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7февраль көннеЧаллыда “Татар
станчаңгыюллары”узышыбула.Чаң
гыдаузышучыларбәйрәменәстартЯр
буе паркында 9:50 сәгатьтә бирелә.
Узышларныңрәсмиачылышы11:15сә
гатькәбилгеләнгән.

8февральдәбөтенилбуенча“Рос
сиячаңгыюллары”массакүләмярыш
ларыуза.Әлегезурматурспортбәй
рәмендәРоссиянең 71 төбәге катна
шачак.

15февраль – каһарманшагыйрь
МусаҖәлилнеңтуганкөнендә,көндезге
сәгать12дәМәскәүдәшагыйрьһәйкә
ленә(улМ.Җәлилурамында2012ел
ныңавгустындаачылганиде)чәчәкләр
салутантанасыбула.ТантанадаМ.Җә
лилнеңгаиләәгъзаларыдакатнашыр
дипкөтелә.ЧараныТатарстанРеспуб
ликасыныңРоссияФедерациясендәге
тулы вәкаләтле вәкиллеге оештыра,
дипхәбәритә“Татарлар.info”сайты.

КамгэсэнергостройтөзүчеләреМа
мадышта200млнсумлыкэшбашкарыр
гатиешләр.АларНократелгасыярын
ныгыту корылмалары төзергә алын
дылар.Объект “Гидропромжилстрой”
ҖЧҖҗаваплылыгында. Елга ярына
сигезәрметрлышпунтлар кагылаһәм
грунт салына. “Гидроспецстрой” (Ка
зан) оешмасы эшчеләре тарафыннан
100  погонныйметрдан артыкшпунт
кагылган. Грунт салуда “СтройКран”
төзүчеләреэшли.

Унберенче сыйныф укучылары 1
февральгәкадәрниндифәннәрдәним
тихан тапшырачаклары турындаанык
караркабулитәргәтиешиделәр.Чаллы
укучыларының1700гәякыныматема
тикаданпрофильдәрәҗәсендәимтихан
бирергәбулган.600гәякыныфизиканы
сайлаган.Читтелдәнһәмҗәмгыятьбе
леменнән сынау бирергә теләүчеләр
саныдаарткан.Бердәмдәүләтимти
ханнары25майдабашлана.Укучылар
беренчеитепгеографияһәмрусәдәби
ятыннанимтихантапшырачак.

БыелЧаллыязучылароешмасыүзе
нең35еллыгынбилгеләпүтәргәҗыена.
Шулуңайданшәһәрмәктәпләрендәязу
чылар,шагыйрьләрбеләночрашуки
чәләребашланыпкитте.Әдипләребез
балаларныүзиҗатларыбеләнтаныш
тыралар,балаларисә,үзчиратларын
да, аларныңшигырьхикәяләрен укып
күрсәтәләр, җырларын башкаралар.
РәшитБәшәр,ФакилСафин,Мирһади
Разов,ГалиәхмәтШаһи,РәзинәМөхияр
һәмбашкаязучыларинде5–6мәктәптә
булдылар.

Чаллы Картиналар галереясенең
кечезалындаүзешчәнрәссамнаркүр
гәзмәсеачылды.“ИванКрамскойисе
мендәгеиреклерәссамнарберлеге”дип
аталганкүргәзмәБөекҖиңүнең70ел
лыгынабагышлана.АндаВалерийЗа
болотников,ИрекМассаров,Вячеслав
Варнашов,ВалентинаШироких,Алек
сандрСтрельников,ТатьянаКиргеснер,
НадеждаСынкова,НатальяБорисова
һ.б.эшләреурыналган.Күргәзмә15
февральгәкадәрдәвамитә.

Коръәнукырга,Исламдиненигезлә
ренһәмгарәптеленөйрәнергәтеләүче
ләрне“Акмәчет”кәукыргачакыралар.
Укуларфевральаеның1нчеякшәмбе
сеннәнбашлана.Дәресләртөркемнәр
гәбүленепалыпбарыла, татартелен
белмәүчеләр өчен аерым төркемнәр
оештырыла.

Программа2015

Яңа объект

Төп подряд буенча кон
солидацияләнгән гомуми
эшкүләмеузганелөчен12
млрд170млнсумбулырдип
көтелә.Шулисәптән,үзкөч
ләребез белән 5 млрд 002
млн сумлык эш башкарыл
ган. Хезмәт җитештерүчән
леге121мең179сумтәшкил
иткән. Узган ел коллектив
та эшләүчеләр 3 438 кеше
булган.

“Камгэсэнергострой”ААҖ
14 бүлендек предприятиене
берләштерә.Эшчәнлектөрлә
ребуенчааларныөчтөркемгә
бүлепкараргабула:төзелеш
эшләреалыпбаручылар,тө
зелешматериалларыҗитеш
терүчеләр,ярдәмчепредпри
ятиеләр.

2014елпрограммасының
төпкүрсәткече–башкарылган
эшләрнең күләме. Үтәлеш
кә килгәндә, “ОтделстройК”
ҖЧҖ, “КамгэсЗЯБ”ҖЧҖен
дәузганелөченулкүрсәткеч
100%катиң.Әменә“Гидроп
ромжилстрой”ҖЧҖтөзүмон
таж эшләре программасын
105%каүтәгән.“ПМУ1Кам
ГЭС”оешмасыдапрограмма
үтәлешентәэминиткән.Узган
ел программасын “Железно
дорожник”ҖЧҖ– 101% ка,
“ЗЖБИ210”ҖЧҖ–104%ка,
“Камгэсавтозаводстрой ла
бораториясе”ҖЧҖ120% ка
башкарыпчыкканнар.

Керемалу күрсәткечләре
буенча “Гидропромжилстрой”
ҖЧҖ беренче урында. Бу

уңайдан “Железнодорожник”
ҖЧҖбеләнЭлектр челтәр
ләрепредприятиеседәәйбәт
нәтиҗәләргәирешкән.

Предприятиеләрнең үз
көчләре белән башкарыл
ган эш күләмнәре 2013 ел
күрсәткечләренә карата тү
бәндәгечә: “Гидропромжил
строй”ҖЧҖ – 142%, “Кам
гэсавтозаводстрой лабора
ториясе”ҖЧҖ–120%, “Гра
достроитель”ҖЧҖ– 107%,
“ЗЖБИ210” ҖЧҖ – 103%,
“ПЭС”ҖЧҖ–101%.

Башкарылган эштән та
быш алуга килсәк, “Гидроп
ромжилстрой”да ул 2013 ел
күрсәткечләренәкарата120%,
“Камгэсавтозаводстройлабо
раториясе”ндә–124%“Желез
нодорожник”та114%көтелә.

Шулайитеп,төзелешэш
ләреналыпбаручыларара
сында беренчелеккә “Гид
ропромжилстрой”ҖЧҖкол
лективы лаек. Ә ярдәмче
оешмалардан “Железнодо
рожник” белән “Камгэсавто
заводстрой лабораториясе”
алдынгылыкны дәгъва итә
ала.

Агымдагы2015елда“Кам
гэсэнергострой”ААҖколлек
тивыалдына12млрд663млн
сумлык эш башкару бурычы
куела. Быел камгэслылар
Краснокамскидагы “Гознак”
фабрикасыфилиалынтөзүне
дәвамитәләр.“Алабуга”икъ
тисадизонасыобъектларында
эшлиләр.Камабалалармеди
цина үзәген төзекләндерүне
тулы куәтенә алыпбаралар.
Казандагы “Салават күпере”,
ЧаллыдагыМәләкәс аръя
гы торак комплексларында
йортлар салуда катнашалар.
С. Горбунов исемендәге Ка
зан авиация берләшмәсен
реконструкцияләү, Иннопо
лисның икенче чираты объ
ектларын салуда катнашу,
“Казан вертолет заводы”АА
Җенең гальваника корпусын
төзү, Чаллыдагы “Развитие”
индустриальпаркынкоруке
бек күләмле эшләр тора тө
зүчеләр алдында. “Танефть”
һәм“ТАИФНК”заводларының
төзелешмәйданнарыда2015
елпрограммасынакергән.Шу
лайукЧаллыдаикебалалар
бакчасытөзептапшырубуры
чыдакуелган.Болардантыш,
“Росинка” сәламәтләндерү
үзәген реконструкцияләп тө
зекләндерүдә күздә тотыла.
Һәм еллык төзелеш эшләре
программасынформалашты
руәледәвамитә.

ПаркисәЧал
лыда эшмәкәр
леккә ярдәм итү
мәйданыбуларак
төзелә. Аны ко
ругашәһәр генә
түгел,республика
бюджетыдаөлеш
кертә.ТЭЦянын
да,Металлурги
ческаяһәмТехни
ческаяурамнары
чатында11,2 гек
тарлымәйданны
биләпторучысә
нәгать паркында
корылмалар4045мең квад
ратметрурыналачак.

Хәзергевакыттасәнәгать
паркындаэлектр тогыбелән
тәэмин итү корылмаларын
урнаштыруга әзерлек эшлә
ребара.Электр челтәрләре
предприятиесенең әлеге тө
зелешөченҗаваплыбелгече
ДанилРавилулыСибаевәй
түенчә, төзелешнеңберенче

чиратынагымдагы
елныңмай аенда
тәмамлау план
л аш ты рыл га н .
Электртогыбелән
тәэминитүҗиһаз
ларынурнаштыру
га, кабель сузуга
әзерлек эшләрен
пэслылар башка
ралар.Чистатөзе
лешэшләренсуб
подряд шартын
дагы “Спецстрой”
ҖЧҖ эшчеләре
башкара. Спец
стройлылардан

7–8 кешеГППныңачыкбүлү
җайланмалары өчен (ОРУ)

фундаментларныәзерләпкуй
ганнар.Ябыкбүлүҗайланма
лары(ЗРУ)өченфундамент
лардакоела.Трансформатор
өчен нигез дә өлешчә әзер.
Болардан тышәлеоператив
идарәпункты(ОПУ)даурнаш
тырылыргатиеш.

Кабельсузуөченәзерлек
тәмамланган. “Әзерлек эш
ләрендә,кабельсузупроце
ссындашефкүзәтчефирма
“Таткабель”дән вәкил килеп
тикшереп тора. Чөнки җа
ваплылык көчле, куркыныч
сызлыккагыйдәләрекатгый”,
– дип сөйли предприятие
нең1нчеэлектромонтажлау
участогы башлыгы Андрей
Рогожкин.

Хәзергевакыттаикеинже
нер–мастерларАнатолийПо
лынкин,ГригорийКондратьев,
12монтажлаучыһәм5меха
низатор–ИгорьКосинцевһәм
АртемийВязовойҗитәкчеле
гендәге бригадалар  кабель
сузу беләншөгыльләнәләр.
670метрозынлыктагытран

шеяга110киловольтлы3рәт
кабель салына.Әйтергә ки
рәк,мондыйтөркабельсузу
өченпэслылармахсусәзер
лектәузаргатиешбулганнар.
Югары көчәнешлелиниядән
электртогыүткәрүгәәзерлек
шушыберике көндә тәмам
ланыргатиеш.Сәнәгатьпар
кындагыГПП,трансформатор
шушыюлбеләнтуендырыла
дигәнсүз.

Март ае азагында кыйм
мәтлеҗиһазларнымонтаж
лыйбашларгатиешләр–“Раз
витие”дәгеэшнеңберенчечи
ратышунннангыйбарәт.

ДанилСибаевбелдергән
чә, “ПЭС”ҖЧҖенең икенче
чиратка да “Камгэсэнергос
трой” ААҖ белән килешүе
бар.Хәзергевакыттапроект
документларыөйрәнелә.Суб
подрядчылар белән киле
шүләр төзүгә әзерлек бара.
“Развитие”сәнәгатьпаркында
икенчечиратэшләренҗәйге
матур коры көннәр җиткәч
башларганиятлиләр.

Уз ган ел “Кам гэ сэ нер гос т рой” АА Җе нең бү лен
дек пред при я ти е лә ре  өчен бик кат лау лы, шул ук 
ва кыт та  мө һим һәм кы зык лы ва кый га лар га бай 
бул ды. Кол лек ти вы быз ның 50 ел лык юби лее бе
лән ис тә кал ган 2014 ел да тө зү че лә ре без “Ала бу га” 
икъ ти са ди зо на сы ның үзен чә лек ле объ ект ла рын
да, Ин но по лис шә һә рен дә, “Са ла ват кү пе ре” то рак 
ком п лек сын да, Крас но камс ки да гы “Гоз нак” фаб ри
ка сы фи ли а лы тө зе леш лә рен дә эш лә ү лә рен дә вам 
ит те ләр.

 Кам гэ сэ нер гос т рой ның 
Электр чел тәр лә ре пред при
я ти е се Чал лы да гы “Раз ви
тие” җи теш те рү пар кын төп 
под ряд чы бу ла рак тө зер гә 
алы нды. Бу пред при я тие 
та ри хын да бе рен че мәр тә
бә әле. Бы ел яр ты га сыр лык 
юби ле ен бил ге ләп үтү че кол
лек тив өчен әле ге объ ект ны 
тө зеп тап шы ру өл гер гән лек кә 
тагын бер сы нау бу ла чак.

АндрейРогожкин
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Төзелеш мәйданнарында

 Та тар стан да то рак тө зе ле ше һәм 
ка пи таль тө зек лән де рү, юл лар са
лу һәм авыл ху җа лы гы на яр дәм 
прог рам ма ла рын га мәл гә ашы ру 
ха лык ны эш ле итә һәм кри зис ка 
кар шы ре аль ча ра лар бу лып то ра.

Татарстандагыйнвараенда251,5мең
квадратметрторакфайдаланугатапшы
рылган.Буеллыкбурычның10,5процен
тынтәшкилитә.

БухактаТатарстанРеспубликасыПре
зидентыРөстәмМиңнехановрәислегендә
барлыкмуниципальрайоннарбелән ви
деэлемтә режимында узган республика
киңәшмәсендәхәбәрителде,дипбелдерә
ТРПрезидентыныңматбугатхезмәте.

Республикада төзелешпрограммала
рынгамәлгәашырутурындаТРтөзелеш,
архитектураһәмТКХминистрыИрекФәй
зуллин чыгышясады.Ул хәбәриткәнчә,
республикада бер ай эчендә 251,5мең
квадратметрторакфайдаланугатапшы
рылган(еллыкбурычның10,5проценты),
шул исәптән социаль ипотека програм
масыбуенча–193фатирлы15йорт(9,5
меңкв.метр).

Аренда торагын төзү программасы
кысаларында гомумимәйданы71,4мең
квадрат метр булган 21 торак йортны
файдалануга тапшыру планлаштырыла.
БүгенгәАлабугашәһәрендәгомумимәй
даны7,6меңквадратметрлы1йорттап
шырылган.

Шулай ук республикада Бөек Ватан
сугышыветеранының66сыөчен11йорт
төзүдәвамитә.

ИрекФәйзуллин хәбәр иткәнчә, Та
тарстанда бүгенгә 18мең кеше өлешкә
керепторактөзүгәкилешүимзалаган.ТР
ПрезидентыРөстәмМиңнеханов, әлеге
күрсәткечләрнешәрехләп,төзелешалып
баручыларныңмөмкинлекләрен тикше
рергәкушты.

Юллар салу программасын гамәлгә
ашырутурындагыхисапбеләнкиңәшмәдә
ТРтранспортһәмюлхуҗалыгыминистры
ЛенарСафин чыгыш ясады. Республи
ка агросәнәгать комплексларын чәчүлек
орлыкларбелән тәэминитү турындаТР
премьерминистрыурынбасары–ТРавыл
хуҗалыгыһәмазыктөлекминистрыМарат
Әхмәтовсөйләде.

Киңәшмәгә йомгак ясап, Татарстан
ПрезидентыРөстәмМиңнеханов ассы
зыклаганча,каралганпрограммаларрес
публикадагы социальикътисади хәлне
тотрыкландырырга ярдәм итә. «Торак
төзелешедә,юлларныремонтлаудаһәм
авылхуҗалыгыда кешеләрне эшбелән
тәэминитә.Бу – кризиска каршыреаль
чаралар»,–дидеР.Миңнеханов.

Ветераннар тормышы

Бу очраклы түгел. “Кам
гэсэнергострой” ААҖ Вете
раннарсоветыныңМәңгелек
ут каршындагы 1 нче пост
беләнхезмәттәшлегекүптән
нәндәвамитә.Хәзерисәбу
эшкә администрация вәкил
ләре дә тартылды. Шулай
итеп, мәктәп укучыларының
“Постчы”исеменалуга“Тан
таналыант”бирүләреһәрва
кыт безнең ветераннар һәм
администрация вәкилләре
катнашындауза.

БөекҖиңүнең70еллыгы
наәзерлекэшләрен“Камгэсэ
нергострой”ААҖветеранна
ры күптәннән алыпбаралар.
Быелисә,ветераннарсоветы
беләнадминистрациябербу
лып, ел башыннан ук аерым
махсуспланбуенчаэшкә ке
рештек. “Камгэсэнергострой”
ААҖадминистрациясебелән
ветераннар советының1 нче
постта,Мәңгелекутһәм“Ва
танАна”мемориалыянында
эшләүпланы”җитәкчеләрта

рафыннанрасланыпимзалан
ды.Мәктәпукучыларыбелән
очрашу көннәре һәм аларда
катнашыргатиешлекешеләр
нең исемнәре тәгаенләнгән
графиктабулдырылды.

Совет халкыныңБөекВа
тан сугышындаҖиңүенең70
еллыгыуңаеннан,1нчепостта
һәратнаныңпәнҗешәмбекө
нендә“Җиңүнең70еллыгына
–70батырлыкдәресе”дигән
дәресләруздырупланлашты
рылган. Ул дәресләр сугыш

һәмтылветераннары,сугыш
чоры балалары, әсирлектә
булган кешеләр, әфган сугы
шыветераннары,төзелешве
тераннары катнашында уза.
Укучыларныңөлкәннәрбелән
шахматуенындакөчсынашуы
шулайукҖиңүкөненкаршы
лаупланынакергәнчаралар
ның берсе һәм кызыклысы
булыптора.
РазыяАрифҗанова,“Камгэ

сэнергострой”ААҖветеран
нарсоветыныңсекретаре

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ге
не раль ди рек то ры Ра мил Фо ат 
улы Шәй дул лин исе ме нә Чал лы 
ка ла сын да гы 1 нче сан лы Шә
һәр ба ла лар һәм яшь ләр иҗа ты 
са ра е ның җи тәк че се Тать я на 
Ана толь ев на Пев го ва им за ла ган 
Рәх мәт ха ты килде. Ан да бо лай 
ди ел гән: “Чал лы ка ла сы ның  
1 нче сан лы Шә һәр ба ла лар һәм 
яшь ләр иҗа ты са рае” ад ми

нис т ра ци я се, үсеп ки лү че яшь бу ын га пат ри о тик тәр бия 
би рү дә 1 нче Пост бе лән нә ти җә ле хез мәт тәш лек ит кә не 
өчен, “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ Ве те ран нар со ве ты на 
рәх мәт бел де рә”.

Өлкәннәрне 
кадерлибез

“ Без нең ка дер ле ве те ра ны
быз” про ек тын га мәл гә ашы
ру га  Та тар стан да 41 млн сум 
ак ча ка рал ган.

Республикада “Безнең кадерле
ветераныбыз” дип исемләнгән со
циальгуманитарпроектстарталды.
Ул дәвалау учреждениеләрендәге
махсус палаталарда тиешлешарт
ларбулдыруныкүздәтота.Проектны
гамәлгәашыруга41млнсумакчабү
лепбирелә,дипхәбәритәТРДәүләт
советыныңматбугатхезмәте.

2015елныңапреленәреспублика
да920урынлы494дәвалаупалатасы
көйләнгәнбулырга тиеш.Узганел8
сәламәтлек саклау  учреждениесен
дә33урынлы17палатаачылган.294
палататөзекләндерелеп,өстәмәҗи
һазландырылган.

Хәзерге вакыттаТатарстанда
80087БөекВатансугышыветера
ныяши.Шуларның1 234е– сугыш
инвалиды, 2602се – сугышта кат
нашучы, 138е – балигъ булмаган
тоткыннар,227се–блокададабу
лучылар,58390ы–тылхезмәтчәне,
4253е–сугыштакатнашучыларның
толлары.

Биредә,“Камгэсграждан
строй” оешмасының әлеге
объектта эшләүче өлкән
прорабыЛюдмилаСоколова
әйтүенчә, барлык субпод
рядфирмаларындакертеп,
127 кеше эшли. Беренче
һәмикенчекатлардахәзер
ге вакытта бизәү эше тулы
куәтенә бара. Төзүчеләр
плитә салалар, тигезлиләр,
буйыйлар.Сылаубизәү бе
ләнмәшгулькамгэсграждан
стройлылар янына “Отдел
стройК”бизәүчеләредәҗә
лепителгән.“КИТ”фирмасы
бинага җылылык бирү сис
темасын үткәрә. “Красный
мастер” осталары ишекләр

куя. “Спецсталь ТК” янгын
куркынычсызлыгы ишеклә
ренурнаштыраһ.б.

Подвалдаәлекирпечса
ласы урыннар бар, ләкин
штукатурлаугадакерешкән
нәринде.

Узган ел азагындамәгъ
лүматчараларындабалалар
патологиясе бүлеген 2015
елныңмарт аенда тапшыру
турында хәбәрләр булган
иде.Ел башыннан төзелеш
материалларына бәя арту
сәбәпле,аларныкайтартуда
бераз тоткарлык килеп чык
канһәмшуңабәйлетөзелеш
эшләренең темпы да кими
төшкән.  Ләкин, Людмила

Ивановнабелдергәнчә,объ
ектнытапшырувакытычиге
релмәгән. “Без индефиниш
сызыгындадияргәкирәктер.
Радиаторлар, вентиляция
җиһазлары кайтып җитсә,
темплардаартыриде”,дип
борчылаул.

Шулай ук бәяләр үзгәрү
сәбәпле, лифтлар кайтарту
да тоткарланган. Бинаның
фасадын төзекләндерү дә
планлаштырылган,әммаәле
ул кузгатылмаган диярлек.

Моныңөченөстәмәчыганак
ларэзләнәикән.

Тумыштансәламәтлеклә
рендәтайпылышбулганнәни
балалархәзергевакытта9/23
бинасында дәвалана. Төзе
леш эшләрен бетерми, җи
һазларурнаштырмыйторып,
аларныяңартылганбүлеккә
күчерүмөмкинтүгел.Төзүче
ләрнеңкулынтотучыкаршы
лыклартизрәкҗиңелсенһәм
аларныңэшләреҗиңеләйсен
диптеләргәкала.

 Ка ма ба ла лар ме ди ци на сы үзә ге нең “Г” бло гын да 
ка пи таль тө зек лән де рү эш лә ре ба ра. Под вал лы 
һәм чар дак лы ике кат лы би на ны ту лы сын ча ре
кон ст рук ци я ләү “Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ җа
вап лы лы гын да.  4,5 мең квад рат метр мәй дан лы 
бу би на да яңа ту ган ба ла лар па то ло ги я се бү ле ге 
һәм ба ла лар ди аг нос ти ка сы үзә ге (хә зер гә ул ГЭС 
бис тә сен дә, 8/14 би на сын да) ур на ша чак. Алар 
Чал лы да һәм Та тар стан ның төнь яккөн чы гыш ре
ги о нын да яшә ү че ләр гә хез мәт күр сә тә чәк.

Га зе та ның Мак тау так та сы

Рифаттөзелештәэшләүнеңнәрсәикә
нен яхшыбелә, чөнкишушыхезмәткә өч
дистәел гомеренбагышлаганһөнәриясе
ул.Штукатурлыкка1985елда,армиясафла
рындахезмәтитепкайтуга,өйрәнчекбулып
тотынган булган. Аннары укыту комбина
тындаәзерлеккурсларынтәмамлаган.Ак
рынлапһөнәриосталыгынарттырабарган,
разрядыдакүтәрелгән.ХәзериндеРифат
РәхимҗанулыГазизҗанов–5нчеразрядлы
хезмәтостасы.Аныңосталыгы,тырышлыгы
күптапкырларМактауграмоталарыбелән
бәяләнгән.Эшенярата,җиренәҗиткереп
башкара. “Ошамаса,шуның кадәр гомер
эшләмәсидем”,диүзедә.

“Кызларкыерсытмыйлармысоң?”–дип
шаярткандай итәм, Рифатның Альмира
Величкобригадасында,хатынкызларара
сындаэшләвенәишарәләп.“Кыерсытсалар,
күптән ташлап киткәнбулыридем”, –дип

елмаяРифатһәмҗитдиитепколлективта
эшләүдән, хезмәттәшләреннән  канәгать
булуытурындасөйләүгәкүчә.Һәркембелән
уртактелтабаикән.

ХәзергевакыттаР.Газизҗановмедици
нашәһәрчегендәгеяңа туганбалаларпа
тологиясебүлеген капиталь төзекләндерү
эшендәкатнаша.Стеналарны,ишектәрәзә
яңакларынкоепкуйганкебекитептигезли.
Ләкинтөпһөнәрештукатурбулсада,эшнең
төрлесенә алынырга туры киләРифатка.
Сылаутигезләүдән тыш, идәннәрдәҗәя,
шушы көннәрдә стропачыбулып эшләүгә
таныклыкалуөчен укып кайтыргаҗыена.
Әммаүзе,баряккадабулдырам,дипмак
танучылардан түгел. “Кешебер эшнебик
яхшыитепбашкарабелергәтиеш”,–дигән
төплефикеребараның.

Рифатныңгаиләтормышыдакөйле.Чы
гышыбеләнКукмарарайоныныңКамышлы
авылыннаникәнүзе.ТукайрайоныныңТү
бәнСуыксуавылындаяши.Җәмәгатебелән
ике кыз тәрбияләп үстергәннәр, икесенә
дәюгарыбелембиргәннәр.Олыкызлары
тормышкачыгып,оныкалыпкайтыптасө
ендергәнинде.

Менәшулай,эшеннәнтәм,гаиләсендә
ямьтабыпяшәвебеләнбәхетлеРифатГа
зизҗанов.

“Эш нең җи ңе ле юк, ка рап то рыр га гы на ан сат ке бек ул”, – ди 
“Кам гэсг раж дан ст рой” оеш ма сы шту ка ту ры Ри фат Га зиз җа нов.
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Юбилеегыз белән!

Төрлесеннән

Язмамныкайдан,ни
чегрәкбашларгадабелгән
юк,валлаһи!Актатарлар
данбашларгадыр,бәлки?

–“Актатар”дигәнебез
неңборынгыбабаларыбыз
инде, – дип сөйли Рим
әфәнде. –МинемҺидия
тулла улы Газизулла ба
бам – яңаҗирдә яшәгән
тугызынчы буын вәкиле.
НәселебезЫрынбур да
лаларына хәзергеТатар
станныңБалык Бистәсе,
Питрәч, Саба төбәкләре
авылларыннан күчереп
утыртылган. Ризамы, тү
гелме икәнлекләренә ка
раптормаганнар.Мондый
күчерүләр күп булган ул
заманда. Көчләп чукын
дырылганавылларныәй
түем.Буяктанбезнекеләр
бирешмәгән,диннәренсак
лапкалганнар,шөкер.Дин
мәсьәләсендә баштан ук
үз таләпләрен куйганнар.
Бик тә гыйбрәтлеязмыш!
Казакъдаласындаяшәүче
нугай татарлары кояшта
пешкәнкаратутйөзлебул
са, безнекеләр ак йөзле.
Шуңада “Ак татар”дигән
кушаматйөртәбез.

СүзуңаеннанГазизул
ла бабайны искә алыйк
әле. Ул Беренче Бөтен
дөнья сугышында 35 нче
Себер укчыполкы соста
вында немецларга кар
шы каты бәрелешләрдә
катнашканкеше.1914ел
ның10февралендәкурку
белмәсГазизулласолдат,
алманнарның алгы сы
зыгынаүтепкереп,орыш
вакытында калдырылган
станоклы пулеметны үз
частенаалып кайтыпби
рә.Бубатырлыгыөченаңа

IVдәрәҗә “Георгий тәре
се” ордены тапшырыла.
Әммасугышсугышинде,
шул куанычлы көннәрдә,
каты яраланып, дошман
кулына әсир төшә. Ав
стрия концлагерьларына
озатыла. Күпҗәфа чигә.
Исәнкала.ИкенчеБөтен
дөньясугышыачысында
татый.Алтмышберяшен
дәсызлаулыяраларыннан
бакыйлыкка күчә. Үз акы
лындачагындаөлкәнулы
Шәфигуллага:

– Балаларыңны йо
мыкый итеп үстермә, эш
сөючән, батыр йөрәкле
булсыннар!–ди.

Балта остасы, таш
чы Газизулла оныклары
нигездә төзүчеләр. Рим
әфәндеяшьлегендә,урта
мәктәпнетәмамлагач,ту
ганавылыКотлемәттәике
елтракторчыярдәмчесе,
комбайнчы булып эшли.
Комбайнштурвалынкал
дырып, Казан төзүчеин
женерлархәзерләү (элек
шулай аталды) институ
тына укырга барып керә.
Җәйге каникул вакытла
рындаКазакъстанныңчи
рәм җир районнарында
терлекабзарлары,ындыр
табаклары төзи, практик
чыныгулар ала. Укуын
өзеп, Хәрби диңгезфло
тындахезмәтитепкайта.
Институтны “бик яхшы”
билгеләренә тәмамлап,
олы тормышюлына ба
са.

Римгә хезмәтюлын
сайлау өчен биш урын
тәкъдим ителә: Мәскәү
өлкәсе, Урал, Себер як
лары, КамАЗ төзелеше,
КалмыкиянеңЭлисташә

һәре.ХәләлҗефетеРим
ма белән киңәшеп, яшь
ләрМәскәүөлкәсенәяки
Элисташәһәренәюллама
алырганиятлиләр.Әнилә
реЧаллышәһәре белән
алдан ук куркытып куя.
АндабөтенСоюзданҗы
елганхулиганнар,имеш.Ә
мандаткомиссиясендәэш
бөтенләй башкаюнәлеш
ала. “Яхшы укыган, дүрт
мәртәбәстудотрядтабул
ган,хәрбихезмәтнеузган,
безгә нәкъменәшундый
егетләр кирәк”, – ди яшь
инженерларны “сатып”
алырга килгән “Камгэсэ
нергострой”идарәсебаш
лыгы урынбасарыХәниф
Кыям улыШәйхетдинов.
Һәмалыптакитә.Барып
төшүгә, яшь гаиләгә ике
бүлмәлефатирныңачкы
чындатоттыралар.

Яшьинженерны“Пром
строй” идарәсенәмастер
итепкуялар.Бератнадан
учтутырыпавансбирәләр.
Эшлә генә. Төзелештә
икеөч ай хезмәт куйган
кешеинде “долгожитель”
санала.ӘберкөннеР.Ха
литовны комсомолның
Чаллышәһәр комитеты
ның беренче секретаре
ВалерийКузьминчакырып
ала, аңаБөтенсоюз удар
комсомол төзелешешта
бынҗитәкләргә тәкъдим
итә. Тегесе, комсомолда
бергенәкөндәэшләгәнем
юк,дипбаштарта.Шуннан
соңегетнеТөзелешидарә
се парткомына чакырып
сөйләшәләр.Төпченәләр.
“Зур аудиториядә чыгыш

ясаганыңбармы?”–диптә
аптыраталар. Р. Халитов
МусаҖәлил исемендәге
операһәмбалеттеатрын
даТатарстанның колхоз
чылар съездында төзүче
студентлар исеменнән
чыгыш ясавын әйтә. Те
леңнетыймасаң,шулайда
була ул! РимХалитовны
Бөтенсоюз удар комсо
мол төзелеше башлыгы,
төзелешнеңкомсомолко
митеты секретаре итеп
раслыйлар.

Калганыиндеминем
күзалдымдагыхәлләр.Уз
ган гасырныңҗитмешен
чеелларында “Татарстан
яшьләре” газетасының
эшчеяшьләрбүлегенҗи
тәкләгәндә,мин үземдә
айларбуеЧаллыданкайт
мыйяшәдем,“кайнар”ма
териалларнытелефоннан
гынатапшырдым.Улчакта
Камаавтомобильләрзаво
ды төзелешенә көн саен
450500кешекабулителә
иде.Аларны эш урынна
рына, тулай торакларга
урнаштыру тулысынча
комсомолштабына,аның
җитәкчесе Рим Халитов
җилкәсенә төште. “Кам
ГЭС”идарәсеҗитәкчеле
геактивегеткызларөчен
һәрелнычираттантыш50
фатир бүлеп бирде. Ты
рышлыкларыөчен,хөрмәт
йөзеннән.Римәфәндеул
фатирларныгаделрәвеш
тәбүләбелде.Әяшьләр
сынатмады.

Бервакыйгаистәкал
ган.Улнәкъменәбезнең

геройга бәйле хәл. Ка
мАЗның ремонтинстру
ментлар заводын сафка
бастырганда ачыкланды
әлеге “хаталар”. Завод
ның идәне дөрес җәел
мәгәнбулыпчыкты–ста
нокларны урнаштырырга
яраксыз, дип табылды.
Комиссия кабул итмәде.
Нишләргә?Сүтеп,яңадан
ясарга!Әйтергәгенәансат,
цехның гомумимәйданы
гектардан артык. Бу эш
нештаб җитәкчесе Рим
Халитовка йөкләделәр.
Ашыгычрәвештә500ком
сомоляшьләрдәнударот
рядтөзелде.Цехэчечын
мәхшәргәәйләнде.Берә
үләр өч смена тоташтан
арматуралыбетонидәнне
ватса,әзеручастоктаинде
җәюэшләреалыпбарыла.
Техникадаэшләүчеләрнең
ашханәгә керергә бөтен
ләй вакытларыюк, алар
корысарыбелән кабина
дакилештамакялгапку
ялар,йәшешәдәнкефир
чөмерәләр.Нәтиҗәдәике
айгабилгеләнгәнэшләрне
яшьләрайярымда тулы
сынча башкарып чыкты.
Халитовныбикозакһавага
чөйделәр!..

Гаятьбулдыклы,утйө
рәкле,эшсөючәнсәләтле
инженертөзүченереспуб
ликабызбашкаласындада
тизкүрепалдылар.Партия
өлкә комитетыныңнефть
һәм химия сәнәгате бү
легенә инструктор итеп
күчерделәр. Аннары Та
тарстанМинистрларСо
ветындаҗаваплы эшләр
башкарды. Төзелеш һәм
капитальторак хуҗалыгы
министрыурынбасарыдә
рәҗәсенә күтәрелде.Ал
даракәйтелгәнкүпсанлы
объектларнәкъменәшул
чактатөзелде.

Уңган, булдыклы ке
шенеңэшеаягыначорна
лыпйөри,диләрхалыкта.
Безмоныңчынбарлыгына
Р.Халитовның тормыш
юлынтагынберкаткүздән
кичергәч инандык. Мин
аның озак еллар дәва
мында “Главинвестстрой”
оешмасын җитәкләвен
әйтәм. Эш нәтиҗәләрен
барлагач, үзе дәшаккат
ты: барлыгы2300объект
сафкабастырылганикән.
Шуның330ы–мәктәпләр,

85е – сәламәтлек саклау
үзәкләре,98е–мәдәният
оешмалары,шулисәптән,
1800е – торак йортлар.
Арада архитектура һәй
кәле булырдайлары да
шактый.

Тагын хәтерне яңар
там.Язганмынбит!“Төзе
лешнеңБашвәзире”дигән
очерк бастырганмын. Ка
расана,минемдустымбү
гендәтөзелешләрнеңБаш
вәзире икән ләбаса! Тик
башкачарак кына атала.
ТатарстанРеспубликасы
Төзүчеләрберлегепрези
денты ул хәзер.Нәрсәне
аңлатамы? Бу – берлек
1339 төзү оешмасын үз
канаты астына алган ди
гәнсүз.Оешманыңгомуми
иминияткүләме9милли
ардсумтәшкилитә.Шун
нанколачныңниндидәрә
җәдәикәнлегенчамаларга
булаинде.Аныбары тик
тәҗрибәле,үзэшенсөеп
яратыпбашкаручыҗитәк
чегенәтормышкаашыра
ала.Ә безнеңР.Халитов
нәкъ менәшундый бел
гечбашлыклардансанала.
Табигать аңамондый та
лантнымулданбиргән.

Индеюбилярның сер
сандыгындаачыйк.Сан
дыктагы калынкалын
дәфтәрләрне актаргач,
шакларкаттым.

–Нигәболарныматбу
гаттачыгармыйсың?–дип
сорыйм.

Барысыдаүземөчен
генә, күңелдәге хисдул
кыннарбу,–диәңгәмәдә
шем. –Шигырьләремнең
күбесе хезмәттәшдусла
рыма,туганнарыма,якын
нарыма, табигатьматур
лыгына багышланганнар.
Миншагыйрьтүгелбит,тө
зүче,яңалыкнытөзүче...

Татарстан Респуб
ликасының атказанган,
РоссиянеңМактаулытө
зүчесе, “Почет билгесе”
ордены кавалеры, җиде
исемдәгемедальләриясе
РимХалитовныюбилее
белән ихлас котлыйбыз,
саулыксәламәтлек, ко
рычтай ныклыктаза
лык,алдагыкөннәрдәдә
мактаулы хезмәтендә
зур уңышларга ирешүен
телибез!

ГосманГомәр
(“ВатанымТатарстан”,

№14,03.02.2015)

 Рес пуб ли ка быз ра йон, шә һәр лә рен дә озак ел
лар дә ва мын да алып ба рыл ган ги гант тө зе
леш ләр гә җи тәк че лек ит кән олуг шә хе се без, 
Та тар стан Рес пуб ли ка сы Тө зү че ләр бер ле
ге пре зи ден ты Рим Шә фикъ улы Ха ли тов бу 
көн нәр дә үзе нең го мер бәй рә мен бил ге ләп 
үтә. Аның ты рыш лы гы бе лән ка ла һәм авыл
ла ры быз да би хи сап авыр һәм җи ңел сә нә гать 
ко рыл ма ла ры, мә дә ни ят һәм мә га риф, хас
та ха нә һәм ши фа ха нә би на ла ры, са нап бе
тер ге сез ма тур, уңай лы то рак йорт лар саф ка 
бас ты рыл ды.

Га ри за би рер гә 
со ңар ма гыз!

1февральдәнТатарстанның
барлык мәктәпләрендә 1нче
сыйныфка кабул итү турында
гаризалар алу башлады.Мәк
тәпкәберкетелгәнҗирлекләрдә
яшәүчеләрдән гаризалар ка
булитү30июньгәкадәрдәвам
итәчәк.Әурынкалганочракта,
1 июльдән 5 сентябрьгә кадәр
мәктәпләр башкамикрорайон
нардаяшәүчебалаларныкабул
итәалалар.ӘлегевакытларРФ
Мәгарифһәмфәнминистрлы
гының 32нче санлы боерыгы
(22.01.2014) нигезендәраслан
ган.1нчесыйныфкабаланы6,5
яшьтәнбирергәмөмкин, ләкин
ул8яшьтәнзурракбулыргатиеш
түгел.Мәктәпсайлау–атаана
өчен гаятьҗаваплы эш.Шуңа
күрә караркабулиткәнче,нык
лап уйларга кирәк.Шулай да,
гариза бирүне озакка сузарга
ярамый.Нормативларга бәйле
рәвештә,мәгарифучреждение
сендәурыннарбеткәночракта,
гаризаныкемалданязган,шуңа
өстенлекбирелә.

Ка зан урам на рын да 
“мә хәб бәт 
ав то бу сы” 

йө ри, 
әм ма бер ге нә көн
Гашыйклар көне алдыннан,

13февральдә, Казан урамна
рында“мәхәббәтавтобусы”хә
рәкәт итәчәк. “Мәхәббәт авто
бусы”нда казанлыларны төрле
конкурсларһәмбүләкләр көтә.
Автобус маршрутышәһәрнең
төпвузлары,шулайукУнивер
сиадаавылыашаузачак.

“Күчмә” ЗАГС тиң ярыңны
табарга булыша һәмромантик
парларганикахларынтеркәүбу
енчарепетицияүткәрергәтәкъ
димитә,дипигълансалдыКазан
каласыБашкармакомитетының
балалар һәм яшьләр эшләре
комитеты.

Рос си я ле ләр 
пас порт та 

үз мил ләт лә рен 
күр сә тә ала чак?
Россия Дәүләт Думасында

россиялеләргә паспортларын

даһәмтуутурындатаныклыкта
милләтләрен күрсәтү хокукы
бирәторганзаконпроектытик
шерелә, дип хәбәр итә “РИА
Новости”.Документныңавторы
–ФедерацияСоветы әгъзасы
ЖаннаИванова.

Законпроектыныңаңлатма
сындакүрсәтелгәнчә,әлегеяңа
документ РФ гражданинының
милләтенбилгеләүһәмкүрсәтү
мәсьәләсен хәл итәргә булы
шачак.БеренчечираттаРоссия
гражданинының паспортында.
Аннантыш,атааналарбалала
рыныңтуутурындагытаныклы
гынадамилләттурындамәгълү
маткертәалачак.

Дә ү ләт яр дә ме 
алу чы 

төп тар мак – 
сөт җи теш те рү
РФ Хөкүмәтенең кризиска

каршыпланыкысаларындасөт
җитештерүтармагыкимендә30
млрдсумакчаалачак.Илкүләм
сөтҗитештерүчеләрберлегенең
VI съездында чыгышясаганда
РФХөкүмәтерәисеурынбасары

АркадийДворковичшулайдип
белдерде.

РФ Хөкүмәтенең кризиска
каршыпланыкысаларындадәү
ләтярдәмеалучытөптармаксөт
җитештерүбулачак. «Бу сумма
сөтчелекөчен,кимдигәндә,30
миллиард сум тәшкил итәчәк,
әлегәтөгәлсанныатапбулмый»,
–дипА.Дворковичсүзләренки
терәТАСС.

Дворковичбилгеләпүткәнчә,
Хөкүмәтнеңкризискакаршыпла
нындафайдаланылган өстәмә
ресурслар күләме тулаемагро
сәнәгать комплексына ярдәмгә
50миллиардсумгакадәртәшкил
итә.Моннан тыш,агросәнәгать
комплексынүстерүдәүләтпрог
раммасынасөттармагынаярдәм
итү буенча чаралар салынган,
әлегеюнәлешбуенча2015елда
субсидияләркүләмекимендә25
миллиардсумтәшкилитәчәк.

Ха лык 
чы гым на рын 

ки ме тә
Муллыкта яшәүчеләр дә

беразкесәтөбенкапшыйбаш

лаган. Бәяләр арту, сумның
төшүекүпләрнеакчаныэконо
мияләргә мәҗбүр итә.Мисал
өчен,SynovateComconкомпа
ниясеуздыргантикшеренүләр
гә караганда, кешеләр теләсә
кайдатукланыпйөрүнекиметә

башлаган.Мондыйлар–63про
цент,читилдәялитүләр,сәфәр
кылуларбетте,дипҗавапбирү
челәрдәшултирәикән.Акчаны
театр, концерт, киноларга ис
рафитәргәтеләмәүчеләр–51
процент,бензингаакчаныазрак
тотаргатырышучылардабар–
42процент.ӘкемдерИнтернет
беләнкесәтелефоннарынкул
лануныкиметәбашлаган–36
процент.



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

Ваклап сату бәясе килешү буенча
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Илһамият

Бакчачыга

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ди
рек ци я се кол лек ти вы кот лый:

 ЛюбовьПетровнаШереметье
ва– ад ми нис т ра тив-ху җа лык бү ле ге 
баш лы гы ның урын ба са ры

ВалентинаАлексеевнаУстюхи
на – кү че реп ба су һәм кү бәй тү ма ши-
на ла ры опе ра то ры

РәхиләГарифҗанкызыСәлахи
ева – до ку мент лар әй лә не ше бү ле ге 
баш лы гы ның урын ба са ры

Салкын карлы кышта тусаң да син,
Яз кояшы һәрчак күңелеңдә.
Һәрвакытта йөзең көләч булсын,
Яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә.

* * *
“ Ме тал лур гстройВе те ран” кол

лек ти вы кот лый:
РинатФатыйхулыМусин – “Ме-

тал лур гстрой” оеш ма сы ве те ра ны
* * *

“ Кам гэсЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 
кот лый:

АлмазИлдарулыЙосыпов – Бе-
тон туг лау це хы ның электр җи һаз ла-
рын ре монт лау бу ен ча элек тро мон-
те ры,

РафаэльМохтарулыСитдыйков 
– әй дәп ба ру чы ин же нер-тех но лог,

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

ФәридәНуретдинкызыХәкимо
ва – әй дәп ба ру чы бух гал тер

* * *
 Э лектр чел тәр лә ре пред при я ти

е се кол лек ти вы кот лый:
Ре ги на Аль берт кы зы Мө хәм мә то-

ва – ин же нер
Таң нурлары булып йортыгызга
Ак бәхетләр генә сибелсен.
Түп-түгәрәк булсын тормышыгыз,
Юлларыгыз гөлгә күмелсен.

БурАндА
Ак кышларның гүя аккошлары – 
Ак каеннар йөзә урамда.
Чуклы-чуклы канат очларына
Кар мамыгы зырлап урала.

Әйлән-бәйлән уйный тартма-йортлар,
Уйларымның уртасына басып.
Тәрәзләрдә җемелдәшкән утлар
Бүген миңа йолдызлардай тансык.

Көртләр ярып барам синең арттан,
Эзләреңне күмә көнчел буран.
Ни була соң, борылып кулың бирсәң,
Адаштырмам диеп, адаштырмам...

* * *
Кар калфаклы миләш тәлгәшләре
Бизәгедер кышкы урманның.
Аллану да, баллану да язган,
Үзәгендә калып буранның.

Челләсендә калып салкыннарның,
Ут янулар язган язмышына.
Кар калфаклы миләш тәлгәшләре
Нидер әйтә, юк, өйрәтә сыман...

* * *
Кояшлы кар ява. Җир өстендә
Алтын белән көмеш аралаш.
Кышлар туйлый, дөнья туйлый бүген,
Әйтерсең лә кәләш һәр агач.

Күкнең күзе ярый кара түгел,
Көнләшүдән азмы үлүчеләр?

...Сөбханалла, җирем, сөбханалла!
Һәм мең гомер кадерең белүчегә,
Матурлыгың синең күрүчегә.

* * *
Җир шары халкының яртысыннан 

артыгы беркайчан да кар күрмәгән...
Газетабитләреннән

Җирдә яшәп,
Бер тапкыр да...
Бер тапкыр да күрмә, имеш,
кар яуганны...
Бер тапкыр да сизмә, имеш,
учларыңда
кар янганны.
Бер тапкыр да кунмасын ул 
керфегеңә, 
Бер тапкыр да өзелмәсен, 
әйләнеп яшь бөртегенә...

Бер тапкыр да күрмә, имеш,
кар яуганны...

Бер тапкыр да сокланмамы
саф аклыкка,
Елмайма да, моңланма да
ак шатлыктан?!
Җирдә яшәп...
Бер тапкыр да адашмамы
кар-буранда,
Табылмамы, табынмамы
коткарганга?..

Бер тапкыр да, бер кабат та...
Икегез тиң күктән төшеп – 
син дә, кар да,
очрашма ди
Һәм... яратма.

СиреньЯкупова

2015 елга орлык чәчү өчен иң кулай көннәр
Үсемлек февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

суганчалычәчәкләр 2324 2123,
2526

1719,
2224

1921 1513,
2022

1415,
1720

1416,
1921

1619 1215,
1719

орлыклычәчәкләр 1415 1315,
1713

911, 
1517

69, 
1114

45, 
311

53, 
2325

25  

баклажан,ташкабак,
патиссон,кабак

1416 1315 1517 1316 912 710 57 1112 311

гәрәнкә,шалкан 1923 2023,
2526

1920,
2224

1921 1517,
2124

1415,
17

1517,
1921

1513 1215,
1719

борчак,ногытборчагы   1517 1317 913 711 57 1012 710
бакчаҗиләге(клубни
ка),ирәвән

2124 1315 1617 1517,
1921

1114 810 57 1012 710

кәбестә(төслеседә),
торнаҗиләге(спаржа)

57,1012 310 57, 
1012

63 53 57 26,31 24, 
2930



бәрәңге,топинамбур,
арахис

2124 2026 1924 1617 1417 1415 1517 1215, 
1719

1215,
1320

кыяксуган 69 69  1517 1115 915 611 23,2930 15,10
11,2931

башлысуган 2124 2126 1924 1321 1517    

кишер,кырпыкурай
(пастернак0(тамырга)

1924 2023 1920  2022 1720 1416,
1921

1112, 
1517

1215,
1719

кыяр,карбыз,кавын,
кукуруз

57  911 63 46  56 13, 
2930



татлыборыч 1315 1315  1517 111 813 59 1012 710
петрушка 56,310 310 56,1012 79 46 53 26,31 13,2930 

петрушка(тамырга) 2024 2024 19,2224 1921 1713,
2023

1415,
1320

1516,
1921

1513 1215,
1719

көнбагыш 57, 
1517

1517 1113,
1517

311,14
17

57,10
13

34,710 37 13,1012,
2930

710

редис,ачыторма,
дайкон

2024 2025 1924 1321 1517,
2122

1321 1516,
1921

1112, 
1517

1215

салат,шпинат,ман
гольд

510 610 56, 
911

53 46 47 25,31 13,30 -

чөгендер 12, 
2024,
2729

2023,
2527

1,19, 
2224,
2730

1921, 
2527,
3031

1517,
2122,
2623

1321,
2323

1517,
2326

1112, 
2123

1215,
1719,
2425

сельдерей 57, 
911

310, 
3031

1,67,
911,23

79, 
2531

45, 
2527

73, 
2327

36, 
2426

13,2022,
2930

2425

томат 46,1315 1315 1416 1115 313 59 57,1112 311
укроп,фенхель,кинд
за,әнис,горчица

1116 1015,
1713

711, 
1315

53, 
1214

45, 
79, 
1114

46,
911,
1314

13, 
57,1011

13, 
53, 
2930

35, 
3031

керән 2024 2023,26 1920,
2324

2021 1613,
2123

15, 
1320

1516,
2021

1316 1315,
1319

сарымсак 2124 2225 1921 1320 1214, 
22

313,
2122

69, 
1619

45,1215 1013

КалендарьдашундыйКөнбар
6февраль–Халыкарабарменнаркөне
7февраль–Россиядәкышкыспорттөр

ләрекөне
8февраль–Россияфәнекөне;Росси

ядәхәрбитопографкөне;Аэрофлот
көне

9февраль –Россия гражданлык ави
ациясе көне;Халыкара стоматолог
ларкөне

10февраль–А.С.Пушкинныискәалу
көне;Дипломатларкөне

11 февраль – Бөтендөнья авырулар
көне

13февраль–Бөтендөньярадиокөне
14февраль–Гашыйкларкөне;Компью

терчыларкөне
15февраль –Хәрби бурычларынВа

таннан читтә үтәгән сугышчыларны
искәалукөне

16февраль–РФЭнергетикаминистр
лыгыархивыкөне

17февраль–Мәрхәмәтлеккүрсәтүкө
не;РФхәрбикөчләренеңягулыкхез
мәтекөне

18февраль –Россия транспорт поли
циясекөне

19февраль–Китларныяклаукөне
20февраль–Бөтендөнья социаль га

деллеккөне
21февраль–Халыкаратугантелкөне;

Бөтендөньяэкскурсоводларкөне
22февраль–Халыкараҗинаятькорбан

нарыняклаукөне
23февраль – Ватанны саклаучылар

көне


