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Чал лы шә һәр Со ве ты ның чи рат тан 
тыш сес си я сен дә шә һәр Баш кар ма 
ко ми те ты җи тәк че се Фәр һад Ла тый
пов ның һәм шә һәр мэ ры Ва сил Шәйх
ра зи ев ның вә ка ләт лә ре ва кы тын нан 
ал да тук та ты лу мәсь ә лә се ка рал ды. 
Уты рыш та рес пуб ли ка Премь ерми нис
т ры Ил дар Ха ли ков кат наш ты һәм ул 
баш кар ма ко ми тет ның яңа җи тәк че сен 
тәкъ дим ит те.

Бил ге ле бул ган ча, элек ке ге ТР ур
ман ху җа лы гы ми нис т ры На ил Мәһ ди
ев Чал лы ка ла сы баш кар ма ко ми те ты 
җи тәк че се нең бе рен че урын ба са ры 
бул ды.

Чал лы ның элек ке ге мэ ры Ва сил 
Шәйх ра зи ев Та тар стан Рес пуб ли ка
сы Премь ерми нис т ры урын ба са ры 
ва зи фа ла рын баш ка ру чы итеп бил ге
лән гән, дип хә бәр итә “Та тарин форм” 
мәгъ лү мат агент лы гы. «Та тар стан 
Рес пуб ли ка сы Дә ү ләт Со ве ты бе лән 
Та тар стан Рес пуб ли ка сы Премь ерми
нис т ры урын ба са ры кан ди да ту ра сын 
ки леш тер гән че, Шәйх ра зи ев Ва сил 
Габ дел га яз улын Та тар стан Рес пуб ли
ка сы Премь ерми нис т ры урын ба са ры 
ва зи фа ла рын баш ка ру чы итеп бил ге
ләр гә», ди ел гән 2014 ел ның 17 сен
тяб рен дә им за лан ган ТР Пре зи ден ты 
Ука зын да.  

Ка ма ба ла лар ме ди ци на сы үзә ген
дә биш ме ңен че ба ла дөнь я га кил де, 
дип хә бәр итә Чал лы шә һә ре сай ты. 18 
сен тябрь гә кар шы төн дә Пе ри на таль 
үзәк тә 2690 грамм авыр лык та гы 49 
сан ти метр буй лы кыз ба ла ту ды. Пе ри
на таль үзәк тә туу чы лар са ны ел данел 
ар та. 2013 ел да биш ме ңен че ба ла 2 
ок тябрь көн не ту ган бул ган. Туу чы лар 
ара сын да ир ба ла лар күб рәк.

18 ок тябрь дә Чал лы да шә һәр кү ләм 
өмә уз ды ры ла чак, дип хә бәр итә ха ки
ми ят нең мат бу гат хез мә те. Аны уз ды ру 
пла ны һәм оеш ты ру ко ми те ты сос та вы 
шә һәр ха ки ме ка ра ры бе лән рас лан ган. 
Өмә дән тыш, шә һәр нең яшь ләр оеш
ма ла ры зи рат лар ны җы еш ты ру ак ци я
се дә оеш ты рыр га җы е на.

Га ли әс гар Ка мал исе мен дә ге Та тар 
дә ү ләт ака де мия те ат ры ның ре пер ту
ар дан тө шеп кал ган спек такль лә рен те
атр ның рәс ми сай тын нан алып ка рар га 
мө мкин бу ла чак. Спек такль ләр не ин де 
ок тябрь аен да ук вир ту аль дөнь я да кул
га тө ше рү мөм кин ле ге ту ды ры ла чак. 
Исем лек тә иң бе рен че “Әл дер меш тән 
Әл мән дәр” һәм “Люс т ра” спек так ле бу
лыр дип кө те лә. Рус тел ле та ма ша чы
лар өчен спек такль ләр нең тәр җе мә се 
титр лар бе лән тәкъ дим ите лә чәк.

22 сен тябрь көн не Ка зан да Бө тен
дөнья ав то мо биль сез йө рү кө не уза чак. 
Бу көн не “ти мер ат” ху җа ла ры на шәх си 
ма ши на ла рын нан җә мә гать тран с пор
ты на яи сә ве ло си пед ка кү чеп уты ру, ә 
иң ях шы сы – җә яү йө рү ки ңәш ите лә. 
Ав то мо биль сез йө рү кө не дөнья кү лә
мен дә 2000 ел дан бир ле уз ды ры ла. 
Бы ел әле ге ча ра да, Та тар стан нан тыш, 
Рос си я нең Губ кинск, Ка ли нин град, Ла
быт нан ги, Ли пецк һәм Там бов шә һәр
лә ре кат на ша чак.

Та тар стан да 53,2 мең тон на бә рәң
ге җы еп алын ган. Гек та рын нан ур та ча 
180 цент нер уңыш чы га. ТР Авыл ху җа
лы гы һәм азыктө лек ми нис тр лы гын нан 
хә бәр ител гән чә, “икен че ик мәк” 2964 
гек тар мәй дан да (45 про цен ты) җы еп 
алын ган. Бә рәң ге алу да Әгер җе, Ак та
ныш, Әл мәт, Би ек тау хез мәт чән нә ре 
ал да ба ра. Ә Ар ча ра йо ны бә рәң ге че
лә ре нә бө тен ләй дә тиң нәр юк: алар 
ин де 1,2 мең тон на уңыш җый ган.

Тапшырыласыобъектта

Һөнәриосталыкконкурсы

РеспубликабызныңЮга
рыОсланрайонында,
Казаннан35километр
ераклыктаИннополис
иярченшәһәретөзеле
шедәвамитә.Объектны
тапшырувакытыагым
дагыелныңахырына
билгеләнгән.Күптәнтү
гелбезобъекттабулып,
андагыэшләрбелән
танышыпкайттык.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
ка ра ма гын да гы объ ект лар да 
(алар га уни вер си тет ның уку
ла бор а то рия кор пу сы, 4 ту лай 

то рак, спорт ком п
лек сы ке рә) кы зу 
урак өс те ди яр сең. 
Тө зү че ләр ко яш
лы көн нәр нең һәр 
ми ну тын нан фай
да ла нып ка лыр га 
ты ры ша лар, чөн ки 
ва кыт ашык ты ра, 
объ ект ны тап шы ру 
кө не якын лаш кан
нан якын ла ша. Хә
зер ге ва кыт та би

ре дә бар лы гы 400 ке ше эш ли. 
Кам гэ сэ нер гос т рой лы лар дан 
“СтройКран” ҖЧҖ тыш кы 
эш ләр не баш ка ра, “Ин же

нер лык тех но ло ги я се компа
ниясе” ҖЧҖ бел геч лә ре эч ке, 
“Спец строй” оеш ма сы тыш кы 
ин же нер лык чел тәр лә рен ур
наш ты ра лар.  

Ген суб под ряд чы “Стро
йин жи ни ринг” оеш ма сы ның 
учас ток баш лы гы Ил дар Иб
ра һи мов хә бәр ит кән чә, хә зер 
спорт ком п лек ста фа сад һәм 
эч ке ин же нер лык чел тәр лә
рен ур наш ты ру бу ен ча эш ләр 
алып ба ры ла. Би на га җы лы
лык би рү 20 сен тябрь гә план
лаш ты рыл ган. Әле гә ва кыт
лы ча ко тель ный яса лып ку ел
ган. Би на ның тү бә се ябыл ган. 

Тиз дән сы лауби зәү эш лә ре 
баш ла ныр дип кө те лә. 

Уни вер си тет ның укула
бо ра то рия кор пу сы 6 блок
сек ци я дән то ра. Алар ның 5 
сен дә фа сад эш лә ре тө гәл
лән гән. 6 нчы блок сек ци я
нең “17.700” бил ге лә мә сен дә 
соң гы кап лам пли тә лә рен 
мон таж лап ку я сы кал ган. 
Ан нан соң эш фрон ты  фа
сад чы лар га би ре лә чәк. Ин де 
кай бер тех ник би на лар ның 
сте на ла ры бу ял ган, пли тә
ләр ябыш ты рыл ган. Би ре дә 
дә ва кыт лы ча җылыткычлар 
ур наш ты рыл ган. Сы лаубу яу 
эш лә рен “Стро йин жи ни ринг” 
ҖЧҖ баш ка ра.  

Тө зү че ләр ал дын да уни
вер си тет бе лән кам пус лар 
(ту лай то рак лар) ара сын да 
җә я ү ле ләр өчен юл ясау бу
ры чы да то ра. Ул ме талл кон
ст рук ци я ләр дән яса лып, пы я
ла бе лән тыш ла на чак. Мо ның 
өчен тиз дән ме талл ки лә чәк 
һәм мон таж лау эше нә ке ре
шә чәк ләр. Җә я ү ле ләр йө рү 
өчен шун дый ук юл кам пус лар 
ара сын да да бу ла чак.   

Дүрт ту лай то рак ның өче
сен дә  эч тә ге “юеш” про цесс 
бе лән бер гә фа сад та да эш
ләр ба ра. Дүр тен че кам пус та 
бе раз сте на лар ны өеп бе
те рә се бар икән. 1 нче һәм 
2 нче кам пус лар ның тыш кы 
сте на сы ин де җы лы тыл ган. 
Ан да ин де фа сад ның кай бер 

Ро за лия Мар киз кы зы На сый ро ва 
– “Градостроитель” оешмасының сы-
лаучы-буяучыларбригадиры.Тө зе леш тә 
бар лы гы 16 ел эш ли ин де. Үзе нең ту ган 
ягы Пермь кра е ның Чер нуш ка шә һә рен дә
ге һө нәр учи ли ще сын тә мам лый. Шун нан 
соң күп ке нә то рак йорт лар, ба ла лар бак
ча ла ры, мәк тәп ләр тө зе ле шен дә кат на ша. 
Үзе нең бе рен че бри га ди ры Са ния Мө бә
рәк ши на ны бик җы лы хис ләр бе лән ис кә 
ала. Сы лау чы һө нә рен сай ла вы на үкен ми. 
“Гра дос т ро и тель” оеш ма сы на кил гә не нә 
ни ба ры 2 нче ай гы на бул са да, оеш ма ның 
да нын ла ек лы як ла ган ул.

“Әле ге кон кур ста бе рен че тап кыр кат
наш тым, – ди Ро за лия. – Мон дый кон курс 
бар лы гы ту рын да ишет кән бул сам да, кай
чан дыр үзем дә кат на шыр мын, бе рен че 
урын ны алыр мын дип уй ла ма ган да идем. 
Бри га да быз да гы кыз лар ба ры сы да бик 
әй бәт сы лау чы лар. Ба ры сы да кон кур ста 
кат на шыр га ла ек лы лар. Ба ры быз да 4 нче 
һәм 5 нче раз ряд ка ия. Бри га да ның ур та ча 
яше 36–37 яшь.

Оль га Ни ко ла ев на До ло то ва 
да тө зе леш тә 20 ел дан ар тык эш
лә сә дә,  әле ге кон кур ста бе рен че 
тап кыр кат наш кан. “Кон курс та ләп
лә ре бу ен ча һәр бер кон кур сант 
бил ге лән гән 6 квад рат метр мәй
дан ны шту ка тур лар га ти еш иде, 
– ди ул. – Һәр кем нең үз мәй да ны, 
ан да но мер языл ган. Сте на ны шту
ка тур лап кую гы на җит ми бит әле. 
Кон курс ның икен че өле шен дә те о ре тик 
со рау лар га да җа вап бир дек. Без алар га 
бө тен бри га да быз бе лән бик җен тек ләп 
хә зер лән гән идек. Ты рыш тык ин де. Урын 
алыр мын дип уй ла ма ган да идем”. 

О. До ло то ва Фе де раль каз на чы лык би
на сын, Уни вер си а да объ ект ла рын, то рак 
йорт лар, ба ла лар бак ча ла ры, мәк тәп ләр 
са лу да кат на ша. Баш та 16 нчы за вод та 
фре зе ров ка чы бу лып эш ли. Ан на ры Кам
гэ сэ нер гос т рой ның “Теп ло э нер гос т рой” 
оеш ма сы на сы лау чыбу яу чы бу лып эш кә 
ки лә. Курс лар да укып сы лау чыбу яу чы 
һө нә рен үз ләш те рә. Ан да 10 ел эш ли. 

Оль га Ни ко ла ев на на ның әни се дә тө зү че 
бул ган, ин де улы да тө зе леш тех ни ку мын
да укый икән.

“Эше без без гә бик ошый, – ди ләр 
алар, – күп ме ке ше ләр гә ях шы лык, як ты
лык алып ки лә без бит. Без дән соң бүл мә
ләр гөлт итеп ка ла. Ә әле ге кон курс лар га 
кил гән дә, алар бик ки рәк. Кон кур стан соң 
эш кә та гын да дәрт уян ды, сти мул бар
лык ка кил де”. 

Кон кур ста җи ңү че ләр “Эль до ра до” ки
бе те ннән то вар алу өчен 50, 40, 30 мең 
сум лык сер ти фи кат лар га ия бул га ннар.

Күптәнтүгелбашкалабызның“Соловьинаяроща”микрорайо
нындатөзелепкилүчеторакйортларныңберсендә“Татарстан
РеспубликасыныңТөзүчеләрбердәмлеге”коммерциялебулма
ганүзеидарәителешлетөбәкпартнерлыгынакергәнпредпри
ятиеләрарасында“Иңяхшысылаучы”конкурсыүткәрелде.
Конкурстакатнашкан30кешеарасындаКамгэсэнергостройның
“Градостроитель”оешмасысылаучыбуяучыларыРозалияМар
кизкызыНасыйроваһәмОльгаНиколаевнаДолотоваберенче
һәмикенчеурыннарныалдылар.
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Камгэсэнергостройның50еллыгына
Камгэсэнергостройның 
50еллыкюбилее
уңаеннанһәм47нче
һөнәручилищесына 
1969елдаукырга
керүчеләрнеңочрашу
кичәсеузды.

– Ер мо ла е ва?
– Мон да.
– Кли но ва?
– Мон да.
– Мө хет ди но ва?
– Мон да...
1969 елда 47 нче һө нәр учи

ли ще сына укырга керүчеләрнең 
бүгенге оч ра шуы ул ва кыт та 
төр кем ком сор гы бул ган Гөл зар 
Гыйль ма но ва ның “кызларны” 
бар лап чы гу ын нан баш лан ды. 
Ба ры сы ның күз лә ре яшь лә нә, 
яшь лек лә ре нә кайт кан дай бу
ла лар. Ә алар бербер се бе лән 
ае ры лыш ма ган да ке бек. Әй
тер сең лә ба ры сы да яшь ләр, 
ша ян нар, күз ләр еннән оч кын 
чы гып то ра...

 Г. Гыйльманова ба ры сын да 
әле ге ис тә лек ле көн бе лән тәб
рик ит те. Әйе, учи ли ще ны тә мам
лау чы лар рес пуб ли ка быз да гы на 
тү гел, ан нан да чит тә дә яши ләр 
бит. Алар ны бар лап, туп лап, бик 
җа вап лы эш баш кар ган ул.

– Без учи ли ще га рес пуб ли
ка быз ның төр ле ра йо нна рын нан 
кил дек, – дип баш ла ды ул сү зен. 
– Рус ча бе лү е без дә ипитоз
лык кы на. Уку бик авыр бул ды. 
Ә кич лә рен ту лай то рак та бер
гә җы е лып, һәр бе ре без үзе нең 
авы лын, ту ган җи рен са гы нып 
сөй ли. Җыр лый быз, кай бер чак та 
елый быз да. Төр кем җи тәк че без 
Ро за Га лим җа нов на без гә әни е
без ке бек иде: кай гыр ту чан, ки рәк 
ча гын да та ләп чән дә бу ла. Без 
аны бик яра та да, ан нан бик  кур
ка да идек. Бер ел укы ган нан соң 
без бербе ре без бе лән ела шып 
ае ры лыш тык. Дек рет ялын нан 
соң, ба ла ны ку яр га урын бул мау 
сә бәп ле, мин учи ли ще га ки ре 
кайт ма дым. Мә дә ни ят бү ле ге нә 
ур на шып, 30 ел шун да  эш лә дем, 
аның 20 се Са ра Са дый ко ва исе
мен дә ге кон цер т лар за лы ад ми
нис т ра то ры булып.

 Ро за Га лим җа но ва:
– Мин Чал лы га ин с ти тут ны 

тә ма мла ган нан соң кил дем. Мин 
сез нең һәр бе ре гез не хә тер лим. 
Ба ры гыз да төр летөр ле, һәр

бе ре гез үзен чә ях шы иде. Сез гә 
үзем бел гән не өй рә тер гә ты рыш
тым. Гөл зар Гыйль ма но ва һәм 
Ни на Ер мо ла е ва учи ли ще ны кы
зыл дип лом га тә мам ла ды лар.

– Ан на ры без не “От дел
строй2” оеш ма сы ның 33 нче 
тө зүмон таж ида рә се нә җи бәр
де ләр, – дип дә вам итә сү зен Г. 
Гыйль ма но ва. – Бер нин ди тәҗ
ри бә се бул ма ган бер бри га дир 
бил ге лә де ләр (Дагыстан егете 
Әх мәт иде). Ул без нең эш ту рын
да бер нәр сә дә хә бәр дар тү гел, 
на ряд лар ны ни чек ябар га, эш не 
нәр сә дән баш лар га икән ле ген дә 
бел ми. Аванс ала быз, ә хез мәт 
ха кы юк. Бул ды ра ал ган ча ты ры
ша идек үзе без, лә кин ул гы на аз 
иде. Ан на ры без гә тәҗ ри бә ле ос
таз Фе дия Ка ю мо ва ны бил ге лә
де лер. Ул без гә сы лау, бу яу, би
зәү эш лә ре нең бө тен неч кә ле ген 
өй рәт те. Федия Гайсовна без нең 
икен че әни е без иде. Без не як лый 
да бел де, шел тә лә де дә.  

– Сез нең бе лән оч ра шу га мин 
бик шат, – дип сүз гә ку шы ла Фе
дия Ка ю мо ва. – Мин сез дән 2 ге
нә яшь кә олы рак бит. Бү ген ге дәй 
хә те рем дә, сез ми не тын гы на 
кар шы ал ды гыз, ба ры гыз ның да 
күз лә ре ми ңа тө бәл де. Мин бе
раз юга лып та кал дым...

Бө тен со юз удар ком со мол 
тө зе ле ше нә мин 1969 ел ның де
каб рен дә кил дем. 10 ай эш лә гән
нән соң сез нең ян га җи бәр де ләр. 

Үзем бел гән не өй рәт ер гә ты рыш
тым. Үзем Чал лы га кил гән че үк 
ин де күп ке нә про мыш лен ность 
объ ект ла ры тө зе ле шен дә эш ләп, 
тәҗ ри бә туп ла ган идем. Шу ңа 
кү рә ми ңа җи ңел рәк бул ды. Ике 
көн эчен дә кем нең ни чек эш лә
гә нен бил ге ли идем ин де. Кем 
көч ле рәк, аларны үзен нән көч
сез рәк ләр не өй рә тергә куйдым. 
Ан на ры көн дә ва мын да кем нең 
күп ме эш  баш кар га нын са ныйм. 
Мак та ныр лык тү гел. 100 про
цент нор ма ның нәр сә икән ле ген 
аң ла там. Ай ахы рын да бри га
дир га дәт тә ге чә юк ка чы га. Аны 
ту лай то рак тан эз ләп тап тым. 
Рус ча ях шы лап бел ми, тәҗ ри
бә се юк. Миңа кадәр өч ай акча 
күргәннәре булмаган кызларның. 
Бо лар ба ры сы да  нор ма ның үтә
ле шен дә ча гы ла. Шу лай итеп 
ини ци а ти ва ны үз ку лы ма алыр га 
ту ры кил де. Бри га дир бе лән на
ряд лар ябар га йөр дем. Кыз лар 
кыз га ныч иде. Алар га бит ки ем дә 
алыр га ки рәк, ки но да ка рый сы
ла ры ки лә. 5 ай дан соң бри га да га 
“ком со моляшь ләр бри га да сы” 
исе мен бир де ләр.

Район элемтә үзәгеннән 
(РУС) соң без гә 5/3 то рак йор
тын бир де ләр. Без гә яр дәм гә 
УМС эш че лә ре кил де. Бер ва кыт 
алар уты рып то ра лар, җит мә сә, 
кыз лар дан кө лә ләр, ша яр та лар. 
Ә кыз лар бе рен че тап кыр обой 
ябыш ты ра лар. Ул ва кыт та бит 

обой ның сый фа ты да на чар, бик  
авыр лык бе лән ге нә ябы ша. Һәм 
мин үзем дә сиз мәс тән ле са дан 
тө шеп, кө леп уты ру чы ның бер сен 
яка сыннан эләк те реп, баскычка  
ат тым. Шул чак тех ни ка кур кы
ныч сыз лы гы бу ен ча ин же нер 
Сер гей Иса а ко вич По но ма рев 
ме неп ба ра икән. Ул ми не эш тән 
азат ит те, ми ңа тех ни ка кур кы
ныч сыз лы гы бу ен ча им ти хан тап
шы рыр га куш ты. Кыз лар ның на
му сын сак ла дым дип ак ла ныр га 
ты рыш сам да, аң лау чы бул ма ды. 
Җы ен дым да кит тем. 1972 ел да 
арт та кал ган бер бри га да ны ал
дым. Без ях шы гы на нә ти җә ләр 
күр сә тә башладык, Кам гэ сэ нер
гос т рой оеш ма ла ры ара сын да 
бар ган ярыш лар да кат на ша алу 
дәрәҗәсенә ирештек.

Мин сез нең ба ры гыз дан да 
ка нә гать. Кай бер лә ре гез бу һө
нәр не мәң ге гә үз ит те гез, мас тер
лар бул ды гыз. Әле  һа ман да шул 
ук “От дел строй2” оеш ма сын да 
эш ләп йө рү че ләр бар. Бу шә һәр 
сез нең кул лар бе лән тө зел де. 
Үзем дә лаеклы ялга чыксам да, 
шәһәрнең җәмәгать тормышын
да актив катнашырга тырышам. 
Картаерга вакыт юк.

– Без Фе дия Ка ю мо ва бе лән 
үзе без не таш сте на ар тын да ке
бек хис ит тек, – дип ис кә тө ше рә 
Мәх мү дә Бә шә ро ва. – Без не, 
бер нин ди тәҗ ри бә се бул ма ган 
яшь ләр не, бе рен че эш кү нек мә

лә ре алыр га өй рәт те ул, тәҗ ри
бә се бе лән ур так лаш ты. Без дә бу 
һө нәр гә мә хәб бәт уят ты. Без Фе
ди я дән  үр нәк алыр га ты рыш тык. 
Соң рак мин үзем дә бри га да ал
дым, тех ни кум тә мам лап, пен си
я гә чык кан чы мас тер бу лып эш
лә дем. Гөл сә гый дә Нурт ди но ва, 
Зөл фи рә Әх мәт гә рә е ва, Са и мә 
Га таул ли на, Әл фия Вә ли е ва, Са
и мә Мос та фи на “От дел строй2” 
оеш ма сы на туг ры лык лы бу лып 
кал ды лар. Ба ры сы да ор денме
даль ләр бе лән бү ләк лән де ләр.

– Бү ген ге дул кын лан дыр гыч 
оч ра шу ны оеш ты ру чы лар га зур 
рәх мәт бел де рә сем ки лә, – ди  
По ли на Ши ма новс кая. – Ми нем 
һө нә рем – ми нем го рур лы гым, 
дип авыз ту ты рып әй тә алам. 
Учи ли ще ны 2 нче раз ряд бе лән 
тә мам ла сак та, ярыш лар да кат
наш кан на н со ң ук раз ря ды быз ны 
кү тә рә ләр иде. Сти мул бар иде 
эш ләр гә. Шу лай то раба ра үз 
һө нә ре без нең чын ос та ла ры на 
әй лән дек. Бу һө нәр не сай ла вы ма 
бер дә үкен мим.

Ве не ра Мө хет ди но ва сы лау
чыбу яу чы һө нә ре нә өс тәп, пли тә 
ябыш ты ру чымо за и ка чы һө нә рен 
дә үз ләш те рә. Ул да сы лау чыбу
яу чы һө нә рен го мер лек кә үз итү
ен яшер мә де.

На деж да Кли но ва сы лау чы
бу яу чы һө нә ре өс те нә электр 
һәм газ бе лән эре теп ябыш ты
ру чы һө нә рен дә үз ләш тер гән, 
КА МАЗ за вод ла ры ның бер сен дә 
эш ли. Тәз ки рә Кә ли мул ли на да 
КА МАЗ га кит кән.

Учи ли ще ны тә мам лап та, һө
нә ре бу ен ча эш лә мә ү че ләр дә 
бар ара ла рын да. Ни на Ер мо ла е ва 
яз мы шын ме ди ци на бе лән бәй лә
гән. На деж да Фи лип по ва дек рет 
ялын нан соң эш кә чык ма ган, кон
ди тер лык фаб ри ка сы на кит кән. 
Әми нә Са ли хо ва да һө нә ре бу
ен ча бер көн дә эш лә мә гән, кош
чы лык фаб ри ка сы на ур наш кан, 
ан на ры 20 ел туб дис пан сер да эш
лә гән. Кыс ка сы, кыз лар ның һәр
бер се тор мыш та үз юлын тап кан. 
Нин ди ге нә һө нәр сай ла са лар да, 
алар ке ше бу лып кал ган нар.

Ки чә бик тиз һәм кү ңел ле уз
ды. Кыз лар яшь лек җыр ла рын 
җыр ла ды лар. Ки чә нең ба ры шы 
буе му зы ка яң гы рап тор ды. Оеш
ты ру чы лар га рәх мәт бел де реп, 
та гын да оч ра шыр га сүз ку е шып 
та ра лыш ты лар.

эле мент ла рын элә ләр. Ин же
нер лык чел тәр лә рен ан да да 
“Ин же нер лык тех но ло ги я се 
компаниясе” ҖЧҖ бел геч лә ре  
ур наш ты ра. Электр чел тәр лә ре 
бу ен ча эш ләр не “Стро йин жи ни
ринг” баш ка ра. Ту лай то рак лар 
6570 про цент ка әзер. Би ре дә 
эч ке сы лаубу яу эш лә ре һәм 
фа сад кы на ка лып ба ра.   

Спорт ком п лек сы ның фа
сад  про ек ты бу ен ча тө гәл сез
лек ләр, аның бер ни чә тап кыр 
үз гә реп то руы гы на тө зү че ләр
нең эшен бе раз тот кар ла вын 
хә бәр ит те И. Иб ра һи мов. Фа
сад үзе “Юкон” фир ма сы эш ләп 
чы гар ган рокпа нель ләр дән, 
ком по зит ма те ри ал дан, ә 60 
про цен ты вит раж лар дан то
ра чак.  Спорт ком п лек сын да 
бас сейн да, төр ле тре на жер 
зал ла ры да ур на ша чак, шу лай 
ук ан да әле 8 мун ча ком п лек сы 
да про ект ка кер тел гән. Алар
дан спорт зал га йө рү че ләр   ге
нә тү гел, шә һәр дә яшә ү че ләр 
дә фай да ла на чак.

  Би на лар ның эчен дә дә, 
ты шын да да бик күп ма те ри
ал лар кул ла ны ла. Сте на лар да 
Npпа нель ләр, бик күп төр ле 
ке ра мик пли тә ләр ябыш ты ры
ла чак. Под вал да гы идән нәр 
по ли мер бе тон нан эш лән гән, 
алар га 3–4 төр ле, шу лай ук ки

сәк лә рдән җы е ла тор ган ли
но леум җә е лә чәк. Бар лы гы 22 
лифт бу ла чак. Ал ар ның си ге зе 
ту лай то рак лар да, бер се спорт 

ком п лек сын да, ә кал ган на ры 
уни вер си тет та ур на ша чак.

Кадр лар мәсь ә лә сен дә әле
гә кыт лык бул ма ган. Тиз дән 

сы лау чыбу яу чы лар ки рәк бу ла
чак, чөн ки ал да 31 мең квад рат 
метр мәй дан ны шту ка тур лап, 
бу яп, би зәп чы гу эш лә ре то ра. 

Якын көн нәр дә “От дел стройК” 
оеш ма сы ның сы лау чыбу яу
чы ла ры да эш кә ке ре шер дип 
кө те лә.

Башы1нчебиттә

“СтройКран” ҖЧҖ тө зү
мон таж эш лә ре мас те ры Ма
рат Са дый ков  тө зе леш тә 
ни ба ры 3 ел гы на эш лә сә дә, 
Аг роп ром парк, “Ка занАре на” 
фут бол ста ди о ны, хә зер ин де 
Ин но по лис ке бек олы тө зе
леш ләр дә кат на шуы бе лән 
го рур ла на. М. Са дый ков  Ка
зан тө зү че ләр кол лед жын да 
укы ган, бы ел чит тән то рып 
Ка зан тө зү чеин же нер лар ин
с ти ту тын тә мамла ган.

Иннополис төзелешенә
“Строй-Кран”ҖЧҖмеханиза-
торлары 2013 елныңмаенда
иң беренчеләрдәнбулып кил-
гәннәриде.Хәзергевакытта
МөбәрәкҗанНуретдиновҗи-
тәкчелегендәге комплекслы
участок механизаторлары
булачакмашинакуюурынына
бетонсалуөченмәйданәзер-

лиләр,җирневертикальплан-
лаштыралар,комташыйлар,
вакташҗәяләр.Биредәоеш-
маданбарлыгы10кешеэшли.
Механизаторларныңикебри-
гадасыатналыквахтабелән
эшлиләр.

АвтогрейдерчыӘгъләмет-
динФәрхетдиновУМСта1976
елда эшли башлый. Башкор-

тостандасубасузонасында,
“КАМАЗ” автогиганты, Са-
есканТавыаша күпер, Казан
аэропорты, Түбән Камада
“ТАНЕКО” ААҖобъектлары,
Әгерҗедәмегаферма,Казанда
агропромпарк, “Казан-Арена”
футболстадионытөзелешен-
дәкатнашканкеше.Төзелеш-
тәгефидакарьхезмәтеөчен
Әгъләметдин Фәрхетдинов-
ка “Россиянеңмактаулытө-
зүчесе”дигәнмактаулыисем
бирелгән.

АвтоскреперчыНаилГари-
фуллинӘ.Фәрхетдиновбелән
бергәЗәйрайоныБура-Киртә
авылымәктәбентәмамлый-
лар,индекүпелларбергәэш-
лиләр.Биккүпҗирактарырга
туры киләаларгаИннополис
төзелешендә. “Техникабыз
әлегәәйбәт,тикәлегәэшке-
нәаз,–диләрмеханизаторлар,
–ләкинтиздәнобъектнытап-
шырукөнеякынлаша,безгәэш
җитәрлекбулачак”.

Сулдан уңга машина йөртүче Василий Иванов,  
Әгъләметдин Фәрхетдинов, Наил Гарифуллин
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Тапшырдык!

Юбилеегызбелән!

Камгэсэнергостройның“Ав
тозаводстрой”оешмасында
төрлееллардакүпләртормыш
чыныгуыала.Әлегеоешма
гомумәнискиткечкешеләргә,
уртакэшөченбөтенкүңеллә
ренбирепхезмәткуючыларга
һәрвакытбайбула.Шәһәрса
луда,заводларкорудаарута
луныбелмәгәнфидакарьләре
безнеңберсе–бөтенгомерен
шушыоешмагабагышлаган
РавилМирзаянулыСухов.
Шушыкөннәрдәулүзенең 
80яшьлекюбилеенбилгеләп
үтте.

Ра вил Мир за ян улы “Ав то за вод
строй” ның 1 нче тө зүмон таж ида рә
се нә 1973 ел ның ян ва рен да ур на ша. 
Эш не яра ту чы, тын гы сыз Ра вил тиз 
ара да җи тәк че ләр нең дә, хез мәт тәш
лә ре нең дә аб ру ен ка за на, озак та 
үт ми аны бал та ос та ла рыбе тон чы
лар бри га ди ры итеп сай лап ку я лар. 
Р. Су хов ның бри га да сы Ти мер че лек 
за во дын ко ру да, Мож га да ком прес
сор лар за во дын тө зү дә, шлюз лар 
тө зе гән дә тү бән кап ка ны мон таж лау
да, Кырым өл кә се нең  Алуш та  шә һә
рен дә пан си о нат һәм про фи лак то рий 
са лу да кат на ша. Ра вил Мир за я но вич 
пен си я гә чык кан чы үзе сай ла ган һө
нәр гә туг ры лык лы бу лып ка ла би рә. 
Әле пен сия яше нә җит кәч тә эш лә вен 
дә вам итә. 

Авыр хез мәт вах та ла ры, эш өчен 
яныпкө еп йө рү ләр ма тур ха ти рә ләр 
бу лып Ра вил ага ның үт кән нә рен дә 
кал ган. Үзе нең хез мәт уңыш ла ры ту
рын да мак та нып йө рү че ләр дән тү гел 
ул. Хә зер дә тө зе леш гөр лә гән ел лар
ны ис кә тө ше реп, кай да ки рәк, без 
шун да эш лә дек, кай да авыр – шун да 
бул дык, дип кыс ка гы на җа вап би рә. 
Үзе әйт меш ли, эш тән ләз зәт алып 
эш ли ул. Аның хез мәт ке нә гә сен дә 
дә эш кә алы ну һәм эш тән ки тү ту
рын да гы яз ма лар гы на. Кол лек тив та, 
хез мәт тәш лә ре, дус ла ры ара сын да 
аб руе зур бу ла аның. Ра вил ага ның 
хез мәт уңыш ла ры “Кам гэ сэ нер гос т
рой”, “Ав то за вод строй” оеш ма ла ры, 
шә һәр һәм рес пуб ли ка җи тәк че ле ге  
та ра фын нан күп тап кыр лар бил ге ләп 
үте лә.

Ра вил Мир за ян улы һәр эш не 
җи ре нә җит ке реп, сый фат лы итеп 
баш ка рыр га яра та. “Мин бер кай чан 
да элен кеса лын кы эш лә мә дем, – ди 
ве те ран, – бул сын дип эш лә дем, бер
кай чан да брак яса ма дым, ә баш ка
лар яса ган брак ны бик күп тө зә тер гә 
ту ры кил де”. 

Тор мыш ип тә ше Га ки лә апа бе лән 
дүрт ул ла рын үс те реп, баш лыкүз ле 
ит кән нәр алар. Хә зер ин де 6 онык
ла ры, 4 онык чык ла ры бар. Ра вил ага 
хә зер дә карт лык ка би ре шер гә уй ла
мый, тор мыш тан ләз зәт та бып яши. 
Ул һәр ва кыт хә рә кәт тә.

РавилагаБезСезнегомербәй-
рәмегез белән котлыйбыз! Сезгә
хәерлеозынгомер,ныксәламәтлек,
тынычтормыштелибез.Киләчәктә
дәСезгәкүңелкөрлеге,рухныклы-
гы, гаиләиминлегеюлдашбулсын!
Якыннарыгызның кадер-хөрмәтенә
уралып,хәерлегомеркичерегез!

 Әбүзәр Хәй рет ди нов 1968 
ел ның 17 ма ен да  Сверд ловск 
элек тро ме ха ни ка тех ни ку мын 
тә мам лап, юга ры вольт лы 
ли ни я ләр гә хез мәт күр сә тү
че учас ток ка 3 нче раз ряд лы 
тех никэлек тро мон тер бу лып 
эш кә ки лә. Шу шы 46 ел эчен дә 
аның күз ал дын нан күп ва кый
га лар уз ган...

– Мин эш кә кил гән дә Кам
гэ сэ нер гос т рой ның кадр лар 
бү ле ге кеч ке нә ге нә ва гон
да ур наш кан иде, – дип ис кә 
ала Әбү зәр Җәгъ фә ро вич. 
– Энер го ра йон бе лән Ви та
лий Яков ле вич Зиль бер берг 
җи тәк че лек итә иде. Бе рен че 
тап кыр ба га на га мен гә нем әле 
дә хә те рем дә. Элек ке ге ав то
вок зал ра йо нын да ур наш кан 
ба га на лар да про жек тор лар ны 
ре монт лар га ки рәк иде. Ми ңа 
18 ге нә яшь. Ба га на ба шы на 
ме нәм дә ки ре шу ы шып тө
шәм, 1–2 тап кыр шу лай бул ды. 
Өс тем дә ул ва кыт та мах сус ки
е мем дә юк. Мах сус ки ем ки гәч 
тә, ан да гы бау лар ны кай сын 
кая бәй ләр гә икән ле ген аң лый 
ал мый тор дым. “Бу ми нем эш 
тү гел, ни гә мон да кил дем?” 
ди гән уй да үт те баш тан. Ан
на ры өй рән дем ин де. Яшь 
идек без, ро ман тик лар идек. 
Тор мыш ба ры сы на да өй рә тә. 
Ме нә шу лай итеп, шул көн нән 
бир ле мин электр чел тәр лә ре 
пред при я ти е сен дә. 

– Бу һөнәрнең нәрсәсе
үзенәҗәлепиттесоң?

– Иң бе рен че, ми нем ха рак
те рым шун дый, эш кә алын сам, 

эш лим дип баш лыйм. Те ген дә
мон да кү чеп йө рү не өнә мим. 
Ан на ры, тө зү че ләр ке бек без 
дә ке ше ләр гә иге лек, ях шы
лык, як ты лык алып ки лә без 
бит. Нин ди ге нә тө зе леш объ
ек ты баш лан са да, иң бе рен че 
бу лып без ки лә без. Тө зү че ләр
гә то ру уры ны да, җы лы аш та, 
як ты көн кү реш бүл мә лә ре дә 
ки рәк. Их ти мал, ми ңа хез мәт 
юлым да  бик әй бәт ке ше ләр 
оч ра ган дыр. Үза ра яр дәм лә
шеп, ара ла шып эш ләү дә зур 
роль уй ный бит.  Ке ше ләр гә тиз 
ия лә шәм, ан на ры алар дан ае
ры лу ми ңа бик авыр.   

– Хезмәттәшләрегездән
кемнәрне аеруча хәтерли
сез?

– Бил ге ле, иң бе рен че Ил
ги зәр Хан ти ме ров ны атар 
идем. Мин аны үзем нең бе рен

че ос та зым дип са ныйм.  Бе
рен че эш кү нек мә лә рен ми ңа 
ул бир де. Ни ко лай Сер ге е вич 
Дю мин, Алек сандр Ми ро но вич 
Стрель ни ков, Вла ди мир Алек
сан дро вич Са фо нов, Вла ди
мир Вла ди ми ро вич Стар цев, 
Ген на дий Фе до ро вич Бриль, 
Ри нат Ин саф улы Ид ри сов 
ми нем хез мәт би ог ра фи ям дә 
ти рән эз кал дыр ган җи тәк че
ләр. Баш ин же нер Иван Его ро
вич Мар ков ны да, электр це хы 
баш лы гы Вла ди мир Ива но вич 
Без ру ков ны да хөр мәт бе лән 
ис кә алам. Алар бе лән оч раш
тыр ган яз мы шы ма мең кат рәх
мәт ле мин. 

–ӘбүзәрҖәгъфәрович,
Сез узган тормыш юлы,
хезмәт уңышларыгыз  бик
күпбуыннаргаөлгебулган
дыр.Әхәзерүзегезнеңбай

тормыш тәҗрибәгезне, бе
лемегезнеһәмһөнәриоста
лыгыгызны тапшырырлык
яшьләрбармы?

– Шу шы ел лар эчен дә яшь
ләр күп бул ды ин де. Хә зер ге 
ва кыт та мин үзем бе лән эш
ләп, шак тый тәҗ ри бә туп ла ган, 
өмет ле яшь ләр дән тө зе леш бу
ен ча ди рек тор бу лып эш лә ү че 
Да нил Си ба ев ны атый алам. 
Ул без нең учас ток ка элек
тро мон тер бу лып кил гән иде. 
Баш ка эш кә дә ки теп ка ра ды. 
Тор мыш шу лай мәҗ бүр ит кән
дер, га еп лә мим. Һәр кем үзе нә 
уңай лы рак урын эз ли бит. Яшь
ләр гә тор мыш ла рын көй ләр гә 
бик авыр хә зер. Без яшь чак та 
күп ме дер ва кыт эш лә гән нән 
соң фатир ала икә не без не бе
лә идек. Ә хә зер... Ан нан соң 
та гын Гри го рий Кон драть ев ны 
бил ге ләп үтә сем ки лә. Аның 
әти се Петр Григорьевич без
дә эш ли. Гри ша ин с ти тут ны 
тә мам лап, юга ры бе лем ал
ды, хә зер як тыр ту чел тәр лә ре 
бу ен ча мас тер бу лып эш ли. 
Өмет ле яшь ләр. Ал маш бу лу
ы на сө е нәм ге нә.

–Сезнеңтормышиптәше
гезНурияападакайчандыр
Электрчелтәрләрепредпри
ятиесендәэшләгәнбугай...

– Әйе без аның бе лән 1972 
ел да Пред при я ти е дә та ныш
тык. Ул ва кыт та Ну рия подс
тан ци я дә де жур то ру чы бу лып 
эш ли иде. 1976 ел да га и лә 
ко рып җи бәр дек. Ну рия  хә зер 
ла ек лы ял да. Хә зер ин де улы
быз Ил нур һәм кы зы быз Эль
ми ра ның уңыш ла ры на ку а нып, 
онык ла ры быз – Эль ми ра ның 
улы Әмир һәм кы зы Али я нең 
исәнсау үсү лә рен те ләп го мер 
ки че рә без.

Әбүзәр Җәгъфәрович!
Сезнеюбилеегыз белән их-
лас котлыйбыз!Сезгә исән-
лек-саулык, иминлек,  хез-
мәтегездә югары һөнәри
осталыгыгызны саклап,та-
гын да зуррак уңышларга
ирешүегезнетелибез!Якын-
нарыгыз,хезмәттәшләрегез
янәшәсендәозакелларгомер
кичерсәгезиде!

Х. СПИРЮШИНА

“Эв ри ка” үзә ген ачу тан та на сын да 
шә һә ре без мэ ры Ва сил Шәйх ра зи ев бо
лай ди де:

– Әле ге Үзәк  тиз дән олы лар өчен 
дә, ба ла лар өчен яра тып ял итә тор ган 
урын  бу ла чак, би ре дә төр ле оч ра шу лар 
уза чак. 

В. Шәйх ра зи ев шу лай ук бу көн не 
Эле ва тор Та вын да да “Кы зыл тау” дип 
атал ган мә дә ни ят үзә ге ачы лу ту рын да 
да хә бәр ит те.

Күп функ ци я ле “Эв ри ка” үзә ге ген суб
под ряд чы “Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ 
тө зү че лә ре кө че бе лән тө зел де. Объ ект ны 
тө зү дә биг рәк тә Вла ди мир Со ро кин ның 
ком п лекс лы бри га да сы ты рыш лык күр
сәт те. Мә лә кәс аръ я гын да тө зел гән ике  
ба ла лар бак ча сы тө зе ле шен дә дә эш лә
де ләр алар. “Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ 
про раб ла ры Га ли на Кли мен ко һәм Сер гей 
Кирь я нов лар ның эш не дө рес оеш ты ру
ла ры объ ект ны ва кы тын да тап шы ру ны 
тә э мин ит те.

“Эв ри ка” үзә ген дә үзеш чән сән гать тү
гә рәк лә ре өчен дә, спорт бе лән шө гыль лә
нү өчен дә, мас са кү ләм мә дә ни ча ра лар 
үт кә рү өчен дә бар лык мөм кин лек ләр 
бар. Әйе, матур бизәлешле, заманча 
җиһазлар белән комплектланган «Эври
ка» үзәге бирегә ял итәргә килүчеләрнең 
күңелләренә бик хуш килер дип ышанасы 
килә. Кыс ка сы, Мә лә кәс аръ я гын да яшә ү
че ләр төзүчеләргә бик рәхмәтле.

Юбилеегызбелән!

БүгенЭлектрчелтәрләрепредприятиесенеңэлектрэнерги
ясенбүлүчелтәрләрехезмәтебашлыгы,ХезмәтКызылБайра
гыһәм “Төзелештәге хезмәтләре өчен” орденнары кавалеры
ӘбүзәрҖәгъфәрулыХәйретдиновүзенең65яшьлекюбилеен
билгеләпүтә.

А. А. Крас нов бри га да сы, Ә. Хәй рет ди нов ур та да. 1973 ел.

Мәләкәсаръягыкөннәнкөнматурлана.Андаяшәүчеләрнеңтормы
шынтагындаямьләндерүче,уңайландыручыобъектларберберарт
лыкалкыптора.Сентябрьаендабиредәтагынберобъект–300урын
гаисәпләнгәнкүпфункциялеүзәкфайдаланугатапшырылды.«Эври
ка»дипаталганәлегеүзәктөзелешенә«Авылклублары»республика
программасыбуенча12млнсумакчабүлепбирелгәниде.«Эврика»
мәдәниятүзәгеначудашәһәребезмэрыВ.Шәйхразиев,Башкармако
митетҗитәкчесеФ.Латыйпов,«Камгэсэнергострой»ААҖгенеральди
ректорыурынбасарыР.Хәмидуллинһәм«Камгэсгражданстрой»ҖЧҖ
генеральдиректорыА.Зеркальһәмбашкаҗитәкчеләркатнашты.
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КазаковКонстантинВладимиро
вич – про ект җи тәк че се,

ЕжоваЕленаПавловна – фи нанс-
икътисад бү ле ге нең әй дәп ба ру чы бел ге че,

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

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

ӘбүзәрҖәгъфәрулыХәйретдинов 
– электр энергиясен бүлү челтәрләре 
хезмәте баш лы гы,

ЕленаВладимировнаПеревощико
ва– баш бух гал тер

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

* * *
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ баш

кар ма ди рек ци я се нең Ве те ран нар 
со ве ты тү бән дә ге ве те ран нарны юби лей-
ла ры бе лән кот лый:

ЛюбовьПрокопьевнаГостева,
ЗояНиколаевнаГруздева,
АннаИвановнаМоторина.

Сә ла мәт лек таш ла ма сын сез не,
Нык лык бир сен Хо дай яшәр гә.
Яшь лек тә ге сы ман карт лык та да
На сыйп бул сын әле яшь нәр гә.

* * *
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ Ве

те ран нар со ве ты ВикторСеменович
Бычковны 75 яшь лек юби лее бе лән кот-
лый. Аңа исән лек-сау лык, ты ныч, имин 
көн нәр те ли.

Ходай Сезгә тыныч 
                 картлык бирсен,
Кылган гамәлегез – игелек.
Хәләл көчегез куеп эшләдегез,
Бәхетегез булсын гомерлек.

* * *
“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:

ВакыйфФатыйх улыГазизов – 
электр бе лән эре теп ябыш ты ру чы,

РәшитМөхәрәм улыБегишев– 
ти мер-бе тон эш лән мә ләр не һәм кон ст-
рук ци я ләр не фор ма га са лу чы,

Любовь Васильевна Санникова 
– ти мер-бе тон эш лән мә ләр не һәм кон-
ст рук ци я ләр не фор ма га са лу чы,

ЛюбовьАлександровнаЛихачева 
– кран ма ши нис ты,

НинаХаритоновнаМамедова – 
кран ма ши нис ты,

РамилРафаэль улыФәрукшин – 
про из вод ство учас то гы мас те ры,

ЛилияГайсакызыВәлиева – хез-
мәт не сак лау һәм про мыш лен ность 
кур кы ныч сыз лы гы бу ен ча ин же нер

 Бу дөнь я да бә хет бул са,
Ул сез нең бе лән бул сын.
Йол ды зы гыз бал кып ян сын,
Юлы гыз га нур кой сын.

Чаллымөселманнарыөченнамазвакытлары

Милади
октябрь

Һиҗри 1435 Атна көне Иртәнге 
Фәҗер

Кояш 
чыга

Өйлә 
Зөһер

Икенде 
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн 
озынлыгы

 1 7 зөлхиҗҗә Чәршәмбе 4.28 6.32 13.00 16.06 18.06 19.48 11.34

 2  8 Пәнҗешәмбе 4.30 6.34 13.00 16.04 18.04 19.45 11.30

 3  9 Җомга 4.32 6.36 13.00 16.01 18.01 19.42 11.25

  4 10 Шимбә 4.34 6.38 13.00 15.59 17.59 19.40 11.21

  5 11 Якшәмбе 4.36 6.40 13.00 15.57 17.56 19.37 11.16

  6 12 Дүшәмбе 4.38 6.42 13.00 15.55 17.53 19.34 11.11

  7 13 Сишәмбе 4.41 6.44 13.00 15.52 17.51 19.32 11.07

  8 14 Чәршәмбе 4.43 6.46 13.00 15.50 17.48 19.29 11.02

  9 15 Пәнҗешәмбе 4.45 6.48 13.00 15.48 17.46 19.27 10.58

10 16 Җомга 4.47 6.50 13.00 15.45 17.43 19.24 10.53

11 17 Шимбә 4.49 6.52 13.00 15.43 17.41 19.21 10.49

12 18 Якшәмбе 4.51 6.54 13.00 15.41 17.38 19.19 10.44

13 19 Дүшәмбе 4.53 6.56 13.00 15.39 17.36 19.17 10.40

14 20 Сишәмбе 4.55 6.58 13.00 15.36 17.33 19.14 10.35

15 21 Чәршәмбе 4.57 7.00 13.00 15.34 17.31 19.12 10.31

16 22 Пәнҗешәмбе 4.59 7.02 13.00 15.32 17.28 19.09 10.26

17 23 Җомга 5.01 7.04 13.00 15.30 17.26 19.07 10.22

18 24 Шимбә 5.03 7.06 13.00 15.28 17.23 19.05 10.17

19 25 Якшәмбе 5.05 7.08 13.00 15.25 17.21 19.02 10.13

20 26 Дүшәмбе 5.07 7.10 13.00 15.23 17.19 19.00 10.09

21 27 Сишәмбе 5.09 7.12 13.00 15.21 17.16 18.58 10.04

22 28 Чәршәмбе 5.11 7.14 13.00 15.19 17.14 18.56 10.00

23 29 Пәнҗешәмбе 5.13 7.16 13.00 15.17 17.11 18.53 9.55

24 30 Җомга 5.15 7.18 13.00 15.15 17.09 18.51 9.51

25 Һиҗри 1436
1 мөхәррәм

Шимбә 5.16 7.21 13.00 15.12 17.07 18.49 9.46

26 2 Якшәмбе 5.18 7.23 13.00 15.10 17.04 18.47 9.41

27 3 Дүшәмбе 5.20 7.25 13.00 15.08 17.02 18.45 9.37

28 4 Сишәмбе 5.22 7.27 13.00 15.06 17.00 18.43 9.33

29 5 Чәршәмбе 5.24 7.29 13.00 15.04 16.58 18.41 9.29

30  6 Пәнҗешәмбе 5.26 7.31 13.00 15.02 16.55 18.39 9.24
31  7 Җомга 5.28 7.33 13.00 15.00 16.53 18.37 9.20

Динвәмәгыйшәт

Хәйрия

Белдерү
21 сен тябрь 14 сә гать тә “Энер ге тик” 

мә дә ни ят са ра ен да “Ял” клу бы эш ли 
баш лый. Ке рү ирек ле.

Бе леш мә ләр өчен те ле фон нар: 70
1650, 701624.

«Кам гэ сэ нер гос т рой» ААҖ ад ми
нис т ра ци я се, проф со юз ко ми те ты 
про из вод ствотех ник бү лек ин же не
ры АбрамовМаксимСергеевичның 
фа җи га ле төс тә һә лак бу луы сә бәп ле, 
мәр хүм нең га и лә се нең, якын на ры
ның, ту ган на ры ның авыр кай гы сын 
ур так ла ша лар.

Бы ел да “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
ААҖ җи тәк че лә ре, Ком со мол ра
йо ны баш кар ма ко ми те ты ча кы ру
ы на җа вап итеп, ак ци я гә ку шыл
ды лар. Мо ның өчен баш та үзе без 
шеф лык итә тор ган мәк тәп ләр дә 
мох таҗ ба ла лар ның исем ле ге бар
лан ды – алар бар лы гы 87 бул ды. 

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
ге не раль ди рек то ры урын ба са
ры, шә һәр Со ве ты де пу та ты С. 
П. Яма шев,  шу лай ук ди рек
тор ның стра те гик үсеш бу ен ча 
урын ба са ры Р. Ш. Хә ми дул лин 
ак ци я дә иң ак тив кат на шу чы лар 
бул ды лар – шә һә ре без нең 1 
нче һәм 6 нчы мәк тәп лә ре  ба
ла ла ры на мат ди яр дәм күр сәт
те ләр.  Рөс тәм Шәм се мө хәм мәт 
улы Ук ра и на дан кайт кан бер ба
ла ның әби се нә эш кә ур на шу да 
бу лы шыр га да вәгъ дә бир де. 

Җи тәк че ләр нең әле ге ак ция 
кы са ла рын нан тыш та мә га риф 
уч реж де ни е лә ре нә да и ми яр дәм 
итеп то ру ла рын бил ге ләп үт ми 
бул мый. Кам гэ сэ нер гос т рой лы
лар мәк тәп ләр нең бер ге нә го зе
рен дә игъ ти бар сыз кал дыр мый
лар, уку чы лар янын да бу лыр га 
да ва кыт та ба лар. Әй тик, бы ел гы 
Бе лем кө нен дә А. С. Ев до ки мов, 

К. Г. Ла тыфс кий, С. Г. Гай ни ев, М. 
О. Гра че ва, Г. Е. Ор ди на, И. Ф. 
Шә ри пов, В. П. Та ра сов, В. А. Ми
ро нов, тын гы сыз ве те ра ны быз Р. Г. 
Ариф җа но ва мәк тәп ләр гә, һө нә ри 
уку йорт ла ры на ба рып, уку чы лар
ны  яңа уку елы бе лән тәб рик лә де
ләр. Бу ма тур тра ди ция го мер ле 
бу лыр, ки лә чәк тә дә дә вам ит те ре
лер дип ыша ныр га урын бар.

Г. Ор ди на

“Мәктәпкәәзерләнергәярдәмит”хәйрияакциясеКамгэсэ
нергостройҗитәкчелегеөченкорысүзгенәтүгел.Индебер
ничәелрәттәнбезнеңпредприятиеавырхәлдәкалганнәни
чаллылыларгаяңаукуелынаҗыеныргаярдәмитәкилә.

Бы елКорбанбәйрәме4октябрь – шим бә көн гә ту ры ки лә, шул сә бәп ле ял кө не дү шәм бе гә – 6 ок тябрь гә кү че
ре лә. Шу лай итеп, ок тябрь нең бе рен че ат на сын да өч көн ял итә чәк без.


