информ

Президент
төзәтмәләркертә

 Та тар стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден
ты Рөс тәм Миң не ха нов Юга ры Ос лан 
ра йо ны тер ри то ри я сен дә ге Ин но по
лис itшә һә ре тө зе ле ше нең ба ры шы 
бе лән та ныш ты. Тө зе леш мәй дан на
рын аның бе лән бер гә премь ерми
нистр Ил дар Ха ли ков бе лән тө зе леш, 
ар хи тек ту ра һәм ТКХ ми нис т ры Ирек 
Фәй зул лин да ка ра ды. 

Тех но парк, “Ин но по лис” уни вер си те
ты ның кам пу сы, яңа шә һәр дә ге бе рен че 
то рак йорт лар тө зе ле шен дә эш ләр ту лы 
ку ә те нә ба ра ин де. Пре зи дент Идел ел
га сы ярын да тө зе лә тор ган во до за бор ны 
да ка ра ды. Проект бу ен ча Идел яры на 
та ба юл са лу ка рал ма ган бул са да, Р. 
Миң не ха нов бу ким че лек не бе те рер гә 
ки ңәш бир де. Аның фи ке рен чә, ел га буе 
Ин но по лис та яшә ү че ләр не һәм ку нак ка 
ки лү че ләр не ял итү уры ны бу ла рак та 
кы зык сын ды ра чак бит әле. Шу лай бул
гач, бу юнә леш тә ин же нер лык ин фрас
т рук ту ра ла рын үт кә рү мак сат ка яраш лы 
бу ла чак.

Бел гә не без чә, Ин но по лис тө зе ле шен
дә “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ дә кат на ша, 
би ре дә эш ләү өчен “СтройКран”, “Спец

строй”, “КИТ”, “Стро йин жи ни ринг” оеш
ма ла ры җә леп ител гән.  Кам гэс лы лар 
эш ли тор ган объ ект лар дан уни вер си тет 
би на сы ның кар ка сы мон таж лан ган, аның 
ике блоксек ци я се тә мам ла ну ал дын да. 
Дүрт ту лай то рак би на сын да кир печ са лу 
эше ба ра, өче сен дә ин де са лы нып бе теп 
ки лә. Спорт ком п лек сы ның кар ка сы әзер, 
тү бә сен ябу өчен ме талл кон ст рук ци я ләр 
мон таж лап ко рыл ган. Хә зер ге ва кыт та 
фа са ды ның ме талл кон ст рук ци я лә рен 
җыю өчен әзер лек эш лә ре ба ра. Бу объ
ект лар ның ба ры сын да да бе тон җәю, 
сы лау эш лә ре дә вам итә.

Сайлаугаәзерлек
башланды

11 июнь дә Та тар стан да рәс ми рә
веш тә V ча кы ры лыш ТР Дә ү ләт Со ве
ты на де пу тат лар сай лау бу ен ча сай
лау кам па ни я се старт ал ды, дип хәбәр 
итә «Татаринформ» агентлыгы.

ТР Үзәк сай лау ко мис си я се уты ры
шын да ко мис сия баш лы гы Әгъ зам Го
бәй дул лин хә бәр ит кән чә, Та тар стан да 
тер кәл гән сә я си пар ти я ләр нең 62 тө бәк 
бү ле ге сай лау кам па ни я сен дә кат на шу 
хо ку кы на ия. Алар 11 июнь дә рәс ми рә
веш тә бер ман дат лы 50 ок руг та кан ди
дат лар ны һәм бер дәм рес пуб ли ка ок ру гы 
бу ен ча кан ди дат лар исем ле ген тәкъ дим 
итү һәм тер кәү про це ду ра сын баш ла ды. 
35 тер ри то ри аль сай лау ко мис си я се кан
ди дат лар ны һәм кан ди дат лар исем ле ген 
тәкъ дим итү һәм тер кәү өчен до ку мент
лар ка бул итү һәм тик ше рү эше нә то тын
ды. Кан ди дат лар исем ле ген һәм кан ди
дат лар ны тер кәү 30 июль көн не кич ке 
сә гать 6 да тө гәл лә нә.

Уз ган ат на да “Ак Барс” хол динг 
ком па ни я се нә кер гән пред при я
ти е ләр ара сын да ми нифут бол 
ярыш ла ры уз ды.  Баш ка ла быз
ның “Ди на мо” ста ди о нын да уз
ган әле ге ярыш лар да 10 ко ман да 
кат наш ты.

 “Кам гэ сэ нер гос т рой” ко ман да сының 
фут бол ярыш ла рын да ин де 2 ел кат наш
ка ны юк иде. Бы ел гы ко ман да сос та вын
да 8 ке ше уй на ды: Ни ки та Ми хай лов (ко
ман да ка пи та ны) – ге не раль ди рек тор яр
дәм че се, На ил Ис мә гый лев – мар ке тинг 
бү ле ге җи тәк че се, Фә рит Ни за ми ев – ге
не раль ди рек тор ның ма ши на йөр тү че се, 
Мак сим Иль ин – фи нанс ди рек то ры ның 
ма ши на йөр тү че се, Ай нур Җә лә лов – кур
кы ныч сыз лык хез мә те баш лы гы (Чал лы), 
Да нис Га ри пов – фи нансикъ ти сад бү ле ге 
баш бел ге че (Ка зан), Ди нар Ка ма лов – 

“Кам гэс ЗЯБ” ҖЧҖ ти мербе тон 
эш лән мә ләр һәм кон ст рук ци
я ләр не фор ма га са лу чы, Эду
ард Ис мә гый лев – “Кам гэс ЗЯБ”  
ҖЧҖ учас ток баш лы гы.

Без нең ко ман да ярыш
лар да приз лы урын нар ны ала 
ал ма са да, үзен ях шы як тан 
күр сәт те. Бе рен че урын ны бы
ел да Яшел Үзәннең Горь кий 
исе мен дә ге за во д ко ман да сы 
яу ла ды.

 Соң гы ел лар да 
“Кам гэ сэ нер гос т
рой” ААҖ кол лек
ти вы си зе лер лек 
яшәр де. Биг рәк тә 
ин же нертех ник 
хез мәт кәр ләр ара
сын да  яшь ләр нең 
көн нәнкөн күб рәк 
кү ре нүе ку а ныч
лы хәл. Хез мәт 
би ог ра фи я лә рен 
тө зе леш оеш ма
сы бе лән бәй лә гән 
яшь бел геч ләр нең 
бер се “Кам гэсг раж
дан ст рой” ҖЧҖ ин
же нерсме та чы сы 
Дил бәр Җә лә ло ва.

Дил бәр – Чал лы кы
зы. Шә һә ре без нең 31 
нче ур та мәк тә бен тә
мам ла ган нан соң ул 
ИНЭ КА ның ав то ме ха
ни ка фа куль те тын да 
укы ган, ан на ры мах сус 
курс лар да  сме та чы 
бел геч ле ген дә алган. 
Прак ти ка ны уңыш лы 
гы на үт кән нән соң Дил

бәр сме та чы бу лып 
эш ләр гә ка рар кы ла. 
“Кам гэсг раж дан ст рой” 
оеш ма сы на ин же нер
сме та чы бу лып кил гә
не нә ни ба ры 2 ге нә ел 
бу ла әле аның. Эшен 
бик яра та Дил бәр. 

– Һәр бер эш тә үзең 
сай ла ган һө нәр не яра ту 
ки рәк тер ул, – ди Д. Җә
лә ло ва, – ан на ры ин де 
җа вап лы лык, тө гәл лек, 
са быр лык. Бе рен че тап
кыр кил гән дә ми ңа да 
сме та чы эше  бик авыр 
ке бек то ел ды, укы ган да 
бө тен ләй баш ка нәр сә
ләр өй рән дек ши кел ле. 
Баш тан кур кып та кит
тем. “Бул ды ра ал мам, 
ни гә кил дем?” дип тә 
уй ла дым.  Ос та зым, 
сме та ки ле шү бү ле ге 
баш лы гы Тать я на Гри
горь ев на Мак си муш
ки на авыр чак лар да 
һәр чак яр дәм гә кил де 
ми ңа. Мин  аңа   бик 
рәх мәт ле.  Бик тәҗ ри
бә ле ин же нерсме та чы 
бит  ул.   Го му мән, өл кән 

бу ын бел геч лә ре нең ки
ңәш лә ре без нең өчен 
бик ка дер ле. Ан дый 
ос таз лар дан күб рәк өй
рә неп ка лыр га ки рәк 
без гә. Хә зер ин де үзем  
объ ект ка да ба рып ки
ләм, ай са ен за каз чы 
бе лән дә оч ра шыр га 
ту ры ки лә. Без алып 
ба ра тор ган объ ект – 
“Три мед ве дя” мик ро
ра йо нын да гы мах сус 
мәк тәп.

  “Кам гэ сэ нер гос т
рой” ак ци о нер лар җәм
гы я те нең яшь бел геч
ләр бе лән ту лы ла нуы  
бик әй бәт, бил ге ле. Шу
лай да, тәҗ ри бә ле ос та
лар янә шә сен дә эш ләү 
үзе үк ос та лык дә ре се 
бит.

“ Кам гэ сэ нер гос т рой” 
ААҖ ак ци о нер лык 
җәм гы я те нең эш ләр 
бе лән ида рә итү че се 
Ка мил Га кыйль улы 
Ла тыфс кий шу шы көн
нәр дә үзе нең ту ган кө
нен бил ге ләп үтә. 

Г. К. Ла тыфс кий Кам гэ сэ
нер гос т рой да бил ге ле ке ше, 
ул бай так ел лар “Кам гэс
стройс наб” оеш ма сын җи тәк
лә де. Хә зер ге ва кыт та Ка мил 
Га кыйль е вич ге не раль ди

рек ци я нең эш ләр бе лән ида рә 
итү че се. Ул  та лант лы, за ман 
су лы шын то еп, чор та ләп лә рен 
аң лап уңыш лы эш лә ү че, тын
гы сыз җи тәк че. Шу шы күр кәм 
сый фат ла ры аңа кам гэ сэ нер
гос т рой лы лар ның их ти ра мын 
яу лар га бу лыш кан дыр да. 

Хез мәт сө ю чән, эз лә нү
чән, ал га ка рап, ал дан кү реп 
эш йөр тә бе лү че, мак сат чан 
җи тәк че бу ла рак, К. Г. Ла тый
фский ак ци о нер лык җәм гы я
те нең стра те гик үсеш прог рам
ма сын тор мыш ка ашы ру га да 

акы лын һәм кө чен кыз ган мый. 
Иң кыю про ект лар ны тор мыш
ка ашы рыр лык тәҗ ри бә гә, кат
лау лы мәсь ә лә ләр не уңыш лы 
баш ка рып чы га алыр лык зи рәк
лек кә  ия ул.

Шу шы ма тур бәй рәм кө не
гез дә Сез гә, хөр мәт ле Ка мил 
Га кыйль е вич, озын го мер, 
сә ла мәт лек, га и лә бә хе те те
ли без. Бар лык кыю баш лан
гыч ла ры гыз ның  нә ти җә лә рен 
кү рер гә яз сын. Җан ты ныч лы
гы һәм кү ңел көр ле ге бе лән 
шат ла нып яшә гез!

Мә лә кәс аръ я гы үсә
“ ДОМ КОР” ком па ни я се Мә лә кәс 
аръ я гын да күп кат лы биш йорт 
җит ке рә, дип хә бәр итә шә һәр 
ха ки ми я те нең рәс ми сай ты. 

Йорт лар со ци аль ипо те ка прог рам
ма сы ни ге зен дә, Та тар стан Рес пуб ли
ка сы пре зи ден ты кар шын да гы дә ү ләт 
то рак фон ды за ка зы бе лән са лы на. Бу 
исә яңа мик ро ра йон да 800 дән ар тык 
га и лә не то рак бе лән тә э мин итү мөм
кин ле ге би рә чәк. 

Йорт лар ны тор гы зу да “АР КОС” кар
кас лымо но лит тө зе леш сис те ма сы кул
ла ны ла. Алар ның өче се (21/29, 21/30 
һәм 21/31) – 18 әр, ике се (21/28 һәм 
21/32)10 ар кат лы. Хә зер ге ва кыт та тө
зү че ләр ни гез чо кыр ла ры ка зу, ва кыт лы 
юл лар, ни гез пли тә лә ре са лу, су бай су гу 
эш лә ре бе лән мәш гуль.

Баш ка ла да 
яңа за вод тө зе лә
 Ка зан син те тик кау чук за во ды 
тер ри то ри я сен дә яңа про ект ка 
баш лан гыч би рел де – “КЗСКСи
ли кон” яңа за во ды тө зе ле ше нә 
ни гез та шы са лу хөр мә те нә ис
тә лек бил ге се ачыл ды. 

Аның асы лы ил сә нә га те нең их ты я
җын ка нә гать лән де рү өчен крем ни йор
га ник ма те ри ал лар (ягъ ни, си ли кон) 
про из вод ство сы на старт би рү дән гый
ба рәт. Шул рә веш ле, без не ке ләр чит
тән ке рә тор ган си ли кон ны үзе без дә 
җи теш те рер гә ни ят ли. Сүз уңа ен нан, 
крем ни йор га ник про дук ция   ави а ци я дә, 
тө зе леш тә, цел лю ло закә газь сә нә га
тен дә, нефть һәм газ та бу өл кә лә рен
дә, фар ма цев ти ка да, пласт мас са, лак, 
бу яу лар җи теш те рү дә һәм баш ка өл кә
ләр дә кул ла ны ла. 

Про ект ның го му ми бә я се 9,8 млрд 
сум кү лә мен дә дип бә я лә нә. Аның 7,8 
млрд су мын кре дит рә ве шен дә “Внеш
эконом банк” бир сә, кал ган 2 млрд су мы 
– пред при я тие хи са бы на. Шул рә веш ле, 
“КЗСКСи ли кон” за во ды елы на 40 мең 
тон на тәш кил ит кән про ект ку әт ле ле ге нә 
чык кач, Рос сия ком па ни я лә ре үзе без нең 
чи мал га кү чә чәк, дип фа раз ла на. Крем
ни йор га ник мо но мер – ме тилх лор си лан 
исем ле ма те ри ал ның 20 про цен ты бе
лән чи мал сый фа тын да Ка зан син те тик 
кау чук за во ды тә э мин ите лә чәк, кал га ны 
ба зар га юл то та чак. Пред при я ти е дә 755 
эш уры ны бул ды ры ла чак.

27 июнь – Яшь ләр кө не
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Ул Чал лы ра йо ны ның 
Су ык су авы лын да ту ган. Р. 
Ша га зи на 1958 ел да “Фун
да мен тстрой” оеш ма сы на 
сы лау чыбу яу чы бу лып эш
кә ке рә.  Үзе нең бе рен че 
объ ек тын – Кү зә нәк ле бе тон 
за во дын ни ге зен нән алып 
тор гы зу да кат на ша. Ан на ры 
шу шы за вод ның ад ми нис т ра
тивкөн кү реш би на сын, ЗЯБ 
бис тә сен дә ге ике кат лы ба
рак лар ны кү тә рү, шә һәр мун
ча ла ры ның ни ге зен са лу... 
Күп сан лы мәк тәп ләр, ба ла
лар бак ча ла ры, ки но те атр
лар да Ра зыя апа бри га да сы 
кыз ла ры ның кул җы лы сын 
иң дер гән. Ул объ ект лар ның 
ба ры сын са нап та бе те рә 
тор ган тү гел.  “Ми не эш кә А.  
П. Ге вор гян ка бул ит те, – дип 
ис кә ала Ра зыя апа. – Би ре дә 
ми ңа бри га да бе лән җи тәк че
лек итү не тап шыр ды лар. Ул 
ва кыт та ике ге нә бри га да иде 
әле: Ге ворг Ге вор гян һәм ми
нем бри га да. Кыз ла рым ның 
40 ка җит кән чак ла ры да бар 
иде.  Бик авыр ва кыт лар да 
бул ды ин де. Шу лай да без
нең бри га да да эш ләр гә те лә

ү че ләр күп иде. Кай бер кыз
лар өй гә дә ки лә иде: “Ми не 
эш кә ал әле, Ра зыя апа”, дип. 
Без на мус бе лән эш лә дек. 
Азыпту зып йө рү че ләр юк 
иде без дә”. Бри га дир һәр
бер се бе лән ур так тел та ба, 
җай лап сөй лә шә бе лә. Ки рәк 
ча гын да кат гый да бу ла. “Со
ци а лис тик ярыш та җи ңү че” 
төр ле бишь ел лык лар удар
ни гы  бил ге лә ре бри га да лар 
ара сын да гы ярыш лар да ку
ел ган фи да карь хез мәт нә
ти җә се бит.

Р. Ша га зи на ның фи да
карь хез мә те хө кү мә те без 
та ра фын нан да зур бә я лә
нә. 1966 ел да ул бе рен че 
ор де нын ала. Хез мәт Кы зыл 
Бай ра гы ор де нын аңа Тү бән 
Ка ма да тап шы ра лар. “Ях шы 
эш лә гән мен дер ин де, – ди 
Ра зыя апа. – Ми нем бри га
да дан 6 ке ше ор ден ал ды. 
Мә ди нә Мө хәм мәт ди но ва, 
Икъ ли мә Го мә ро ва бик ты
рыш кыз лар иде. Ма рия Га
ри по ва мин кит кәч үзе бри га
дир бул ды. Әми нә Хә сә но ва 
хә зер авыл да яши, абыс тай. 
Хез мәт тәш лә рем нең кү бе се 
юк ин де. Исән нә ре бе лән 
ара ла шып то ра быз.

Ра зыя Ша га зи на ның иң 
бе рен че объ ект ла рын нан 
ГЭС та ба ла ту ды ру йор ты, 

ан на ры 2 нче по лик ли ни ка. 
“Шә һәр дә ге бар лык мәк тәп
ләр не дә без тө зе гән без дер, 
– ди Ра зыя Габ дул лов на. 
– Мәк тәп ләр не җит ке рү ае
ру ча җа вап лы бул ды, чөн ки 
алар ны тө зеп тап шы ру ва кы
ты бик кыс ка иде. Шу лай да 
бил ге лән гән ва кыт ка мәк тәп 
әзер бу ла иде. Ты рыш тык 
ин де, шә һәр яшь, ба ла лар 
күп, шу ңа кү рә мәк тәп ләр 
дә, ба ла лар бак ча ла ры да 
ки рәк иде. Объ ект тан иң со
ңын нан без ки тә без”. Шә һә
ре без нең ма тур  йорт ла ры, 
бик күп со ци аль көн кү реш 
объ ект ла ры ның төс ле би
зә ле ше Ра зыя апа Ша га зи на 
һәм аның бри га да сы кыз
ла ры ның кү ңел як ты лы гын 
иң дер гән.

Ра зыя апа  ике тап кыр 
шә һәр Со ве ты де пу та ты 
итеп сай ла на. 30 ел бри га
дир бу лып эш лә гән нән соң 
1987 ел да ла ек лы ял га чы га. 
Әле Ра зыя апа хә зер дә тик 
тор мый. “Кам гэ сэ нер гос т
рой” ААҖ Ве те ран нар со
ве ты ның иң ак тив ве те ран
нар ның бер се ул. Төр ле оч
ра шу лар га бик рә хәт лә неп 
йө ри. Җәй кө не бак ча сын да 
мәш ки лә.

Хөр мәт ле Ра зыя апа! 
На мус лы хез мәт юлы гыз, 
үзе гез гә тап шы рыл ган эш не 
җи ре нә җит ке реп баш ка ра 
бе лү е гез, оеш ты ру та лан
ты гыз Сез не аб руй лы бри
га дир лар ның бер се итеп 
та ныт ты. Сез не   юби ле е гыз 
бе лән кот лап, исән лексау
лык те ли без! Дус ла ры гыз, 
ту ган на ры гыз янә шә сен дә 
хә ер ле озын го мер ки че рер
гә на сыйп бул сын Сез гә! 

Хөр мәт ле Аль берт Ни ко ла е вич!
Кам гэ сэ нер гос т рой лы лар ның Сез

гә хөр мә те бик зур. На мус лы тор мыш 
юлы гыз, үзе гез гә тап шы рыл ган эш не 
җи ре нә җит ке реп баш ка ра бе лү е
гез, оеш ты ру та лан ты гыз Сез не аб
руй лы бри га дир лар ның бер се ит те. 
Тө зе леш нең гөр лә гән ел ла рын да 
шә һә ре без нең 52, 54, 56 нчы ком
п лекс ла рын да 83 нче се ри я ле яңа 
то рак йорт лар са лы на баш ла гач, Сез 
җи тәк лә гән ав то мо биль че ләр бри га
да сы шун да эш ләп, әле ге йорт лар 
па нель лә рен һәм баш ка де таль лә
рен, тө зе леш ма те ри ал ла рын Чал лы 
то рак ком п лекс ла ры на гы на тү гел, 
Та тар стан ның баш ка шә һәр лә ре нә, 
күр ше Баш кор тос тан га да та шы ды. 
Шул ел лар да Сез үт кән юл лар озын
лы гын, Сез та шы ган йөк ләр кү лә мен 
са ный кит сәң, күп мең нәр дән тор ган 
сан нар ки леп чы гар иде.

Аль берт Ни ко ла е вич! Сез бри га
дир бу ла рак кол лек тив тан җит ди эш 
со рап, җа вап лы лык та ләп итә бел
де гез, чөн ки бу сый фат лар га иң элек 
Сез үзе гез ия иде гез. Сез җи тәк лә гән 
бри га да тө зе леш тә агым ме то ды, 
бри га да под ря ды, йорт лар ны ав то
мо биль дән, ягъ ни “тә гәр мәч тән” мон
таж лау ке бек ал дын гы алым нар ны 

иң бе рен че ләр дән бу лып кул лан ды. 
Йорт лар тө зү өчен ки рәк ле бул ган 
де таль ләр не за вод тан тә рә зә лә ре, 
ишек лә ре ку ел ган па нель ләр, пли
тә бе лән тыш лан ган сан ка би на лар 
ки леш алып ки лү эш не күп кә җи ңе
ләйт те.  Бу тө зе леш өчен ки рәк ле ма
те ри ал лар ны үз уры ны на ва тыл мый, 
югал мый  ки те реп җит ке рү гә, ягу
лыкмай лау ма те ри ал ла рын сак чыл 
то тар га мөм кин лек бир де. Ул чор ның 
дан лык лы ав тот ран с порт хез мәт кә
ре, җи тәк че гез Ха рис Сә гый дул ла 
улы Нә биул лин,  Вик тор  Фи ли мо нов, 
Рә ис Сә ла хов, Ра фис  Са бир җа нов 
һ.б. ос та бри га дир лар янә шә сен дә 
эш ләү тәҗ ри бә гез не та гын да арт тыр
ды. Кол лек тив та аб ру е гыз зур бул ды, 
күп ел лар пред при я ти е нең проф со юз 
ко ми те тын да да, шә һәр Со ве тын да 
тран с порт һәм элем тә өчен җа вап лы 
де пу тат бу ла рак та ак тив эш алып 
бар ды гыз. 

Хөр мәт ле Аль берт Ни ко ла е вич! 
Сез не  юби ле е гыз бе лән кай нар кот
лап, нык лы сә ла мәт лек те ли без. Ки
лә чәк тә дә һәр ке ше кү ңе лен дә җы лы 
тә э сир ләр ге нә кал ды рып, якын на
ры гыз ның ка дерхөр мә те нә тө ре неп, 
хә ер ле го мер ки че ре гез. Юл ла ры гыз 
һәр чак уң бул сын!

25 июнь дә Хез мәт Кы
зыл Бай ра гы, Ок тябрь 
Ре во лю ци я се һәм “По чет 
бил ге се” ор ден на ры ка
ва ле ры, КА МАЗ тө зе леш 
удар ни гы, сы лау чыби зә
ү че ләр бри га ди ры Ра зыя 
Габ дул ла кы зы Ша га зи
на га 85 яшь ту ла.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ак ци о нер лык 
җәм гы я те нең ав тот ран с порт ху җа лы гы 
ак са ка лы, Хез мәт Кы зыл Бай ра гы, Ха
лык лар дус лы гы ор ден на ры ка ва ле ры, 
“Ае ру ча хез мәт өчен” ме да ле ия се, хез
мәт ве те ра ны, “Кам гэ сэ нер гос т рой” ның 
ав то мо биль тран с пор ты ида рә сен дә 40 

ел дан ар тык хез мәт ста жы бул ган ма ши на йөр тү че, дан лык лы 
бри га дир Аль берт Ни ко ла е вич Гыйль фа нов ки чә үзе нең 65 яшь
лек юби ле ен бил ге ләп үт те.

Котлыйбыз!

Яң гыр си бә
ләп то ру га да ка
ра мас тан,  ГЭС 
бис тә се нең “Тө зү
че” ста ди о нын да 
үт кә ре лә тор ган 
Са бан ту е на шә
һә ре без нең ГЭС, 
Си до ров ка, Эле
ва тор та вы бис тә
лә рен дә  яшә ү че
ләр шак тый җы ел
ган иде. Мөх тә рәм 
та ма ша чы лар ар
асын да Со ци а лис
тик Хез мәт Ге рой
ла ры, дан лык лы 
тө зү че лә ре без, 
шә һә ре без не баш лап тө зү че ве те ран на ры
быз бар иде.

Са бан ту ен ачу тан та на сын да “Кам гэ сэ
нер гос т рой” ААҖ Ди рек тор лар Со ве ты рә и
се, ТР Дә ү ләт Со ве ты де пу та ты Алек сандр 
Ев до ки мов, ТР Дә ү ләт Со ве ты де пу та ты 
Свет ла на За ха ро ва, Ком со мол ра йо ны ад ми
нис т ра ци я се баш лы гы Иль яс Мө хәм мә тов, 
“Чал лы ик мә ге” ЯАҖ ге не раль ди рек то ры 
Ра фа эль Юнысов та ма ша чы лар ны бәй рәм 
бе лән кот ла ды лар, эш лә рен дә уңыш лар 
те лә де ләр.

Са бан ту ен да һәр кем рә хәт лә неп кү ңел 
ач ты, кап чык су гы шы, би ек кол га га ме нү һәм 
баш ка ярыш лар да  кат наш ты. Ә ярыш лар 
кон церт прог рам ма сы бе лән үре леп алып 
ба рыл ды. Шә һә ре без нең та ныл ган сән гать 
ос та ла рын нан ком по зи тор Ри нат Го бәй дул
лин, җыр чы лар Ил нур Фәй зул лин, Рәм зил 

Сә ла хет ди нов һәм баш ка ар тист
лар ның чы гыш ла рын та ма ша чы лар 
көч ле ал кыш лар га күм де ләр.

Ә ке ләм дә төр ле үл чәм дә ге ба
тыр лар бил алыш ты. Баш ба тыр 
исе ме нә “Идея ком фор та” җи һаз 
фаб ри ка сы ди рек то ры урын ба са ры 
Ма рат Га ли ев ла ек бул ды.

2014 ел ның 14 июне көн не 30 мең гә якын 
ке ше Идел буе Бол га рстанын да Ис лам 
ди нен ка бул итү гә 1125 ел ту лу га ба гыш
лан ган Изге Болгар җыены чараларының 
ша һиты бул ды.  

Әле ге җы ен ны  ин де дис тә ләр чә ел лар Үзәк Ди
ния нә за рә те оеш ты ра. Бы ел да Үзәк Ди ния Нәз рә те 
җи тәк че се, Рос си я нең Баш Мөф тие Тәл гать хәз рәт 
Та җет дин ку нак лар ны кар шы ал ды. Ку нак лар ара
сын да Та тар стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ты Р. 
Н. Миң не ха нов, Та тар стан Рес пуб ли ка сы ның Дә ү ләт 
ки ңәш че се М. Ш. Шәй ми ев, Та тар стан ның премь ер
ми нис т ры  И. Ш. Ха ли ков, Ка зан мэ ры  И. Р. Мет шин , 
Яр Чал лы шә һә ре җи тәк че се В. Г. Шәйх ра зи ев  бар 
иде. Рос сия Мөф ти лә ре Рә и се Ра вил Гай нет дин, 
Кав каз мө сел ман на ры Ди ния нә за рә те җи тәк че се 
Ал лахШю кур Па шаЗа де һәм Рос си я нең 30 субъ ек
тын нан ку нак лар һәм дин әһел лә ре, чит ил ләр дән 
дин га лим нә ре дә кил гән нәр Бол гар га. Шу лай ук чит 
ил ләр дән ку нак лар күп иде.

Ха лык һәм бар ча ку нак лар Бол гар да «Ур та га сыр
да һө нәр че лек» ди гән күр гәз мәэкс по зи ция, «Су вар» 
һәм «Би ләр» күр гәз мә үзә ген, Габд рах ман сә хә бә 
ко е сын ка ра ды. (Дә ү ләт ки ңәш че се М. Ш. Шәй ми ев 
һәм Ка зан мэ ры И. Р. Мет шин ти мер че һө нә рен «үз
ләш те реп», ка дак ясап ка ра ган нар дип сөй лә де ләр). 
Мөф ти Тәл гать Та җет дин Ке че ма на ра янын да тә ү бә 
кы лу үт кәр де. Җә мигъ мә че те уры нын да җы ел ган 
ха лык өй лә на ма зы на җы ел ды һәм бар ха лык та на
маз га бас ты. (На маз уку чы лар са фын да Пре зи ден ты
быз ны, дә ү ләт җи тәк че лә рен кү рү кү ңел гә май бу лып 
ят ты). Баш Мөф ти Тәл гать Та җет дин М. Ш. Шәй ми ев
кә һәм Р. Н. Миң не ха нов ка Үзәк Ди ния нә за рә те нең 
«Әльгыйз зәт» ор де нын тап шыр ды. Бү ләк лә нү че ләр 
ара сын да без нең шә һә ре без дән атак лы тө зү че Ма
рат Ша кир улы Би би шев һәм Баш Мөф ти ки ңәш че се 
Ха җи Ра фа ил хәз рәт Ус ма нов та бар иде, алар «Әль
и'ти сам» («Бер дәм лек»«Сплочённость») ме да ле нә 
ла ек бул ды лар.

Р.Усманов

Бәйрәм кайтавазы
 Һәр ел са ен кө теп алы на тор ган Са бан туе бәй рә ме без гә ба
ба ла ры быз дан ми рас бу лып кал ган. Ул яз гы чә чү тө гәл лән
гәч, хез мәт туе бу ла рак бәй рәм ите лә. Май ның соң гы – июнь
нең бе рен че ат на ла рын да рес пуб ли ка быз авыл ла рын да 
баш ла нып кит кән Са бан туе бәй рә ме 12  июнь көн не  Чал лы
да дә вам ит те.  

Ис лам ди не ка бул ите лү гә 1125 ел
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КамилГакыйльулыЛатыфский
– “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ эш ләр  
бе лән ида рә итү че,

Хәмзә Нәбиулла улы Яруллин 
– кур кы ныч сыз лык хез мә те ки зү то
ру чы сы.

* * *
“Кам гэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 

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

АлександрНиколаевичГнилицкий
– ти мербе тон эш лән мә ләр һәм кон ст
рук ци я ләр не фор ма га са лу чы,

Андрей Александрович Киски
– электр һәм газ бе лән эре теп ябыш
ты ру чы,

АлександрИвановичСелезнев – 
кул бе лән эре теп ябыш ты ру чы,

НатальяПетровна Красько – 
кран чы,

Гөлназ Рафинат кызы Аюсо
ва – икъ ти сад һәм фи нанс лар бу ен ча 
ди рек тор,

НадеждаНиколаевнаИзгарова – 
мар ке тинг бу ен ча баш бел геч,

ЮлияВалерьевнаВдовина – мар
ке тинг бу ен ча баш бел геч

Имән нык лык ла рын бир сен Хо дай,
Сә ла мәт лек сез гә те ли без.
Кү ңел ты ныч лы гы таш ла ма сын,
Шат лык бе лән үт сен кө не гез.

* * *
Зинаида Николаевна Идина – 

пред при я тие ве те ра ны,
Олег Генадьевич Бородин  – 

юрист .
Электрчелтәрләрепредприятиесе

коллективы
* * *

«Камгэсгражданстрой»ҖЧҖ 
кол лек ти вы тү бән дә ге ве те ран на рын 
юби лей ла ры бе лән кот лый:  
АлександрКонстантиновичСяп

лин,
НадеждаМихайловнаУстюгова,
ЕвгенийТимофеевичМасякин,
СәгыйтьХәмидуллаулыТәхавиев

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

Туган көннәрегез белән!

Чаллымөселманнарыөченнамазвакытлары

Милади
июль

Һиҗри 
1435

Атна көне Сәхәр тәмам
Иртәнге намаз

Иртәнге 
Фәҗер

Кояш 
чыга

Өйлә 
Зөһер

Икенде 
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн 
озынлыгы

 1 4 рамазан Сишәмбе 1.50 2.20 3.50 13.00 18.21 21.17 22.47 17.27

 2  5 Чәршәмбе 1.51 2.21 3.51 13.00 18.21 21.17 22.47 17.26

 3  6 Пәнҗешәмбе 1.52 2.22 3.52 13.00 18.20 21.16 22.46 17.24

  4  7 Җомга 1.53 2.23 3.53 13.00 18.20 21.15 22.45 17.22

  5  8 Шимбә 1.54 2.24 3.54 13.00 18.20 21.15 22.45 17.21

  6  9 Якшәмбе 1.55 2.25 3.55 13.00 18.20 21.14 22.44 17.19

  7 10 Дүшәмбе 1.56 2.26 3.56 13.00 18.19 21.13 22.43 17.17

  8 11 Сишәмбе 1.57 2.27 3.57 13.00 18.19 21.12 22.42 17.15

  9 12 Чәршәмбе 1.58 2.28 3.58 13.00 18.19 21.11 22.41 17.13

10 13 Пәнҗешәмбе 1.59 2.29 3.59 13.00 18.18 21.10 22.40 17.11

11 14 Җомга 2.01 2.31 4.01 13.00 18.18 21.09 22.39 17.08

12 15 Шимбә 2.02 2.32 4.02 13.00 18.17 21.08 22.38 17.06

13 16 Якшәмбе 2.03 2.33 4.03 13.00 18.17 21.07 22.37 17.04

14 17 Дүшәмбе 2.05 2.35 4.05 13.00 18.16 21.06 22.36 17.01

15 18 Сишәмбе 2.06 2.36 4.06 13.00 18.16 21.05 22.35 16.59

16 19 Чәршәмбе 2.08 2.38 4.08 13.00 18.15 21.03 22.33 16.55

17 20 Пәнҗешәмбе 2.09 2.39 4.09 13.00 18.14 21.02 22.32 16.53

18 21 Җомга 2.11 2.41 4.11 13.00 18.14 21.01 22.31 16.50

19 22 Шимбә 2.12 2.42 4.12 13.00 18.13 20.59 22.29 16.47

20 23 Якшәмбе 2.14 2.44 4.14 13.00 18.12 20.58 22.28 16.44

21 24 Дүшәмбе 2.15 2.45 4.15 13.00 18.11 20.56 22.26 16.41

22 25 Сишәмбе 2.17 2.47 4.17 13.00 18.10 20.55 22.25 16.38

23 26 Чәршәмбе 2.19 2.49 4.19 13.00 18.10 20.53 22.23 16.34

24 27 Пәнҗешәмбе 2.20 2.50 4.20 13.00 18.09 20.51 22.21 16.31

25 28 Җомга 2.22 2.52 4.22 13.00 18.08 20.50 22.20 16.28

26 29 Шимбә 2.24 2.54 4.24 13.00 18.07 20.48 22.18 16.24

27 30 Якшәмбе 2.26 2.56 4.26 13.00 18.06 20.46 22.16 16.20

28 1 шәүвәл Дүшәмбе 2.57 4.27 13.00 18.05 20.44 22.14 16.17

29 2 Сишәмбе 2.59 4.29 13.00 18.04 20.43 22.13 16.14

30  3 Чәршәмбе 3.01 4.31 13.00 18.03 20.41 22.11 16.10
31  4 Пәнҗешәмбе 3.03 4.33 13.00 18.01 20.39 22.09 16.06

Кояш чыгарга ике сәгать кала сәхәр ашап 
бетерелә. Аннан соң авыз чайкала да, ният 
кылына. Тел белән ният әйтү – саваплы эш, 
аны башта ана телебездә әйтәбез:

«Иләһи ният кылдым, бер Аллаһы 
Тәгаләнең ризалыгы өчен, таң беленгәннән 
алып кояш баеганчыга кадәр Рамазан ураз-
асын тотмакка». 

Бу сүзләр гарәп телендә дә әйтелә:
«Нәвәйтү ән әсумә саумә шәһри

РамадаанәМинәлфәҗрииләәлмәгъриби
хаалисаллилләһитәгъәәләә».

Көн буена ураза тотканнан соң, кояш 
баегач, авыз ачарга тиеш булабыз. Су, 
тоз яки берәр татлы җимеш белән авыз 
ачу саваплы санала. Аннан соң татарча 
әйтәбез:

«Йә, Раббым, бер Синең ризалыгың 
өчен генә ураза тоттым, тоткан уразала-
рымны кабул кыл. Йә, Раббым, үзең биргән 

нигъмәтләрең белән авыз ачам, кылган 
гөнаһларымны гафу кыл».

Ифтар кылганнан соң гарәпчә мондый 
дога укыла: 

«Бисмилләһиррахмәәниррахиим.
Аллаһүммә ләкә сумтү, үә бикә

әәмәнтү үә гъәләйкә тәүәккәлтү үә
гъәләәризкыйкәәфтартү,үәлисаумига
диншәһриРамадаанәнәвәйтү,фәгъфир
лий йәә Гаффәәрумәә каддәмтү үәмәә
әхъхартү. Бирахмәтикә йәәә әръхәмәр
раахимиин.Әмин.»

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

Мөхтәрәмдинкардәшләр!
Сез не якын ла шып ки лү че Из ге Ра

ма зан ае  бе лән   их лас кү ңел дән тәб рик 
итәм! Ал ла һы Тә га лә кыл ган из ге лек лә
ре без, тот кан ура за ла ры быз  бә рә кә тен дә 
Үзе нең рәх мәт лә ре нә ире шер гә на сыйп 
әй лә сен!

Ал ла һы ның рәх мә те бе лән, бы ел Ра
ма зан ае на  27 июнь ки чен дә ке рә без. Бу 
кич тә бе рен че тә рә вих. Бе рен че сә хәр – 28 
июнь ир тә сен дә. Аны ко яш чык кан чы 2 
сә гать ал дан тә мам лау ки рәк.

 Бә лигъ лык яше нә җит кән, үз акы
лын да бул ган, сә ла мәт ле ге мөм кин лек 
бир гән һәр мө сел ман Ра ма зан ае ура за сын 
то тар га ти еш. Ура за то ту чы ош бу га мәл
нең Ал ла һы ри за лы гы өчен икән ле ген 

кү ңе лен нән ни ят ли. Ура за га ни ят итү че 
үзен ашауэчү дән, җен си мө нә сә бәт тән, 
да ру лар эчү дән, тә мә ке тар ту дан гы на 
тү гел, ә бәл ки на чар уй лар дан, на чар сүз
ләр дән, гай бәт сөй лә ү дән ты еп то ра.   

Ра ма зан аен да Ал ла һы Тә га лә без гә 
күп нигъ мәт ләр би рә, кыл ган из ге лек
лә ре без гә әҗерса вап лар ны арт ты ра, 
гө наһ ла ры быз ны яр лы кый. Ра ма зан ул 
– дөнь я га ал дан мый ча ахи рәт кә әзер лә
нү, рух, ка леб не ны гы ту мәк тә бе. Тәкъ ва 
мө сел ман нар бу ай да Коръ ән не баш ка 
ай лар дан күб рәк укый, аять ләр нең  ти
рән мәгъ нә лә ре ха кын да еш рак уй ла на, 
алар дан үзе нә күп фай да ала. 

Ра ма зан – юмарт лык, рә хим ле лек ае. 
Ал ла һы Рә сү ле ке ше ләр ара сын да иң 
юмар ты иде. Һәм Ра ма зан аен да аның бу 
юмар тлы гы та гын да ар та тор ган бул ды. 

Әй дә гез, бу ай да са да ка ла ры быз бе лән 
мес кенфә кыйрь ләр не сө ен де рик, ту ган
на ры быз ның, атаана ла ры быз ның хә лен 
еш рак бе лик. Бер ни чә йөз сум нан ма лы
быз ки ме мәс, ә ме нә мох таҗ лар ны, ятим
нәр нең кү ңе лен кү тә рә  алыр быз. 

Ра ма зан мө сел ман нар бер дәм ле ген 
ны гы та, ба еняр лы сын якы най та, бай
лар га яр лы лар хә лен ныг рак аң лар га 
яр дәм итә. 

Ра ма зан ае ның һәр кө не из ге эш ләр дә, 
из ге до га лар да  уз сын! Ал ла һы Тә га лә 
бул ган мох таҗ лы гы быз га кү рә һәр бе
ре без гә Үзе нең яр дәм нә рен иреш тер сен 
һәм ту ры юлын нан ба рыр га иман кө че, 
тәкъ ва лык бир сен!

Әл фәс хәз рәт Гай фул лин, ҮДО – Та тар
стан мө сел ман на ры Ди ния нә за рә те  

Пре зи диу мы әгъ за сы, Чал лы шә һә ре 
имаммөх тә си бе

Дин вә мәгыйшәт

ХөрмәтлеРамилФоатович!
Сез не их лас кү ңе ле без дән  күр кәм го мер бәй рә ме гез бе лән кот лый быз һәм Сез гә иң җы лы те ләк лә ре без не 

юл лый быз
 Сез үзе гез не за ман су лы шын бө тен бар лы гы гыз бе лән то еп, чо ры быз та ләп лә рен аң лап эш итә бе лү че, үт кен 

фи кер ле, киң ко лач лы, ку ел ган мак са ты на ире шү өчен бө тен кө чен би рер гә әзер то ру чы җи тәк че итеп та ныт
ты гыз. Ки лә чәк тә дә Сез гә рес пуб ли ка ның тө зе леш ком п лек сын да гы күп кыр лы һәм нә ти җә ле хез мә те гез дә зур 
уңыш лар юл даш бул сын!

Ра мил Фо а то вич! Сез не бү ген ге бәй рә ме гез бе лән кот лап, исән лексау лык, га и лә бә хе те, җан ты ныч лы гы 
те ли без! Кү ңе ле гез һәр чак кү тә рен ке, сә ла мәт ле ге гез нык, көн нә ре гез имин бул сын!

“Камгэсэнергострой”ААҖколлективыһәмпрофсоюзкомитеты

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ тө зе леш 
ин дус т ри я сен үс те рү бу ен ча ди рек торы 
ӘнәсРифкатьулыГыйззәтуллинны 
туган көне белән котлап, исәнлек
саулык, хезмәт уңышлары телибез! 

Үлчәнмәгән Сездә рухи ныклык, 
Ташып тора җанда егәрлек.
Бирсен Раббы Сезгә ныклы саулык
Гомер тауларына менәрлек.

Ка зан яшь лә ре 
 Ра ма зан ны кар шы лый

 Ка зан ның “Яр дәм” мә че те, “Иман 
йор ты” мө сел ман яшь лә ре клу бы, 
Та тар стан мө сел ман на ры Ди ния нә
за рә те нең яшь ләр бү ле ге 25 июнь дә 
“Ра ма зан ны кар шы лап” ди гән ве ло
си пед чы лар крос сы  оеш ты ра. 

Кросс “Яр дәм” мә че тен нән баш ла нып 
ки тә. Ан да кат на шу чы лар «Ка зан ну ры», 
«Кол Шә риф», «Ну рул ла» мә чет лә рен дә, 
“Тан дем”, “Коль цо” ке бек эре су пер мар кет
лар янын да тук та лып, Ра ма зан баш ла нуы 
ту рын да ис кәр тү че маг нит лар та ра та чак
лар. Ак ци я нең мак са ты – Ра ма зан ае ту
рын да бул ды ра ал ган ка дәр күб рәк ке ше гә 
җит ке рү, аның якын ла шуы ту рын да ис кәр
тү. Ча ра да те лә ге бул ган һәр ке ше кат на ша 
ала, ул 18  сә гать тә баш ла на.


