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Татарстан Президенты Рөстәм
МиңнехановимзалаганУказнигезен
дәТАССРның95еллыгыһәмТРяңа
дәүләтчелегенең25еллыгынбәйрәм
итүчаралары2015елныңавгустына
билгеләнгән.

2015елның13февраленәТатар
станРеспубликасында309,7меңкв.м
торакфайдаланугатапшырылган,бу
еллыкпланның12,9процентынтәш
килитә,социальипотекапрограммасы
буенчареспубликадагомумимәйданы
9,5меңкв.мбулган193фатирлы15
йортсафкакертелгән.БухактаТатар
станРеспубликасыХөкүмәтейортын
даузганреспубликакүләмкиңәшмәдә
ТР төзелеш, архитектура һәм торак
коммуналь хуҗалык министрыИрек
Фәйзуллинхәбәритте.

17февралькөннеТатарстанРес
публикасыПрезидентыРөстәмМиңне
хановМәскәүдәэшсәфәрендәбулды.
АндаулРоссияФедерациясеХөкүмә
теРәисеДмитрийМедведевбеләноч
рашты,дипхәбәритәТРПрезиденты
матбугат хезмәте. Чарада «КАМАЗ»
ААҖгенеральдиректорыСергейКого
гиндакатнашты.Сүз«КАМАЗ»ААҖ
ны үстерү стратегиясе мәсьәләләре
турында барды.Шулай ук Татарстан
Республикасыикътисадынүстерүнең
башкамәсьәләләребуенчадафикер
алышынды.

ЯрЧаллышәһәреБашкармакоми
тетыҗитәкчесеНаилМәһдиевпред
приятиеһәмоешмаларгаЧаллыдагы
парклар һәм скверларнышефлыкка
алуларынсорады.БутәҗрибәКазанда
активкулланылаикән.Агачларутыр
ту,чүпчарданчистартукебекэшләр
дәшәһәрдәшләребез читтә калырга
тиештүгел.Предприятиеләр,бердән,
беркетелгән парклар, скверлар өчен
җаваплыбулсалар,икенчедән,шәһәр
хуҗалыктармагыналаеклыөлешкер
теп,өмәләрүткәреп,шактыйакчаны
янгакалдырыргаярдәмитәрләриде,
дипсанала.“ШәһриЧаллы”газетасы
шулмәсьәләхакындаяза.

Г.КамалисемендәгеТатардәүләт
академия театрыЧаллыга гастроль
ләргә җыена. 2628февральдә “КА
МАЗ”мәдәниятсараендаГ.Камалте
атрыколлективытамашачыларга“Ут
күршеләр”, “Мәхәббәт FM”, “Гөргери
кияүләре”кебектанылуалганкомеди
яләренкүрсәтердипкөтелә.

ЯрЧаллышәһәренең рәсми сай
тында “Җәмәгать транспорты” дигән
онлайн сораштыру барлыкка килде.
Шәһәребезхалкыарасындаүткәрелә
торганәлегеинтернетсораштыруның
максаты – аларның җәмәгать тран
спортынннан ни дәрәҗәдә канәгать
икәнлекләреначыклау.

22февральдәшәһәребезнеңАзат
лыкмәйданында,Җиңүпаркындаһәм
Комсомол районыныңмәдәният һәм
ялпаркындаКышныозату–Майчабу
(Масленица)бәйрәмеуздырыла.

ЯрЧаллыкаласыБашкармакоми
тетыбыелярдәмгәмохтаҗгаиләләр
дәтәрбияләнүчеукучыларныкайнар
ризык белән тәэмин итүгә 2,8 мил
лион сум акча бирә. Ул 330 баланы
тукландыруга тотылачак. Бу хактагы
караргаБашкармакомитетҗитәкчесе
НаилМәһдиевкулкуйды,дипбелдерә
“ШәһриЧаллы”басмасы.

Сез нең ба ры гыз ны да Ва-
тан ны сак лау чы лар кө не бе лəн 
кот лый быз! Бу көн не əти лə ре-
без нең, ба ба ла ры быз ның Бө ек 

Ва тан су гы шын да күр сəт кəн 
ба тыр лы гын кү ңел лə ре без дə 
ка бат яңар ту, һə лак бул ган нар-
ны ис кə тө ше рү кө не. Əф ган 
су гы шын да һəм дөнь я ның “кай-
нар нок та рын да” бу рыч ла рын 
үтə гəн шə һəр дəш лə ре без – кам-
гэ сэ нер гос т рой лы лар да бар 
ара быз да. Алар ның ба тыр лы гы, 
Ва та ны быз га, үз хал кы на туг-
ры лы гы ба ры быз га да үр нəк 

һəм чик сез их ти рам га,  хөр-
мəткə ла ек.

Ва тан сак чы ла ры ның һəр кай-
сы на сау лык-сə ла мəт лек, ты ныч 
тор мыш, бə хет һəм уңыш лар юл-
даш бул сын!

Р. Ф. ШӘЙ ДУЛ ЛИН,
“Кам гэс энер гос т рой” ААҖ ге не раль 

ди рек то ры,
Д. С. СА БИ РОВ,

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ проф со юз 
ко ми те ты рә и се

Казанобъектларында

БашкалабызКазанныңЗалес
ныйбистәсендәтөзелепкилүче
“СалаватКүпере”микрорайоны
көннәнкөнкүзгәкүренепүзгә
рептора.Хәзербиредәберенче
чираткакерүчеобъектларны
төзүэшләребара.Беренчечи
раттагомумимәйданы384мең
кв.метрнытәшкилитәчәк6426
фатиргаисәпләнгән22йорттан
торган4кварталтөзелә.Аның
берсенә–12нчесенәкерүче
5йортнытөзүнебезнең“Кам
гэсэнергострой”ачык
акционерлыкҗәмгыя
теалыпбара.Күптән
түгелбезәлегемикро
райондабулып,андагы
эшләрбеләнтанышып
кайттык.

  Генсубподрядчы “Гра
достроитель”оешмасыпро
рабы Тимур Фәхретдинов
белдергәнчә,хәзергевакыт
та оешма карамагындагы
12/1,12/2,12/3йортларында
монолитэшләредәвамитә.
12/4 һәм 12/5 йортларын
“Стройинжиниринг” оеш
масы төзи.Бишподъездлы
12/1 һәм бер подъездлы
12/2 йортларында эшләр
әлегә түбәнге катларда гы
набарса,өчподъездлы12/3
йортында инде 5 нче катка
җиткәннәр. Тиздән биредә
кирпечтән стеналар өюне дә башлап
җибәрергә уйлыйлар.Билгеле, хәзерге
вакыттаграфиктанберазарттакалубул
сада,киләчәктәаена3катныкүтәрүне
тәэминитүнепланлаштыралар.

Объектта шулай ук “СтройКран”
оешмасы субайлар утырту, вертикаль
планлаштыру белән шөгыльләнгән,

“Спецстрой”ҖЧҖ тышкы инженерлык
челтәрләренмонтажлапкуйган,Электр
челтәрләре предприятиесе объектны
яктыртуны тәэмин иткән.Объектта тө
зелешматериалларына кытлыкбулма
вындабелдерделәр.Йортлартөзүөчен
кирәкле булган тимербетон плитәләр,
блокларКамгэсэнергостройныңтөзелеш

индустриясе предприя
тиеләреннәнүзвакытын
дакитерелә.

Объектта барлыгы
200 кеше эшли.Эшләр
өч сменада оештырыл
ган.Йортларнытапшыру
вакыты агымдагы ел
ныңдекабре (12/3) һәм
2016елныңмарты(12/1,
12/2).

12/1йортының1нче
блоксекциясендәРишат
Хәкимовҗитәкчелеген
дәге32кешедәнторган
монолитчыларбригада
сыэшли.Арчаданкилеп,
подряд килешүе белән
эшләүчеәлегебригада
ның уртача яше 2530
яшь. “Градостроитель”
ҖЧҖҗаваплылыкзона

сындаиңалдынгылардан
саналганәлегебригадакүптөзелешләр
дәэшләптәҗрибәтуплаган.Биредәдә
сынатмыйларегетләр,һәрминутныңка
деренбелепэшләргәтырышалар.

Хə те ре гез гə тө ше рə без, “Са ла ват 
Кү пе ре”нең про ек ты “Та тин вес тграж-
дан про ект” дə ү лəт уни тар пред при я-
ти е се та ра фын нан “Та тар стан Рес-
пуб ли ка сы Пре зи ден ты кар шын да гы 
дə ү лəт то рак фон ды” ком мер ци я ле 
бул ма ган оеш ма сы за ка зы бу ен ча эш-
лəн гəн. То рак ком п лек ста күп фа тир лы 
1,5 млн. кв.м мəй дан да то рак тө зе лə чəк. 
Бар лы гы “Са ла ват Кү пе ре”н дə 50 мең-
нəн ар тык ке ше яшə я чəк. То рак тө зү 
бе лəн бер рəт тəн, ком п лекс ның үзе нең 
җə ел де рел гəн тран с порт һəм со ци аль 
ин фрас т рук ту ра сы бу ла чак, ба ла лар 
бак ча ла ры, мəк тəп лəр һəм ши фа ха нə 
ке бек мө һим со ци аль объ ект лар да саф-
ка кер те лə чəк.  

ТимурФәхретдинов өчен “Салават Кү
пере”беренчегенәобъекттүгел.Казантөзе
лешколледжынтәмамлаганнансоңКазандә
үләтархитектуратөзелешуниверситетының
төзелештехнологияфакультетында  белем
алган.Аңапромышленностьобъектларыда,
торакйортлартөзергәдәтурыкилгән.2014
елныңапреленнән“Градостроитель”оешма
сындаэшли

Ришат Хәкимов җитәкчелегендәге 
монолитчылар бригадасы

 Бө ек Ва тан су гы шын кич кəн хөр мəт ле ве те ран на ры быз,
иле без нең Ко рал лы Көч лə рен дə хез мəт итү че яшь лə ре без,

за пас та гы сол дат лар!
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Иннополистөзелешендә

Солдаттабулгандиләр

Р. Вәлиев

Бүген объектның беренче
чиратында эшләр кайныйди
сәңдәялгышбулмас.Камгэсэ
нергостройныңҗаваплылыкзо
насындагытөпобъект–универ
ситетның укытулаборатория
корпусы,спорткорпусы,торак
корпуслар. “Камгэсэнергост
рой”ААҖИннополис объект
ларын төзүбуенчадиректоры
ФоатСаматулыХәкимовбел

дергәнчә, хәзербөтен көчләр
укытулаборатория корпусын
да сылаубизәү эшләрен тө
гәлләүгәюнәлдерелгән.Әлеге

корпус–төпбина,аныңтирә
сендәкалганнарытөзелә.Алар
берберсебеләнтоташканнар.
Корпусныңтөпөлеше4каттан
тора.1һәм2катлардабезнең
“ОтделстройК” оешмасы сы
лаубизәүэшләреалыпбара.

Күпкенәсоциалькөнкүреш
объектларын,торакйортларны
үзвакытындатапшырунытәэ
миниткән   отделстройлылар
биредә дә бердәм коллектив
булып,берберсенәэшфронты
әзерләп, сылаубизәү эшлә
ренкомплексыалыпбаралар.

Биредәге эшләрне “Отдел
стройК” оешмасының гене
ральдиректорыРаяГеоргиев
наНиколаевада,аныңурын
басары ИлшатШакиров та
һәрвакытконтрольдәтоталар.
“ОтделстройК” оешмасының
тәҗрибәлепрорабларыВера
Вайпан, Антонина Баринова

җитәкчелегендәгесылаучыби
зәүчеләрәлегекорпусныңбе
ренчеһәмикенчекатларында
сылаубуяу, баскычларга һәм
стеналарга плитә ябыштыру,
асылмалытүшәмнәрурнашты
ру,колонналарнысылаптигез
ләүһәмбашкабиккүпэшләрне
башкарганнар. Хәзер алар 5
нче блоксекциядә эшлиләр.
Анда20–30кешегәисәпләнгән
аудиторияләр, кечкенә бүл
мәләр, баскычлар урнашкан.
Отделстройлылар һәр эшлә
рен дизайнерлар белән бер
гә киңәшеп
башкаралар.
Без булган
да сылаучы
бизәүчеләр
идәнгә пли
тәҗәюэшен
башлап җи
бәрергә уй
лап торалар
иде.Коридор
әллә ни зур
булмаса да,
плитәләрнебизәгенбизәккәту
рыкитерепҗыюбиккатлаулы
булачак.Ләкинһәрэшнеҗире
нәҗиткерепэшләргәөйрәнгән
отделстройлылар биредә дә
сынатмаслар.ФоатСаматулы

Хәкимовтааларныңэшеннән
канәгатьбулуынбелдерде.

Чыннан даИннополис тө
зелешендәиң тәҗрибәле, күп
төзелешләрдә чыныгу алган
отделстройлыларэшли.Рафис
Вәлиевне,мәсәлән, оешмада
эшкәтөплеякынкилүе,үзенә
тапшырылганэшнеиҗадибаш
каруыөченхөрмәтитәләр.От
делстройда эшлибашлавына
10елданартыквакытузганин
де.ӘКамгэсэнергостройгаки
лүенә–30елданартык.Рафис
ВәлиевбуелларэчендәКАМАЗ
заводларын,социалькөнкүреш
объектлары,торакйортлартө
зүдәкатнашкан.

ШәүкәтСалихов та  “От
делстройК” оешмасында иң
остаплитәябыштыручы,мо
заикачыбулыпсанала.Әаның
гомумәнтөзелешкәкилүенә3
дистәгәякынвакытузган.Шул
елларэчендәбиккүпсоциаль
көнкүрешобъектлары–мәк
тәпләр, балалар бакчалары,
кинотеатрлартөзүдәкатнаш
кан,гаятьчетереклеҗаваплы
хезмәтнеңбөтеннечкәлеклә
ренәүзлегеннәнгенәтөшен
гән.“Безнеңэштәиңмөһиме
– сабырлык кирәк, аннары
индеҗаваплылыкһәмтөгәл
лек,–диул.–Ашыксаң–аш
капешәсең,аннарытөзәтергә
турыкилә.Кадерлевакытюга
ла”.Плитәнеүлчәп,тигезитеп
җәярөченосталыкта,тәҗрибә
дә кирәктер.ӘШәүкәтСали
ховтабусыйфатларҗитәрлек.
Бер сүз беләнәйткәндә оста.
“Бездән соң әнә ничекматур
булыпкалабит.Менәшулма
турлыкөчентырышабызинде.
Күңелгәдәшуңабикякындыр
индебуэш”.

Тулай тораклардакампус
ларда барлык эшләр дә тә
мамланган диярлек. Биредә
студентлар һәмаспирантлар
га яшәү һәм уку өчен бөтен
уңайлымөмкинлекләрдәбар.
Кампусларны укытулабора
тория корпусы белән тоташ
тыручы аралык та (рәсемдә)
индеәзер.

Төзүчеләр графикка сы
ешырга тырышып эшлиләр.
Махсус эшләр, эчке инженер
лык челтәрләрен, җилләткеч
камераларны урнаштыру да
планбуенчабара.Төзекләнде
рүэшләренәкилгәндә,әлегәул
70проценткаүтәлгән.Буэшкә
яңаданязгыпычраклардансоң
гынакерешәчәкләр.

Х. СПИРЮШИНА

ЮгарыОсланрайонындаИннополис–югарытехноло
гиялекиләчәкшәһәретөзелешедәвамитә.Илебезнең
югарыквалификациялеяшьбелгечләренберләштерә
чәкһәмшуныңбеләнбергәРоссияФедерациясенең
инновационкөченарттырачакәлегепроектнытормыш
каашыруда“Камгэсэнергострой”ААҖдәүзеннәнзур
өлешкертә.

Киләсеатнадаилебезкүптәнга
дәткәкергәнзурбәйрәмнәрнең
берсен–Ватаннысаклаучылар
көненбилгеләпүтәргәҗыена.
ЭлекСоветАрмиясеһәмХәрби
диңгезфлотыкөнебуларакрас
ланганбукүренекледатакүптән
индебарлыкиратларбәйрәме
нәәверелде.Шулайдабукөнне
безиңберенчечираттаармиядә
хезмәтиткәнмөхтәрәмирегет
ләрне,Әфгансугышында,Төнь
якКавказдаһәмбашка“кайнар
нокталар”дачыныгуалганке
шеләрнеискәалабызһәмалар
турындакүбрәксөйлибез.Безнең
Камгэсэнергостройдадаандый
ирегетләршактый.Аларныңбер
се–“ЗЖБИ210”оешмасыКур
кынычсызлыкхезмәтенеңәйдәп
баручыбелгечеМөдәррисХарис
улыМиңнегалиев.

Мамадышрайонының Кече Кирмән
авылындатуыпүскәнМөдәррисМиңне
галиевуртамәктәпнетәмамлаганнансоң
Казандәүләт университетыныңфизика
факультетынаукыргакергән.Аныберен
че курста укыган вакытында ук – 1983
елныңкөзендәармияхезмәтенәалалар.
ЕракКөнчыгыштаКытайчигендәхезмәт

итәул.Өчайөйрәнүләрдәбулганнансоң
ХабаровскөлкәсендәгеЕврейавтономи
ялеокругыныңБиробиджаншәһәрендә
чик сакчысыбулып хезмәт итә. “Ул ел
ларда ил чигенә Татарстаннан бик күп
егетләрне алалар иде, – диМөдәррис
Миңнегалиевүзе.–Улнәрсәгәбәйлебул
гандыр–белмим.Бәлкибезнеңегетләр
физикяктанчыныккан,ышанычлыбулган
нардыр.МинембеләнбергәТатарстаннан
күпегетләрхезмәтитте”.

АрмиясафларыннансоңКазантөзү
чеинженерлар институтына укырга ке
рә.Анытәмамлап,4елтөзелештәэшли.
АннарыЭчкеэшләрорганнарында22ел
хезмәтитәһәмполицияподполковнигы
дәрәҗәсендәлаеклыялгачыга.

28 май – Чик сакчылары көне М.
Миңнегалиевөчениңдулкынландыргыч
бәйрәм.Бергә хезмәтиткәниптәшләре
белән хәбәрләшеп, берберсен котлый
лар,очрашалар.Еракеллархатирәләре
яңара...

М.Миңнегалиевүзехезмәтиткәнза
ставадаэтләрбеләнэшләүхезмәтенең
вожатые була. Үзенең Пальма куша
матлы эте белән дозорда күп йөрергә,
чикбозучыларныдатоткарларга  туры

киләаңа.Яхшы
хезмәт иткәне
өченМ.Миңне
галиев “Дәүләт
чиген саклауда
аерылып торга
ны өчен“ 2 нче
дәрәҗә билге
себеләнбүләк
ләнә.  “Армия
хезмәте җиңел
түгел, – ди М.
Миңнегалиев. –
Ләкин ул, нин
ди генә булса
да, бик яхшы
тәрбия чарасы.
Оешкан лык к а ,
тәртипкә өйрәнеп кайтасың. Армиядә
хезмәтиткәнегетләрбеләнэшләведә
җиңелрәк.Минемчә,һәряшьегетВатан
алдындагыизгебурычныүтәргәтиеш.”
МөдәррисХарисовичныңулыРузилСа
ратовта ракета гаскәрләрендә хезмәт
итәикән.

КайчандырилебезсагындаторганМ.
Миңнегалиев хәзерге вакытта “ЗЖБИ
210”оешмасыныңКуркынычсызлыкхез

мәтендәэшли.Димәкулхәзердәсакта.
“Хезмәттәшләремнеһәмармиячыныгуы
узганбарлыккамгэсэнергостройлыларны
Ватаннысаклаучыларкөнебеләнтәбрик
итәм!Күкләребезһәрчакаязбулсын!”–
дидеәңгәмәдәшебез.

1нчеПост–шәһәребездәиң
изге урын.Мәктәп укучылары
андаПочетлыКаравылда тору
ныүзләренәкаратазурышаныч
итепгорурланыпкабулитәләр.

1нчеПосттормышындаКамгэсэ
нергостройветераннарыактивкат
нашалар.Биредәуздырылаторган
берчарада,Посттаторучыларның
тантаналыантбирүеме,сугышве
тераннарыбелән очрашумы, алар
катнашыннанбашкаузмый.Күптән
түгелбезнеңберләштерелгәнгазе
таларредакциясенәдә1нчеПост
җитәкчеләре “системалы рәвештә
патриотиктемагаматериалларбас
тырыпчыгарганөчен”Рәхмәтхаты
тапшырдылар.

1975елныңфевралендәКПСС
ныңЯрЧаллышәһәркомитеты“Бө
екВатансугышыелларындаһәлак
булганһәмхәбәрсезюгалганнарның
исемнәрен мәңгеләштерергә” ди
гәнКараркабулителә.БөекВатан
сугышындаҖиңүнең 30 еллыгына
“ВатанАна”мемориал комплексы
ачылада.Аның скульпторы–Ил
дар Ханов, архитекторы – Ренат
Насыйров.

Мемориалныторгызуда“Отдел
строй2” оешмасы, 112 нче төзү
монтажидарәсе,Шәһәр төзелеше
идарәсе,“Спецжилстрой”,“Оргэнер
гострой” проект институты,металл
конструкцияләр заводы коллектив
ларыкатнашты.Мемориалныңмәр
мәрстенасында6806фамилияуеп
язылган:5057е–һәлакбулганнар,
1749ы–хәбәрсезюгалганнар.

Мәңгелек утны КАМАЗның иң
яхшыкомсомолларыВолгоградтан
МамайКурганыннаналыпкайталар.
АныСоветларСоюзыГеройларыЮ.
Б. Кардашенко,Н.Я.Якупов  һәм
ДанорденыныңтулыкавалерыЗ.
М. Арусланову кабызып җибәрә
ләр. Беренче көннән үкМәңгелек
утянында1нчеПостоештырыла.
Андашәһәрбезукучыларыпочетлы
каравылдатора.

2005елдамәрмәрхәтерстена
сытагындакиңәйтелеп,1941–1945
еллардаһәлакбулганЧаллырайоны
солдатлары һәм офицерларының,
Әфганстан тауларындаһәлак бул
ган35ЧаллыегетенеңһәмЧечняда
һәлакбулган32шәһәрдәшебезнең
исемнәребеләнтулыланды.Күптән
түгелмемориал комплекс янында
сугышчантехникадаурнаштырыл
ды.Ветераннарыбыз,шәһәрдәшлә
ребез өчен кызыл агачтан уңайлы
баскычларясапкуелды.

Шәһәребездә

Ш. Салихов

Әзер тулай торак – кампус

Ф. Хәкимов

М. Миңнегалиев

Ил чигендә
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Синеңкешеләрең,КамГЭС

Һәркемэшөченяна
Фоат ГыйләҗиевЧал

лыга 1966 елның июнь
аенда,Әлмәттәге 31 нче
ГПТУны тәмамлап килә.
Алар–30кеше,Бөтенсо
юзкомсомоляшьләрудар
төзелешенәюлламабелән
киләләр. “Хәзер югары
вольтлы электр линиясе
уза торган урында мәй
данчык бар иде, шунда
бик әйбәт каршы алды
лар.Камгэсэнергостройда
Эгенбургҗитәкчелекиткән
чор.Бөтенҗирдәкүтәрен
келекхөкемсөргәнесизе
лептора”.

Төзелешкә ташчы бу
лыпкилгәнФоатГыйләҗи
евныңшулчактанбашлап
хезмәт кенәгәсендә тер
кәлгән эш урыны берәү
генә: Шәһәр төзелеше
идарәсе.Ул урнашканМ.
Ш. Бибишев җитәкчеле
гендәге3нчетөзүмонтаж
идарәсе ГЭСбистәсендә
торак йортлар, мәктәп,
бакчалар төзи. “Бригада
зур, бердәм. Бригадир
Бесплюккырыскеше.Таза,
көчлеиде,перегородканы
дөрес өймәсәк, такта куя
да,янбашыбеләнэтепти
гезли.Бригадирда,прораб
Михаил Ильич Воронов,
мастерА.Стрельниковта
сыйфатнытикшерептора
лар,өйрәтәләр.Улчорда
һәркайсыбызэшөченяна
идек.Кул кушырып, ките
репбиргәннекөтепутыру
юк,һәркешеүзурынында
ничектәпроблемаданчы
гу юлларын табарга ты
рыша.Менә,мисалөчен,
“Чулпан”кинотеатрынсал
ганвакытбикистәкалган.
Төзелештәкраннарҗитми,
ә материалны күтәрергә
кирәк.ШундаМ.Ш.Биби
шевкүтәртмәуйлаптапты.
Кул белән борып йөрте
лә торган улҗайланмага
“БМШ” (БибишевМарат
Шакирович) дип исемдә
бирдек”.

Сүз уңаеннан, идарә
башлыгыФоат Гыйләҗи
евның эшкә осталыгын
югары бәяләгән. Берва
кыт яшьләр Казахстан
га,АлмаАтага китү өчен
языла башлыйлар.Фоат
табуагымгаиярә,гариза
сынтотыпидарәбашлыгы
янынакерә.ЛәкинМарат
Шакирович өстәл сугып
каршы төшә, егетне бер
каяҗибәрми.

1969 елның 17 нояб
рендәФоатныСоветАр
миясесафларынаалалар.
УлЛенинградта,төзелеш
инженерлык гаскәрләрен
дәхезмәтитә.Иптәшләре
беләнүзроталарындаре
монтясап,шуныңөченял
даалаларәле.

Хезмәтентәмамлагач,
калырга бик үгетләсәләр
дә, тормышюлындәвам
итәр өчен туган ягына
– Чаллыга кайта. Брига
дасына, дуслары янына
тартыла.Армиядәнсоңгы

хезмәтюлынФоат 1971
елда Губенябригадасын
да, 10/4а йорты төзеле
шендәбашлый.

СабакызыФәҺимә
–гомерлекюлдаш
1972 елда егет өйлә

непҗибәрә. Булачак ха
тыныбелән танышулары
нәкъ кинодагыча: “Генна
дийПетровичМартынов
белән ашханәгә килгән
идек.Шундаэшләүчекыз
ныкүрепалдымдаымлап
кына үз яныма чакырып
китердем.Сөйләштек тә
күрешәочраша  башла
дык.Иңкызыгы–тумышы
белән Фәһимә дә Саба
районыннан булып чык
ты,ОлыШыңаравылын
нан.Ишле гаиләдә үскән
кыз. Тыйнак, тәртипле,
эшрәтенбелә.Өстәвенә,
мин тулай торакта яшәп
арыган, гаилә корасы ки
лә...” Бригада яшьләргә
туйясаргаярдәмитә,бер
бүлмәдәначкыч табирә
ләр.ШундаФәһимәбелән
Фоат гомербуеҗылытып
торачакгаиләучагынтер
гезепҗибәрәләр.

бии-бии–
казангакадәр
Фоат җәмәгать эшлә

рендәдәбикактивбула.
Кичләрен алар тулай то
ракларгарейдлароешты
ралар,урамдатәртипсак
ларгачыгалар.“ВЛКСМның
шәһәркомитетысекретаре
НаилВахитовбариде.Бик
яхшыоештыручыиде,ни
гәдераныхәзерискәалу
чыюкдиярлек.Улэшләгән
чордасугышчанкомсомол
дружинасы(БКД),үзешчән
сәнгать–барысыда гөр
ләпторды.Биюансамбле
бар иде хәтта, биибии
Казангателевидениегәка
дәрбарыпҗиттек.Футбол

тибәбез,СМУ3неңүзко
мандасытупланды.Оеш
малар арасында спорт
ярышлары ел әйләнәсе
оештырылаиде”.

БерелныФоатныңҗә
мәгатеФәһимәнешәһәр
Советы депутаты итеп
сайлыйлар. Депутат мә
шәкатьләренә Фоатка
алыныргатурыкилә,чөн

ки хатынының бала ки
терергә әзерләнгән чагы
булаул.

иңкүңеллееллар
1972елдаФоатГыйлә

җиевныһәмтагынберничә
ташчыныА.Зотовбрига
дасына 10 нчы комплек
стагы мәктәпне салуда
ярдәмитәргәҗибәрәләр.
Эштәмамлангач,4кеше
не,шулисәптәнГыйләҗи
евныдашушыданлыклы
бригадада калырга күн
дерәләр.

Бу коллективта элек
кегедән дә җитдирәк эш
башлана. Бригадир бик
таләпчән, сыйфатны да,
техник куркынычсызлык
кагыйдәләре үтәлешен
дәбердәкүзуңыннанҗи
бәрми.

Ләкиннәкъменәшушы
бригададаэшләгәнчор–
иң күңелле еллар булып
хәтерләнә.ФоатГыйләҗи
евелсаеншәһәр,респуб
ликакүләмендәуздырыла

торган һөнәри осталык
ярышларында беренче
урыннарныалакилә.1979
елдаисәВолгодонскшә
һәренәБөтенроссияяры
шынабарып,илнеңтөрле
почмакларыннанҗыелган
100остаарасындаберен
челекнеяулапкайта.Әбит
барысы да көчле һөнәр

ияләре, хезмәт геройла
ры.Көчсынашубератна
дәвамитә.Чаллыегетенә
ВЛКСМ (В.И.Ленинисе
мендәге Бөтенсоюз ком
мунистик яшьләр союзы)
Үзәккомитетының“Алтын
куллыоста”билгесентап
шыралар.

Улиндебишенчераз
рядлыташчыхәзер.Тагын

да дәртләнеп, йортлар,
мәктәпләр,балаларбакча
лары төзелешендә эшли.
Зур, көчле бригадада кү
ләмнәрдәколачлы.Алуш
тага, Мәскәүгә – Олим
пиаданың Прессүзәген
төзергә, Чернобыль һә
лакәтеннәнсоңСлавутич
шәһәренә эшкә барырга
турыкилә.

“Хәзер безнең илләр
аерым,алайгынадатүгел,
халыкларарасындагыдус
лыкюккачыгарылабара,
кызганыч.Ниөченачулы
икәналар?..Кемкотырта
икән аларны?..” – Истә
лекләренбарлагандаФо
атГыйләҗиевичхалыкара
мөнәсәбәтләрнең кискен
ләшәбаруынааптыравын
белдерепкуя.

АлександрВасильевич
Зотовнылаеклыялгаозат
кач,бригадирлыкныФоат
Гыйләҗиевка тапшыра
лар.“...Әлмәткә,Азнакай
га йөрергә туры килде...
Кайда гына эшләсәк тә,

осталардан алган сый
фатлыэшләүкүнекмәсен
җуймадык, дәрәҗәне тө
шермәдек”–үзебригадир
лыкиткән13еллыкхезмәт
юлынФоат Гыйләҗиевич
шулайбәяли.

Шәһәр төзелешеида
рәсендә 2003елга кадәр
эшли ул. Аннан соң да

Чаллыдагыбаш
ка оешмаларда
эшләргә туры
килә.

Фоат Гыйлә
җиевичтан үзе
нең кирпеч са
лудагы шәхси
рекорды турын
дасораштырам.
“Мактанубулма
сын, – ди ул, –
унике көн эчен
дә11х12метрлы
йортны күтәреп
куйганымбулды.
Беркөнгә6–7ку
бометр кирпеч
салаидем. Көч
не тигез сарыф
итүөченберкөн
стена күтәрәм,

икенче көнне бүлмә бү
ләм –шулай эшне үзем
көйлим. Кирпечне матур
итеп салабелергә кирәк,
тигез,чистаитепбарырга.
Билгеле,осталыктәҗрибә
беләндәкилә:минем1965
елда, училищеда укыган
да ташчы булып кулыма
кирпеч алуыма быел 50
елбула...”

әниСенул
бергенә
күреп
калган
Әнисеаңа

бикмәгънәле
матур исем
куша белгән:
“Фоат” “Татар
исемнәресүз
леге”ндә “йө
рәк ,  кү ңел”
мәгънәсе бе
лән бирелә.
Сабыена үзе
неңйөрәкһәм
күңел җылы
сынгынасала
алмаган.

Әмма ана
н а з ы н н а н
мәхрүм калган нарасый
ныңалдагыязмышымәр
хәмәтсез булмый. Таби
гатьаңаакылзиһенендә,
миһербаншәфкатен дә
мулдан биргән. Ә тирә
юнендәгеюмарткешеләр
үрнәгендә һәм аларның

ярдәмебеләнулүзендә
ге матур сыйфатларны
баетакилә.Тормыштәҗ
рибәсентуплый.

Җиде яшенә кадәр
Фоат Казаншәһәрендә,
Болак буенда нәни ба
лалар йортында тәрби
яләнә. “Андагы күтәреп
стенагаберкетеләторган
караватлар исемдә...” –
дип хәтер йомгагын сүт
кәндәбалачагынакайтып
алаулбүген.

Укый башлагач, бе
ренчедән өченче сый
ныфкакадәр,Әтнәбала
ларйортындаяши.Моны
сындаулүзенеңберенче
мәртәбә кулына кирпеч
алып, ташчы кулдашы
булып эшләгәнен, олы
ларбеләнбергәашханә
салуда катнашканын хә
терли.Әтнәдәгебалалар
учреждениесе картлар
йорты итеп үзгәртелгәч,
аны Алабугага күчерә
ләр. Дүртенчене шунда
укыйдабишенчегәинде
Зәйгәкүчә.

Зәй интернатында
яшәгән чакта булган бер
вакыйгаФоат өчен аеру
чакадерлеистәлек.1962
елбулаул.Бервакытаны
завуч бүлмәсенә чакыр
талар. Шул көнне генә
бераз иптәшләре белән
тукмашыпалганга,малай
шүрләбрәккала.Ләкинкө
телмәгәншатлык – аның
апасытабылганикәнбит!

Фоатныңөсбашыняңар
тып, Казанга алып бара
лар. Анда 1 нче санлы
интернатта тәрбияләнү
че Рәшидә апасы белән
очраштыралар. Әнисе
Фоаттан яшь ярымга гы
на олырак кыз баласын
да дәүләт карамагына
тапшырган булган икән.
Шулвакыттанбашлапике
туганһәрвакытэлемтәдә
торалар, аралашып, хә
бәрләшепяшиләр.

Әәниләреналармөс
тәкыйльтормышбашлап,
индетәмамаяккабаскач,
1977елдаэзләптабалар.
“Авылгакайттык.Улбез
не өенә кертмәде, ире
кайтырдагаугачыгарыр,
дидебугай.Бәлкииренә
безнеңбарлыкныдабел
дермәгәндер... Аннары,
самолетка да өлгерәсе
бар иде, ашыгыч китеп
барылды.Яраринде,кү
реп булса да калдык...
83 яшенә кадәр яшәде,
инде вафатына өч ел
булды...”

Әнисенәберниндиүп
кәсе юк Фоат Гыйләҗи
евичның. “Шулай килеп
чыккан инде, авыр бул
гандыр”, – дию белән
чикләнә, бу хакта сүзне
озынгасузмыйгына.

бөтенкешегә
кирәк

Бүген Фоат Гыйләҗи
улы Гыйләҗиев балала
рының,оныкларының ку
анычлары белән яши,
алартурындаяратыпсөй
ли: “Балалар үсте, тор
мышларыәйбәт.Оныгым
кикбоксинг буенча спорт
мастеры, югары белем
алды. Аның әтисе, кия
вебез Марсель – Зотов
бригадасының оста эре
теп ябыштыручысы иде.
КызымЭльвирадизайнер
булыпэшли,эшеархитек
тура белән бәйле. Улым
Эдуард сатуалу белән
шөгыльләнә. Киленебез
Роза –бухгалтер, банкта
эшли.КечкенәоныгымРа
фаэль–яратканым”.

Әлбәттә, гомере буе
төзелештә эшләгән ир
егетнең кулыбөтенэшкә
ятыптора.ФоатГыйләҗи
евичныңәлегә кадәртик
торганыюк. Балаларына
өйсалудаярдәмитә.Бак
ча йортлары төзи. Хәтта
оныгыйөриторганбакчага
каркөрәргәдәйөри.Үзе:
“Көне буе бөтен кешегә
кирәкмин”,–дипбарын
нан да канәгать булуын
белдерепелмая.

Ри зи дә КА МА ЛО ВА

ФоатГыйләҗиулыГыйләҗиев–“СССРның
энергетикаһәмэлектрификацияотличнигы”
исеменйөртүчетөзелешһәмхезмәтветера
ны.ЗаманындаБөтенроссияһөнәриосталык
бәйгесендәҗиңүяулап,“Алтынкуллыоста”
билгесенәлаекбулганташчы,бишьеллык
ларударнигы.“Минем1965елда,училищеда
укыгандаташчыбулыпкулымакирпечалуы
мабыел50елбула...”–диул.

А. Зотов бригадасы

Мәс кә ү шәһәрендә  Олим пи а да ның Пресс-үзә ге тө зелеше. 1979 ел
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Ваклап сату бәясе килешү буенча

БашмөхәррирурынбасарыХалисәСПИРЮШИНА
ХәбәрчеРизидәКАМАЛОВА

ФотохәбәрчеНиколайТУГАНОВ
КомпьютердаҗыючыһәмурнаштыручыРезидәТАИРОВА

Оештыручы–ачыктиптагы

Газета Элемтә, мәгълүмати технологияләр һәммассакүләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча
федеральхезмәтнеңТатарстанРеспубликасыидарәсетарафыннанПИ№ТУ16000371саныбелән2010елның20ма
ендатеркәлде.

Редакциянеңһәмоештыручыныңадресы:423807,
Татарстан,Чаллышәһәре,Гидротөзүчеләрурамы,17,
331нчебүлмә.

Телефоннар: 701916 (башмөхәррир), 701812
(башмөхәррирурынбасары,хәбәрчеләр,оператор).

Факс:702557(«Газеталарга»диптамгакуярга).
email:pressa@kamges.com;ti.kamges@mail.ru Əлфия Зəки кызы СƏЛИМОВА

Газета «Ислам нуры» дини эшмəкəрлек үзəге басмаханəсендə басылды.
Адресы: 423802, Чаллы, Үзəк урам, 72. Телефоны: 70-51-45

Тираж730.
Индексы00032

Күргәзмәләр

уЙлангануЙлар
Хы ял ла ну дан тук та ган ке ше – го ме- 

ре бет кəн ке ше.
Ха тын-кыз га фу итə бе лə. Лə кин  

бер кай чан да оныт мый һəм го ме ре 
буе җае чык кан са ен исе ңə тө ше реп 
то ра.

Бер-бе рең не югал ту дан кур ку еш кы- 
на бер-бе рең не югал ту га ки те рə.

Ке ше лəр си ңа яр дəм ит сен нəр өчен яр- 
дəм не дө рес итеп со рый бе лер гə ки рəк.

Эду ард Ка мил улы Га ли ак бə ров 
– икъ ти сад һəм фи нанс лар де пар та-
мен ты ди рек то ры,

Лиана Рөстəм кызы Фəттахова 
– корпоратив эш буенча баш юрист

Зур хы ял лар дə шеп тор сын ал га,
Нык ат ла гыз тор мыш юлын нан.
Из ге эш лəр бе лəн ку ан ды ры гыз,
Сок ла ныр лык бул сын со ңын нан.

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

тү бəн дə ге хез мəт кəр лə рен юби лей ла-
ры бе лəн кот лый:

Владимир Дмитриевич Должи-
ков – машина йөртүче,

Зəй фа рия Лок ман кы зы Гый ни-
я тул ли на – 2 нче цех ы ваклаучы-
төючесе,

Евгений Геннадьевич Раднаев – 
электромонтер,

Ри шат Миң не нə зир  улы Əгъ лет-
ди нов – ка пи тал ре монт лау һəм ме талл 
кон ст рук ци я лəр це хы  сле са ре,  

Ва зыйф Зə кə рия улы Габд рах ма-
нов – сле сарь-сан тех ник,

Александр Леонидович Городни-
чий – ти мер-бе тон эш лəн мə лəр һəм 
кон ст рук ци я лəр не фор ма га са лу чы,

Олеся Николаевна Овчинникова 
– маркетинг һəм сату бүлеге башлыгы 
урынбасары,

Ма рат Ра фа эль улы Мə ү ли ев – 
ти мер-бе тон эш лəн мə лəр һəм кон ст-
рук ци я лəр не фор ма га са лу чы.

Кот лап Сез не бəй рə ме гез бе лəн
Юлы гыз га үс сен ак чə чəк.
Алып кил сен иде Сез гə яз мыш
Бə хет ле һəм ма тур ки лə чəк.

Милади
март

Һиҗри 
1436

Атна көне Иртəнге 
Фəҗер

Кояш 
чыга

Өйлə 
Зөһер

Икенде
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн
озынлыгы

1 10 Җөмадиел-
əүвəл

Якшəмбе 4.20 6.22 12.00 15.06 17.04 18.45 10.42

2 11 Дүшəмбе 4.17 6.20 12.00 15.08 17.06 18.47 10.46

3 12 Сишəмбе 4.14 6.17 12.00 15.10 17.08 18.49 10.51

4 13 Чəршəмбе 4.12 6.15 12.00 15.12 17.10 18.51 10.55

5 14 Пəнҗешəмбе 4.09 6.12 12.00 15.14 17.12 18.53 11.00

6 15 Җомга 4.07 6.10 12.00 15.15 17.14 18.55 11.04

7 16 Шимбə 4.04 6.07 12.00 15.17 17.16 18.57 11.09

8 17 Якшəмбе 4.01 6.04 12.00 15.19 17.18 18.59 11.14

9 18 Дүшəмбе 3.59 6.02 12.00 15.21 17.20 19.02 11.18

10 19 Сишəмбе 3.56 5.59 12.00 15.22 17.22 19.04 11.23

11 20 Чəршəмбе 3.53 5.57 12.00 15.24 17.24 19.06 11.27

12 21 Пəнҗешəмбе 3.50 5.54 12.00 15.26 17.26 19.08 11.32

13 22 Җомга 3.48 5.52 12.00 15.28 17.28 19.10 11.36

14 23 Шимбə 3.45 5.49 12.00 15.29 17.30 19.13 11.41

15 24 Якшəмбе 3.42 5.46 12.00 15.31 17.33 19.15 11.47

16 25 Дүшəмбе 3.39 5.44 12.00 15.33 17.35 19.17 11.51

17 26 Сишəмбе 3.36 5.41 12.00 15.34 17.37 19.19 11.56

18 27 Чəршəмбе 3.33 5.39 12.00 15.36 17.39 19.22 12.00

19 28 Пəнҗешəмбе 3.30 5.36 12.00 15.38 17.41 19.24 12.05

20 29 Җомга 3.27 5.33 12.00 15.39 17.43 19.26 12.10

21 1 Җөмадиел-
ахир

Шимбə 3.24 5.31 12.00 15.41 17.45 19.29 12.14

22 2 Якшəмбе 3.21 5.28 12.00 15.42 17.47 19.31 12.19

23 3 Дүшəмбе 3.18 5.26 12.00 15.44 17.49 19.33 12.23

24 4 Сишəмбе 3.15 5.23 12.00 15.46 17.51 19.36 12.28

25 5 Чəршəмбе 3.11 5.20 12.00 15.47 17.53 19.38 12.33

26 6 Пəнҗешəмбе 3.08 5.18 12.00 15.49 17.55 19.40 12.37

27 7 Җомга 3.05 5.15 12.00 15.50 17.57 19.43 12.42
28 8 Шимбə 3.02 5.13 12.00 15.52 17.59 19.45 12.46

29 9 Якшəмбе 2.58 5.10 12.00 15.53 18.01 19.48 12.51

30 10 Дүшəмбе 2.55 5.07 12.00 15.55 18.03 19.50 12.56

31 11 Сишəмбе 2.52 5.05 12.00 15.56 18.05 19.53 13.00

Чаллы мөселманнары өчен намаз вакытлары

Динвәмәгыйшәт

Игътибар:бәйге!

“Камгэсэнергострой”төзелеш
берләшмәсенең“Таңйолдызы”
газетасынакушымтабулыпчыга
башлаган“Исламнуры”дини
иҗтимагыйгазетасыныңнәшер
ителәбашлавынабыелныңфев
ралендә20елтулды.

Газетаныңтууы90еллардагымилли,
диникүтәрелешкәбәйле.Татаргазетала
рычыгабашлады.Тармак газеталарына
ихтыяҗ туды.Мин “Камгэсэнергострой”

төзелешберләшмәсенең“Таңйол
дызы” газетасынҗитәкләгәндә те

матиканыкиңәйтүөченүзбашлангычым
белән“Исламнуры”кушымтасынчыгара
башладым.Шәхси басмаханә хуҗасы
Иршат хаҗиШәйхаттаранымөстәкыйль
итәргә чакырды, чыгымнарын үз өстенә
алды.ТатарстанДиниянәзарәтенеңфа
тихыбеләнИршатГыйльметдинулыгазе
таныңтөпспонсорыбулыпкилә.Бүгенге
көндәошбубасманыңоештыручылары–
ТатарстанмөселманнарыДиниянәзарәте
һәм“Исламнуры”ДиниэшмәкәрлекҮзәге.
Газетаныңтөпмаксаты–Исламныңгомум
кешелеккыйммәтләренхалыккаҗиткерү,

динигыйлембирү,мөселманнарныүзара
аралаштыру,фикерләштерү.

20елэчендәошбудинибасманың583
саныдөньякүрде.“Исламнуры”газетасын
бүгенгекөндә,Татарстаннантыш,Рәсәй
нең29төбәгендәяздырыпалыпукыйлар.

“Исламнуры” газетасы2007елда “Та
тарстанныңиңяхшымөселманбасмасы“
исеменәлаекбулды.АныЧаллыимамнары
минбәредиптәатаргамөмкин.Алардаими
төстәгазетаашаүзсүзләрен,үгетнәсыйхәт
ләренукучыларгаҗиткерепторалар.

Хә лил ха җи Шә риф,
“Ис лам ну ры” га зе та сы ның 

да и ми мө хәр ри ре

төзелешберләшмәсенең“Таңйол
дызы” газетасынҗитәкләгәндә те

якташларочрашуынакилегез!
20февральдә “Энергетик”мәдәният

сараендаЧирмешәнрайоны якташла
рыныңочрашукичәсебулачак.Башлана
18сәгатьтә.

21февральдәӘлкирайоныякташла
рыочрашачак.Башлана16сәгатьтә.

Белешмәләрөчентелефоннар:7016
50,703477.Керүирекле.

Рәхимитегез!

ШәһәребезтарихымузеендаМу
саҖәлилгәбагышлангануни
калькүргәзмәэшлибашлады.
Экспонатларарасындаша
гыйрьнеңтәрҗемәихәле,
иҗатыбеләнтаныштыручы
документальматериаллар
да,фотографияләрдәбар.
АларныңбарысыдаТа
тарстанРеспубликасының
Миллимузеетарафыннан
тупланган.

Күргәзмәне тантаналы ачуда бала
ларсәнгатьмәктәбеһәмкадетлармәк
тәбеукучыларыкатнашты.Шагыйрьнең
шигырьләре укылды, сугыш еллары

җырлары яңгырады.Ә “Хат” дип
аталган әдәбимузыкаль композиция
кичәнеңтөпбизәгебулыпторды.Әле
гекомпозициядәТРМиллимузееһәм

МусаҖәлилнеңмузейфатирыхезмәт
кәрләрекатнашты.Күргәзмә10мартка
кадәрэшләячәк.

* Кай бер сүз лəр дə – си хер, кай бер ши гырь лəр дə хик мəт бар.
* Көн че лек тəн сак ла ны гыз, чөн ки ут утын яки пе чəн не ни чек ян дыр са, көн че лек тə из ге га мəл лəр не шу лай ашый.

(Хәдисләр)

минемгаиләмшәмаиле
Татарстанда“Минемгаиләмшәмаи

ле”республикаакциясекысаларында
шәмаилләрбәйгесеигъланителде.

Ул дүрт номинациядә уздырыла:
профессиональ каллиграфия, үзешчән
каллиграфия,балалариҗаты,гаиләми
расы.Бәйгегәтәкъдимителгәниңяхшы
шәмаилләр күргәзмәсен 15майдан 15
июльгәкадәрКолШәрифмәчетендәкү
репбулачак.

Бәйгедәкатнашыргателәгебулганнар
үзхезмәтенфотогатөшереп,25апрельгә
кадәрinfo@dumrt.ruэлектронпочтасына
җибәрәала.

(“Ва та ным Та тар стан”, 
/№ 22, 17.02.2015/)


