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– Хә зер ге ва кыт та мик ро ра
йон да эш ләр икен че чи рат ка 
ке рү че объ ект лар да дә вам итә. 
Тө зү че ләр ал ды на агым да гы ел
ның 4 нче квар та лын да бас сейн 
һәм ин тер нат ны фай да ла ну га 
тап шы ру бу ры чы ку ел ды. Әле
гә би ре дә эш ләр ту лы ку ә те нә 
ба ра. Бас сейн ның тә лин кә се 
пли тә бе лән тыш лан ды. Чи ше
нү бүл мә лә рен дә сы лауби зәү 
эш лә ре баш ка рыл ды. Хә зер ге 
ва кыт та җил ләт кеч ка ме ра лар  
ав то мат лаш ты ры ла. Бас сейн
ның тү шә мен ур наш тыр ган нан 
соң эш ләр не за каз чы га да тап
шы ра чак быз.

 Ин тер нат та шту ка тур лау 
эш лә ре тә мам лан ды. Са ну зел
лар да  пли тә ләр ябыш ты рыл
ды.  Бүл мә ләр гә ишек ләр ку
ел ды. Хә зер обой ябыш ты ра сы 
һәм җи һаз лар ны гы на ур наш
ты ра сы кал ды. “От дел стройК” 
оеш ма сын нан Эн җе Миң не гу
лов на җи тәк че ле ген дә ге учас
ток сы лау чыби зә ү че лә ре нең 
ты рыш хез мә тен бил ге ләп үтә
се ки лә.

 Ин тер нат ның ти рәягын тө
зек лән де рү, ясал ма өс лек ле 
кыр ур наш ты ру, утыр гыч лар 
ясап кую, як тыр ту эш лә рен 
алып ба ру да да өзек лек ләр 

юк.  Әле ге объ ект лар да “Кам
гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ ген под
ряд чы, ә “От дел строй К” оеш
ма сы ген суб под ряд чы бу ла рак 
кат на ша.  

 Хә зер ге ва кыт та тап шы рыл
ган объ ект лар дан арен да лы 
то рак һәм су җый гыч узел ин де 
ту лы ку ә те нә фай да ла ны ла.

Мик ро ра йон нор маль ре
жим да эш лә сен өчен бар лык 
ин же нер лык чел тәр лә ре нең 
дә ту лы ку ә те нә эш лә ве ки рәк. 
По се лок су бе лән тә э мин ител
гән. Су җый гыч узел бар. Мо ңа 
4 сква жи на, 2 ре зер ву ар, на сос 
ке рә. По се лок ның үзе нең 2 ко
тель ные эш ли. Мәк тәп кә җы лы 
би рел гән, йорт лар га газ кер тел
гән. Чис тар ту ко рыл ма ла ры да 
фай да ла ну га тап шы рыл ган.  

 Хә зер тө зү че ләр ал дын да 
тор ган бе рен че дә рә җә дә ге бу
рыч лар га 64 квар ти ра лы то рак  
йорт ны 4 нче квар тал да фай да
ла ну га тап шы ру ке рә.

 Укы ту чы лар өчен тө зе лү че 
17 квар ти ра лы то рак йорт ның 
тү бә се ту лы сын ча мон таж ла
нып бет кән. Якын ара да ин же
нер лык чел тәр лә рен (җы лы лык, 
ут, су, ка на ли за ция) ур наш ты ру
га  ке ре шә чәк ләр. Ан на ры ин де 
– сы лаубу яу эш лә рен баш лап 
җи бә рә чәк без. 

Өчен че объ ект – иҗ ти ма гый 
үзәк. Би ре дә тыш кы сте на лар
ны һәм эч тә ге бү лем нәр не ур
наш ты ру эш лә ре ба ра. Цо коль 
ка тын да ин же нер лык сис те ма
ла ры  ур наш ты ры ла, “От дел
стройК” ҖЧҖ шту ка тур лау эш
лә рен дә вам итә. Тыш кы як тыр
ту эш лә рен Электр чел тәр лә ре 
пред при я ти е се баш ка ра. Әле ге 
объ ект лар да ген под ряд чы – 
“Гид роп ром жил строй” оеш ма
сы, под ряд чы “КИТ” ҖЧҖ.   

 Объ ект та, суб под ряд та эш
лә ү че оеш ма вә кил лә рен дә 
кер теп, бар лы гы 250 ке ше эш
ли. Би ре дә төп эш ләр не “Кам
гэсг раж дан ст рой” оеш ма сы тө
зү че лә ре баш кар ды. Ин же нер
лык чел тәр лә рен ур наш ты ру 
бу ен ча Ин же нер лык тех но ло ги
я се ком па ни я се ты рыш лык күр
сәт те. Электр чел тәр лә ре пред
при я ти е се бел геч лә ре як тыр ту 
бу ен ча зур кү ләм ле эш ләр 
баш кар ды лар. Җы лы лык трас
са сын үт кә рү дә “Спец строй” 
оеш ма сы ның ты рыш хез мә тен 
бил ге ләп үтәр гә ки рәк. От дел
строй лы лар һәр ва кыт эш лә гән 
эш лә ре нең сый фат лы бу луы 
бе лән ае ры лып тор ды. Хә зер 
бар лык көч ләр не ал да ку ел ган 
бу рыч лар ны үтә ү гә юнәл де рер
гә ге нә ки рәк. 

Се ри на Нур җи һаз кы зы Хис
мә то ва Урыс су эш че ләр по
се ло гын да ту ган. 1972 ел да 
аның әтиәни се га и лә лә ре бе
лән Чал лы га кү чеп ки лә ләр. С. 
Хис мә то ва Ижевск ме ха ни ка 
ин с ти ту тын тә мам лап, ин же нер
ме ха ник бел геч ле ге ала. “Кам
гэсг раж дан ст рой” оеш ма сын да 
6 ел гы на эш лә сә дә, тө зе леш
тә ин де ул 1985 ел дан. Хез мәт 
юлын Ала бу га да трак тор за во ды 
тө зе ле шен дә баш лап җи бә рә. 
Ан нан соң ул баш ка тө зе леш 
оеш ма ла рын да да эш ләп, тәҗ
ри бә туп лый. 

С. Хис мә то ва җи тәк лә гән 
ме талл кон ст рук ци я ләр учас
то гы ин де күп тән эш ләп ки лә.   
Тө зе леш объ ект ла ры на ки рәк 
бул ган ме талл кон ст рук ци я ләр 
әле ге учас ток та әзер лә нә. Шу
лай итеп  учас ток бел геч лә ре 
“Кам гэсг раж дан ст рой” оеш ма сы 

алып бар ган бар лык объ ект лар 
тө зе ле шен дә дә ак тив кат на
ша лар.  Кой ма лар, бас кыч лар, 
яп ма лар һ.б ко рыл ма лар әзер
ли ләр.

“Учас ток та бар лы гы 10 ке ше 
эш ли,  – ди Се ри на Нур җи һаз 
кы зы. –  Мин гә рәй Ис хак улы 
Са фиул лин иң өл кән эре теп 
ябыш ты ру чы быз. Ул учас ток ның 
бри га ди ры да. Учи ли ще ны тә
мам ла ган яшь ләр дә ки лә без гә. 
Мә сә лән, Дмит рий Ак се нов, Ал
маз Га ри фул лин, Мак сим Дю кин, 
Ар тур Фәт та хов. Алар ар ми я дән 
соң да без гә кайт ты лар. Ях шы 
эш ли ләр егет ләр, эш кә җа вап
лы ка рый лар, сы зым нар бе лән 
эш итә бе лә ләр”. Учас ток ве те
ран на рын нан мас тертех но лог 
бу лып эш лә ү че Ва лен ти на Ва
силь ев на Коз ло ва ның да ты рыш 
хез мә тен бил ге ләп үт те Се ри на 
Нур җи һаз кы зы.
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4 но ябрь – Ха лык лар бер дәм
ле ге һәм 6 но ябрь – Та тар стан 
Кон с ти ту ци я се кө не уңа ен нан но
ябрь ба шын да рес пуб ли ка хал кын 
ял лар кө тә. Шул рә веш ле 1, 2 һәм 
3 но ябрь көн нә ре – ял көн нә ре, 
4 һәм 6 но ябрь – эш лә ми тор ган 
бәй рәм көн нә ре бу лып са на ла. 5 
но ябрь дә Та тар стан хал кын бәй
рәм ал ды кыс ка эш кө не кө тә.

Ки лә се ел дан Ка зан да, Мәс
кәү, Со чи, Крас но дар шә һәр лә ре 
үр нә ген дә тү лә ү ле му ни ци паль 
ма ши на кую урын на ры эш ли баш
ла я чак. Бер мең нән ар тык “ти мер 
ат” сый ды рыш лы 27 урын тә ү лек 
дә ва мын да эш ләр дип кө те лә. 
Хез мәт нең бер сә га те 50 сум га 
тө шә чәк. Аны пар ко мат яки те ле
фон яр дә мен дә тү ләп бу ла. Дөнь
я кү ләм тәҗ ри бә дән кү рен гән чә, 
тү лә ү ле ма ши на кую урын на ры 
шә һәр дә хә рә кәт итү тиз ле ген 
12 про цент ка арт ты ра. Ти еш ле 
бул ма ган урын да ма ши на кал
ды ру оч рак ла ры исә якын ча 60 
про цент ка ки ми.

Ка зан шә һә ре ад ми нис т ра ци
я се нең ту ризм бел геч лә ре Та тар
стан баш ка ла сын да, Мюн хен да 
үтә тор ган Ок то бер фест ка ох ша
тып, как ла ган каз фес ти ва ле үт
кә рер гә те ли. Әле гә как ла ган каз 
фес ти ва ле нең исе ме бул ма са да, 
бу "тәм ле" ча ра яр дә мен дә та тар 
һәм рус кух ня ла ры на игъ ти бар 
җә леп итәр гә җы е на лар. Фес ти
валь дә ав тор һәм га и лә ре цепт
ла ры бу ен ча әзер лән гән ри зык
лар тәкъ дим ите лә чәк. Оеш ты ру
чы лар ның сүз лә ре нә ка ра ган да, 
бу көн не спорт ярыш ла ры, ха лык 
кол лек тив ла ры чы гыш ла ры, шеф
по вар лар дан мас теркласс лар 
кө те лә.

Ки лә се ел ның 1 гыйн ва рын нан 
әтиәни ләр са бый ла рын ба ла лар 
бак ча ла ры на йөрт кән өчен ай са
ен тү лә нә тор ган ур та ча сум ма 
13 про цент ка ар та чак. Та тар стан 
Хө кү мә те нең 26 сен тябрь дә ка
бул ит кән 690 нчы сан лы ка ра ры 
ни ге зен дә, 2015 ел дан 3 яшь тән 7 
яшь кә ка дәр ба ла лар йө ри тор ган 
10,5 сә гать лек "эш сә гать ле" төр
кем нәр өчен ур та ча тү ләү бә я се 
1278 сум бу ла чак.

Рос сия су мы ку ә тен югал та 
ба ра. АКШ дол ла ры на ка ра та ул 
та гын 11 ти ен гә оч сыз лан ды. Бер 
дол лар 40,3 сум то ра. Ев ро да 
кыйм мәт лә нү ен дә вам итә, бер 
ев ро 51,5 сум га җит те. Рос сия 
Үзәк бан кы ре зерв та гы 866 млн 
дол лар ны сат ка нын хә бәр ит те, 
ок тябрь ба шын нан ин де 5,9 млрд 
дол лар са тыл ган. Рос сия Үзәк 
бан кы баш лы гы Эль ви ра Нә биул
ли на тиз дән ва лю та курс ла ры тот
рык ла на чак дип өмет лән де рә. 

Ка зан шә һә ре көз ге ка ни
кул лар чо рын да ба ла лар бе лән 
ял итү өчен иң ях шы урын дип 
та был ган Рос си я нең утыз шә
һә ре ара сын да өчен че урын га 
чык кан. Travel.ru пор та лы рей
тингында бе рен че – Кос т ро ма, 
икен че Бө ек Нов го род шә һә ре. 
Күр сәт кеч ләр бу ен ча, Ка зан да 
көз ге ка ни кул ның бер кө не 3160 
сум га тө шә.
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Ә Вла ди мир Ни ко ла е вич ның 
тө зү че бу лып ки тү ен дә  әти се, 
хәр би тө зү че,   Ни ко лай Сте па но
вич ның да йо гын ты сы зур бул ган
дыр. Со ро кин нар га и лә се нә бө тен 
иле без буй лап төр ле шә һәр ләр дә 
яшәр гә  ту ры ки лә. Вла ди мир Со
ро кин өчен дә тө зе леш – тор мыш

ның асы лын бил ге лә ү че, ке ше ләр
нең их ти ра мын яу лар га, үзең нең 
яшә е шең не аң лар га яр дәм итү че 
төп нәр сә. Күп ел лар элек Псков 
өл кә сен дә тө зүмон таж учи ли ще
сын кы зыл дип лом га тә мам лап, 
ком со мол юл ла ма сы бе лән ерак 
Са ха лин нан КА МАЗ тө зе ле ше нә 

кил гән яшь егет үз исе мен “Кам
гэ сэ нер гос т рой” елъ яз ма сы ның 
бе рен че би те бе лән бәй ли, һәм 
шу ның бе лән го рур ла на.

Шу лай итеп ерак 1971 ел да Яр 
Чал лы ны буй сын ды рыр га кил гән 
Вла ди мир Со ро кин.  “Центр тех
мон таж” оеш ма сы на мон таж чы 

бу лып ур на ша. Ул ва кыт та әле ге 
һө нәр бал та ос та сыбе тон са лу чы 
ке бек үк әй дәп ба ру чы һө нәр ләр
нең бер се бу ла. Озак ла мый, 1973
1975 ел лар да  – ар мия. Ар ми я дән 
соң та гын шул ук оеш ма га кай та 
ул. Ан на ры,  “Центр тех мон таж” 
оеш ма сы та рал гач, Шә һәр тө зе ле

ше ида рә се нең 111 нче тө зүмон
таж ида рә се нә мон таж чы бу лып 
ур на ша. Ул ва кыт та гы объ ект лар
ны са нап бе те ре рлек тү гел. Яшь 
шә һәр гә, бил ге ле, иң бе рен че 
чи рат та ба ла лар бак ча ла ры ки рәк 
бу ла. Шу ңа кү рә дә алар яң гыр дан 
соң чык кан гөм бә ләр ши кел ле 
бербер арт лы кал ка то ра. Бар лык 
бу объ ект лар Вла ди мир Со ро
кин ны һө нә ри ос та лык ка сы ный. 
Ла ек лы итеп уза ул сы нау ны. Ә 
ос та лык ка В. Со ро кин кай чан дыр 
үзен эш кә ка бул ит кән За кир Ма
мед улы Та ре вер ди ев тан өй рә нә. 
Вла ди мир Ни ко ла е вич өчен ях
шы мәк тәп бу ла ул. Озак та үт ми, 
Вла ди мир Со ро кин ны бри га дир 
итеп ку я лар. 1978 ел да ул Ря зань 
шә һә рен дә бри га дир лар ның ква
ли фи ка ци я сен кү тә рү бу ен ча 1 ай
лык курс лар ны тә мам лый. Мо ңа 
ка дәр ин де ул сы зым нар ны укый, 
при бор лар бе лән эш итә бе лә.

Вла ди мир Со ро кин бри га да
сын да, сай лап куй ган нар ди яр сең, 
юга ры класс лы бел геч ләр күп. 
Бри га да да 20 ел дан ар тык эш лә
ү че эре теп ябыш ты ру чы Ев ге ний 
Ни ки тин, бал та ос та сы – бе тон 
са лу чы Вла ди мир Ка ни фа дин, 
тө зе леш тә чы нык кан, ир ләр бе
лән бер рәт тән эш лә ү че таш чы лар 
Мө ни рә За ки ро ва, Свет ла на Гә
рә е ва ке бек ос та лар бри га да ның 
үзә ген тәш кил ит сә ләр, Ил шат 
Мө хәм мәт га ли ев, Ра мил Бә шә
ров, Мөс лим нән үк ки леп эш ләп 
йө рү че Ил дар За ки ров, Ил шат 
Нәҗ ми ев ке бек яшь ләр гә дә зур 
өмет ләр баг лый бри га дир. Ә яшь
ләр гә тәҗ ри бә ле ос та лар дан күп 
нәр сә гә өй рә нер гә бу ла.    

  Бри га да бит ул таш чы лар, 
бал та ос та ла ры, эре теп ябыш ты
ру чы лар гы на тү гел, бу – төр ле 
яз мыш, төр ле ке ше ләр, төр ле 
ха рак тер лар ди гән сүз. Ә Вла
ди мир Ни ко ла е вич бри га да да гы 
һәр кем нең хол кынфи гы лен бе
леп сөй лә шә. Кем гә дер ка ты рак 
әй тер гә ки рәк, кем гә дер бер күз 

ка ра шы да җи тә. “Алар ба ры сы 
да үз эш лә ре нең ос та ла ры, бер
сен дә өй рә теп то ра сы юк, – ди 
бри га дир. – Һәр кем үз эшен бе лә”. 

Ә бу ин де Вла ди мир Ни ко ла е вич
ның эш не дө рес оеш ты ра бе лү 
нә ти җә се. Хез мәт тәш лә ре аның 
нәкъ ме нә бу сый фа тын каткат 
ас сы зык ла ды лар.

Тор мыш ип тә ше Зем фи ра 
Фа тыйх кы зы бе лән алар ике ул 
тәр би я ләп үс тер гән нәр. Улы Алек
сандр да ин де 10 ел га якын аның 
бри га да сын да эш ли. Вла ди мир 

Ива но вич улы ның тө зү че һө нә ре
нә туг ры лык лы бу лып ка лу ы на бик 
сө е нә. Ди мәк бу ын нар чыл бы ры 
өзел мә я чәк.  

Бү ген ге көн дә Вла ди мир Со
ро кин ның мон таж чы лар ны да, 
таш чы лар ны да, эре теп ябыш
ты ру чы лар ны да һәм бал та ос та
ла рыбе тон чы лар ны да бер ләш
тер гән 25 ке ше лек ком п лекс лы 
бри га да сы Мә лә кәс аръ я гын 
үз ләш те рү не дә вам итә. Хә зер ге 
ва кыт та алар 22/02 йор ты тө зе ле
шен дә эш ли ләр. 

Әл мәт тә тү гә рәк ма ши на кую 
уры ны, Яр Чал лы да, Яңа Чиш мә
дә, Мин зә лә дә, Нор лат та, Урыс
су да то рак йорт лар, мәк тәп ләр... 
Вла ди мир Со ро кин бри га да сы 
тө зе гән объ ект лар ның ту лы бул
ма ган исем ле ге әнә шу лар.  Бы ел 
гы на да “Си нер гия” ин дус т ри аль 
пар кы кор пу сы ның ¼ өле шен, 2 
ба ла лар бак ча сы тө зеп тап шыр
ды лар алар.  Шул ара да Мә лә кәс 
аръ я гын да гы клуб ны да Вла ди мир 
Со ро кин бри га да сы тө зе де.  

Без бү ген Вла ди мир Ни
ко ла е вич ны күр кәм го мер 
бәй рә ме бә лән кот лап, 
яңа даняңа хез мәт уңыш
ла ры, исән лексау лык 
те ли без! Сез җи тәк лә гән 
бри га да ның уңыш ла ры әле 
озак ел лар күп ләр өчен өл
ге бу лып тор сын!

Юбилейлар

“Камгэсгражданстрой”оешмасыннанВладимирСорокинҗитәкләгәнкомплекслы
бригада–“Камгэсэнергострой”даиңтәҗрибәлеһәмкүпсанлыбригадаларныңберсе.
Индеменәничәелларбууңганнаршәһәребезгәһәмреспубликабызхалкынасәнә
гать,торакһәмсоциалькөнкүрешобъектларытөзепбүләкитәләр.Сүзебезтаныл
ганбригадир,ТатарстанРеспубликасыныңатказангантөзүчесе,бүгенүзенең60яшь
легенбилгеләпүтүчеВладимирСоРоКИнтурында.

Ев ге ний Ни ки тин, эре теп ябыш ты
ру чы:

– Вла ди мир Ни ко ла е вич ке бек ос та лар 
тө зе леш тә кал ма ган дыр да ин де. Аңа эш 
ке нә бул сын. Ул тө зе леш бе лән, эш бе
лән яши. Кол лек ти вы быз без нең әй бәт, 
туп лан ган. Ба ры быз  да эш кә җа вап лы 
ка рар га ты ры ша быз. В. Со ро кин ның эш
не оеш ты ра бе лүе һәр ва кыт яр дәм итә. 
Ул те лә сә нин ди авыр объ ект ны да ерып 
чы га ала. Ки лә чәк тә дә бер гә ләп эш ләр
гә яз сын.

Мө ни рә Зә ки е ва, таш чы:
– Вла ди мир Ни ко ла е вич ис кит кеч 

ос та оеш ты ру чы ул. Ал дын гы бу лу өчен, 
объ ект ар тын нан объ ект тап шы ру өчен 
эш не оеш ты ра бе лү дә ки рәк бит. Дө рес 
оеш тыр ган га кү рә бри га да быз ның эше 
гөр ләп ба ра да. Эш өчен яныпкө еп йө
ри бит Вла ди мир Ни ко ла е вич. Кайчак та 
шел тә ләп тә ала без не, ка ты рак та әй теп 
куя, мак тый да. Га дел ке ше ул. Без аны 
шу ңа яра та быз дыр да. Ул бит эш өчен ге
нә тү гел, ба ры быз өчен дә  җа вап лы. Без 
аның бе лән ин де 1994 ел дан бир ле бер гә 
эш ли без. Әле ал га та ба да эш ләр гә исәп 
бар, объ ект лар гы на бу лып тор сын.

Зөл фия Хәй бул ли на, “Кам гэсг раж
дан ст рой” ҖЧҖ учас ток баш лы гы:

– Эш өчен янып йө ри Вла ди мир Ни ко
ла е вич. Эш кә бик җа вап лы ка рау чы, үзе нә 
дә бри га да га да бик та ләп чән ке ше. Сы лау
чыбу яу чы лар га эш фрон ты әзер ләп ке нә 
то ра ул.  Тап шы рыл ган объ ект ла ры бу ен
ча да бри га дир ту рын да фи кер йөр тер гә 
бу ла бит. Вла ди мир Со ро кин бри га да сы 
тап шыр ган объ ект лар га без ки ре әй лә неп 
кайт мый быз, чөн ки алар җи ре нә җит ке реп 
эш лән гән. Вла ди мир Ни ко ла е вич ке бек 
бри га дир лар күб рәк бул сын иде.Владимир Николаевич улы Александр белән

 Зәй ра йо ны ның Сә вә ләй 
авы лын да ту ып үс кән Ге ор гий 
Ива но вич Мос ков ин де ме нә 
30 ел дан ар тык Кам гэ сэ нер
гос т рой да шо фер бу лып эш ли. 
Ма ши на ру ле ар ты на Ге ор гий  
1977 ел да ук уты ра. Ар ми я дә 
Ха ба ровск өл кә сен дә тан кист 
бу лып хез мәт ит кән дә дә ях шы 
өй рә нү ала ул. “Юга ры класс лы 
шо фер бу лу өчен, ав то мо биль 
йөр тү та нык лы гы алу гы на җит
ми, – ди ул. –   Аның өчен бик 
күп сый фат лар га ия бу лу ки рәк. 
Шо фер өчен иң ки рәк ле лә ре 
дип игъ ти бар лы лык, сак лык, 
тү зем лек, ару ны оны тып то
ру, үз ма ши наң ны сак лап то ту 
һәм яра ту сый фат ла ры на ия 
бу лыр га ки рәк”. Бил ге ле, бу 
хез мәт хә тер нең ях шы бу лу ын 
да, игъ ти бар ны бер әй бер дән 
икен че се нә тиз ара да кү че рә бе
лү не дә, тә вәк кәл лек не дә та ләп 
итә. Ма ши на ның һәр хә рә кә тен 
то ем лау – үзе бер ос та лык бит 
ул. “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
ге не раль ди рек то ры ның про

из вод ство бу ен ча урын ба са ры 
Сер гей Пав ло вич Яма шев ның 
ин де күп еллар алыш тыр гы сыз 
шо фе ры бу лып эш лә ү че Ге ор
гий Мос ков ка һәр ва кыт тө зе леш 
объ ект ла ры на ба рыр га,  юл да 
бу лыр га ту ры ки лә.  Ә юл лар 
төр ле, си кәл тә ле дә,   ре монт 
бар ган җир лә ре күп бу ла.   Ул 
юл лар да Ге ор гий көн са ен үзе нә 
бер са бак алып, тәҗ ри бә туп
лап кай та.

Шу лай да, һәр ке ше гә хас 
бул ган ча, Ге ор гий Ива но вич ның 
тор мы шы ның иң зур мәгъ нә се 
– га и лә сен дә. Тор мыш юл да шы 
Кад рия ха ным бе лән ул ла ры 
Рус лан ны һәм   кыз ла ры Ре ги
на ны тәр би я ләп  үс тер гән нәр. 
Рус лан “Кам гэ сэ нер гос т рой” ак
ци о нер лык җәм гы я те нең про из
вод ствотех ник бү ле ген дә эш ли, 
Ре ги на 9 нчы сый ныф та укый. 

Тиздәнавтомобильхезмәт
кәрләренеңһөнәрибәйрәмнәре.
БезГеоргийИвановичныкүркәм
юбилееһәмһөнәрибәйрәме
белән чын күңелдән котлый
быз! Нык сәламәтлек, авыр
эшегездәуңышлар,гаиләгезгә
иминлек һәм сабырлыктели
без.Юлыгызныһәрвакытяшел
уткынаяктыртсын!

Шо фер эше җи
ңел тү гел. Шу шы 
көн нәр дә үзе нең 
55 яшь лек юби ле
ен бил ге ләп үтү че 
Ге ор гий МоС КоВ 
исә әле ге һө нәр
нең бө тен авыр
лы гы на да, кы зык
лы гы на да го ме ре 
буе га шыйк.  Бил
ге ле, аңа 55 яшь, 
ди юе бик кы ен, 
егет ләр чә төз, 
ыс пай гә ү дә ле 
ират ка, күп бул
са, 45 не би реп 
бу ла.  Тор мыш
тан  һәм ярат кан 
хез мә тен нән тәм 
та бып яшә ү че ләр 
шу лай кар тай
мый, ди ләр.

Яңаспорткомплексы
салына

Чаллысоциальпеда
гогиктехнологияләр
һәмресурсларинс
титутындаяңаспорт
комплексытөзелә
башлады.

 Ул ки лә се ел ның сен тяб
рен дә фай да ла ну га тап шы
ры лыр га ти еш. Бас сейн лы 
ком п лекс өч кат лы яңа би на
да ур на ша чак. Ин с ти тут рек
то ры Фәй рү зә Мос та фи на 
әй тү ен чә, ул 3400 квад рат 
метр мәй дан ны би лә я чәк. 
Би ре дә та гын хо ре ог ра
фия һәм кө рәш зал ла ры да 
эш лә я чәк. Әле ге объ ект 
“Рос си я нең 500 бас сей ны” 
прог рам ма сы бу ен ча тө зе
лә. Ул 161 мил ли он сум га 
тө шә чәк.

 Бас сейн да бе рен че чи
рат та пе да го гия фа куль те
ты ның физ куль ту ра бү ле ге 
сту дент ла ры шө гыль лә
нә чәк. Ки лә чәк тә би ре дә 
бар лык те лә ү че ләр дә йө зә 
ала чак.

Шәһәребездә
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Ки тап лар ның бе рен
че се – Ну рия апа ның 
тор мыш һәм хез мәт 
юлы на ба гыш лан ган 
ли рик очерк. “Ут бор
ча сы” ди гән исем не  ав
то ры Ру бис За ри пов 
шул ка дәр бе леп бир гән, 
бу  очерк ге ро е ның хол
кын ачып би рә тор ган 
иң тө гәл ча гыш ты ру. 
Ки тап та шу шы бә я лә
мә не дә лил лә ү че ва кый
га лар тас вир лан ган да 
ин де. Ну рия апа бе лән 
та ны шу өчен алар ның 
бер ни чә се дә җи тә дер 
ке бек. Ә иң кыйм мәт
ле се, Ру бис ага ки тап ка 
ке реш сү зен дә яз ган ча, 
“Ну рия Ти мер га ли ев на
ның гыйб рәт ле тор мы
шы  КА МАЗ тө зе ле шен
дә кат наш кан мең лә гән 
ке ше ләр нең уз ган юлы 
ул”. 

“...НуриянеңәнисеМә
ликә истәлегеннән: “Кы
зымНуриятумышыннан
ук бик үзенчәлекле – хә
рәкәтчән,ягымлы,үзенә
тартыптораторганса
быйбулды.Аныкөйләргә
артык вакытбулмаган
лыктан, ул да кирелән
мичә,авырлыкларгаҗай
лашыпүсте,мөстәкыйль
холыклыбулды...”

“. . .Икмәк эшкәртү
чистарту машиналары
җитмәгәнлектән,колхоз
җитәкчеләре һәр йорт
ка капчыккапчык икмәк
орлыгы таратып чык
каннар.Анычүбеннәнчис
тартып,яхшысынаерым,
чүбен аерым, киретап
шырырга кирәк булган.
НәниНуриядә,апасыРу
зия,абыйсыАйратбелән
төннәр буеҗиделе лам
па яктысындашушыик
мәкбөртекләренчүптән
арындырудакатнаша.“Ул
икмәкне өстәлгәтара
тып саласың да, берәм
ләпчүплисең.Телисеңме

теләмисеңме,төнгәби
релгәнйөкләмәнеүтәргә
кирәк.Үлсәңүл,кушканэш
эшләнергәтиеш.Кайча
гындамин, сабый,түзә
алмыйча йоrлап китсәм,
янымдагылар төртеп
уяталариде.Икмәк агу
ланган була,шуңа күрә
аны авызга алырга яра
мый.Ләкиначлыккатүзә
алмыйча, ашап агулану
чылардабулгалыйиде...”

“...Шулай бервакыт,
ЗЯБтатөзелгән йорт
ның эчен һәм тирәяк
мәйданнарнычистартып,
кабул итү комиссиясенә
тапшыру өчен, участок
ныңпарторгыкилепбик
җилле генә барлык ха
тынкызларны йортны
җыештырырга алып ки
тәргәкараркыла.Ләкин
бригадирНиколайКозлов
(“Ав то за вод строй” ның 4 
нче тө зүмон таж ида рә се
–ред.)аңакаршытөшеп,
Нуриянеҗибәрмиһәмбо
лай ди: “Нурияне беркая
җибәрмим, аның урыны
на әнәтеләсә кайсы өч
ирнеҗибәрәм.Улминем
уңкулым,иңкыйммәтле
белгечем.Монда ул ки
рәгрәкһәмкүбрәкфайда
китерәчәк...”

“...Эштә гел яхшы,
уңайлыгынабулыптор
мый. Нурия ничек кенә
куркынычсызлыктехника
сынүтәргәтырышсада,
гел көтелмәгән хәлләр
булмый калмый.Шулай
берсендә,төзелешмәй
данында бик кысынкы,
тар, уңайсыз урынның
бик тар люлькасында
нык азапланаазаплана
интегеп эретеп ябыш
тырыргатуры килә. Ул
шулкадәрмавыгып,ты
рышып эшли ки, сварка
дан чыкканочкыннарның
төшеп“астыртын”гына
ботинкасыняндырып,аяк
итенәкадәрүтепкерүен

дәсизми.Аякитеныккы
напешепҗәрәхәтләнүгә
карамастан, улбольнич
ный алмый, аксап бул
са да эшенә чыга, чөнки
объектнытапшырырга
катгыйталәпләркуелган
була...”

“...Төзелешобъектла
рынтапшырган вакыт
таэшбиктыгыз,андый
чаклардабернибеләндә
исәпләшептормыйлар.
Әнәшундый эштыгыз
чакта, тапшырасы ко

ридорның стеналарында
тырпаешыпкалганарма
тураларны кисептөше
рергә кирәклеге ачыкла
на.Ирләрнеңберседәбу
уңайсыз урынга күтәре
лепэшбашкарыргаатлы
гыптормый,биеклектән,
башәйләнүдәншөллиләр.
Нурияикенчесменагака
лып,берүзетегеармату
раларны кисепташлап,
стеналарнытиптигез
итепкуймасынмы...”

“...Нурия Тимергали
евна ул чордагы “народ
ная дружина”ның да иң
алдынгы сафында була.
Батырйөрәкле,кыю,та

ләпчәнНурияподваллар
даяшәпятучыларянына
керергә дә кыенсынмый.
Милиция хезмәткәрләре
беләнбергәшундыйграж
даннарныңязмышыбелән
кызыксына,тормыштө
бенәтөшепҗитүләренең
сәбәпләрен ачыкларга
тырыша. Депутат бу
ларакта (1988 ел да Н. 

Гыйль мет ди но ва ны шә
һәр со ве ты де пу та ты итеп 
сай лый лар–ред.)уләнә
шундый аяныч язмышка
дучарбулганнаргаярдәм
итә –төрле оешмалар
аша эшкә урнаштыра,
гаиләләрендәтынычлык,
аңлашучанлыкбулдырыр
гатырыша...”

“ . .Мин горурланып

әйтә алам: бөтен Та
тарстанга танылган,
данлыклы “Автозавод
строй”оешмасындаэш
ләп чыныгу уздым. Тө
зелештә эшләвемә һич
кенә дә үкенмим. Әгәр
яшьлегем кире кайт
са, мин барыбершушы
юлымнан китәр идем.
КАМАЗһәмЧаллышәһә
реобъектларынтөзүдә
катнашып,минтарихка
үз өлешемне керттем.
Двигательләр, Кою за
водлары,насосстанци
ясе, ЖБИның механика
цехы, “Аргамак” кибе
те, “ОКА” автоүзәге,
автозаправка, 14 нче
комплекстагы торак
йортлар...Аларяныннан
узганда минем куаны
чымнанйөрәктибешем
ашкынып ала. Заводла
рымда,шәһәремдә–күз
алдында!..”
Шушыикекитапкакерер

гәөлгермикалганистә
лекләрен,шигырьләрен
дәтуплап,тагынберҗы
ентыктудырмакчынурия
апа.Лаеклыялдабулсада
һаманутборчасыдайхәрә
кәттәүзе.озаккөттермәс,
ниятләгәнэшенбашкарып
тачыгарәлеул...

Ризидә КАМАЛоВА

Ну рия Ти мер га ли кы зы Гыйль мет ди но ва ның ши гырь ләр язу ын бе лә без. Лә
кин аның “Са гы ну” ди гән җы ен ты гын да ши гырь ләр ге нә тү гел, җыр лар да туп
лан ган. “Аның шигъ ри юл ла ры ха лык чан, аң ла еш лы бу лу ла ры бе лән кү ңел не 
үзе нә тар тып то ра,  дип яз ган Ман сур Са фин ки тап ка ке реш сү зен дә. – Чал лы да 
яшәп иҗат итү че Ру бис абый За ри пов Ну рия апа ның ши гырь лә ре нә көй ләр дә 
язып өл гер гән ин де.”

Җыр лар ның бе рен че се, бил ге ле ин де, 
ту ган авы лы на ба гыш лан ган.

Са тыш авы лы җы ры

Авылуртасыннанелгаага,
ИкегәбүлепСатышурамын.
Туганавылымшундыйсагындырган,
Урамнарынкаткатурадым.
Эх,Сатышым,Сатышым!
Синбитминемязмышым.
Җырларымаянәсалыпҗырлыйм
Йөрәгемнеңсагышын.

Тәпийөргәнэзләрсуынмаган,
Исләремдәбалачакларым.
Әледәутлапйөриболыннарда
Минетаңгаилткәнатларым.

Кайтыпкиләмтуганавылыма,
Әниемнеңкаберенкүрергә.
Тәпикиткән,кешеиткәнҗирем–
Кайтыптуфрагыңныүбәргә.

Синеңветераннарың,КамГЭС

2014–Мәдәниятелы

Иҗа т тор мыш ла ры ның яңа 
би тен ачып җи бә рү бе лән труп
па ны мә дә ни ят ида рә се җи тәк
че се Ру ша ния Ку ла ко ва тәб рик 
ит те. Ул ар тист лар ны шә һәр нең 
баш кар ма ко ми те ты җи тәк че се 
ва зи фа ла рын баш ка ру чы На ил 
Мәһ ди ев исе мен нән кот лау сүз
лә ре җит ке реп, аның бү лә ген 
тап шыр ды. Тан та на да шу лай ук 
те атр ның да и ми һәм тугъ ры та
ма ша чы ла ры да кат наш ты. Алар 

ара сын да пред при я тие һәм оеш
ма, банк, юга ры уку йорт ла ры җи
тәк че лә ре һ. б. бар иде.

Ма тур га дәт бу ен ча, те атр ның 
ди рек то ры Ра шат Фәй зе рах ма
нов һәм баш ре жис сер Фа ил 
Иб ра һи мов ел ның иң ях шы ар
тист ла ры на дип лом нар һәм ак
ча ла та бү ләк ләр тап шыр ды лар. 
«Ха тын кыз ро лен иң ях шы баш
ка ру чы» но ми на ци я сен дә җи ңү
не та тар әдә би я ты клас си гы Аяз 
Гый лә җев нең «Өч ар шын җир» 
дра ма сын да Шәм се га ян об ра
зын ту дыр ган Ли лия Мин һа җе ва 
яу ла ды. «Ират ро лен иң ях шы 
баш ка ру чы» но ми на ци я сен дә 
шул ук спек такль дә ге Мир вә ли 
ро ле өчен ТР ат ка зан ган ар тис
ты Рә фыйк Ка ю мов бү ләк лән де. 
Мир вә ли нең яшь ча гын уй нап 
та ма ша чы лар ның кү ңе лен яу
лап ал ган Рә сим Хәм зин «Ел 
де бю ты» при зын ал ды. «Икен че 
план да гы ха тын кыз ро лен иң ях
шы баш ка ру чы» дип шул ук дра

ма да Та и фә ро лен уй на ган ТР 
ат ка зан ган ар тист ка сы Гөл фия 
Фәй зе рах ма но ва та ныл ды.

Ни һа ять, «Иң ях шы ак тер
лар ан сам бле» но ми на ци я сен дә 
бү ләк кә РФның ат ка зан ган, ТР 
ха лык ар тис ты Ин саф Фәх рет
ди нов, ТР ха лык ар тис ты Бу лат 
Сә ла хов, ТР ат ка зан ган ар тис ты 
Ра фил Сәгъ дул лин һәм ТР ат
ка зан ган ар тист ка сы Ру ша ния 
Та һи ро ва ла ек бул ды лар. Бу 
бү ләк алар га «Ти рәк ләр шау
лый җил дә» спек так лен дә баш
кар ган роль лә ре өчен би рел де. 
Спек такль не сәх нә гә ре жис сер 
Ту фан Има мет ди нов куй ган иде. 
Фран цуз дра ма тур гы Же ральд 
Сиб лей рас ның пье са сын та тар
ча га Ра вил Са быр тәр җе мә ит
те. Исе гез гә тө ше реп уза быз, бу 
ар тист лар әле ге спек такль дә ге 
роль лә ре өчен 2014 ел ның мар
тын да ТР Мә дә ни ят ми нис тр лы
гы ның «Тан та на» пре ми я се нә 
ла ек бул ган нар иде.

Чаллытатардәүләт
драматеатрының25нче
юбилейиҗатсезоныначу
тантанасындаелныңиң
яхшыартистларыбүләк
ләнде.Узгансезонпремь
ераларындаостауенна
рыбеләнтамашачылар
ныңкүңелләренәкереп
калгансигезартистка
дипломнарһәмакчалата
бүләкләртапшырылды.

нурияапаГыйльметдинованыңтагынберкитапчыгарырга
ниятебарлыгынбелгәч,моңакадәрбасылганнарынтагынбер
каткүздәнкичерәсеиттем.

14октябрьдәТатарстанРеспубликасыПрезиденты
РөстәмМиңнехановМәскәүдәҖәмигъмәчететөзе
лешебарышыбеләнтанышты,дипхәбәритәТРның
РФдәгетулывәкаләтлевәкиллегематбугатүзәге.

Рос сия мөф ти лә ре шу ра сы рә и се, мөф ти шә ех Ра вил Гай
нет дин Та тар стан Пре зи ден ты Рөс тәм Миң не ха нов ка, Мәс кәү 
мэ ры ның шә һәр тө зе ле ше сә я сә те һәм тө зе леш мәсь ә лә лә ре 
бу ен ча урын ба са ры Ма рат Хөс нул лин га һәм Мәс кәү Җә мигъ 
мә че те тө зе ле ше нең төп хәй ри я че се Сө ләй ман Кә ри мов ка 
мә чет нең тө зе леш этап ла ры ту рын да сөй лә де.

Оч ра шу да кат на шу чы лар тө зе леш пла ны бу ен ча фи кер 
алыш ты, за ман ча та ләп ләр гә җа вап би рү че яңа би на про ек
ты, ин терь ер бизәлеше бе лән та ныш ты лар. Мәс кәү Җә мигъ 
мә че те баш ка ил ләр ар хи тек ту ра сын ка бат ла мый, ә би ре дә ге 
тра ди ци я ләр гә ни гез лән гән.

Рос сия Мөф ти лә ре шу ра сы һәм Төр ки я нең Дин эш лә ре 
ми нис тр лы гы ки ле шүе бу ен ча, мә чет нең эчен би зә ү не, Рос
сия мө сел ман на ры на бү ләк йө зен нән, Төр кия ягы үз өс те нә 
ал ган.

Мәс кәү Җә мигъ мә че тен 2015 ел ахы рын да ачу план
лаш ты ры ла. Тө зе леш эш лә рен сый фат лы һәм үз ва кы тын да 
тә мам лау өчен ин с пек тор бил ге лә нә чәк, ул тө зе леш ба ры
шын һәм мә чет нең эч ке ягы би зә ле шен көн са ен кон троль дә 
то та чак.
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Әле ге ча ра лар ның иң олы сы “Энер
ге тик” мә дә ни ят са ра ен да уз ды. Ве те
ран нар ны тәб рик ләр гә шә һәр һәм ра йон 
баш кар ма ко ми те ты вә кил лә ре, күп ке нә 
пред при я тие җи тәк че лә ре кил де.

Кам гэс нер гос т рой та ри хы му зе ен да 
үт кән оч ра шу ае ру ча ис тә лек ле бул ды. 
Ве те ран на ры быз яны на бу көн не “Кам гэ
сэ нер гос т рой” АА Җен дә эш лә ү че яшь ләр 
җы ел ган иде. Оч ра шу ны “Кам гэ сэ нер гос
т рой” ААҖ эш ләр бе лән ида рә итү че се 
Ка мил Га кыйль улы Ла тыфс кий ачып җи
бәр де. Ул ве те ран на ры быз ны Өл кән нәр 
ун көн ле ге бе лән кот ла ды, алар га үсеп 
ки лү че бу ын ны тәр би я лә ү дә уңыш лар те
лә де. Со ци а лис тик Хез мәт Ге рое Р. И. Җә
лә ев, атак лы бри га дир А. В. Зо тов, КА МАЗ 
тө зе ле ше удар ни гы, өч Бө тен со юз удар 
тө зе леш тә кат наш кан Р. Г. Ариф җа но ва, 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ Ве те ран нар со
ве ты ның элек ке ге рә и се К. Ш. Нот фул лин, 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ Ве те ран нар со
ве ты рә и се урын ба са ры И. К. Ка ше ва ров, 
Баш кар ма ди рек ци я нең Ве те ран нар со ве
ты рә и се В. А. Ру ки на, “СтройКран” ҖЧҖ 
Ве те ран нар со ве ты рә и се В. С. Быч ков 
үз лә ре нең хез мәт юл ла ры, шә һәр сал
ган ел ла ры ту рын да тә э сир ле чы гыш лар 
яса ды лар. Мәк тәп ләр дә, кол ледж лар да 

оч ра шу га кил гән ве те ран нар дан “От дел
стройК” ҖЧҖ Ве те ран нар со ве ты рә и се 
В. С. Үтә га но ва, Та тар стан Рес пуб ли ка сы
ның ат ка зан ган тран с порт хез мәт кә ре, Ике 
Хез мәт Кы зыл Бай ра гы ор де ны ка ва ле ры 
С. В. Ха фи зов, ТР ат ка зан ган тө зү че се Ә. 
Д. Вә ли я ров, С ССРның мак тау лы энер ге
ти гы, Ак са кал лар шу ра сы әгъ за сы А. А. 
Бы ка до ров, ТР ат ка зан ган ав тот ран с порт 
хез мәт кә ре А. И. Сют кин, Электр чел тәр лә
ре пред при я ти е се нең Ве те ран нар со ве ты 
рә и се Л. С. По та по ва, тө зе леш ве те ра ны 
Т. Ф. Шәй хет ди нов бар иде.

9 нчы мәк тәп уку чы ла ры бе лән оч ра
шу га КА МАЗ тө зе ле ше удар ник ла ры Р. Г. 
Ариф җа но ва, С. В. Ха фи зов, А. И. Сют кин, 
В. С. Үтә га но ва кил гән нәр иде. Ве те ран
на ры быз шә һәр тө зе ле ше ту рын да гы күп 
ис тә лек лә рен уку чы лар игъ ти бар бе лән 
тың ла ды лар, шә һәр бү ләк итү че ләр гә рәх
мәт бел дер де ләр.

Уку чы лар бе лән оч ра шу лар 1 нче 
(ди рек то ры М. Н. Аю ки на, тәр бия эш лә
ре бу ен ча ди рек тор урын ба са ры О. И. 
Гри горь е ва), 3 нче (И. И. Мңне ба ев, В. А. 
Куз ми че ва), 4 нче (А. Х. Га ри фул лин, А. Н. 
Сә фәр га лин), 5 нче (Р. М. Ман су ров, Л. М. 
Ниг ма тул ли на), 6 нчы (Е. А. Ша ки на, Л. Х. 
Зин нә тул ли на), 9 нчы  (А.  Р. Гый ма зо ва, 
И. Р. Гый ма зо ва), 10 нчы (И. А. Бод ро ва, 
Ф. К. Тә хаут ди но ва), 84 нче (Ш. Р. За ки ров) 
мәк тәп ләр дә, 79 нчы ли цей да (Р. Р. Са фиу
лин), КФУ ның тө зе леш фа куль те тын да (Р. Р. 
Га ли ев, Р. М. Ка зи ми ро ва), Е. Н. Ба тен чук 
исе мен дә ге икъ ти садтө зе леш кол лед жын
да (А. И. Бло щинс кий, Т. М. Нә биул ли на), 
Яр Чал лы тө зе леш кол лед жын да (Ю. З. 
Куз не цов, И. Б. То ка ре ва), 1 нче Пост та Р. 

Ш. Әх кә мов, Н. А. Берд ни ков) үт те. Бил ге
ле, бу оч ра шу лар ның бер се дә эз сез уз
ма ды. Ве те ран на ры быз өчен дә, уку чы лар 
өчен дә әһә ми ят ле бул ган бу ча ра лар ның 
ба ры сын да да ве те ран на ры быз га ти рән 
хөр мәт һәм их ти рам күр сә тел де, алар га 
зур рәх мәт сүз лә ре әй тел де. Ве те ран на ры
быз оч ра шу лар ны оеш ты ру чы лар га ти рән 
рәх мәт лә рен бел де рә ләр.    

  Оч ра шу лар ның һәр бер сен дә ве те
ран на ры быз “Кам гэ сэ нер гос т рой” оеш ма
сы ның тө зе лү та ри хы, тө зү че һө нә ре нең 
иҗа ди һө нәр икән ле ге ту рын да кы зык лы 
ха ти рә ләр бе лән ур так лаш ты лар. Шә һә
ре без һәм КА МАЗ ав то ги ган ты тө зе лә баш
ла ган ел лар да нин ди кы ен лык лар бу луы, 
тө зү че ләр нең фи да карь эш лә ве ту рын да
гы ис тә лек ләр не дә бик рә хәт лә неп тың ла
ды лар ба ла лар. Кем бе лә, бәл ки алар ның 
кү бе се тө зү че һө нә рен сай лар лар.

“ 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:

Рау ша ния Мәгъ фүр җан кы зы Га-
би дул ли на – кран чы,

Ла ри са Ген надь ев на Оле не ва – пер
со нал бу ен ча әй дәп ба ру чы бел геч,

Рус лан Алек сан дро вич Зор ге – 
энер ге тик

 Бә хет, сө е неч ләр мул дан бул сын
 Го мер йом гак ла рын сүт кән дә.
Өмет дә шеп тор сын ал га та ба,
Сок ла ныр лык бул сын үт кән гә. 

* * *
“Же лез но до рож ник” ҖЧҖ кол

лек ти вы баш бух гал тер урын ба са ры   
Люд ми ла Алек сан дров на Сәй фул ли на-
ны  юби лее бе лән кот лый.

Гөр ләп үт сен Сез нең го ме ре гез,
Юлы гыз га гөл ләр си бел сен.
Ту ар таң нар Сез гә ба ры бә хет,
Ба ры шат лык кы на ки тер сен.

* * *
“Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ 

кол лек ти вы, Ве те ран нар со ве ты 
тө зе леш ве те ран на рын кот лый:

Вла ди мир Ни ко ла е вич Со ро кин – 
бри га дир,

Та и сия Фе до ров на Рат ни ко ва – 
пред при я тие ве те ра ны,

Фә гый лә Ра зит дин кы зы Са би ро ва 
– пред при я тие ве те ра ны,

Ан то ни на Сте па нов на Ра да е ва – 
пред при я тие ве те ра ны

 Ел лар узып, маң гай сыр лан са да,
Йө рә ге гез кал сын яшь ки леш.
Ал да бул сын сез гә яз мыш яз ган
 Бә хет, шат лык ти гән мул өлеш.

* * *
Электр 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:

Ге ор гий Ива но вич Мос ков –  
ма ши на йөр тү че,

Ма ри на Вла ди ми ров на Зо то ва – 
элек тро мон тер.

Ко яш сез гә җы лы ну рын сип сен,
Таң җил лә ре наз лап ис сен нәр.
Бә хет, шат лык кы на юл даш бул сын,
Авыр лык лар ерак йөр сен нәр.

* * *
“ЗЖБИ210” ҖЧҖ кол лек ти вы 

үз хезмәткәрләрен юбилейлары белән 
котлый:

Ро за лия Әх нәф кы зы Тле по ва – 
фельд шер,

Ра фил Ра фа эль улы Гый ни я тул лин – 
бе тонкат наш ты ру це хы баш лы гы,

Мө дәр рис Ха рис улы Миң не га ли ев 
– кур кы ныч сыз лык хез мә те нең әй дәп 
ба ру чы бел ге че.

Ки лә чә ге гез җыр дай ма тур бул сын,
Юлы гыз ны шат лык би зә сен.
Яз мыш бү леп бир гән бә хе те гез гә
 Ят лар кү зе бе рүк ти мә сен.

Түфлиемәиярепкергән
Сарыяфрак.
Әйтерсеңләалтынтәңкә
Ятаялтырап.
Күрәлесинәрсезлеген,
Батырлыгын!
Бүлмәгөлекөнләшерлек
Матурлыгын!
Хәйләкәркөзбеләминем
Шагыйрьлекне.
Һәряфрагынкалдырмакчы
Шигырьитеп.

Сирень Якупова

Ункөнлеккайтавазы

Бөтеншәһәребез,шулисәптән“Камгэсэнергострой”акционерлыкҗәм
гыятеветераннарыда`өлкәнбуынункөнлегендәоештырылгантөрле
чаралардаактивкатнаштылар.

 Ир ләр гә зы ян лы рак 
Йо кы җит мәү бө тен ке ше гә дә зы ян лы, 

әм ма ир ләр гә та гы да зы ян лы рак.Аме ри ка
ның Пен силь ва ния уни вер си те ты га лим нә ре 
шундый нә ти җә гә кил гән нәр. Ти еш ле 8 сә гать 
уры ны на 6 сә гать ке нә йок лау чы ир ләр нең ка
нын да йө рәккан тамырлары сис те ма сы авы
ру ла ры һәм ши кәр ди а бе ты ки те реп чы га ру чы 
мат дә ләр яса лу ар та. Бо лар: хо лес те рин, бе та 
һәм ли поп ро те ид лар. 

Гыр лау на чар
Рә хәт лә неп, гыр лап йок лый дип әй тү 

дө рес лек кә ту ры кил ми. Гыр лау хәт та кур
кы ныч – ке ше нең ки нәт су лы шы кы сы лып, 
үлеп ки түе дә мөм кин. Гыр лау ны бе те рер 
өчен сы нал ган ча ра – йо кы ал дын нан 1 аш 

ка шы гы те лә сә нин ди үсем лек мае эчү, ди
ләр бел геч ләр. Әм ма уңай нә ти җә не тиз ге
нә көт мә гез. Гыр лау дан ко ты лу өчен май ны 
озак – 7–12 ай, хәт та күб рәк ва кыт та эчәр гә 
ки рәк бу ла чак. Үсем лек ма е ның сә ла мәт лек 
өчен фай да дан баш ка бер нин ди зы я ны юк, 
ди мәк, тү зәр гә бу ла.

Ун ми нут җитә
Эш тә ва кыт та ун ми нут че рем итеп алу 

хез мәт җи теш те рү чән ле ген бер ни чә мәр тә бә 
кү тә рә икән. Ав стра лия га лим нә ре хез мәт
кәр лә ре че рем итеп алу чы на чаль ник лар га 
бу уңай дан та выш кү тәр мәс кә, ки ре сен чә, 
ун ми нут йок лап алыр га мөм кин лек би рер гә 
тәкъ дим итә. Нә ти җә се ике як өчен дә га җә еп 
фай да лы бу ла чак, ди ләр. 

Рәх мәт бел де рә без 
«ЗЖБИ210»ҖЧҖгенераль ди

ректорыМиндар Исмәгыйль улы
ГалимовкаӨлкәннәр ункөнлеге кы
саларында предприятие ветеран
нарыныңочрашуыноештыруыөчен
рәхмәт белдерәбез.  Чәй өстәле
артында узганәлегеочрашуда ве
тераннарыбызныңһәрберсе500сум
күләмендәматдиярдәмалды.Игъ
тибарыгызһәмихтирамыгызөчен
бикзуррәхмәт!

Ве те ран нар исе мен нән  
Ф. Ф. Вол гу то ва

Сәламәтяшик


