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Яңапродукция

19апрельдә “Витязь” спорт комп
лексында ТР мөселманнары диния
нәзарәтеһәмЧаллымөхтәсибәтемө
селманяшьләреарасындататарчакө
рәштурнирыуздыра.Анда18яшьтән
узган, намаз укучы,физик әзерлекле
егетләркатнашаала.Турниралдыннан
алар намаз укыйбелүгә тест узачак.
Турнирныңиңзурбүләге–хаҗсәфә
ренәюллама.

Республикадамөселманнар өчен
ышанычтелефоныэшлибашлады,дип
хәбәритә islamtatar.ru сайты. 8 (843)
2024202 телефонынашалтыратып,
исламдинетурындасорауларгаҗавап,
психологикһәмюридикярдәмалырга
мөмкин.Ышанычтелефоныэшкөннә
рендәиртәнгесәгать9данкичке6га
кадәрэшли.

2013елдаЧаллыдагыпредприятие
һәмоешмаларда42бәхетсезлекочра
гыбулган,шуларның15еүлембелән
тәмамланган.Агымдагыелныңберен
чекварталында11очрактеркәлгән,8
кешеавыр тәнҗәрәхәтләреалган, 3
кешенеңгомереөзелгән.

ЧаллыныңВесенняяурамыСалих
Ерзинисеменйөртәчәк.С.Ерзин–ре
волюциягә кадәрге чорның эре ме
ценатларыннан берсе. 1903 елда ул
Мәскәүдәге хәзергеҖәмигъмәчетен
салдырунытулысыбеләнүзөстенәала
–40000сумакчабүлепбирә.

ЕлахырынаЧаллыдаяңатрамвай
юлысалыныпбетәргәтиеш.РәисБе
ляевпроспектыннанПединституттук
талышынакадәррельсларсалуөчен
республикабюджетыннан530млнсум
акчабирелә.Юлсалучыларгарельслар
үткәрүгәкомачаулыйторганагачларны
кисәргә,75рекламащитынһәмалты
сәүдәпавильонынсүтепалыргатуры
киләчәк.Төзелешбарышында22тукта
лышпавильоныурнаштырылачак.

“Киң профильле станокчы” –шә
һәрдәшулисемдәгебөтенроссияһө
нәриосталыкбәйгесе узачак.АныЛ.
Б.Васильевисемендәге политехника
колледжыбазасындаүткәрүпланлаш
тырыла.Конкурста16–18яшьлекегет
ләрһәмкызларкатнашаала.Аларның
осталыгынашәһәрреспубликапредп
риятиеләрендә эшләүче технологлар
һәмтәҗрибәлеҗитәкчеләрбәябирә
чәк.Мондыйбәйгебезнеңшәһәрдәбе
ренчемәртәбәоештырыла,дипхәбәр
итәхакимиятнеңматбугатхезмәте.

“Энергетик”мәдәният сарае, “Ва
танана”мемориалькомплексы,Энту
зиастларбульвары,Азатлыкмәйданы,
ГабдуллаТукайскверытерриториялә
рендәбушлайWiFiэшлибашлады,дип
хәбәритәnabchelny.ruсайты.Мондый
мөмкинлектән чаллылылар 2011 ел
данбашлапфайдалана.Идеясе–шә
һәр хакимеВасилШәйхразиевныкы.
БушлайWiFi октябрьбашынакадәр
гамәлдәбулачак.

Быелмайаендаелдагыгакараганда
озагракялитәчәкбез.1,2,3,4,9,10һәм
11майялкөннәребулачак,дипхәбәр
итәләрТатарстанныңХезмәт,мәшгуль
лекһәмсоциальяклауминистрлыгын
нан.Билгелебулганча,1Май(Язһәм
Хезмәтбәйрәме)һәм9Май(Җиңүкө
не)–бәйрәмкөннәре.3,4,10һәм11
май–атнаахырыяллары.Ә2майга
быел4гыйнвардагыялкөнекүчерел
гәниде.Моннантыш,30апрельһәм8
май–кыскаэшкөннәребулачак.

Ерактагыобъектларда

Камгэсэнергостройның
төпобъектларыннанберсе
–“Гознак”федеральдәү
ләтунитарпредприятиесе
неңфилиалыКраснокамск
(Пермькрае)кәгазьфабри
касындабанкнотһәммах
суссакланулыкәгазьләр
җитештерүцехытөзелеше.
Проектбуенчаяңа,заман
чалаштырылгантехнологик
линияләрнеурнаштыруөчен
производствокорпусы,шу
лайукчелтәрләр,коммуникация
ләр,административһәмбанкнот
һәммахсускәгазьләрөченсклад
биналарыторгызукүздәтотыла.
Объектныңгенеральподрядчы
сы–“Камгэсэнергострой”ААҖ.
Анытапшыру2015елныңноябрь
аенабилгеләнгән.

– 7 апрельгә төзелеш мәйданын
дасубайкагубуенча11җайланмаур
наштырылды, субподрядта эшләүче
4 оешма тарафыннан 2236 субайның
1312сеутыртылдыинде,–дипбелдерә
“Камгэсэнергострой” ААҖ генераль
директорының производство буенча
урынбасарыАйратӘхмәдиев.–Субпод
рядта эшләүче “ПМУ1 КамГЭС” оеш

масы коллективымодульшәһәрчеген
комплектлаштыру беләншөгыльләнә.
Әлегешәһәрчек“МИТстроймонтаж”тө
реккомпаниясенең250вәкилекилүенә
урнаштырылган булырга тиеш. Төркия
төзүчеләремайаендаобъекттамонолит
эшләренбашлапҗибәрәчәкләр.

Ә Камгэсэнергостройның бүлендек
предприятиеләреннәнобъектта“Строй
Кран” җир эшләрен алып бара. “КИТ”
ҖЧҖҗылылыктрассасынкүчерүбелән
шөгыльләнә.Көнсаентөзелешмәйда
нында 100150 кубометр бетон кабул
ителә,эшләртәүлекбуеалыпбарыла.

Крас но камск кə газь фаб ри ка сы 120 
төр дəн ар тык кə газь җи теш те рə. 
Алар Рос сия, БДБ һəм Ев ро со юз дəү-
лəт лə ре нең по лиг ра фия пред при я-
ти е лə ре та ра фын нан фай да ла ны ла. 
Про мыш лен ность про дук ци я се нең 40 
про цент ка якы ны фаб ри ка өле ше нə 
ту ры ки лə. Тө зе леп ки лү че объ ект 
җитештерү  кү лə мен һəм ас сор ти-
мен тны шак тый арт ты рыр га мөм-
кин лек би рə чəк. Яңа кор пус та 100 гə 
якын өс тə мə эш уры ны оеш ты ру күз дə 
то ты ла.

Күзәнәклебетонзаво
дындайөзлеккирпече
неңяңатөренҗитеште
рүҗайгасалынды.

“КамгэсЗЯБ”ҖЧҖ ге не-
ральди рек то рыныңберенче
урынбасарыНи ко лайВалерь
евичТа зовбилгеләпүткәнчә,
яңатөрпродукцияҗитештерү
неҗайгасалукүзәнәклебетон
цехындагы“Фрима”линиясен
тулы куә тенә эшләтү мөм
кинлегенбирәчәк.Читилдән
кайтартылган, бер сменага
1000 квадрат метр продук
цияэшләпчыгарырга сәләт
лепресснымөмкинбулганча
нәтиҗә лефайдаланумаксат
итепкуела.

Кирпечнең яңа төрен чы
гарудазяблыларТула,Белго
родшәһәр ләрендәге предп
риятиеләрнең тәҗрибәсен
үрнәк итеп алганнар. Завод
белгечләревибропрессланган
кирпечнең ул өлкәләрдә ни
дәрәҗә дәпопулярикәнлеген
үзкүзләребеләнкүрепкайт
каннар. “Чыннан да, андый
кирпечтән салынганйортлар
күрер күзгә бикматур, – ди
НиколайВалерьевич.–Әиң
мөһи ме–аларбикныкбула,
чөнки кирпечнең чыдамлыгы
йөзелгакадәрҗитә”.

Яңа төр кирпеч “Камгэс-
ЗЯБ” ка торак төзелешендә
тулыкомплектлылыккаирешү
мөмкинлегенбиргән.“Моның
өченбезгәнәкъменәйөзлек
кирпечләре генәҗитми иде,
–дипдәвамитәН.В.Тазов.
– Заказчылар да көтә иде
инде аны.Бизәлешягыннан
төр ле зәвыкны канәгатьлән
дерә алырбыз дип уйларга
кирәк,чөнкитөсләрнесайлау
мөмкинлегебар.Заказчылар
да,шәһә ребездә яшәүчеләр
дә ошатырлар дип өметлә
нәбез”.

Яңа төр продукция кул
ланылачак беренче объект
– Алабугада салыначак 260
урынлы балалар бакчасы.

Алга таба 41 нче серияле
йортларныңбарысындашу
шы төр кирпечкә “бәйләргә”
җыеналар. Йөзлек кирпеч
ләре маң (фасад), иргәнәк

(перегородки), эргә (цоколь)
салуда кулланыла. Ихтыяҗ
туганда, продукцияне күпләп
җитештерү неҗайга салу кы
ентүгел:берсменада20000
данәкирпечэшләпчыгарырга
сәләтлелиниядәэшнеөчсме
налыитепкөйләүмөмкинлеге
күздә тотыла. Хәтта өстәмә
эшчеләралудакирәкбулма
ячакикән.

Вибропрессланганкирпеч
чыгара башлауга зяблылар
зурөметләрбаглыйлар. “Ли
ниядә тротуар түшәү өчен
кирәкле 16 төрле продукция
эшләпчыгарыла.Ләкиналар
гакышынихтыяҗкимитөшә.
Әбезмөмкинлекләрнееләй
ләнәсенәтиҗә лефайдалану
өчен тырышырга тиешбез, –
дикүзәнәклебетонцехыбаш
лыгыРинатРамазанов.–Бер
төрдән икенчесенә күчү дә
катлаулы түгел, 3040минут
вакыткитә.”

Гомумән, “Фрима” линия
сендә ассортиментны тагын
да киңәй тү мөмкинлеге бар

икәнәле.“Аныңкуә те50про
центкагынафайдаланыла,–
дипаңлатабезгәН.В.Тазов.–
Әйтик,тротуарплитәләребе
ләнбезЧаллыныгынатүгел,

якынтирәшәһәр ләрнең ба
рысындатәэминитәалабыз,
әлезаводтазапаспродукция
дә бетеп тормаячак. Кызга
ныч,нисәбәпледер,шәһәр дә
һаманасфальтҗәюнекулай

раккүрәләр.Юкса,брусчатка
чыдамракта,суҗыепятмый,
кирәк булса алыштыруы да
кыентүгел”.

Заводтаелбашыннанта
гынберяңалыккертүгәиреш
кәннәр:газобетонҗитештерү

линиясенкамилләштерүюлы
беләнкалдыксызэшләүгәкүч
кәннәр.Күзәнәклебетонцехы
башлыгы Ри нат Ра ма за нов
әйтүенчә, кайтаргыч шлам
(возвратныйшлам)линиясен
(астагырәсемдә)көйләүмөм
кинлеге2005елданөйрәнелә
башлаган.  Линияне көйләү
кыргыч конвейер, болгаткыч
һәм торба үткәргечләр, кап
качлар,шламнасосы систе
маларына кагылган.Проект
лау,монтажлау эшләрен за
водхезмәткәрләреүзкөчләре
беләнбашкарганнар, читтән
белгечләрҗәлепитү хаҗә те
чыкмаган.

Шулайитеп,елбашыннан
калдыклар беркая чыгарып
түгелми, ә газобетонҗитеш
терүдәкулланыла.“Нәтиҗә дә
продукциянеңсыйфатыяхшы
ра–икенчелшламавтоклавта
бетонны кристаллаштыручы
төп элемент булып тора, –
дипдәвамитәРинатҖәүдәт
улы.–Безнеңфаразларбуен
ча,икенчелшламкуллануны
көйләүгәкиткәнчыгымнарел
азагына капланачак, әлеге
яңалыкозакламыйтабышки
терәбашларгатиеш”.

Күргәнебезчә, “Камгэс
ЗЯБ”такамиллеккәомтылыш,
җитештерүнеңотышлыюлла
рын эзләү туктаусыз дәвам
итә. Бары тик продукциягә
ихтыяҗ артуны гына теләр
гәкала.

Лаборант Əсфирә Нуриева кирпечнең сыйфатын тикшерә
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Бүлендекпредприятиеләрдә

Хөрмәт

Инженерлыкчелтәрләреһәмком
муникацияләрүткәрү–бикүзен
чәлеклеэш.“Камгэсэнергострой”
ААҖсоставындагы“Спецстрой”
ҖЧҖәнәшулюнәлештәспециаль
ләшкәноешма.Коллективтабарлы
гы80кеше.Хәзергевакыттапредп
риятиебелгечләреКазандагыһәм
Камааръягызонасындагыобъект
лардаэшли.

ОешманыңбашинженерыОлегКирил
ловсүзләренәкараганда,“Алабуга”икъти
садизонасындаһәм“Тримедведя”коттедж
поселогында,Чаллыныңяңамикрорайоны
–Мәләкәсаръягындаҗылылыктрассала
ры,суүткәргечһәмканализацияторбалары
салу бүгенге көндә иң күләмле эшләрдән
санала.Спецстройлыларалгатабадаикъ
тисадизонадаэшләячәкләренәөметләнә
ләрһәмИннополиста,ТүбәнКамасәнәгать
зонасындазаказалугаәзерләнәләр.“Иңзур
күләмнәрне “Алабуга” икътисади зонасы
беләнТАНЕКОбирердип уйлыйбыз,шул
уквакытта,билгеле, зурбулмаганобъект
лардандабаштартмыйбыз”,–дибухакта
ОлегНиколаевич.

Оешмабелгечләреннәнбертөркембү
генге көндәМәләкәс аръягында балалар
бакчасытөзелешендәэшли.Бакчабинасын
җылылыктрассасынатоташтырганнаринде.
Хәзергевакыттасуүткәргечһәмканализа
цияторбаларысалалар.Объектзурбулмаса
да,беразкыенлыкларкилепчыккан.Шулар
данберсе–җирказуөченрөхсәтязуыалу
да.Торбасалучыларгатөзелешмәйданын
уратыпалганкоймадантышкыяктаэшләргә
турыкилә.Коймаларныкүчерепбулмыйбит
инде,шуңакүрәаерымордералуталәпите
лә.Буисәөстәмәмәшәкатьдигәнсүз.Торба

салучыларгатагынобъекттирәсендәүсеп
утыручыагачлар, электр үткәргечләрһәм
башка төрле үзенчәлекләрбеләнисәплә
шергәтурыкиләәле.

Документларалуберикекөнкулларын
тотсада,төзүчеләрграфиктанкалышмый
лар.УчастокбашлыгыАндрейИваненкоисә
һавашартларыныңдаэшнекатлауланды
руынбилгеләпүтте.“Бакчабинасыныңике
ягындадаказыргатиешбез,–дидеул.–Әле
язгыпычрактабикәлләкаякитепбулмый.
Техника белән дәмәшәкать чыгып тора.
Җирләркибәтөшкәч,барысыдакөйләнер,
темплардаартыр”.

Һәробъектта эретеп ябыштыручылар
ның,торбаялгаучыларныңаерымтөркемнә
реэшли.Белгечләрнеңкайберләрен,әйтик,
полиэтиленчыларны,махсускурслардаукы
талар.Эретепябыштыручыларныңмахсус
белемлеләре бар, чөнкиюгары басымлы
үткәргечторбаларсалуөченаерымхәзер
лекталәпителә.Әлегәбелгечләрҗитә,ә
җәйгәкешеләрсанынарттыратөшмәкчеләр
икән.Чөнкиҗәйкөнеэшкүләмнәреартуын
көтәләр.Бунисбәттәнбашинженерәзергә
бәзербулыпутырмыйча, даимиэзләнүдә
икәнлекләренәишарәли: “Эшсезтүгелбез,

ләкиняңаобъектлар кирәкбезгә, –диО.
Н. Кириллов. –Әлбәттә, без Камгэсэнер
гостройобъектларыннан тышзаказларда
табарга тырышабыз.Эзләнәбез, тәкъдим
нәрнеөйрәнәбез,тендерлардакатнашабыз.
ӘлеменәЯрЧаллыҗылылыкчелтәрләре
компаниясешәһәрдә торбаларалыштыру
беләншөгыльләнүгә тендер уздыра, анда
катнашабыз,Чаллыдаэшбулырдипкөтә
без.Шөкер,конкурентларарасындатөшеп
калганнардан түгелбез.Эшкүләмнәреар
тугайөзтотабызикән,безколлективыбызга
тәҗрибәлеһөнәрияләрен,осталарнытагын
дакабулитәргәәзер,килсеннәргенә.Бүген
төзелешбазарында эшҗитәрлек, безнең
перспектива өметле. “Камгэсэнергострой”
ААҖ ярдәме белән куелганмаксатларга
ирешербездипышанабыз”.

Р. КА МА ЛО ВА

“Камгэсэнергострой”ачык
акционерлыкҗәмгыя
тебеләнЕ.Н.Батенчук
исемендәгеикътисадтө
зелешһәмЯрЧаллытө
зелешкөллиятләреара
сындакүпьеллыкхезмәт
тәшлекяшәпкилә.Әлеге
укуйортларынтәмамлау
чыларсаныелданеларта
бара.Шулайбулыргати
ештердә,чөнкитөзелеш
тармагыныңалгабаруы
яңабелгечләр,яшькадр
ларталәпитә.

Күптән түгел “Камгэсэнер
гострой”ААҖбашкармадирек
циясенеңактларзалындаЕ.Н.
Батенчукисемендәгеикътисад
төзелешһәмЯрЧаллытөзелеш
көллияте студентларына һәм
укытучыларына бүләкләр тап
шыру тантанасы булды. Евге
нийНиканоровичБатенчукның
тууына100,Камгэсэнергострой
оешуга50елтулууңаеннанүт
кәрелгән чарадаТРТөзүчеләр
берлегевәкилеМ.В.Ризванов
такатнашты,бүләкләртапшыр
ды. “Камгэсэнергострой” ААҖ
исеменнән бүләкләнүчеләр
не акционерлык җәмгыятенең
җәмәгатьчелек белән элемтә
бүлеге башлыгыС. Г. Гайниев
тәбрикләде.

Әтантананыңкадерлекунак
ларытөзелешветераннарыиде.
ЗалдагыларветераннарыбызР.
И.Җәләевне, К.М. Альчиков
ны,Р. Г. Арифҗанованы,С.В.
Хафизовны,А.В.Зотовны,А.И.
Запускаловны,С.И.Уразаевны,
А.П.Геворгянныкөчлеалкыш
ларбеләнкаршыалдылар.Үсеп
килүчебуынны,яшьтөзүчеләрне
КАМАЗ,Чаллышәһәрентөзүче
ләрнеңданлытрадицияләрендә
тәрбияләүгә зурөлеш керткән
нәре һәмСоциалистикХезмәт
ГероеЕ.Н.Батенчукныңтууына
100 тулу уңае белән аларның
барысына даРәхмәт хатлары
тапшырылды.

Әйткәнебезчә,бүләкләнүче
ләрарасындаяхшыукучыһәм

җәмәгатьэшләрендәактивкат
нашучыстудентлардабариде.
Тантанаалдыннанбезаларның
кайберләребеләночрашыпсөй
ләштек.

АлияГабидуллина–3нче
курс студенты, колледжгаМөс
лимрайоныБаланныавылын
нан килгән. Укуын бик ошата.
Белгечлеге–торакйортларһәм
корылмалар төзелеше. “Укырга
кергәндәсметабуенчакитәрмен
дипуйлаганидем,–диАлия,–
хәзер инде уйфикерләрем үз
гәрде,чөнкиархитектурадабик
ошыйбашлады.Дүртенчекурста
без сметаныәйбәтрәк өйрәнә
чәкбез.Кайсыбелгечлекнесай
лавымшунда билгеле булыр”.
Алияколледжнытәмамлаганнан
соңюгары ук йортында белем
алутурындауйлый.Әәлегәкол

леджда тырышып укый, бигрәк
тәсызым,смета,производство
ныпроектлау,архитектурафән
нәреняратыпүзләштерә.

ӘбүзәрГулиевшәһәребез
нең1нчемәктәбентәмамлаган.
Е.Н.Батенчукисемендәгекол
ледждаукуыбеләнбикгорурла
наул.Киләчәктәэлектрһәмгаз
беләнэретепябыштыручыбулу
теләгеаныәлегеколледжгаалып
килгәндә.Төзүчеһөнәренсай
ларгатөзелештәэшләүчеәтисе
һәм абыйсы үрнәк булганнар.
Әбүзәр, төзелешфәннәрен үз
ләштерүбеләнберрәттән,спорт
беләншөгыльләнергәдәвакыт
таба:футболуйный,кикбоксинг
беләнмавыга.Спортмастерлы
гынакандидаттаәлеул.

Рәсүл Хәйбрахманов  9 
нчысыйныфнытәмамлаганнан

соңикедәуйламыйЯрЧаллы
төзелешколледжынаюлалган,
техниктөзүче булырга җыена.
“Төзүчеләрһәр заманда кирәк,
–диРәсүл.– Дөньяларничек
кенәүзгәрсәдә,кешеләргәяшәү
өчен торак кирәк булачак,шу
ңакүрәминбуһөнәрнесайлап
ялгышмадымдипуйлыйм”.Аңа
бигрәк тә төгәлфәннәр ошый.
“Укытучыларыбыз без киләчәк
тормышка,сайлаганһөнәрләре
безгәһәрьяклапәзербулсыннар
өчен барысын да эшлиләр”, –
дипостазларынабикрәхмәтле
булуларынбелдерәРәсүл.

  ТатарстанТөзүчеләрбер
легенеңстипендиясенәлаекдип
табылганДинараЗиязетдинова 
Е.Н.Батенчукисемендәгетөзе
лешикътисадкөллиятендә“Би
наларһәмкорылмалартөзүһәм

эксплуатацияләү” белгечлеген
үзләштерә. Линиядә эшләүче,
төзелеш эшләрен оештыру
чыбулачакмын, ди. Көллияткә
Динара3нчемәктәпнең9нчы
сыйныфынтәмамлапкилгән.Үзе
генәтүгел,әбертуганыДиләрә
белән – алар игезәкләр икән.
Икеседәберүкбелгечлекнесай
лаганнар.“Киңәшбирүчедә,үр
нәккүрсәтүчедәәниемягыннан
туганыбызГөлүсәапа,–диДи
нара.–Улсметачыбулыпэшли.
Аннары, әтиебездә төзелештә
эшли.Өлкәннәрнеңсүзенәколак
салганбыздыринде”.

Төзелеш көллиятен сайла
вынабердәүкенгәнебулмаган
кызларның. Киресенчә, бик те
ләп укыйлар икән. Төзелешне
оештыруэшенәяхшылапөйрә
нүтеләкләребар.Теләкбулгач,
өйрәнүдә кызыклыбит.Укыту
чыларыныңосталыгына,белем
һәмтәҗрибәсенәсоклануларын
белдерәләр.

ТРтөзүчеләрсоюзыстипен
диясенә ия булу Динара өчен
көтелмәгән күңелле вакыйга.
Мондыйбүләкнеберенчетапкыр
алуы әле аның. “Стипендиягә
кандидат икәнлегемне белмә
дем, укыдымда укыдым”, –ди
үзедә.Укуындәвамитүтеләге
барДинараның–төзелешинсти
тутынакерүтурындахыяллана.

“Камгэсэнергострой”ААҖсти
пендиясенәиябулганБулатКа
юмовикенчекурстаукый,ташчы,
бетончыһөнәрләренүзләштерә.
Көллияткә ул үз теләге белән
килгән.“Берниндикаршылыксыз
кердем, теләп укыйм.Укытучы
ларбардаәйбәт,барысынтигез
күрәбез.Иптәшләрбеләнмөнәсә
бәтләркөйле”,–диБулат.Нияте
–төзелешэшләреостасыбулып,
югары разряд алып чыгу һәм
укуындәвамитү.“Ниөченсезгә
стипендиябиреләикән?”дигән
сорауга:“Әйбәткенәукыйм,шу
ныңөчендеринде”,–диптыйнак
кынаҗавапбирәегет.

Яшьләрнең өметхыяллары
тормышкаашсын,киләчәктәдә
уңышлары,куанычларыкүпбул
сындигәнтеләктәкалабыз.

Шушыкөннәрдә«Ала
буга»махсусикътисади
зонасындаТатарстанРес
публикасытөзелеш,архи
тектураһәмтораккомму
нальхуҗалыкминистры
урынбасарыЮрийАля
шевинфраструктураобъ
ектларытөзелешебуенча
подрядоешмаларбелән
киңәшмәуздырды.

КиңәшмәдәшулайукЗаказ
бирүче–«Алабуга»МИЗһәм
«Татинвестгражданпроект»
ДУПпроектинститутывәкил
ләрекатнашты.

Икътисади зонадагыбар
лыкэшләрнеүтәүөченгене
ральподрядчы«Камгэсэнер
гострой»ААҖтарафыннан18
субподряд оешмасы җәлеп
ителгән, барлык эшчеләрнең
саны–494кеше.

Ел башыннан алып бар
лыгы474миллионсумлыкэш
башкарылган, шул исәптән
март аенда – 154 миллион
сумлык.

Киңәшмәбарышында то
рак, махсусмәктәп, суҗыю
узелы, “Синергия” индустри
альпаркытөзелешләре,РП1
энергиябүлүподстанциясенә
ток бирү мәсьәләләре җен
текләптикшерелде.Шулайук
авырйөкмашиналарыначик
ләүләркертелгән язгыташу
чорындатөлелешмәйданна
рынаматериал ташудаөзек
лек булмасын өчен чаралар
күрүкирәклегеискәртелде.

Баш инженер Олег Кириллов
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Камгэсэнергостройның50еллыгына

Турнир

Хәмзә Хәмидуллин
үзенең хезмәт юлын 3
нче төзелешидарәсендә
арматурачыөйрәнчегебу
лыпбашлапҗибәрә.Со
циалистик Хезмәт Герое
ДмитрийФедоровичПро
хоренкоҗитәкчелекиткән

әлегеидарәтөзелешин
дустриясе базасын төзи.
Күзәнәкле бетон заводы
да әле төзелеп кенә ки
лә.Заводтөзелепбеткәч,
Х. Хәмидулинны арма
турачылар бригадасына
җибәрәләрШулай итеп,

ул1962елның2январен
нан,ягъниКүзәнәклебе
тон заводының беренче
көненнән үкшунда эшли
башлый. Ул вакытта әле
тимербетонэшләнмәләр
цехыгынаэшли.Беренче
армокаркасэретепябыш
тыруын әле дә хәтерли
ветеран. Арматурачылар
бригадасына2нчеразряд
беләнкилгәнХәмзәгәин
деавгустаендаук4нче
разрядбирәләр.

1962–1965 елларда
армия сафларында хез
мәт итеп кайтканнан соң
Х. Хәмидуллин эшен та
гын Күзәнәкле бетон за
водындадәвамитә.Аны
арматура цехынамастер
итеп билгелиләр. 1970
елгакадәрмастербулып

эшли. 1970 елда Х. Хә
мидулиннны тагын совет
армиясенә чакыралар.
Лейтенант булып хезмәт
иткәннән соң, 1972 елда
тагын ЗЯБка кайта, аны
бизәгечплитәцехына(тип
“Челнинка”)участокбаш
лыгыитеп куялар.Әлеге
плитәләрЯңашәһәрнең
1/04,1/05,1/09йортлары,
ЗЯБ бистәсенең 18 нче
комплексындагы йорт
лардадашулплитә кул
ланыла.

Заманалар үзгәреп,
цехлар берләштерелгән
нән соң Х. Хәмидуллин
эшләгән цех бетерелә.
1976 елда аны КПД це
хыбашлыгы урынбасары
итепбилгелиләр.Участок
ябылгач, 1985 елда ул

электромеханикбулыпкү
чә.Соңраканыкомплекта
цияцехыбашлыгыурын
басарыитепбилгелиләр.
1991елдабашдиспетчер
булыпэшли. Әпенсиягә
китәралдыннанХәмзәҺа
диулыгомумимәсьәләләр
буенчадиректор урынба
сарыбулыпэшли.Аның
исеме  заводныңМактау
тактасындатора.

Хәмзәага4дистәел
дан артык гомерен Кү
зәнәкле бетон заводына
багышлый. “Мин ЗЯБтан
башка беркайда да эш
ләмәдем,–диХәмзәага
үзе.–Улвакыттаэшөчен
яныпкөепйөрдек.Кызык
вакытлар иде, яңа эш
ләнмәләр чыгарыла, яңа
серияле йортлар төзелә
башлады. Менә шушы
еллар дәверендә һәр
вакыт янәшәмдә булган
хезмәттәшләрем–завод
ның беренче директоры
ФәритМөхәммәтша улы
Сәлимгәрәев, директор
урынбасарыЭрнст Гали
улы Хәмәтдинов, ПТО
башлыгыТаһирХәмәтдин
улыХәмәтдинов,үземнең
беренче остазым  Алек

сандрИвановичКостиков
таминемкүңелемдәтирән
эзкалдырдылар.ӘЕвге
нийНиканорович Батен
чуктурындааерымәйтеп
үтмичәбулдыраалмыйм.
Искиткеч кешелекле, га
ди иде ул. Аның белән
очраштырган язмышыма
бикрәхмәтлемин”.

Бер оешмага кырык
елданартык гомеренба
гышлауда аның тормыш
юлдашы Галия апаның
даролеазтүгелдер.Алар
1967 елдан бирле бер
гә. Ике бала тәрбияләп
үстергәннәр, оныклары
үсепкилә.

Хәмзә аганың әтисе
ҺадиХәмидуллаулыХә
мидуллинның да хезмәт
юлыКүзәнәклебетонза
воды белән бәйләнгән.
Ул агач эшкәртү заво
дындаэшли,  завод төзү
өченкирәклебулганопа
лубкалар ясый. Ә хәзер
ХәмзәаганыңулыРамил
“КамгэсЗЯБ”оешмасында
транспортцехынҗитәкли.
Әтисеаныңбеләнбикго
рурлана.Димәк,буыннар
чылбырыдәвамитә.

Х. СПИРЮШИНА

Камгэсэнергострой тарихы
–фидакарь хезмәт, энтузиазм,
һөнәри осталык, коллективны
хөрмәт итү, үзара ярдәмләшү
ул.Шәһәребезнебашлап төзү
челәр, танылган бригадирлар
үткәнфидакарь хезмәт юлы,
алар төзегән бихисап объект
лар, ирешкән уңышлар, каза
нышларбарысыдаоешманың
елъязмасын тәшкилитә.Менә
шундый бригадирларның бер
се “Отделстрой2”оешмасының
сылаучыбизәүчеләрбригадиры
ГыйльменурНуриева.Тәҗрибәле

РазыяШагазинаколлективында
зур  чыныгуалганГыйльменур
үзебригадабеләнҗитәкчелек
иткәндәдә сынатмый,остазы
ныңышанычынтырышхезмәте
беләнаклый.Аныңбригадасы
һәрвакытһәмһәрҗирдәзурҗа
ваплылыктоепэшли.КАМАЗһәм
шәһәртөзелешегөрләгәнеллар
дасылаучыбуяучыларбербер
артлы торак йортлар, балалар
бакчалары,мәктәпләрҗиткерүдә
үзләреннәнзурөлешкертәләр.
Оештырусәләте, төгәллекһәм
үҗәтлек, сабырлыкһәм тынгы

сызлык,ярдәмгәәзерторукебек
асыл сыйфатларга ия булган
ГыйльменурНуриева бригада
кызларының һәрберсе белән
уртактелтаба,җайлапсөйләшә
белә.Кирәкчагында катгыйда
була.Гыйльменурапахәзердә
кадерләпсаклыйторган “Почет
билгесе”ордены, “Социалистик
ярыштаҗиңүче”,төрлебишьел
лыкларударнигы,“КАМАЗтөзе
лешударнигы”билгеләреаның
тырышхезмәтендәлиллиләр.
Рә сем дә: Гыйль ме нур Ну ри е ва 

бри га да сы

Программагамәлдә
Татарстанда483торакйорттакапитальтөзеклән
дерүэшләребашланган.

Бупланлаштырылганның60,9процентыдигәнсүз.
Татарстанның 40муниципаль берәмлеге 2014 елга күп

фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасында
катнаша.Бугомумимәйданы4,8млнкв.метрлыкүпфатирлы
793торакйорт.

Бухакта ТРХөкүмәтейортындаузганреспубликакүләм
киңәшмәдәТР төзелеш, архитектура һәм тораккоммуналь
хуҗалыкминистрыныңберенчеурынбасарыФәритХәнифов
белдерде.Бөтенмуниципальрайоннарбеләнкиңәшмәневи
деоконференциярежимындаТатарстанРеспубликасыПремь
ерминистрыИлдарХаликовүткәрде.

Ф.Хәнифов сүзләренә караганда, республикадаяшәүче
202,2мең гражданныңторакшартларыняхшыртупланлаш
тырыла.БыелгыпрограммагаӘлки,Әтнә,Кайбыч,Чүпрәле
һәмЧирмешәнрайоннарыкермәгән.

Дәүләт торак инспекциясемәгълүматларына караганда,
38муниципальберәмлектә483йорттакапитальтөзекләндерү
эшләребашланган.2атнада21йорттөзекләндерелгән.

ТР төзелеш, архитектура һәм тораккоммуналь хуҗалык
министрыныңберенчеурынбасары,2014елда капитальтө
зекләндерү программасынфинанслау күләме4,683,7млрд
сумтәшкилитәдипискәртте,дипбелдерәТРПрезидентының
матбугатхезмәте.

«Уңаймохит»–
уңайлышартлар

Республикадагы135социальобъект“Уңаймохит
2014”программасынакертелгән.

2014елдаТатарстанда “Уңаймохит” программасынфи
нанслаукүләме539,6млнсумтәшкилитә,шулисәптәнРоссия
Федерациясебюджетыннан–215,8млнсум,Татарстанбюд
жетыннан–323,8млнсум.БухактаТРХөкүмәтейортында
узганреспубликакүләмкиңәшмәдәТРтөзелеш,архитектура
һәмтораккоммунальхуҗалыкминистрыныңберенчеурынба
сарыФәритХәнифовбелдерде.

2014елда135социальобъектныҗайлаштыруниятләнә.
Бу–физкультураһәмспорт,социальяклауһәмсоциальхез
мәткүрсәтү,инвалидларнытернәкләндерү,сәламәтлексаклау,
мәдәниятһәмуртамахсусбелембирүучреждениеләре.ТРның
40муниципальберәмлегеобъектларыпрограммагакертелгән.
ПрограммадареспубликаныңӘгерҗе,Зәй,КамаТамагы,Ба
лыкБистәсеһәмЮтазырайоннарыкатнашмый.

2014елдамәктәпләрнеуңайлыитүөчен271,9млнсумак
чакаралган,шулисәптәнРФбюджетыннан–113,5млнсум,
Татарстанбюджетыннан–158,4млнсум.104мәктәпнефи
зикмөмкинлекләречикләнгәнгражданнарөченҗайлаштыру
планлаштырыла.

ТРПрезидентыныңКоррупциягәкаршыкөрәшсоветыкара
рыбуенча,“Уңаймохит”дәүләтпрограммасындакатнашучы
ларгабупрограмманыгамәлгәашырубарышынһәмсыйфатын
катгыйконтрольгәалузарурлыгындаискәрттеФәритХәнифов.
БухактаТРПрезидентыныңматбугатхезмәтехәбәритә.

Хатирә

КАМАЗтөзелешеударнигы,һәмхезмәтветера
ныХәмзәҺадиулыХәмидуллинКүзәнәклебе
тонзаводыныңнигезеннәнбашлаптөзүчеләр
неңһәмшушыоешмагагомеренеңкүпелларын
багышлаганхөрмәтлеветераннарыбызның
берсе.5яшенәкадәрТомскөлкәсендәяшә
гәнбулсада,Һадиагаүзентөпчаллылыдип
саный.Чөнкианыңбөтенгомеремондаузган:
сокланырлыкхезмәтюлыүткән,гаиләкорган,
балаларүстергән.

Хәмзә Хәмидуллин  улы Рамил белән. 1970 нче еллар

Төзелешдөньясында Мартның соңгы атнасы
Чаллыда КАМАЗ һәмшәһәр
төзегән Хезмәт Геройлары
призынабокстурнирыбелән
истәкалды.“Витязь”балалар
һәмяшүсмерләрклубындаүт
кәрелгәнәлегетурнирныңтөп
иганәчесе– “Камгэсэнергост
рой”ААҖиде.

Быелгытурнирбигрәктәдә
рәҗәлебулды–улатаклытөзүче
безЕвгенийНиканоровичБатен
чукныңтууына100һәм“Камгэсэ
нергострой”ААҖоешуга 50ел
тулугадабагышланганиде.Тур
нирдаҗиңүчеләргә кубокларны

СоциалистикХезмәтГеройлары
Р.И.Җәләев,В.С.Мәүликов,Н.
Т.Абдуллинһәмданлыклытөзү
чеМ.Ш.Бибишев,вафатбулган
геройларныңтормышиптәшләре,
ЕвгенийНиканоровичБатенчук
ның кызы Татьяна Евгеньевна
тапшырдылар.Турнирдаберенче
урынны91килограммнанартык
үлчәмдәге категориядәЧаллы
егетеЭдуардАвджян (1997ел
датуган)алды.Эдуард“Төзүче”

балаларһәмяшүсмерләрспорт
клубындашөгыльләнә, трене
рыНиколайАверин.Чаллыеге
те, “Олимпийский”балаларһәм
яшүсмерләрспортклубындашө
гыльләнүчеСергейСметанинда
(81кг)икенчеурынгалаекбулды.
Командаларарасындаберенче
урынныТатарстанРеспубликасы
командасыяулады.Е.Н.Батен
чук кубогыналаргаТатьянаЕв
геньевнаБатенчуктапшырды.



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

ВикторМакарович Зинченко – 
электр җай лан ма ла рын ре монт лау һәм 
ала рга хез мәт күр сә тү бу ен ча элект ро
мон тер,

ИльясГарифуллаулыФәрхиуллин
– сле сарьре монт чы,

ВенераХарискызыМалюта – чис
тар ту ко рыл ма ла ры опе ра то ры,

ИлгизТаһирҗан улыГыйльма
нов – бе тон кат наш ты ру җай лан ма ла ры 
мо то рис ты,

МарсӘбрар улыБагаутдинов – 
электр бе лән эре теп ябыш ты ру чы,

РәзифНәкыйпулыГусамов– учас
ток баш лы гы,

РадикСабирҗан улыЗакиров – 
әй дәп ба ру чы ин же нерме ха ник,

АртурИлдус улы Гобәйдуллин 
– электр һәм газ бе лән эре теп ябыш
ты ру чы,

АртурПетровичБарсуков – ав то
мо биль йөр тү че,

РадикКамилулыМинхәеров – цех 
баш лы гы урын ба са ры.

Уңыш юлдаш булсын
                      һәрвакытта,
Якты булсын уй һәм хисегез.
Гомер юлың сикәлтәсез булсын,
Тыныч, айлы булсын кичегез!

* * *
Электр чел тәр лә ре предп ри я ти е

се кол лек ти вы тү бән дә ге хез мәт кәр
лә рен һәм ве те ран на рын юби лей ла ры 
бе лән кот лый:

СергейВладимировичШевкунов 
– ма ши на йөр тү че,

Халит  Хөсни улы Вәлиуллин
– элект р һәм газ бе лән эре теп ябыш
ты ру чы,

ГалинаИвановнаКырмагина,
ЮрийЛеонтьевичПономарев,
ДмитрийГригорьевичМыльников,
ВалерийИльичМатюшкин.

* * *
«П МУ1 Камгэс» ҖЧҖ кол лек

ти вы оеш ма ның баш ме ха ни гы Илнур
ИлдусулыХәйруллинны юби лее бе лән 
кот лап, аңа исән лексау лык, хез мәт 
уңыш ла ры, бә хет һәм имин лек те ли.

Әдәбиятсәнгать

Белдерү
12апрельдә“Энергетик”мәдәният

сараенда Татарстанның атказанган
мәдәният хезмәткәреИлшатНурга
лимовныңиҗаткичәсебула.

Башлана17сәгатьтә.Керүирекле.
Белешмәләрөчентелефон701650.

Рубис Таҗи улы Зари
пов 1939 елның 20 апре
лендә Тукай районының
Теләнче Тамак авылында
туа.Әтисесугышкырында
ятып калгач, сугыш елла
рыныңбөтенавырлыгынүз
җилкәсендә татырга килә
аңа.РубисЗариповсабый
чактан укҗыргамоңга га
шыйкбула.Дүртенчекласс
таукыганвакытындаукүз
легеннәнтальянгармунда
уйнарга өйрәнә. Мәктәп,
район буенча уздырылган
мәдәни чаралар берсе дә
аның катнашыннан башка

узмый. Кайда гына яшәсә
дә,тальяныаныңюлдашы
наәверелә.Армиясафла
рында хезмәт иткәндә дә
үзе гармунда уйнап татар
егетләренең күңелләрен
юата,сагышларынбаса.

Р. Зарипов җырчы бу
лырга хыялланса да, яз
мышаныбөтенләйбашка
юлдан алып китә. Аңа 30
елга якын хәрби хезмәт
юлын узарга туры килә.
Рубис аганың “Гыйбрәтле
хезмәт язмалары”  дигән
китабы да гомеренеңшу
шы чорына нигезләнеп
язылган.

РубисЗариповполков
ник дәрәҗәсендә отстав
кага чыккач, тулаем сән
гать дөньясы белән яши
башлый.Шигырьләрне ул
яшьтән үк  яза. Аларның
кайберләрерайонгазетасы
“Ленинчы”да да басылып
килә. 1985 елдан көйләр
дә иҗат итә башлый. Ру
бис аганың үзешчән һәм
профессионал җырчылар
башкаруындагы җырлары
эфирданбикешяңгырый.

Рубис ага бик күп ки
таплар авторы. Аныңмә

каләләре “ШәһриЧаллы”,
“Яктыюл”һ.б.газеталарда
басылыпкилә.Шәһәребез,
Тукай районы мәктәплә
рендә, китапханәләрдә,
мәдәниятйортларындауз
гантөрлечаралардакатна
ша ул.Рубис Зариповның
исемеСарман һәм Тукай
районнары энциклопедия
сенә,УдмуртияЭчкеэшләр
министрлыгыныңМактау
Кенәгәсенә кертелгән. Ул
СССРЭчкеэшләрминистр
лыгыотличнигы.

Татарстанның атказан
ган мәдәният хезмәткәре
РубисагаЗариповүзенең
иҗатташдуслары–таныл
ган сәхнә остасы Гөлзада
Рзаева,баянчыРозаТимо
феева,популярҗырчылар
Илсөяр Зарипова, Руслан
Кираметдиновһ.б.берле
гендәтууына75,иҗатына
60елтулууңаеннанәдә
бимузыкаль кичә әзерлә
де. Кичә 22 апрель көнне
“Энергетик” мәдәният са
раенда булачак. Башлана
18.30 сәгатьтә. Билетлар
“Энергетик” мәдәният са
рае кассасында сатыла.
Рәхимитегез!

1970 ел. Силикат кирпеч за
водында беренче продукция
эшләпчыгарылды.

1 9 7 1  е л .  С и д о р о в к а
бистәсендә 900 һәм 800 уку
чыгаисәпләнелгәникеһөнәри
училищеның нигезләре са
лынды.

8апрельдәЯңашәһәрнең
беренче 2/01 йорты нигезенә
беренче субай кагылды. Бу
эшнеК. Головин,С. Гафуров
һәмЕ. Галкин звеносы баш
карды.

Сидоровка бистәсендә
Икмәк заводы төзелешебаш
ланды.

1977 ел. 15 апрельдәСССР
Югары Советы Указы белән
КАМАЗның беренче чиратын
төзүдәфидакарь хезмәтләре
өчен“Камгэсэнергострой”про
изводство берләшмәсе бри
гадирлары Н. Әгъләмовка,
Р.  Җәләевкә,  В.  Филимо
новка һәм төзелеш башлы
гы В. Фоменкога “Социали
стик Хезмәт Герое” исеме
бирелде, Ленин ордены һәм
“УракһәмЧүкеч”алтынмедале
тапшырылды.

1979 ел. 28 апрельдә Түбән
КамаГЭСыныңберенче агре
гатыбушоборотлардаэшләтеп
җибәрелде.

30 апрельдә Түбән Кама
ГЭСыныңберенчешлюзыннан
беренчесудноүткәрелде.

1980 ел. 9 апрель.ЖБИ за
водында беренче миллион
кубометр керамзит эшләп чы
гарылды.

20 апрель. Түбән Кама
ГЭСының өченче агрегаты
эшлибашлады.

1982 ел. 2 апрель. “Нижне
камскгэсстрой”ның32нчетөзү
монтажидарәсеннәнГ.Попов
һәмВ. Краснов бригадалары
Камаашасалынучымагистраль
күпернеңсоңгыколоннасынбе
тонладылар.

1985 ел.  Катыргыкәгазь
комбинатының17Амикрорайо
нындагы беренче ике торак
йорты “яхшы” билгесе белән
файдаланугатапшырылды.

“Тракторозаводстрой” кол
лективыныңберенчеҗыелышы
узды, 1985 елга бурычлар
билгеләнде.

1985ел.Ягулыкаппаратларыза
водытөзелешмәйданчыгында
беренчесубайкагылды.

(Апрель елъязмасы)

01хәбәритә

Янгынкуркынычсызлы
гы таләпләре турындагы
техник регламент буенча,
биналар һәм корылмалар
төзегәндә янгын сүндерү
автомобильләре өченюл
лар калдыру турында да
онытмаскакирәк.

Нормабуенча,биеклеге28
метрһәманнандаюгарыбул
ганйортларныңикеягыннанда
янгынмашиналарыөченюл
ларкалдырылыргатиеш.Әгәр
дәйорт28метрдантүбәнрәк,
андагыфатирларикеяклапур
нашканһәмарадашкатларның
балконнарынберберсебелән
бәйләүче тышкы баскычлар
барикән,янгынсүндерүмаши
налары килерөчен урынбер
яклыгынабулсадаярый.

Биналарның һәм корыл
маларның биеклегенә карап,
янгын техникасы өчен килер

юллар түбәндәгечә калдыры
лыргатиеш:

Бинаның биеклеге 13,0
метрбулганда–3,5метр;

13,0метрдан 46,0метрга
кадәрбулганда–4,2метр;

46метрданартыкбулганда
–6,0метр.

Биредәянгынсүндерүма
шиналары килү юлларының
гомуми киңлегенә тротуарны
дакертергәбула.Юлныңэч
ке ягыннан бинаның һәм ко
рылманың стенасына кадәр
ге ара 28 метр биеклектәге
бинаөчен58метрбулса,28
метрдан артык биеклектәге
биналарөчен810метркал
дырылыргатиеш.Йортбелән
юл арасында коймалар (ог
раждения), электр тапшыр
гыч линияләр булырга, анда
агачлар утыртылырга тиеш
түгел. Урамның төпюлы кы

рыеннан, җирле һәм янюл
лардан төзелеш линиясенә
кадәр25метрданартык ара
калмаска тиеш. Күрсәтелгән
араданартыпкиткәночракта
төзелешлиниясеннән5метр
данкимбулмаганераклыкта
янгын сүндерү машиналары
керү өчен6метр киңлектәге
полосакалдырузарур.

Машинаюлларыһәмҗәяү
леләрөченюлларпроектлаш
тыргандаянгынмашиналары
ның, баскычлы яисә автокү
тәргечлеянгынтехникасының
торакһәмянкормалыҗәмәгать
биналарына,шул ук вакытта
һәрфатиргаяисәбинагаякын
киләалуларыисәпкәалыныр
гатиеш.

Комырык (тупик) юллар
салгандашуныистәтотаргаки
рәк:аларянгынсүндерүтехни
касыборылырлыкитеп15х15
метрданкимбулмаганүлчәмдә
булырга,әаларныңмаксималь
озынлыгы150метрданартып
китмәскәтиеш.

Янгынга каршырежим ка
гыйдәләребуенча,янгынгид
рантларыкоеларыныңкапкач
ларында,биналарарасындагы
янгынгакаршычикләрдә,янгын
вакытындакоткарутехникасын
урнаштыруөченбулганмахсус
мәйданнарда автотранспорт
торыргатиештүгел.

Россия Федерациясенең
административ хокук бозулар
турындагы кодексының 20.4
статьясы, 8 нче бүлеге ниге
зендә, биналарга һәм корыл
маларгакилүюлларынрөхсәт
сезкаплап,янгынсүндерүһәм
янгын вакытында кешеләрне
коткаруөченкыенлыклартуды
рылса, түбәндәге гражданнар
өчен1,5меңсумнан2меңгә,
рәсмизатларөчен7меңсум
нан 10меңгә,юридик затлар
өчен100меңсумнан150меңгә
кадәр административҗавап
лылыккаралган.

Ра мил Ка ша пов,
Ком со мол ра йо ны  

янгын күзәтчелеге  
бү ле ге инс пек то ры

Николай Туганов фотоэтюды

Шәһәрдәшебез,талантлышәхесРубисЗариповка75яшьтула


