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Узган2013елдаЧаллыда8762
балатуган,буузганелгыдан 102
гәартык.Ә1998елбеләнчагыш
тырганда(4484бала)туучыларса
ны95%каарткан.Быелтуганнар
ның51%ын(4492)ирбалалар,49%
ын(4270)кызлартәшкилитә.

ШәһәрнеңҖиңү паркын төзек
ләндерү планлаштырыла.Биредә
БөекВатансугышыкаһарманнары,
тылхезмәтчәннәре,шәһәрнетөзү
челәрхөрмәтенәистәлеклеурын
нар,СоветларСоюзыһәмСоциа
листикХезмәтгеройларыаллеясе
булдырылачак.Парк территория
сендәмеңярымкешесыйдырыш
лыцирктөзүдәкүздәтотыла,аның
проектыдәүләтэкспертизасынуз
ган,дипхәбәритәшәһәрхакимия
тенеңматбугатхезмәте.

Мәскәүдә “Ростех” компания
ләретөркемегенеральдиректоры
СергейЧемезоврәислегендә “КА
МАЗ”ААҖДиректорлары советы
ныңбыелгыберенчеутырышыүтте.
Утырышта2013елдабизнесплан
ның үтәлешенә башлангыч нәти
җәләрясалды.Россиянеңйөкма
шиналарыбазарында“КАМАЗ”ның
өлеше33проценттан45процентка
кадәрарткан.Автогигантэчкеһәм
тышкыбазарларда43,8меңавтома
шинасаткан,буүткәнелныңәлеге
чорыннан4проценткагынаким.

Утырышта “КАМАЗ”ААҖ гене
ральдиректорывазифасына4елга
кабатСергейКогогинбилгеләнде.
Шулайук“КАМАЗ”ААҖидарәсевә
килләренеңдәвәкаләтләре4елга
озайтылды,дипхәбәритә “Татар
информ”агентлыгы.

Совет гаскәрләренӘфганстан
нанчыгаруның25еллыгыншәһәр
күләмендә“ВатанАна”мемориаль
комплексы янында билгеләп үтү
планлаштырыла. Комплексны тө
зекләндерү дәвам итә әле.План
буенча,барлыкэшләр25апрельгә
төгәлләнергәтиеш.

2014елдаТатарстанРеспубли
касындабалаларнысавыктырула
герьларынкапитальтөзекләндерүгә
100млн сумакча каралган.Быел
13лагерьгакапитальремонтясау
планлаштырыла.Эшләрнемайур
таларынатәмамлаукүздәтотыла.

Быелреспубликада159гомуми
белембирү учреждениесенә 2,55
млрдсумлыккапитальремонтяса
лачак.Мәктәпләрнеҗылысанитар
урыннарбеләнтәэминитүэшләре
планлаштырылганкүләмдәтәмам
ланган.Шулайук2014елда114го
мумибелеммәктәбенһәркемкереп
йөриалырлыкҗайланмаларбелән
тәэминитүкаралган.

2014елдаРоссиянеңиң яхшы
1мең укытучысы200мең сум кү
ләмендә өстәмә акча алачак. Бу
максатларгафедераль бюджетта
200млнсумакчакаралган.Әлеге
грантка лаеклыларны конкурс яр
дәмендәачыклаячаклар.Конкурста
педагогикстажыөчелданкимбул
маганукытучыларкатнашаала.

Экология һәм табигыйресурс
лар министрлыгының Кама буе
территориальидарәсеузганел610
предприятиедә һәм 816 объектта
тикшерү уздырган. Закон бозучы
ларгакаратасалынганштрафлар6
млн353меңсумтәшкилиткән.

МаратШакирулыБибишевка85яшь

Төзелешобъектларында

ТатарстанРеспуб
ликасыныңһәм
РоссияФедераци
ясенеңатказанган
төзүчесе,Йорт
лартөзүкомбина
тыныңэлеккеге
җитәкчесе,Чаллы
шәһәренеңПочет
лыгражданины.
СССРһәмРоссия
ФедерациясеАр
хитекторларсою
зыәгъзасы,СССР
Дәүләтархитекту
раһәмшәһәртөзе
лешесоветыәгъзасы,СССРМинистрлар
советыПремияселауреаты.Ленин,Ок
тябрьРеволюциясе,ХезмәтКызылБай
рагыорденнарыкавалерыМаратШакир
улыБибишевүзенең85яшьлекюбилеен
билгеләпүтә.
МаратагаБибишевтурындагыматериалны
2нчебиттәнукыгыз.

Билгеле булганча,
РФ Президентының
Идел буе федераль
округындагы тулы вә
каләтлевәкилеМихаил
Бабичинициативасыбе
лән“КаДетство”проекты
кысаларында4 округта
– Татарстан, Башкор
тостан, Удмуртия Рес
публикаларында һәм
Пермь краенда кадет
корпусларыоештырыл
ды.Шуныңберсе,Идел
буефедеральокругына
караганы, Түбән Кама
дагы кадет интернатмәктәбе
базасындабулдырылды.Мәк
тәпСоветларСоюзыГероеГа
ниСафиуллинисеменйөртә.
Бүгенгекөндәбиредә252бала
тәрбияләнә.

Январь азагындаМихаил
Бабич белән ТатарстанПре
зидентыРөстәмМиңнеханов
ТүбәнКамагакилеп,Татарстан
кадеткорпусындатәрбияләнү
челәрбеләночраштылар, ка
детлармәктәбебинасындагы
төзекләндерү эшләре белән
таныштылар,шулай ук төзе
лешпланнарыбуенчафикер
алыштылар.

Интернатмәктәп бинасы
кадеткорпусындатәрбияләнү
челәрөчензаманчаматдиба
забулдыру,ягъникадетларны
яхшыурынбелән тәэминитү
максатындатулаемяңартыла.
ТРМинистрларКабинетыкара
рыбеләнбумаксатка157млн
сумакчабүлепбирелгән.Шу
ның116млнсумынтөзүмон
таж эшләренә тоту каралган.
Калгансуммаҗиһазлауга(21,5
млн),бинаныңтирәягынтөзек
ләндерүгә (18,5млн), каршы

лыкларполосасы көйләүгә (1
млн)тотылачак.МихаилБабич,
кадетларкорпусындатөзелеш
һәмремонт эшләре 2014 ел
ның15августындатөгәлләнер
гәтиеш,дипассызыклады.

Бинаныяңартуда “Главин
вестстрой” – заказчы, “Татин
вестгражданпроект”–проектчы
булараккатнашалар.Төзеклән
дерүтулысыбеләнтөпподряд
чы–“Камгэсэнергострой”ААҖ
җаваплылыгында.Ә төзелеш
эшләрен “ОтделстройК”оеш
масыбашкара.

Отделстройлыларэшкәок
тябрьаендакерешкәннәриде.
Төзекләндерү эше баштагы
айларда белем бирү процес
сынөзмичә,параллельрәвеш
тәалыпбарылды.Әдекабрь
азагындаисәбинаукучылар
дан бушатылып, тулысынча
төзүчеләр карамагына тап
шырылды.

Бинаөчкатлы.Беренчекат
тауку,спортбүлмәләре,ашха
нә,медицинаблогыһәмүзәк
фойепланлаштырылган,икен
чекаттаукуһәмадминистра
тивбүлмәләр,актларзалы,му

зей, китапханә һәм уку залы
булачак,өченчекатта–укуһәм
музыкальэстетиктәрбиябирү
юнәлешендәгебүлмәләр.Тө
зүчеләрэчкестеналарныиске
буяулардан арындыралар.Ә
яңапроекткаҗавапбирмитор
ган стеналарны җимерәләр.
Тиешле урыннарга ташчылар
яңаданкирпечөепбүлмәбүлә.
Барлык стеналарны өряңа
данштукатурлап тигезлиләр,
буйыйлар.Идәннәрдәгетакта
һәмплитәләрне,линолеумны
кубарыпалалар,бетонкатла
мындаватыпчистартыргату
рыкилә.Боларбарысыдакүп
көчһәмвакытталәпитә.Әбит
белембирүһәмяшәүкорпус
ларыныңһәркайсы4әрмеңкв.
метрга якынмәйданныбили.
Узганөчдүртайдатөзүчеләр
шактыйэшбашкарыргаөлгер
гәннәринде.Әйтик,белемби
рүкорпусыныңөченчекатында
ремонт85%каүтәлгән.Йокы
корпусының 1 нче һәм 2 нче
катларын демонтажлау – 40,
белембирүкорпусының1нче
һәм2нчекатларындемонтаж
лауэшләре45проценткаүтәл

гән.Подвалдаремонтэшләре
60%кабашкарылган.

Объектта эшләрне оеш
тыручы Антонина Баринова
беләнВераВайпанҗитәкчеле
гендәбиредәтәҗрибәлешту
катурбуяучылардан Кадрия

Гыйльфанова, Римма
Гәрәева,ЗояТимофее
ва,НатальяГалләмова,
ГалинаЯкунина,Зиләрә
Әхмәтшина,ЕленаЖу
кова,Ольга Акмалова,
ЗинаидаЕрмакова,Флү
зә Габсалихова, Руша
нияСуфияновахезмәт
куялар.

Бина тышкы яктан
җылытылаһәмдизайн
проектка туры китереп
керамогранит белән
бизәлә.Фасадта4бри
гада,барлыгы33мон
тажчы эшли, барысы

датәҗрибәлеләр.Биксалкын
көннәрбераз тоткарлыкяса
ган ясавын, шулай да тыш
лауны 60 процентка үтәргә
өлгергәннәр инде. “Субпод
рядчылар да җәлеп иттек.
Әмма алга таба үз көчләре
безне ныгытачакбыз, – диде
оешманың фасад участогы
башлыгы Валерий Колесни
ков. – Киләчәктә тәрәзә кую
белән дә шөгыльләнергә,
алюминийвитражлар,пластик
тәрәзәләрҗитештерүнеҗайга
салырганиятлибез”.

Отделстройлыларобъектка
“ПМУ1КамГЭС”,“Параллакс”,
“СРКПромстрой”,“Энерговен
тиляция”, “Сантехспецстрой”
һ. б. субподряд оешмаларын
җәлеп иткәннәр. Алар инде
барысыдадиярлексыналган,
ышанычлы.

“Биредә көн саен 140150
кеше эшли. Тоткарлык ясый
торган җитди сәбәпләр юк.
Безнең төзүчеләр объектлар
нывакытында өлгертергә өй
рәнгәнинде”,–дипбелдерде
оешманыңбашинженерыРөс
тәмИдрисов.

Шушы көннәрдә
“Энергетик” мәдәни
ят сараенда “Ел ха
тынкызы.Елираты:
хатынкыз карашы”
республика конкурсы
зона этабының фи
налыузды.Андакат
нашкан  11номинант
арасында “Отделст
ройК”ҖЧҖгенераль
директорыРаяГеоргиевнаНико
лаевадабариде.

Конкурста катнашучыларның
барысыда“Визиткарточкаларын”
күрсәтеп, үзләре белән таныш
тырдылар.Жюри карарыбуенча
барлык11номинанттаконкурста
җиңүчеләрбулдылар.Р.Никола
ева “Минем язмышым – минем
һөнәрем” номинациясендәҗиңү
яулады.

 Жюри составында “Казан
Кремле” музейтыюлыгы дирек

торы,“Татарстанхатынкызлары”
иҗтимагыйоешмасырәисеЗилә
Вәлиева, шәһәребезнең мәдә
ниятидарәсебашлыгыРушания
Кулакова, “Огниво” яшүсмерләр
клубыдиректорыТатьянаПевго
ва, “Энергетик” мәдәният сарае
директорыРамилМәҗитов һәм
башкалар бар иде. Конкурсның
зонаэтабындаҗиңүчеләр4март
көнне Казанда республика кон
курсыныңфинал ярышларында
катнашачаклар.

Күрегезбезнекеләрне!

“ОтделстройК”сылаучыбизәүчеләре

ТүбәнКамадагыкадетларинтернатмәктәбентөзекләндерүтулыкуәтенәдәвам
итә.Биредәгетөзелешэшләренсубгенподрядшартыбелән“ОтделстройК”оеш
масыбашкара.
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МаратБибишев1929елның
14февралендәСарман райо
ныныңНөркәйавылындатуган.
Әммаозакламыйәтиәнисебе
ләнЧаллыгакүчепкилгән.Аның
әтисеШакирагаЧаллыМТСын
оештыручы һәм аннары аның
җитәкчесебула.

–ӘтикөнетөнеМТСтаэштә,ә
безгә,сугышелларыбалаларына,
башлычайортэшләретөшәиде,
–дипискәалаМаратШакирулы.
–Өйгәсуташу,утынкисүһәмяру,
бакчаказукебекхуҗалыкэшләре
тулысынчаминемҗилкәдә.Җәен
елгаданбүрәнәләр,агыпкилүче
агачлар тотып, утынәзерлибез.
Шулутынкышынҗитмәсә,чана
тартыпКаманыңаръягыначыгып
китәбез, урманнан корысары,
ботаклар алып кайтабыз...Әле
җәйкөннәрендәикешәрөчәрай
колхоздаМТС тракторчылары
ныңярдәмчесе, ягъни “плугарь”
булыптаэшләдем.Җирсөрдек,
йомшарттык, тырмаладык. Ач
лыкялангачлыкныдакүрдекбез,
агачкүтәртмәлеаяккиемнәредә
киепйөрдек...

1952 елда Казан төзүчеин
женерларинститутын тәмамла
ганМаратБибишев“Якутстрой”
трестына өлкән прораб итеп
билгеләнә. Яшь белгеч мәңге
лек туңлыкшартларындадөнь
яда беренче суүткәргеч сала,
1954–60елларда “Альметьнеф
тестрой” һәм “Татэнергострой”
(Әлмәт,Зәй)оешмаларындаэш
ли,1960–65елларда“Татнефтеп
ромстрой” трестының (Алабуга)
50нчетөзүмонтажидарәсендә
баш инженер. 1965–93 еллар
да “Камгэсэнергострой” произ
водствоберләшмәсендә:СМУ3,
“Жилстрой1”идарәләребашлы
гы–күперләр,нефтьһәмгазүт
кәргечләрсала,ЗәйГРЭСыобъ
ектларын төзи,ӘлмәтАлабуга
арасында110меңкВкөчәнешле
электрлиниясесуза,Тольяттида
торакйортларторгыза...

1969елның17июлькөнеМа
ратШакировичныңкүңеленәмәң
гегәкерепкалган.Букөннеаны
партиянеңТатарстанөлкәкоми
тетысекретареМихаилТроицкий
чакыртыпалаһәмФикрәтТабе
евның“БиредәКамаавтомобиль
батыры төзеләчәк. 19691974
еллар.” дигән сүзләре язылган
кәгазьбитентапшыра.

–Зурбулмаганкотлованка
зырга һәм берничәфундамент
блогынмонтажлауга әзерләргә
кирәкиде,–дипискәалаМарат
Шакирович. – Безфундамент
блоклары төялгәнмашина, экс
каватор һәм автокранның бил
геләнгән урынга килеп җитүен
тәэминиттек.

Истәлекле ташны салуда
КПССөлкәкомитетыныңберен
чесекретареФ.Табеев,ТАССР
Министрлар Советы рәисе Г.

Усманов, өлкә комитеты секре
тареМ. Троицкий, КПСС өлкә
комитетыныңмашинатөзелеше
бүлегемөдиреВ.Фролов,СССР
Энергетика һәм электрифика
цияминистрыП.Непорожний,
автомобиль промышленносте
министрыА.Тарасов һәмбаш
каларкатнаша.КАМАЗтөзелеш
башлану турындагы символик
ташнымонтажлапкуючыларның
берсеМаратШакир улыБиби
шевбула.

МаратШакирулыБибишев22
елбуенаЙортлартөзүкомбина
тыбеләнҗитәкчелекитә.Әлеге
оешмаулвакыттаүзсоставында
куәтлепроизводствотехнологик
комплектлаштыру базасын һәм
икетөзелешиндустриясезавод
ларынберләштерүче,елына400
меңквадратметрданартыкторак
салучы,СССРкүләмендәиңэре
төзелешкомплексларыныңбер
сенә әверелә.Шул чорда аның
тарафыннанЯрЧаллы,Агыйдел

(Башкортстан), Алабугашәһәр
ләрендә, КамаАланы посёло
гындаһәмреспубликаныңтагын
җидерайонындабарысы6,5млн
квадратметрторакйортларфай
даланугатапшырыла.Шуларның
5,5млн квадратметры (барлык
торакфондының 70%) Чаллы
шәһәрендә. Алардан тышдис
тәләгәнмәктәпләр,балаларбак
чалары,“Жемчужина”санаторие,
“Татарстан”кунакханәсе,“Тәүбә”
мәчетеһәмшәһәргәбиккирәкле
башкакүпкенәобъектларсалы
на;Орловкачиркәве,ИзгеПарас
кева чишмәсе үзгәртеп корыла.
Йортлар төзү комбинатының 6
меңле коллективыөчен күпсан
лысоциальобъектлар–“Төзүче”
мәдәниятсарае,шулукисемдәге
зурстадион,йөзүбассейннары,
6 заллышахмат клубы булган
спорт комплексы,Идел буенда
беренчемотодромһ.б.төзелә...

МаратагаБибишевтөзелеш
өлкәсендә фидакарь хезмәте
өченикеЛенинордены,Октябрь
РеволюциясеһәмХезмәтКызыл
Байрагыорденнары,медальләр,
шулисәптәнСССРХалык каза
нышлары күргәзмәсенең көмеш
һәмикебронзамедальләребелән
бүләкләнгән.1994елданМ.Биби
шев“ЭКАФ”экспертконсультация
фирмасыҗитәкчесе,1980елдан

Камаполитехникаинститутында
укытучы,доцент,профессор.Ул
100дәнартыкфәнни хезмәт, 8
уйлаптабуавторы.

Марат ага 85 яшен тутырса
да,уләледәэнергияле,яшьләр
көнләшерлекхәтергәия,куелган
сорауларгатөгәлҗавапбирәбе
лүчеискиткеч кызыклыәңгәмә
дәш.БезМаратаганыеш кына
“Камгэсэнергострой”акционерлык
җәмгыяте башкарма дирекция
сендәкүрәбез.Улбитәлеҗәмгы
ятьнеңАксакалларшурасырәисе
дә.Тагыншунысындаәйтепүтик,
М.Ш.Бибишев соңгыелларда,
2012елгакадәр,ТРТөзелеш,ар
хитектураһәмТКХминистрыИ.Ә.
Фәйзуллинныңкиңәшчесебулып
тора.Шулайитепулинститутны
тәмамлаганнанбирлетөзелешкә
60елгомеренбагышлый!

“Төзелешфакультетла
рындаархитектурабуенча
дәресләр өчен сәгатьләр
санын арттырырга кирәк.
Файда,ныклык,матурлык
–теләсәниндиинженерның,
шулай ук инженертөзүче
неңтөпкануны.

Һәмтагын. Үз һөнәре
гезнеяратыгыз.Аныкүбрәк
яраткансаенаныңтурында
күбрәкһәмтирәнрәкбеләсе
килә,әаныникадәркүбрәк
беләсең,шулкадәркүбрәк
яратасың.”

М.Ш.Бибишевның
“Дөреслекнеэзләгәндә”

китабыннан

Редакция архивындагы әлеге фоторәсемдә ГЭС
бистәсенең1нчекомплексытөзелешесурәтләнгән.Хәзерге
Камакоммерциябанкыягыннанкараганда,уңяктаинде
файдалануга тапшырылган 1/2  йорты, аның артында
төзелепкилүче1/4йортынкүрергәбула.Алгыпланда1/15

йортыберенчечиратының1нчекаты,беразуңдараканың
икенчечиратыныңнигезләресалына.

Икенчепланда1/1йортынмонтажлаубара.Арттарак
4катлы48фатирлы1/7һәм1/8йортлары.Икенчепланда
бишкатлы1/13йортытөзелә. “468”нчесерияле75фа

тирлыбуйортныңдетальләренКүзәнәклебетон заводы
эшләп чыгарган.Шунысында әйтеп үтик, әлеге барлык
йортларныдатөзүэшләрен“Камгэсэнергострой”ныңМарат
ШакирулыБибишевҗитәкләгән3нчетөзүмонтажидарәсе
алыпбарган.

Радик Инсаф улы
Җәләев–Социалистик
ХезмәтГерое,Татарс
танРеспубликасының
атказангантөзүчесе,
Яр Чаллышәһәренең
мактаулыгражданины:

–Белгәнебезчә,Ма
ратШакирович Казан
төзүчеинженерларинс
титутынтәмамлаганнан
соң, үзен катлаулырак
шартлардасынапкарар,чыныгырөченЕрак
Төньякка–Якутиягәюлламаалыпкитә.Бу
татарегетләренеңберниндиавырлыклардан
курыкмавын,ныкбулуларынисбатлаучыбер
дәлил.МинМаратШакировичны1966елдан
бирлебеләм.Улҗитәкләгән3нчетөзүмон
тажидарәсешәһәрнесалабашлаучыберен
чеоешмаиде.Менәшушыискиткечматур
шәһәребезнетудыручыларныңиңберенчесе,
һичшиксез,МаратШакировичбулды.

МаратШакировичминаныбеләбашлаган
нанбирлесәламәтяшәүрәвешеалыпбара.
Йортлартөзүкомбинатындаэшләгәнвакытта
улҗитәкчеләрдән якиңәшмәгәкадәр,яки
ңәшмәдәнсоңспортзалындашөгыльләнүлә
ренталәпитәиде.Һәрҗитәкчесәламәтяшәү
рәвешеалыпбарса,саусәламәтбулса,аның
эшедәгөрләпбарачак,дипсаныйидеМарат
Шакирович.Шуңакүрәэштәнсоңҗитәкчеләр
неңспорттүгәрәкләренәйөрүенталәпитте.
Шәһәребездәгеиңберенчеспорт корылма
ларыдааныңҗитәкчелегендәтөзелде.Бри
гадирларөченкурслардааныңбашлангычы
беләноештырылды.

Әтисе,ТатарстанРеспубликасыныңсо
циалистиктөзелешгероеШакирагаүрнәген

дәяшьтәнэштәчыныгыпүскәнгәдер,Марат
Шакировичберэшнедәуйламыйчаэшләми,
әбашлаганынахырынакадәрҗиткерә.Бик
принципиаль,намуслы,турысынәйтәторган
кешедипбеләмминаны.Әтурысынәйткән
туганынаярамый,диләрбит.М.Ш.Бибишев
ның холкындагы тагынбер сыйфатымиңа
бикошый:улүзидеяләренәтугрылыксак
лый.Үзгәртепкоруларбашлангач,күпкенә
коммунистларпартиябилетларыншундаук
ташладылар,әулпартиягәгомеребуетугры
булыпкалды.

МинМаратШакировичныкүркәмюбилее
беләнкотлап,аңаисәнлексаулык,уңышлар
телим.

ВәзыйхСалих улы
Мәүликов–Социалис
тикХезмәт Герое, Та
тарстанРеспубликасы
ның атказанган төзү
чесе, Ленин комсомолы
премиясе лауреаты,Яр
Чаллышәһәренең мак
таулыгражданины:

–МинЧаллыга 1969
елныңноябрендәкилдем.
Икенчекөннеүк“Жилст
рой”оешмасыҗитәкчесеМаратШакирулы
Бибишевүзенеңэшбүлмәсендәкомсомол
яшьләрбригадасыоештырды.Бригадиритеп
минебилгеләделәр.Бригадабызберенчеләр
дәнбулыпбригада подрядыалымыбелән
эшлибашлады.Иңберенчеобъектыбыз3/25
йортыбулды.“Ташчыныңэшетөгәллекталәп
итә” –бригадабызныңдевизыәнәшундый
иде.Шуңакүрәдәбригадабыздагыһәрке
шеүзенеңһөнәриосталыгынкүтәрүөстендә

эшләделәр.ӘминүземМаратШакировичтан
күпнәрсәгәөйрәндем,иңберенчеостазым
идеул,минаңабикрәхмәтлемен.

МинМаратШакировичныюбилее бе
ләнкотлыйм!Һәрвакытсаулыксәламәтлек,
уңышларюлдашбулсынаңа.Якыннарының
күңелҗылысынтоепяшәргәязсын!

ҖәүһәрәСалихкы
зы Мансапова – Та
тарстан Республика
сыныңатказангантө
зүчесе,Йортлартөзү
комбинатының сылау
чыбизәүчеләр брига
диры:

– Мин 3 нче төзү
монтажидарәсенә1964
елда эшкә килдем. 23
яшемдәбригадиритепбилгеләделәр.Марат
Шакировичнышул вакыттан бирле беләм.
Киңәшмәләр уздырганда,штаб утырышла
рындаберазкискенрәкбулсада,МаратШа
кировичбикнамуслы,турысүзле,таләпчән
җитәкчеиде.Аныңүзенеңтөплефикеребар
иде.Объектларгаешкиләиде,дипкенәәйтү
дөресбулмас,уландаяшииде.Сәгать6да
ул инде безне көтеп тора, проблемалары
бызнысораша,аларнышундаукхәлитәргә
тырыша,киңәшләренбирә,кирәкикәншел
тәләптәала.Бездәиртәнге7дәнкичке8гә,
9гачаклыэшлиидек.МаратШакировичның
остаоештыручы,байтәҗрибәсе,осталыгы
беләншәһәребез тиз арада  һәмискиткеч
матуритептөзелдедә.

МаратШакировичныюбилеебеләнкот
лап, исәнлексаулык, хәерле озын гомер
телим!
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Камгэсэнергостройның50еллыгына

Шушыкөннәрдә
“Камгэсэнергострой”
ААҖветераны,Сталин,
Ленин,Октябрьрево
люциясе,Халыклар
дуслыгы,Почетбилгесе
орденнарыкавалеры,
КАМАЗтөзелешеудар
нигыАлексейИванович
Мурзинүзенең80яшь
лекюбилеенбилгеләп
үтә.Юбилееалдыннан
безаңаберничәсорау
беләнмөрәҗәгатьит
тек.

–АлексейИванович,Сез
ничекКамгэсэнергостройга
килдегез?

–МинЧаллыга 1963 ел
ның 10 январенда килдем.
БаштаЧаллырайоныныңмә
дәниятбүлегемөдиреурын
басары,аннарыкиночелтәре
директоры булып эшләдем.
“Чайка”, “Батыр” кинотеатр
ларынтөзүдәдәкатнашырга
турыкилде.

“Чайка”кинотеатрынбез
Алексей Алексеевич Быка
доровбеләнтөзедек.Ул–тө
зүмонтажидарәсебашлыгы,
мин–киночелтәрдиректоры.
Ул–подрядчы,мин–заказчы.
Шулай итеп без дуслашып
киттек.Бергәләпяхшыгына,
аңлашыпэшләдек,бербере
безнехөрмәтиттек.Көннәр
дәнберкөннеулмиңаәйтә:
“Җитәрсиңамәдәнияттә“уты
рырга”,әйдәбезгәтөзелешкә
кил”,ди.Шулайитеп,улмине
1970елдаүзенә“Гидрострой”
төзелешидарәсенә кадрлар

бүлеге башлыгыитеп алды.
Берелдансоң1971елдами
неГидростройның34нчетө
зүмонтажидарәсебашлыгы
урынбасарыитепбилгеләде
ләр. Аннан инде 1972 елда
“Камгэсэнергострой”төзелеш
идарәсенәкүчтем,миңаҗи
тәкче инженертехник кадр
ларбүлегебашлыгывазифа
ларынтапшырдылар.Оешма
зур. Бик күп кеше килә иде
эшкә,көненә400дәнартык.
Әкилгәннәрнеңбарысынада
торуурыныкирәк.Кунакханә
ләрдә,тулайтораклардаба
рысыдатулган.Эшкәкилүче
ләрнекүршетирәавылларга
даурнаштырыргатурыкилде.
Бикавырвакытлариде.1977
елгакадәршундаэшләдем.

–Хезмәттәшләрегездән
аеручакемнәрнехәтерегез
дәтотасыз?

–ҖитәкчеләрдәнАркадий
ВладимировичЭгенбург,Ни
колайМаксимовичИванцов,
ЕвгенийНиканоровичБатен
чукбеләнэшләргәтурыкил
демиңа.Минмоның белән
чиксезгорурланам.ӘЕвгений
НиканоровичБатенчукулва
кыттада,хәзердә,барыбыз
өчендәлегендаршәхесиде.
Бик сирәк очрый торган эк
земплярдипәйтеридеммин
аныңтурында.Андыйлар100
елгабергенәтапкыртуа,ди
ләр.Бикдөресбит.Евгений
Никанорович, шундый зур
башлыкбулуынадакарамас
тан, һәркем белән дә уртак
телтабып,сөйләшәбеләиде.
Аныңбусыйфатыкүпҗитәк
челәрөченүрнәк.

НиколайМаксимович та
биктырыш,эшчәнкешеиде.
Тик характеры текәрәк. Ул
кичке 9 га кадәрбарлык тө
зелешобъектларындайөри.
Әсәгать10дабезнеҗыя.12
гә кадәр утырабыз. Бер дә
зарланмадык, кирәк булгач
эшләдек.

“Камгэсэнергострой”төзе
лешидарәсебашлыгыурын
басары Хәниф Кыям улы
Шәйхетдиновны да хөрмәт
беләнискәалам.Алармиңа
һәрвакыт, бөтен тормышым
буеүрнәкбулыптордылар.

–Гаиләгез турындаәй
тепкитсәгезиде...

– Гаиләм –минемыша
нычлытылым.Тормышиптә
шемНаҗиягә бик рәхмәтле
мин, төзелеш гөрләгән ел
лардагаиләучагыныңҗылы
сын саклап калабелде.Ике
улыбызОлег беләнРөстәм
үсеп, тормышта үзюлларын
таптылар.Хәзербез,әбибе
ләнбабай,балаларыбызның,
3оныгыбызныңуңышларына
куанып яшибез.Инде онык
чыгыбыздабар.Аларбезнең
киләчәк өметебез, ышаны
чыбыз.

–Бушвакытыгызданәр
сәбеләншөгыльләнәсез?

– 80 яшькәҗиткәч әллә
нимайтарып булмый инде.
Яшелчәләр үстерергә яра
там. Аеруча помидорлары
бызуңа.Башкашөгылемюк.
Үзем культураагарту учили
щесын тәмамласам да, бик
тырышсамда,берәрмузыка
коралында уйнарга өйрәнә

алмадым.Спорт беләншө
гыльләнергәяратам.Аңаир
тән 2 сәгать, кичен 1 сәгать
вакытымныбагышлыйм.Фай
дасыбар.Хәзердәкүзлексез
укыйм.

– Алексей Иванович,
юбилей алдыннан нинди
хисләркичерәсез?

–Гомеремзаягаузмады
дипуйлыйм.Хәзерисәнсау
булуыма ихлас шат булып
яшим.

 – Алексей Иванович!
Сезне тагынбер катюби
леегыз белән котлыйбыз,
туганнарыгыз,дусларыгыз
янәшәсендәбәхетлеозын
гомер кичерергә насыйп
булсынСезгә!Тормышип
тәшегезНаҗия апа белән
бергәпарканатлардайгөр
ләшеп, балаларыгызның,
оныкларыгызныңигелеген
күреп, хәерле гомер киче
регез.

Х.СПИРЮШИНА

1967ел.ТүбәнКамаТЭЦыныңбе
ренчеблогыказаныэшлибашлады.

1973ел.Р.Сәләхов,В.Деребизов,В.
Филимонов,У.Наурбиев,Н.Абдуллин,
Р.Сабирҗанов,Н.Әгъләмов,А.Слобо
денюк,В.ВасинһәмН.Шемякиннарның
алдынгыбригадаларыүзләренеңачык
хатларындашәһәрнеңһәмКАМАЗның
барлык төзүчеләрен аз чыгымнар
тотып, тизрәкһәмяхшыракэшләргә
чакырдылар.

1974ел.“Камгэсэнергострой”произ
водство берләшмәсендәБригадир
ларСоветыоештырылды.Аңаэшче
коллективларының иң яхшы әйдәп
баручыларыБ.Лопатин,Н.Шемякин,
Н.Галәветдиновкерделәр.Советның
рәисеитеп“Металлургстрой”бригади
рыСоциалистикХезмәтГероеАлек
сейНаволодскийсайланды.

1975 ел. Чаллыда  ВЛКСМ Үзәк
КомитетыныңберенчесекретареЕ.М.
Тяжельниковбулыпкитте.Улшәһәр
комсомолоешмасына ВЛКСМҮзәк
Комитетыныңкосмостабулыпкайткан
Кызылбайрагынтапшырды.

1980ел.МәскәүдәЗубовскбульва
рында “Олимпиада80”неңтөппрес
саүзәгебинасы “бикяхшы”билгесе
беләнфайдаланугатапшырылды.

1981 ел. Йортлар төзү комбинаты
Чаллышәһәрендәикемиллионква
драт метр торакфайдалануга тап
шырды.

1986ел.“Камгэсэнергострой”медсан
частетөзеләбашлады.

(Гыйнварелъязмасы)

ӘхәтДәүләтулыВәли
яровныңтормышһәм
хезмәтюлыКамгэсэ
нергостройбеләнтыгыз
бәйләнгән.АныңКАМАЗ
төзелешеелларындагы
фидакарьхезмәте“Почет
билгесе”ордены,күпсан
лыРәхмәтхатларыһәм
Мактауграмоталарыбе
ләнбәяләнгән.
Әхәтагакүптәнтүгелси
гездистәсентүгәрәкләде.
Шулуңайданбезаның
тагынберкатхатирәләрен
яңартуынүтендек.

Тормышымның
иңкүңеллечоры

МинемтормышымдаКамгэсэ
нергостройбикзурурыналыпто
ра.Хезмәтюлымныңиңкызыклы
вакытыдашушындатөзелешләр
гөрләгәнчоргатурыкилә.Авто
заводстройоешканнанбашлап
коллективтуплаудакатнашырга,
хуҗалык эшендәҗигелеп тар
тырга туры килде. 1971 елның
март аенда предприятие оешу
турында боерык чыкты, әмин
майаендаурнаштым.Әлегедәй
колачлыэшләрдә тәҗрибәбул
маганлыктан,башлапкитүҗиңел
бирелмәде.Йокысызтөннәркүп
булды.Халыкагылып килә,ба
рысындаурнаштырырга кирәк.
Тулайтораклардаюк.Якынтирә
авылларгатаратабыз,шуннанав
тобусларбеләнэшкәйөртәбез.

Озак та үтмәстән, автоза
водстройлыларөченаерымпо
селок оештыру турында карар
кылынды,һәминдеиюльаенда
эшчеләрне авыллардан вагон
наргакүчерәдәбашладык.Әле
бит вагон куйдымда эшбетте
түгел, уңайлыклар тудырырга
кирәк.Бистәнең коммуналь ху
җалыгы,медпункты,икекибете,
ашханәсе,мунчасы,икебалалар
бакчасы, сигезьеллыкмәктәбе
булдырылды.Шулелныукмәк

тәптә4беренчесыйныфачыл
ды.Поселоктаөчмеңнәнартык
эшчеяшәгәненбеләм.Һәмтөзү
челәрбистәсенә“Автозаводец”
дигәнисембирелде.

үзәкТәнкилүчеләрнең
бәясеТөрле

1971елныңдекабрендәКА
МАЗ төзелешемәйданына ил
хөкүмәтебашлыгыА.Н. Косы
гин килде. “Автозаводец”та да
булды,вагоннаргакерепйөрде.
Берәүләргәкерсәк,иребалакү
тәрепйөри,хатыныкерюа–тәр
тип.Чыксак, каршыга балалар
килә,мәктәптәнкайтуларыикән.
Косыгин сораштыра башлады,
икелеләр аласызмы, шугалак
бармы, дип. Балаларшат, бит
алмалары кызарышкан, сорау
ларга дәррәү җавап бирәләр.
Хөкүмәтбашлыгыбарыннанда
канәгатькалды.

Шундыйкүңеллемәлләрбезгә
дәдәртөсти,канатландыра.Лә
кинкайчакаңлашылмаучылыклар
да килепчыга.1974елныңҗәе
истәкалырлыкбулды.Бервакыт
төзелешмәйданынапартиянең
өлкәкомитетысекретареМихаил
Троицкийбеләнүзәккомитетның
бүлекмөдиреБорисовкилептөш
теләр.Менәшулүзәктәнкилгән
түрәләртөшкеашкаэшчеләргә
балыкашатканөченминепарти
ядәналаяздылар.Әулчәршәмбе
–бөтенилбуенча“рыбныйдень”
иде.Шул гына коткарып калды
бугайулчакта...

ҖиТәкчеләрүрнәкиде
Берберартлытөзүмонтаж

идарәләреоешты,һәрподраз
делениеконкретзаводтөзеле
шенә беркетелде.Шушы олы
оешма белән акыллы җитәк
челәридарәитте.Минемөчен
бигрәк тәВладиславАлексан
дровичФоменко үрнәк булды.
Миннәнберазсоңраккилдеул.
Тавышкүтәрми генә, күз кара
шы,елмаюыбеләнбуйсындыра
беләторганкешеиде.Братски
да эшләп килгәннәргә карата
ул чакта “Наймушинмәктәбен
узган”дигәнбәяләмәкулланы
лаиде.Әбездәинде“Фоменко
белән эшләгән” дип бәя бире
лә башлады.Фоменкодан соң
ВладиславНиколаевич Гостев
килде,улдабиккешелеклебул
ды.Себердәчыныкканкешеләр,
биккүркәмсыйфатлархасиде
барысынада.

Бер мисал. Квартиралар
бирелә башлагач, һәммәсе үз
ягына тарткалый башлады –
профсоюз да, тегесемонысы
да.Фоменкоминечакырдыда
кисәтте: “Беркемне тыңлама.
Соңгычиктәүзеңҗавапбирә
се,шуныуйла”,–диде.Прин
ципиальиде.Миндәкешеләр
беләнэшләүдәаларданүрнәк
алыргатырыштым.Минемтөп
бурыч–яшәүһәмэшләүөчен
уңайлышартлар булдыру. Иң
мөһиме – кешеләр канәгать,
рәхмәтлебулсын.

комиссарларролен
башкардым

Кечкенә чакта, революция
батырлары турындафильмнар
караганда,мингелкомиссарлар
гасокланаидем.Күрәсең,коман
диртүгел,аныңярдәмчесеми
немхолкымаякынбулган.Үзем
дәбит тормышта комиссарлар
роленбашкардымдияргәбула.
АрмияхезмәтеннәнсоңДонбасс
шахталарындакүмеркистем.Ан
дакомсомол,җәмәгатьэшендә
теләп катнаша идем. Авылга
кайткач та (Биләр районы (хә
зергеАксубай)Тахталыавылы)
башлангычкомсомолоешмасын
җитәкләүне йөкләделәр. Бик
килешеп, күңелле итеп төрле
чаралар оештыра идек. Яшь
ләрбелән“Галиябану”нысәхнә
ләштереп,авыллардакүрсәтеп
йөргәнебезистә.Озактаүтмәде,
районпартиякомитетынаинст
рукторитепчакырдылар.Район
беткәч,Чистайзонасыпартияко
митетынаалдылар.Югарыпар
тиямәктәбентәмамладым.

Гомеремнең иң күп өлешен
төзелешкә багышладым, һәм
шуныңбеләнбәхетлемен.1985
елга кадәр Автозаводстройда
эшләдем. Тракторозаводстрой
трестыоешкач,Е.Н.Батенчук
мине шунда үгетләп җибәр
де,табельсанымда0001иде.
ТрестныңидарәчесеВ.Н.Ель
цовбулды.Аныңбелән“нульдән
башлап”тугызелэшләдек.Мин

аныңкөнкүрешһәмкадрларбу
енчаурынбасарыидем.

Менәшулай, комиссарлар
кебек,гомерембуекешеләрара
сындабулдым.Хезмәтюлымда
кыенлыкларбулды.Әмма,яңа
даншулай ук башлар идеңме,
дисәләр,һичикеләнмичә,“әйе”,
дияридем.

сәламәТбулуның
ТөпшарТы

Тылыңныкбулукирәк.Хаты
нымФлераныңхолкыбикәйбәт.
Тәүлекнеңкайсысәгатендәкай
тыпкерсәмдәсорауалыпинтек
термәде,кайнарашыһәрвакыт
әзерторды.Үземдәпыртузып
мөнәсәбәтләр ачыклауны өнә
мим,тынычкынааңлашуяклы.

Эчмитартмыйяшәдем.КАМАЗ
заводларын төзегәндәҗәяүләп
күпйөререгәтурыкилде,минем
аякбасмаганучастоккалмагандыр
–буминемөченчыныгубулган,
күрәсең.Физикхезмәттәнтайчын
мадым,әледәүзембулдыраалган
эшнекешегәкалдырмыйм.

Р.КАМАЛОВАязыпалды

ӘхәтВӘЛИяРОВ:



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

Ваклап сату бәясе килешү буенча
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“Камгэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 
тү бән дә ге хез мәт кәр лә рен юби лей ла ры 
бе лән кот лый:

СанияСадретдинкызыИсрафи
лова – җы еш ты ру чы,

РәсимәРәшиткызыЗарипова – 
кран чы,

РәдисШәйхелмәрдәнулыШәйгар
данов – җил лә тү һәм кон дин ци о нер
лаш ты ру сис те ма ла рын ре монт лау һәм 
алар га хез мәт күр сә тү бу ен ча сле сарь,

ЮрийАндреевичПасыев – КИ ПиА 
на лад чи гы,

ОльгаВладимировнаСоболева – 
элект ро мон тер,

БулатМарат улыӘгъләмов – 
учас ток баш лы гы,

ЕвгенийВячеславовичСидоров – 
ка пи таль ре монт лау һәм ме талл конст
рук ци я ләр це хы сле са ре,

ДмитрийВалентиновичЧехлов
– транс порт це хы ның бе тон су ыр ту 
җай лан ма сы ма ши нис ты,

АртемСергеевичМихеев – ти мер
бе тон эш лән мә ләр һәм конст рук ци я
ләр не фор ма га са лу чы,

Якты көннең һәрбер иртәләре
Килсен сезгә кояш, нур булып.
Сәламәтлек, бәхет юлдаш булсын,
Куанычлар килсен ургылып.

* * *

85 яшь лек 
юби ле е гыз бе лән!

КиммәтШәрипулыШәрипов,
75 яшь лек 

юби ле е гыз бе лән! 
НәҗибәГаликызыГарифуллина,

70 яшь лек 
юби ле е гыз бе лән!

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

Электрчелтәрләрепредприятиесе
коллективы

* * *
МаратШакирулыБибишев – Яр 

Ча лы шә һәр нең мак тау лы граж да ни ны,
АлександрНикифорович Уша

ков – тыл хез мәт кә ре, “От делст рой2” 
ве те ра ны,

НәкыяГыйльметдинкызыБагав
цева – тыл хез мәт кә ре, “Гид ро ме ха ни
за ция” оеш ма сы ве те ра ны,

ЛюцияМәгъсүмкызыШушпано
ва – тыл хез мәт кә ре, Ком со мол ра йо ны 
Ве те ран нар со ве ты әгъ за сы, Камгэсэ
нер гост рой медс ан час те ның элек ке ге 
хез мәт кә ре.

Комсомолрайоны
Ветераннарсоветы

Кайвакытавырыпкиткәндәхә
леңнедаруларбеләнгенәтүгел,
яхшыкәефбеләндәҗиңеләйтеп
булаикән.Тизрәксавыгасыгыз
килсә,түбәндәгекиңәшләрнето
тыгыз.

Кызма!
Тизярсыпкитү, тынычсызлануарка

сындаяра төзәлүдәозаккарак сузыла.
Тизкызыпкитүчеләрнеңтәнендәгеҗәрә
хәтләр4көнгәозаграктөзәләикән.Мон
дыйавыру ярсуын тышка чыгарамы, үз
эчендәтотамы–мөһимтүгел.Галимнәр
моныкортизолдипаталгангормонкүпбү
ленепчыгубеләнаңлата.Улгормоняра
төзәлүенәкренәйтәикән.

Чәчәкләрүстер
Кайбер гөлләрмикробларныбетерә

торганфитонцидларбүлепчыгара.Хло
рофитум, чормавык, спатифиллум дип
аталгангөлләрһаваныбикяхшычистар
та.Алоэзарарлымикробларныңкүләмен
4 тапкыр киметә.Фикус, дәфнә яфрак
лары,лимон, чормавык,миртһавадагы
күгәрекгөмбәчекләренкиметә.Ярангөл
кәефнеһәмкүрүсәләтеняхшырта.

Төсләрнедөрессайла
Башавыртудан зәңгәр төс коткара.

Кызгылтсарытөсбөерһәмбәвелкуыгы
эшен яхшырта.Сары төс организмның
чистарынуына,шешләрдән,хроникброн
хиттан,азканлылыктанарыныргаярдәм

итә.Ачыкзәңгәртөсканбасымынтөше
рергә, аппетитныачаргабулыша.Яшел
төсарыганлыктан,невроздан,йөрәкавы
руларыннанфайдалы.

Музыкатыңла
Дөрессайланганмузыкасавыгунытиз

ләтә.Инсульткичергәнкешеләргәтизрәк
аяккабасуөченмузыкатыңлауфайдалы.
Җырһәммузыкатыңлаганнарныңхәтер
ләре90көннән–60процентка,китапукы
ганнарның18проценткаяхшырган.

Көндезйоклапал
Көндезгейокысавыгунытизләтә,җә

рәхәтләртөзәлүен,сынгансөякялгануын
тизләтергә ярдәмитә.Йокывакытында
кеше савыга, организмның эшчәнлеге
җайга салына, иммун системасыактив
лаша.

15февраль–СоветгаскәрләренӘфганстаннанчыгаруга25ел

15февральдәилебезкүптәнга
дәткәкергәнистәлеклекөннәрнең
берсен–СоветгаскәрләренӘф
ганстаннанчыгаруга25елтулу
ныбилгеләпүтә.

Әфган сугышында 1679 чаллылы
катнашты.Шуларның 33е һәлак бул
ды, 40 тан артыграгы туган якларына
җәрәхәтләр алып, инвалидлар булып
әйләнеп кайттылар.Әфган сугышында
катнашкан якташларыбызның күбесе
Ватаныбызгафидакарьхезмәткүрсәтүе
һәмбатырлыкларыөченорденнарһәм
медальләр, башка дәүләт бүләкләре
беләнбүләкләнделәр.Безнең“Камгэсэ
нергострой” акционерлыкҗәмгыятендә
дәӘфганюлын узучылар бар. Бүгенге
көндә   акционерлык җәмгыятендә 10
әфганчыисәптәтора.Болар–“Строй
Кран”,“КамгэсЗЯБ”,“Железнодорожник”,
“Градостроитель”  оешмалары,Электр
челтәрләре предприятиесе вәкилләре.

Менәалар:А.А.Ремизов,С.В.Королев–
Электрчелтәрләрепредприятиесе,Р.М.
Мәхмүтов–“КамгэсЗЯБ”ҖЧҖ,Р.Ш.Хөс
нетдинов,В.Н.Имамиев,Э.Х.Хөснет
динов,А.В.Киндюшенко–“СтройКран”,
А.Г.Садыйков–“Градостроитель”ҖЧҖ,

С.Н.Макаров,В.Н.Пузанов–“Железно
дорожник”ҖЧҖ.Үзхезмәтләренлаеклы
узганкамгэсэнергостройлыәфганчылар
үрнәгендә ничә буын ирегетләр үсте
һәмзурҗаваплылык,горурлыкхисебе
ләнсолдатхезмәтенүтте.Безаларның
барысы алдында да түбәнчелек белән
башиябез.

Кичәшәһәребезнең1нчеПостында
7мәктәпукучылары“Постчыанты”тап

шырдылар.Әлеге тантанада “Камгэсэ
нергострой” ААҖ сугыш һәм хезмәт
ветераннары, әфганчыкамгэсэнергост
ройлыларАндрейРемизовһәмСергей
Королев, укучыларның атааналары
катнашты.

Әлегечараныоештырудаполковник
Г.Н.Мокану,капитанН.А.Бердников,
сугышта катнашучының улыР.Ш. Ах
кәмов  һәм “Камгэсэнергострой” ААҖ
Ветераннар советы зур активлык күр
сәттеләр.

Быел Совет гаскәрләрен Әфган
станнанчыгаруның25еллыгынабагыш
ланганмитинг«ВатанАна»мемориаль
комплексыянындауздырылачак.

белдерүләр
20февраль көнне “Камгэсэнергост

рой”ААҖБашкармадирекциясебина
сындаВладимирВысоцкийның иҗади
мирас үзәгендәКамгэсэнергострой ве
тераннарыарасындашахматһәмшашка
буенчатурнируздырыла.

Башлана10сәгатьтә.
Турниргарәхимитегез,хөрмәтлеве

тераннарыбыз!
* * *

21февралькөнне“Энергетик”мәдә
ниятсараендаБашкортстанрайоннарын
нанчыккантатарларныңочрашукичәсе
булачак.Башлана18сәгать30минутта.
Керүирекле.

Белешмәләрөчентелефон701650.

30январьда“Камгэсэ
нергострой”ААҖбаш
кармадирекциясенең
утырышларзалында
акционерларҗәмгыяте
неңВетераннарсоветы
һәмбүлендекпредп
риятиеләрнеңпрофсо
юзкомитетырәисләре,
кадрларбүлегебашлык
ларыһәмветераннар
советырәисләренең
берләштерелгәнутыры
шыбулды.

Анда“Камгэсэнергострой”
ААҖВетераннарсоветының

узган елгы эшчәнлеге һәм
киләчәккә планнар турында
гыдокладбеләнВетераннар
советырәисеСалихҗанГали
улы Гайниев чыгыш ясады.
Докладтанкүренгәнчә,Вете
раннар советы тарафыннан
күп чаралар үткәрелгән.Ве
тераннарыбыз бүгенге яшь
буынны тәрбияләүдәдә, ха
лыклар дуслыгын ныгытуда
да,акционерлыкҗәмгыятенең
матур традицияләрен яшь
ләргәтапшырудадашактый
эшләрбашкарылган.Укучы
ларбеләночрашуларакцио
нерлыкҗәмгыятенеңбашкар
мадирекциясебинасындада,

мәктәпләрдә,колледжларда,
ИНЭКАныңтөзелешфакуль
тетында,1нчеПосттадаүт
кәрелүебилгеләпүтелде.Бу
чаралардаР.И.Җәләев, А.
В. Зотов, К.М.Альчиков,И.
М.Миннемөхәмәтдинов, С.
В. Хафизов, Р. Г.Шагазина,
Ә.Д.Вәлияров,Г.А.Геворгян,
В.А.Рукина, К.Ш.Нотфул
лин,Р. Г.Арифҗанова,Н.Т.
Абдуллин,Н.А.Павлов,Т.Ф.
Шәйхетдинов,В.С.Бычков,И.
К.Кашеваровактивэшалып
барганнар.

Әагымдагыелпланнары
накилгәндә,төзелешоешма
сыныңхезмәттрадицияләрен
пропагандалау,легендарЕв
гений Никанорович Батен
чукның 100 еллыгына, Бөек
Ватан сугышындаҖиңүнең

70, “Камгэсэнергострой” ак
ционерлыкҗәмгыятенең 50
еллыгынаәзерлекмәсьәлә
ләретикшерелде.Республика
күләмендәәһәмияткәиябул
ган әлеге вакыйгаларга һәр
бүлендекпредприятиеәзер
ләнергәтиешикәнлегеассы
зыклап үтелде. Ветераннар
советы рәисеС. Г. Гайниев
залдагыларныңшулайукКА
МАЗ төзелеше ударниклары
слетына   әзерләнә башлау
кирәклегетурындадаисләре
нәтөшерде.“Безнеңветеран
нарыбыз узган елакционер
лыкҗәмгыятендәгенәтүгел,
шәһәребездәузганчараларда
даактивкатнаштылар,быел
да алар һәр эштә активлык
күрсәтерләр дип ышанам”,
–дидеул.

Ветераннарсоветында

Белсәң–зыянитмәс


