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Сез нең ба ры гыз ны да Бө ек Җи ңү бәй рә ме 
бе лән кай нар кот лый быз! 

Əле ге рә хим сез, ко точ кыч су гыш тә мам ла-
ну га 69 ел ту ла... Фа шист лар бе лән кө рәш тә 
хал кы быз ки чер гән авыр лык лар ны, кы ен-
лык лар ны без бер кай чан да оныт ма быз. Бу 
көн – су гыш кыр ла рын да ба тыр лар ча һә лак 
бул га ннар ның ру хын шат лан ды ра, иле без 
азат лы гы өчен үз лә рен ая мый ча ба тыр лар ча 
кө рәш кән һәр кем не ти рән хөр мәт һәм их ти рам 
бе лән ис кә ала тор ган көн. Тыл да фи да карь 
хез мәт ит кән, су гыш тан соң гы ха лык ху җа-
лы гын тор гы зу да кат на шу чы лар ал дын да да 
тү бән че лек бе лән баш ия без. 

Ак ци о нер лык җәм гы я тен дә хә зер 55 су гыш 
ве те ра ны һәм 277  тыл хез мәтчәне исәп лә нә. 
Алар һәр ва кыт тө зү че лә ре без өчен үр нәк бу-
лып то ра лар.  Без сез нең бе лән го рур ла на быз 
һәм ал ды гыз да тү бән че лек бе лән баш ия без, 
хөр мәт ле ве те ран на ры быз.

Сез гә һәм сез нең якын на ры гыз га исән лек-
сау лык, имин лек, га и лә бө тен ле ге те ли без! Ки-
лә чәк тор мы шы гыз як ты һәм ты ныч бул сын! 
Ки лә се көн гә ыша ныч бе лән яшә гез!

р. Ф. ШƏЙ ДУЛ ЛиН,
“Камгэсэ нер гост рой” ааҖ ге не раль ди рек то ры,

Д. С. Са би ров, 
“Камгэсэ нер гост рой” ааҖ проф со юз ко ми те ты 

рә и се

ХөрмәтлеБөекВатансугышыветераннары,
тылхезмәтчәннәре!

Ба ры гыз ны да Бө ек Җи ңү кө не бе лән их лас кү ңел дән кот лыйм! 
Бө ек Җи ңү не яу ла ган ве те ран на ры быз һәм тыл хез мәт кәр лә ре нең ба тыр лы гы, фи да карь 

хез мә те, як ты ис тә ле ге ха лык кү ңе лен дә мәң ге яшәр. Хөр мәт ле ве те ран на ры быз! Сез уз ган 
тор мыш юлы, хез мәт тә ге ба тыр лы гы гыз, ру хы гыз нык лы гы әле күп бу ын нар га өл ге бу лып 
то рыр лык. Сез нең шул күр кәм сый фат ла ры гыз үр нә ген дә күп бу ын нар үс те. Шу ңа мең рәх-
мәт ле без сез гә! Без әле бү ген дә сез нең акыл лы ки ңәш лә ре гез не кул ла нып, ыша ныч лы иң-
нә ре гез не то еп яши без.  

Ба ры гыз га да сә ла мәт лек, кай гы-хәс рәт сез имин көн нәр, хә ер ле озын го мер те лим. Го мер 
кө зе гез дә кү ңел тө шен ке ле ге нә би рел ми чә, якын на ры гыз ның ка дер-хөр мә тен то еп яшә гез!

а. С. Ев До Ки Мов,
“Камгэсэ нер гост рой” ааҖ Ди рек тор лар Со ве ты рә и се,

Тр Дәү ләт Со ве ты де пу та ты

Еллар үткәч, шушы далаларда
Данлыларны искә төшереп
Бәхетлеләр йөрер. Кошлар сайрар,
Бәхет шәрабеннән исереп.

Алмагачлар тагын чәчәк атар.
Матур булып гөлләр үсәрләр.
Җирне җимереп киткән давыл эзен
Тынлык сулышлары бизәрләр.

Монда арышлар да, бодайлар да,
Җимешләр дә тиеш уңарга.
Чөнки җирне эссе күз яшьләре,
Безнең түккән каннар сугарган.

Əхмәт Ерикәй

БөекҖиңүбәйрәме9май көнне “ВатанАна”мемори
алькомплексыянындатантаналымитингбеләнбашланып
китәчәк.

Сугышчансалютһәмтантаналыпарадтансоң,БөекВа
тансугышындаһәлакбулганякташларыбызберминуттын
калыпискә алыначак һәмалар хөрмәтенә чәчәкләр һәм
венокларкуелачак.

11 сәгатьтәБөекҖиңүбәйрәме “Төзүче” стадионында
дәвам итәчәк. Биредә һәркем солдат боткасыннан авыз
итеп,геройякташларыбызныңязмышынчагылдырган“Як
ташларыбызныңфронтюллары”исемлетеатрлаштырылган
тамашакарыйалачак.

Тамашадан соң “Энергетик”мәдәният сараеның иҗат
коллективыкатнашындаконцерткүрсәтеләчәк,ә14сәгатьтә

хәрбиспортоешмаларыныңһәмкадетларкорпусларының“Союз14–Җиңүварислары”дипаталган
Бөтенроссияяшьләреҗыенытәкъдимителәчәк.

19сәгатьтә“Төзүче”стадионындашәһәребезнеңиңяхшыиҗатколлективларыһәмсолистларыкат
нашында“Безхәтерлибез”дипаталганбәйрәмконцертыбулачак.

Кичкепрограммадансоң21сәгать30минуттабәйрәмсалютыбалкыячак.

Тарихкадемонстрацияләркөне
буларак кереп калган 1Май тор
мышның яңаруын белдерүче, хез
мәтияләренберләштерүчебәйрәм
булдыһәмшулайбулыпкалада.Ул
табигатьнеуята,төзүчеләрхезмәтен
аеручаҗанландырыпҗибәрә,алар
дакиләчәккәяңаөметләртудыра.

Әлеге бәйрәм халыклар ара
сындагы тынычлыкһәмдуслыкны,
шатлык һәм күңел күтәренкелеген
чагылдыра.Бу көнне һәркемякты
өметләр белән яши.Яңа эшләргә
дәрт бирүче әлеге бәйрәм уңаен
нан үткәрелгән демонстрациядә
безнеңкамгэсэнергостройлыларда
катнашты.

Хөрмәтлеветераннарыбыз,БөекВатансугышыкаһарманнары,
тылхезмәтчәннәре!

1 Май кайтавазы
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Төзелеш дөньясында
Таныш булыйкШәһәребездә

Проф со юз тор мы шы

Күп тән тү гел проф соз лар ның 
тар мак рес ко мы баш кар ма 
ко ми те ты уты ры шын да 2013 
ел да рес пуб ли ка ның тө зе леш 
тар ма гы на кер гән предп ри я ти
е ләр һәм оеш ма лар да трав ма 
алу лар ны ки сә тү бу ен ча оеш
ты рупро фи лак тик эш кә йом гак 
ясал ды.  

ХезмәтбуенчабашинспекторПа
вел Глебов соңгы елларда төзелеш
республикадатравмаалукуркынычы
булгантармакбулуынбилгеләпүтте.
Дәүләт хезмәт инспекциясемәгълү
матларына караганда, хисапелында

төзелешкомплексыоешмаларында67
бәхетсезлек очрагыбулган, аларның
яртысы(33)үлембеләнтәмамланган.
Докладчы профсоз оешмасыбулган
предприятиеләрдә(андыйларбарлы
гы 58) 3 бәхетсезлек очрагыбулуын
билгеләпүтте(“Казансиликатстена
материалларызаводы”ҖЧҖ, “Завод
ЖБК”ҖЧҖ, “ДомкорИндустрия”)Бу
уңайдан хезмәтне саклау өлкәсендә
кимчелекләрнеүзвакытындаачыклар
га сәләтле профсоюз вәкилләренең
роледәбилгеләпүтелде.

ПавелГлебовчыгышыннанкүрен
гәнчә, хезмәткәрләрнең травма алу
ларыныңиңберенче сәбәбе– эшне
дөрес оештырмау, ә бәхетсезлек оч
ракларының43процентыбиеклектән
егылып төшү. Киңәшмәдәшулай ук
хезмәтне саклау кагыйдәләре үтәл
мәгән һәм бәхетсезлек очраклары
килепчыкканпредприятиеләрҗитәк
челәренәдә сүз бирелде.Татарстан
РеспубликасыТөзүчеләрберлегенең
тикшерүләре вакытында хезмәтне
саклау, техник куркынычсызлык та
ләпләрен үтәү мәсьәләләренә зур

игътибаркүрсәтелде,тәкъдимителгән
мәгълүматларның капиталь төзелеш
объектларының куркынычсызлыгына
тәэсиритүчеэшләргәрөхсәтбирүту
рындагытаныклыкларгатурыкилмәве
ачыкланды.

Кызганычкакаршы,2013елдабер
эшченеңхезмәтенсаклаугабүлепбир
елгәнакчаныңкүләме2тапкырдияр
леккимеде,хәзерул8872сумтәшкил
итә(2012елда15922сумиде).

ТатарстанРеспубликасыныңТөзе
леш,архитектураһәмТКХминистры
урынбасары,ТРтөзелештармагында
хезмәтнесаклаубуенчасмотрконкурс
йомгакларына нәтиҗә ясау буенча
конкурскомиссиясерәисеАлмазӘх
мәтшинсүзләренәкараганда,хәзерге
вакыттареспубликаның400дәнартык
уртачаһәмэрепредприятиеләрендә
100000нәнкүбрәккешеэшли.Ләкин
аларның6352сегенәпрофсоюзреско
мының58оешмасындаисәптәтора.Ә
битберенчелпрофсоюзоешмаларын
да хезмәтне саклау өлкәсендә конт
рольдәяхшырак,бәхетсезлекочрак
ларыдаазрак.Димәк,производствода
травма алуларны киметәсең килсә,
профсоюзга керергә   кирәк, чөнки
профсоюзларбеләнтормышыбызда
ышанычлыраксаклана.

Д. Са би ров,
“Камгэсэ нер гост рой” ааҖ

проф со юз ко ми те ты рә и се

Рес пуб ли ка “Кан са лу үзә ге” 
14 май да ачы ла

Үзәк елы на 15 мең литр кан әзер ләү 
мөм кин ле ге би рә чәк. 

ЯңабинаныфайдаланугатапшыруЕвро
пастандартларынаҗавапбирәторганзаман
чаүзәкбулдырумөмкинлегебирәчәк.Росси
ядәгеиңэредонорлыкстанциясебулачакул.
Биредәшулайуккансаклау,суытуҗиһазлары
урнаштырыла.Донорларөчендә,хезмәткәр
ләрөчендәуңайлыклартудырыла.

“Кансалуүзәге”КазанныңҖиңүпроспек
тында,Республикайогышлыавырулархаста
ханәсетерриториясендә,Республикаклиник
хастаханәсе,төбәкарадиагностикаклиника
үзәге, ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү
үзәгекебекюгарытехнологиялеучреждени
еләрянәшәсендә торгызыла.Аның гомуми
мәйданы7меңквадратметр.“Кансалуүзә
ге”төзелешен“Камгэсэнергострой”ААҖнең
“Градостроитель”оешмасыалыпбара.Объ
ектны төзү 422млн сумга төшә,дип хәбәр
итәТРсәламәтлексаклауминистрлыгының
матбугатхезмәте.

Яңа ел га – яңа юл
Шә һәр ха ки ме Ва сил Шәйх ра зи ев яңа 

трам вай юлын са лу ту рын да ки ңәш мә уз
дыр ды. 

Хаким,төрледәрәҗәдәгеҗитәкчеләрбе
ләнбергә,РәисБеляевпроспектыннан“Пе
динститут”тукталышынакадәргеараныңһәр
участогындатукталып,башкарыласыэшләр
турында киңәшләште.Сөйләшүдә трамвай
юлынатурыкиләторганкоммуникацияләрне,
инженерлыккорылмаларын,коллекторларны,
коеларнычиткәчыгарумәсьәләсенәаеруча
игътибаритте.

Яңалиниябуенча22тукталышпавильоны
корылачак,аларныңкайберләреавтобустук
талышларыбеләнберләштерелгәнбулачак.
Төзелешбарышында 6 сәүдә павильонын
һәмкайберрекламащитларынсүтепалырга
турыкиләчәк.Аларныңхуҗаларынабкхакта
хәбәрителгәнинде.“Безбөтентерриториядә
берьюлыэшлибашларгаҗыенабыз,–диде
хаким, –шуңа күрә төзелешкә комачаулый
торганобъектларныңбарысыдавакытында
алынганбулыргатиеш”.

 ВасилШәйхразиев белдергәнчә, яңа
трамвай линиясешәһәрдә салынучы өс
тенлеклеобъектларныңберсе.Улюлларда
транспорт агымын киметүмөмкинлегенби
рәчәк.ЯңашәһәрдәнГЭСбистәсенәйөрүдә
тизрәкһәмуңайлыракбулачак.

Яңатрамвайюлынагымдагыелныңде
кабрьаендаачупланлаштырыла.

То рак йорт лар га 
ка пи таль ре монт

Та тарс тан Рес пуб ли ка сы ның 40 му ни
ци паль бе рәм ле ген дә күп фа тир лы то рак 
йорт лар ны ка пи таль ре монт лау бу ен ча 
эш ләр 687 объ ект та баш лан ган (план лаш
ты рыл ган ның 86,6%).

Бу хакта ТРХөкүмәтеЙортында узган
республика киңәшмәсендәТРтөзелеш,ар
хитектура һәм тораккоммуналь хуҗалык
министрыИрекФәйзуллин хәбәр итте. Ки
ңәшмәнереспубликаныңбарлыкмуниципаль
районнары белән видеоконференцэлемтә
режимында ТРПремьерминистрыИлдар
Халиковуздырды.

Гомуми белем бирүмәктәпләрен капи
тальремонлаугакилгәндә,2014елпрограм
масыкысаларындабарлык159мәктәптәэш
башланган, үзләштерү 42%тәшкилитә. 30
апрельгә балалар сәламәтләндерүлагерь
ларын капиталь ремонтлау буенча эшләр
барлык13объекттабара,үзләштерү64,3%
тәшкилитә2014елгакаралганбарлыкобъ
ектлардагыэшләрнетөгәлләүсрогы2014ел
ның25маенадәүләтконтрактытарафыннан
билгеләнгән.

ТРның газлаштыруфонды тарафыннан
муниципалитетларҗитәкчелегебеләнбергә
социальбилгеләнештәгеобъектлардаҗылы
лыкҗайланмаларынремонтлаупрограммасы
каралган–519котельныйда782казан.2014
елгамуниципаль районнарда ветеринария
берләшмәләрен һәм авыл хуҗалыгы ида
рәләрен капитальремонтлау программасы
буенча 15 объектта ремонт эшләре бара.
Участок ветеринария пунктлары төзелеше
кысаларында2014елның2маена25объект
таэшләртөгәлләнгән,шулисәптән7объект
файдаланугатапшырылган.Җидеобъектта
(Баулы,Алабуга,Кайбыч,КамаТамагы,Яңа
чишмә,Чирмешән,Ютазырайоннарында)тө
зелешэшләреграфикбуенчабашланачак.

“Гидропромжилстрой”
оешмасына(улвакыттагы
“Тракторозаводстрой”)Ва
лерийМихайлович 1986
елда килгән. Йомагуҗа
гидроузелыннаналып“Ка
занАрена”футбол ста
дионына кадәр барлык
төзелешләрдәкатнашкан.
Хәзерге вакытта “Ала
буга” аерым икътисади
зонасындагы “Синергия”
индустриальтехнологик
паркы төзелешендә эш
ли. Узган ел нәтиҗәлә
ре буенча иң яхшы дип

табылган Рафаэль
Идрисов бригадасы
составында ул парк
резидентлары урна
шачакадминистратив
корпусларны гипсо
картонбеләнтышлый.

Валерий Тимофеев
ның биографиясе, бик
күпләрнеке кебек, гади
генә.Кукмарарайонында
туган. Һөнәр училище
сындаукыпкиңпрофиле
механизатор белгечлеге
алган. Алабугага килгәч,
балта остасыбулып эш

ли башлаган. “Төзелеш
тә агач эшенә өйрәнми
мөмкинтүгел,–диВ.Ти
мофеев. – Кечкенәдән
балтапычкытотыпүскән
авыл баласы өчен әллә
ниавырлыгынкүрмәдем.
Ниндигенәэшкәтотынсаң
да, күңелбирепбашкар
ганда нәтиҗәсе куаныр
лыкбулааның”.

Га зе та ның Мак тау так та сы

КамилГакыйлулыЛа
тыфскийКамгэсэнергост
ройдаяңакешетүгел.Ул
“Камгэсстройснаб” оеш
масына2008елдакилде,
искиткечоештырусәләте
аны әлеге предприятие
нең генераль директоры
итеп билгеләргә нигез
булды.

КамилГакыйлулыЛа
тыфский1959елдаОрен
бург өлкәсендәтуа. Яр
Чаллыда ул 1980 елдан:
слесарьданалыпКАМАЗ
ның прессрам заводын
дацехбашлыгынакадәр
хезмәт юлы уза. 1991
елда Кама политехника
институтынтәмамлый.
1993–2000 елларда К. Г.
Латыфский  “Түбән Ка
ма” милли паркының ге
неральдиректорыурын
басарыбуларактабигый
комплексны саклау һәм
торгызу беләншөгыль
ләнә.

Камил Гакыйльевич
ның тормышдевизы – үз
алдыңамаксат куеп, аны
тормышкаашырырга.

 Эшләр белән идарә
итүче вазифасыКамгэсэ
нергостройның бүлендек
предприятиеләре эшендә
оперативлылыкны, үзара
килешүчәнлекне тәэмин
итү,аппараттаэшләралып
баруны контрольдә тоту
максатыбеләнбулдырыл
ды.Башкармадисциплина
ныңторышы,хезмәткәрләр
неңгамәлдәгерегламентны
саклавын контрольдә тоту
даэшләрбеләнидарәитү
ченеңбурычы.

“Акционерлык җәм
гыятенең стратегик үсеш
программасын бергәләп
тормышкаашырырбыз.Бу
эшкәүземнеңөлешемнедә
кертәалырмын”,–диК.Г.
Латыфский.

“Камгэсэ нер гост рой” ААҖ ге не раль ди рек то ры
ның фәр ма ны бе лән ак ци о нер лык җәм гы я те нең 
эш ләр бе лән ида рә итү че се итеп Ка мил Га кыйл 
улы Ла тыфс кий бил ге лән де.

5 нче раз ряд лы бал та ос та сы Ва ле рий 
Ти мо фе ев ка ме нә шу лай бер сүз бе лән 
бәя бир де ләр хез мәт тәш лә ре. Үзе җит ди, 
тый нак, төп ле, ыша ныч лы. Нәкъ ме нә 
аның ке бек ләр нең ты рыш хез мә те нә ти
җә сен дә ко лач лы объ ект лар ны саф ка 
бас ты ру мөм кин дә ин де. 

Чал лы да – 
Җи ңү 

ва рис ла ры
Бы ел Бө тен рос сия яшь

лә ре нең хәр биспорт һәм 
ка дет кор пус ла ры җы е ны 
Та тарс тан Пре зи ден ты Рөс
тәм Миң не ха нов бу лыш лы гы 
бе лән Чал лы да үтә. 

Үз төбәкләренеңмәдәни
ятләрен күрсәтү, тарихларын
бәянитүбеләнберрәттән ку
накларнысугышветераннары
беләночрашулардакөтә.Алар
каладагыХәтераллеясынани
гез салудада катнашачаклар.
ӘлегеҗыенныңЧаллыдаүтүе
һич тә гайре табигый түгел.
Чөнкикаладаүсепкилүчеяшь
буынгахәрбипатриотиктәрбия
бирү һәм егетләрне армиягә
әзерләү күп төбәкләргә үрнәк
булырлык итеп оештырыла.
Дүрт ел инде 810 нчы сый
ныфукучылары,чиратлашып,
1нчеПосттамактаулывахтада
торалар. Алар арасыннан үз
вазифаларыниңяхшыбашка
ручы20балаелынабермәр
тәбәМәскәүнеңАлександров
бакчасындаберсәгатьпостта
торухокукыала.

ВасилШәйхразиев ассы
зыклаганча,кадетмәктәпләре
ачу буенча да зур эшбашка
рыла.Аларберничәюнәлештә
белем ала. Армиягә алынган
егетләр хезмәт иткән часть
ларга даимишефлык ярдәме
күрсәтелепторуындаискәртү
мөһим. Аеруча Кара диңгез
хәрбифлоты,ЙошкарОлада
гыстратегикмаксаттагыракета
гаскәрләречастеһәмМәскәү
дәгеКремльполкыбеләннык
лыэлемтәбулдырылган.

1Май көнне каланың “Ва
танана”мемориаль комплек
сындаузганҗыенныачутанта
насындачыгышясаганТатарс
танПремьерминистрыИлдар
Халиков та калада патриотик
тәрбиябирүнеңяхшыкуелуын
билгеләпүтте.“Безбүгеняңар
тылган“Ватанана”комплексын
даачабыз.Бувакыйгашулайук
яшьбуынны тәрбияләүгә һәм
Бөек Ватан сугышы тарихын
бозмыйча өйрәнергә ярдәм
итәчәк”,–дидеул.

(“ва та ным Та тарс тан”  
газетасыннан алынды)
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Бө ек Җи ңү нең 69 ел лы гын кар шы лап

СтепанИвановичУразаев
сугышмәхшәрен үз күзләре
белән күреп, аныңфаҗига
сенхәтердәсаклаучыларның
берсе.Аныңиңматуряшьлек
елларысугышчорынатурыки
лә.1925елдаКайбычрайоны
ИскеТәрбит авылында туган
егет18яшетулартулмасутлы
сугышэченәбарыпкерә.1943
елдан1945елгакадәрулфа
шистларгакаршыкөрәшә,Көн
батышУкраинаныазатитүдә
катнаша. Карпат тауларында
яшеренепятучыбендеровчы

ларгакаршыкөрәшергәтуры
киләаңа.

Белемгә омтылыш яшь
фронтовикнысугыштансоңКа
занпедагогияинститутынаалып
килә.Читтән торыптарихфа
культетын тәмамлаганнан соң
улавылдаукытучы, укуукыту
буенчадиректор урынбасары,
директорбулып,соңракКайбыч
районыныңпартиярайкомының
аттестацияһәмпропагандабү
легендәэшли.12ел “Азнакай
нефть”идарәсендәпрофсоюз
оешмасынаҗитәкчелекитә.

С. И. Уразаевны
1971елныБөтенсоюз
ударкомсомолтөзеле
шеКАМАЗгачакырып
алалар. Ул “Автоза
водстрой” идарәсенә
хезмәтһәмэшхакыбү
легебашлыгыурынба
сарыитепбилгеләнә.
Җәмәгатьэшенәбаш
танаяккүмелә.Сафка
басасы объектларда
күргәзмә агитацияне
яхшырта, “Яшен”нәр
чыгара, ремонтлау
инструментлар заво

ды төзелешендә радиогазета
оештыра.

1977елданул–“Камгэсэ
нергострой” берләшмәсенең
яңа сафка баскан металл
конструкцияләр заводында
хезмәт  һәм  эш хакы бүле
ге башлыгы. Предприятиедә
аренда подряды бригадала
ры, агым ысулы белән эш
ләү алымнары кебек  баш
лангычларны кертүдә әйдәп
йөри.Кайдагынаэшләмәсен,
СтепанИванович кешеләрне
аңлый белүе белән аерылып

тора. Аның сүзе һәрвакыт
үтемле,абруезур.

СтепанИвановичхәзердә
КамгэсэнергостройВетераннар
советыныңиңактивветеран
нарының берсе. Аксакалны
бүгенгеяшьләрнеңүткәннәр
не,Ватаныбызныазат итүдә
катнашкан геройларны бел
мәвеборчый.Яшьбуынданлы
үткәнебезбеләнгорурлансын,
күренекле шәхесләребезне
онытмасынөченСтепанИва
нович “Өченче буын универ
ситеты”курсларынтәмамлап,
интернеттагымәгълүматларны
туплап,СоветларСоюзының
күренекле полководецлары,
татар генераллары,яшьпар
тизаннартурындагыкитапла
рынбастырыпчыгарды.

Тынгысыз җанлы ветеран
хәзер дә һәрвакыт эзләнүдә,
бүгендә ул яшьбуынны тәр
бияләүдә, акционерлыкҗәм
гыятенеңматуртрадицияләрен
яшьләргә тапшыруда актив
эшалыпбара.СтепанИвано
вичны төрле очрашуларга да
чакыралар.Әле күптән түгел
генәшәһәребезнең“Асылташ”
яшүсмерләрне социаль тер
нәкләндерү үзәгендә махсус
учреждениеләрдә тәрбиялә
нүчебалигъбулмаганбалалар
арасындарегиональинтеллек
туаль уен буенча районара
конкурс уздырылды.  Анда 6
(Чаллы,Мамадыш,Минзәлә,
ТүбәнКама,Аксубай,Кукмара)
район командалары  катнаш
ты.Һәркоманданыңкапитаны
БөекВатан сугышыветераны
иде.СтепанИвановичҗитәклә
гәнЧаллыкомандасыберенче
урынны алды (рәсемдә). Без
СтепанИвановичның барлык
уңышларынадасөенәбез,аны
БөекҖиңүбәйрәмебеләнкот
лап,сәламәтлектелибез!

1964 ел. 30 май. СССРның
Энергетика һәм электрлаш
тырубуенчадәүләткомитеты
рәисенең199нчысанлыбое
рыгыбеләнэнергетикаобъект
ларытөзүбуенча4төзүмонтаж
идарәсе базасында Татар
стан АССР территориясендә
“Камгэсэнергострой” төзелеш
идарәсеоештырыла.

МайдаГЭСкотлованыһәм
ТүбәнКамагидроузелыныңйөк
үткәрү шлюзларының түбән
перемычкасынкомныюдырып
казубашлана.

Зәй  ГРЭСының  к уә те
400МВтбулган3нчеһәм4нче
энергоблокларыфайдалануга
тапшырыла.

1965 ел.  5 майда “Камгэ
сэнергострой” оешмасының
“Камскиезори”газетасычыга
башлый.

1971 ел. Майда Прессрам
заводыныңбашкорпусыниге
зенбетонлаубашлана.

1973 ел. 1 май. Бер төркем
төзүчеләр беренче тапкыр
“КАМАЗ төзелеше ударнигы”
исеменә лаек  була. Алар
арасында К. Альчиков, Н.
Әгъләмов, Е. Вдовина, Р. Га
неев, А. Зотов, В.Мәүликов,
А.Новолодский,У.Наурбиев,
Р.Сәлахов,Р.Сабирҗанов,Н.
Усов,В.Филимонов,В.Шату
новтабар.

1978 ел.  25 май.  Шәһәр
төзелешеидарәсенең76нчы
төзүмонтаж идарәсеннән З.
Н. Галак бригадасы унынчы
бишьеллык заданиесен 2,5
мәртәбәарттырыпүтәүтурын
дарапортбирә.

1983 ел.“Камгэсэнергострой”
ның икенче лигада чыгыш
ясаучы “Турбина” командасы
белән Ленинградның  югары
лигада уйнаучы командасы
“Зенит” арасындафутбол бу
енча иптәшләрчә матч узды
рыла. Кунаклар 1:0 исәбе
беләнҗиңә.

1985 ел.Йортлартөзүкомби
натындаКаматракторзаводы
өчен (Алабуга) йортлар салу
буенча 38 нче төзүмонтаж
идарәсеоештырыла.

2004 ел.Можгашәһәрендәге
“Свет”акционерлыкҗәмгыятен
дәпыялашешәэшләпчыгару
цехыачылды.

2005 ел. “ВатанАна” мемо
риаль комплексы үзгәртеп ко
рылды.120фатирлы,ункатлы
19/22йортыфайдаланугатап
шырылды.

2009 ел. 20майда“Мастер”ин
дустриальпаркыөченКАМАЗ
ның элеккеге запас частьләр
заводында өч административ
көнкүреш бина АБП5, 6, 7
тапшырылды.

2010 ел.5майдаРоссияПремь
ерминистрыВладимирПутин
Казандафутбол стадионыни
гезенәберенчесимволик таш
нысала.

2012 ел.“Алабуга”махсусикъ
тисадизонасыныңикенчечира
тыачылды.

(Майелъязмасы)

Рә хим сез су гыш ның бө тен авыр лы гын, бө тен ачы сын үз җил
кә сен дә та ты ган, аның бө тен кай гы сынхәс рә тен ки чер гән бу
ын ке ше лә ре нең ел лар үт кәч тә хә тер лә рен би ләп тор ган ачы 
ха ти рә лә ре, йө рәк лә ре нә го мер лек кә се ңеп кал ган тор мыш 
гыйб рәт лә ре бу ла. Бө ек Ва тан су гы шы ве те ра ны, Камгэсэ нер
гост рой ве те ра ны, икен че дә рә җә Ва тан су гы шы ор де ны ка ва
ле ры, КА МАЗ тө зе ле ше удар ни гы Сте пан Ива но вич Ура за ев
ның да   су гыш ел ла ры ту рын да гы ха ти рә лә ре би хи сап.

Тыл батырлары

  Нәкыя инде кул астына
керә,әнисенәияреп,төрлеэш
ләрдә йөргән чагында сугыш
башлана.Әтиләресугышбаш
ланганчыуквафатбула.Әнилә
реТаһирәапаберсеннәнберсе
кечкенә6балабеләнялгызка
ла.“Безкүрмәгәнкалмадыинде
ул,–диНәкыяапаулелларны
искәтөшереп.–Бәрәңге,ала
бута,кычыткан–шуларсаклап
калдыиндебезне,Ничектәбул
са тамакны туйдырырга кирәк
идебит”.Әтиләредәбулмагач,
бикавырбулааларга.Авырэш
булсада,баштартаалмыйсың.
Нәкыягә 12 яшьтән, олылар

белән беррәттән эшләргә ту
рыкилә.Арбачанатарту,үгез
җигепсаламташу,олыларбе
лән бергә төрле эштә эшләү
–берседәкалмый.Улвакытта
колхозидарәсехезмәткөненә
100граммонбирә.Аныпешкән
кычыткангаболгатыпашыйлар.
Озакламыйәниләредәавырып
урын өстенә ята.  8 ел үлем
беләнтартышканнансоң1950
елдаяктыдөньядан китепба
ра.Каһәрсуккансугышафәте
күпмегомерләрнефронттагы
натүгел,тылдадавакытыннан
алдаөздебит!

Нәкыямәктәптә6елукый.
Аннары 1944 елда Казанда
ФЗОны укып бетереп кулына
аттестат алгач, авылга кире
кайта. Авыл авыл инде, ан
да көнне төнгә ялгап эшләргә
кирәк.Нәкыядәатта,үгездә
җигә,ашлыкташый,урманки
сә,атбеләнбүрәнәтарттыра,

әҗәенболынгакүчә.1953елга
кадәр колхоздаэшли.Аннары
ИштирәкавылыегетеФаязбе
лән танышып аңа тормышка
чыга.Берберартлы3уллары
туа.Язмышаларны төрле як
лардайөрткәннәнсоңЧаллыга
кайтыптөпләнәләр.Балаларны
куярга урын,Нәкыя апага эш
тәбулмый.СоңракНәкыяапа
Чаллыда тукуфабрикасында
да  эшли, 1971елдаКамгэсэ
нергостройныңУМСоешмасы
наэшкәкерә.ИптәшеФаязда
шундабалтаостасы–бетонса
лучыбулыпурнаша.Нәкыяапа
1986елга кадәршунда эшли.
Тылветеранының тырышхез
мәте“БөекВатансугышыелла
рындафидакарьхезмәтөчен”
медале,БөекҖиңүнең50,55,
60,65еллыкюбилейларыначы
гарылганюбилеймедальләре,
күпсанлыМактауграмоталары
беләнбәяләнгән.

Адәм ба ла сы җир йө зен
дә күб рәк яшә гән са ен 
кү ңе ле бе лән үт кә не нә, 
яшь лек чо ры на каткат 
әй лә неп кай та. Тиз дән 
85 яшен ту ты ру чы Нә
кыя апа Кә ли мул ли на да 
шу лай. Күп ләр не ке ке бек 
аның да ба ла лык, яшүс
мер лек ел ла ры си кәл
тә ле, авыр бу ла. Су гыш 
ва кы тын да иле без гә 
төш кән авыр лык, ач
лыкялан гач лык аны да 
җә фа лый. Әле бү ген дә, 
ул ел лар ның ха ти рә сен 
яңарт кан да, Нә кыя апа
ның күз лә ре дым ла на, 
та ма гы на тө ер уты ра. 

      Дошманнан
       үч алыгыз!
Ватан куркыныч астында,
Кылыч ал, мәгърур халык!
Туган ил безне чакыра,
Яшәсен җирдә халык!

Кырларда алтын арышлар
Шиңгәннәр нигә болай?
Нигә килми уракчылар?
Кайда син, матур тургай?

Ник сайрамый
                 сандугачлар?
Аккошлар күлдән киткән...
Урманда янган агачлар,
Күлләрнең суы кипкән...

Дошманнар узган биредән,
Эзләрен кем танымас?!
Аларга тиңдәш ерткычлар 
Беркайда да табылмас.

Дөрләп яна, авыл яна,
Гөрселдәп туплар ата.
Йортсыз калган
                мескен ана,
Баласы үлеп ята.

Чәчләре тузган баланың,
Күзләре аның сулган.
Канга буялган яулыгы
Кып-кызыл байрак сыман.

Килегез, кешеләр, карагыз,
Күрегез, ышаныгыз.
Эндәшә безгә балабыз:
«Дошманнан үч алыгыз!»

Нәби Дәүли



График буенча бу санга 14 сәгатьтә кул куелырга тиеш.
Кул куелды – 13 сәгатьтә.
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РалифӘхмәдулла улыСафинны 
65 яшь лек юби лее бе лән кот лый быз! 
Аңа исән лек-сау лык, хез мә тен дә зур 
уңыш лар, га и лә бә хе те  те ли без. 

Як ты көн нең һәр бер ир тә лә ре
Кил сен сез гә ко яш, нур бу лып.
Сә ла мәт лек, бә хет юл даш бул сын,
Ку а ныч лар кил сен ур гы лып.

* * *
“Камгэс зЯБ” ҖчҖ кол лек ти вы 

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

РезедаИреккызыИльясова – ЭВМ 
опе ра то ры,

МираидаВалентиновнаВахромо
ва– бе тон кат наш ты ру җай лан ма ла ры 
мо то рис ты

* * *
“Камгэсэ нер гост рой” ААҖ баш-

кар ма ди рек ци я се аш ха нә се мө ди ре 
Зөлфирә Рамазан кызыУшаковага
күр кәм юби лее уңа ен нан иң из ге те ләк-
лә ре без не юл лый быз. Һәр ту ар көн гә 
сө е неп, га и лә гез нең, якын на ры гыз ның 
кү ңел җы лы сын то еп, бә хет-шат лык 
ту лы го мер ки че рү е гез не те ли без! Ту-
а чак таң на ры гыз һәр ва кыт нур лы, күк 
йө зе гез аяз бул сын! Гел шу лай ел ма еп, 
ке ше ләр не сө ен де реп яшә гез! 

Кот лап сез не бәй рә ме гез бе лән
Юлы гыз га үс сен ак чә чәк.
Алып кил сен иде сез гә яз мыш
Бә хет ле һәм ма тур ки лә чәк.

* * *
ЕкатеринаВасильевнаИхсанова

– Камгэсэ нер гост рой ның Ка зан фи ли а-
лын да әй дәп ба ру чы юрис кон сульт,

РоманВалентиновичМащалгин  
– юрис кон сульт.

* * *
«Камгэсэ нер гост рой» ааҖ баш

кар ма ди рек ци я се нең Ве те ран нар 
со ве ты баш энер ге тик бү ле ген дә өл кән 
инс пек тор бу лып эш лә гән

РазияСәгыйркызыХәмәтдинова
ны 75 яшь лек юби лее бе лән кот лый, аңа 
исән лек-сау лык, имин тор мыш те ли.

* * *
«Камгэсгражданстрой»ҖЧҖ

коллективы тү бән дә ге ве те ран на рын 
юби лей ла ры бе лән кот лый: 

ФатыймаӘһли кызы Гатаул
лина,

ГалинаНиколаевнаЛазутина.

Ветераннар тормышы

Белдерүләр
12май көнне “Энергетик”мәдәният

сараендашагыйрь, язучы, тәрҗемәче,
РоссиянеңһәмТатарстанныңЯзучылар
берлегеәгъзасеМансурСафиннынюби
лейкичәсебула.Керүирекле.

* * *
13май көнне “Энергетик”мәдәният

сараендашагыйрьләрДианаКан,Нико
лайАлешковһәм “Наигрыш”ансамбле
катнашындаәдәбимузыкалькичәбула
Керүирекле.

Белешмәләрөчентелефон701650.

  Еллар узган саен вете
раннарыбызның сафы сирә
гәйгәннәнсирәгәябара.Әмма
аларныңисәннәреәледәтор
мышөченкөрәшә,гаиләсенә,
якыннарына, җәмгыятебезгә
файдалы булырга тырыша,
яшәүүрнәгекүрсәтә.Фронто
викларыбызныңкүбесеәледә
тынгысыз.Сугышветераннары
арасында Степан Иванович
Уразаев,Михаил Константи
новичПономарев,Александр
Иванович Запускалов һәм
башкалар әле дә актив эш
чәнлекләрен дәвам итәләр.
Аларбеләнберрәттәтылве
тераннарыРазыяГабдрахман
кызыАрифҗанова (Отделст
рой1), Разыя Габдулла кы
зыШагазина (Отделстрой2),
төзелешаксакалларыСөббух
Вәли улы Хафизов (ПУАТ),
ирлехатынлыГеворгАршако
вич һәмАнтонинаПавловна
Геворгяннар (УСГ), Илгизәр
Миңнемөхәммәт улыМиңне
мөхәммәтдинов (КамгэсРБЗ),
ТәкыйФәүзи улыШәйхетди
нов...Аларбарысыдазама
нында“Бөтенесефронтөчен,
бөтенесеҖиңүөчен!”лозунгы

астындафидакарьхезмәткуй
ганкешеләр...

СтепанИвановичУразаев
БөекВатансугышыныңатаклы
полководецлары, геройпар
тизаннар, татар генераллары,
батыр хатынкызлар турында
материаллартуплап,берничә
китапбастырыпчыгарды. Үзе
дә сугыш авырлыкларын үз
җилкәсендә татыган кешебу
ларак, яшьләрне патриотлар
итептәрбияләүгәүзеннәнзур
өлешкертәалуынасөенепяши
ветеран.

Әйе, ветераннарыбыз һа
манбирешергәҗыенмыйлар.
Мөмкин булганча, ветеран
нар оешмасы эшчәнлегендә
дә катнашалар,мәктәпләрдә,
музейларда, яшьләр үзәклә
рендәяшьбуынвәкилләребе
ләндәочрашалар,үзләренең
ялкынлыяшьлекләре,тормыш
юллары турында сөйлиләр,
аларкүңелендәВатаныбызга,
халкыбызгамәхәббәтуятырга,
тырышхезмәткә,намуслы,ла
еклытормышкаөндиләр.Уку
чыларбеләночрашуларакцио
нерлыкҗәмгыятенеңбашкарма
дирекциясе бинасында да,

мәктәпләрдә, колледжларда,
КФУныңтөзелешфакультетын
да,1нчеПосттадаүткәрелеп
килә.Ветераннарыбызяшьләр
һәм балалар белән аралашу
мөмкинлегеннәнберкайчанда
баш тартмыйлар, киресенчә,
үзләре башлап йөреп очра
шулар уздыралар.Яшьләрне
патриотикрухта тәрбияләүдә,
төзелешоешмасының хезмәт
традицияләрен Бөек Ватан
сугышындаҖиңүнең 70 ел

лыгына, “Камгэсэнергострой”
акционерлыкҗәмгыятенең50
еллыгынабагышланган“Рос
сия патриотларын үстерәбез”
Бөтенроссия конкурсын про

пагандалауда Р. 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.Нотфуллин,Р.Г.

Арифҗанова,Н.Т.Абдуллин,Н.
А.Павлов,Т.Ф.Шәйхетдинов,
В.С.Бычков,И.К.Кашеваров,
Г. Г.Ромахинаактивэшалып
баралар.

Күптәнтүгелапрельаеаза
гында1нчеПосттаакционер
лыкҗәмгыятенеңбер төркем
ветераннары постчыларның
тантаналы ант бирү тантана
сында катнаштылар.Очрашу
да1нчеПостҗитәкчесеРинат
Шәйхенур улыӘхкыямов, 35
нчемәктәп директоры урын
басары Гөлназ Фадис кызы
Әхмәтова,“Камгэсэнергострой”
ААҖВетераннарсоветыннанР.
Г.Арифҗанова,В.А.Рукина,Р.
Г.Шагазина,Ленинградблока
дасынкичергәнВ.Ф.Седина,
сугышчыинтернационалист,
Кариб диңгезе кризисында
катнашучыА. И. Запускалов
катнаштылар. Тантаналы оч
рашудачыгышясаучыларның
барысы да рәхимсез сугыш
еллары, авыр балачаклары
турындагы хатирәләре белән
уртаклаштылар. Укучыларга
Камгэсэнергостройтарихыту
рындагыкитапларбүләкител
де.Шундый ук очрашулар 1
нче(директорыМаринаНико
лаевнаАюкина),4нче(Айдар
Хакимҗан улы Гарифуллин),
6 нчы (ЕленаАлександровна
Шакина), 9 нчы (Айгөл  Рә
кыйпкызыГыймазова),10нчы
(ИринаАркадьевнаБодрова)
мәктәпләрдәдәүтте.

Билгеле,буочрашуларның
берседә эзсез узмады.Вете
раннарыбызөчендә,укучылар
өчендә әһәмиятле булганбу

чараларныңбарысындадаве
тераннарыбызгатирәнхөрмәт
һәмихтирамкүрсәтелде,яшь
ләрнесугышчанпатриотикрух
татәрбияләгәннәреөченалар
газуррәхмәтбелдерелде.

“Камгэсэ нер гост рой” ачык ак ци о нер лык җәм гы я те
нең  ве те ран на ры ның (пен си о нер ла ры ның) җә мә
гать оеш ма сын да 4 меңгә якын ве те ран исәп тә то ра. 
Ве те ран на ры быз ның  кү бе се су гыш авыр лык ла рын 
та ты ган, су гыш тан соң ха лык ху җа лы гын тор гы зу да, 
удар тө зе леш ләр дә кат наш кан фи да карь ләр. Шу лар
ның 55 е – Бө ек Ва тан су гы шын да кат на шу чы, 277 се 
– тыл хез мәт кә ре. 
Аларның һәрберсенең йөрәгендә сугыш елларының 
авыр хатирәсе саклана. Һәрберебезнең игътибары
на һәм ихтирамына лаеклы ветераннарыбыз бүген 
дә сафта.

Туган көнегез белән!
АлександрСергеевичЕвдокимов – «Кам-

гэсэнергострой» ААҖ Директорлар Советы 
рәисе, ТР Дәүләт Советы депутаты,

Рөстәм Альберт улы Абзалов – 
«Камгэсэнергострой» ААҖ финанс ди-
ректоры

Ха лык их ти ра мын яу ла ды гыз
На мус бе лән куй ган хез мәт тә.
Ак бә хет ләр, зур шат лык лар бе лән
Го ме ре гез үт сен хөр мәт тә. 

“Камгэсэ нер гост рой” ак ци о нер лык җәм гы я те ветеран
нары ба ры сы да КА МАЗ за вод ла рын, гү зәл ак ка ла быз ны, 
Тү бән Ка ма ГЭ Сын, Зәй ГРЭ Сын тө зү дә һәм баш ка бик 
күп әһә ми ят ле объ ект лар ны ко ру да баш лап йө рү че ләр 
бул ды лар. Бө ек Ва тан су гы шы тә мам лан гач та фи да карь 
хез мәт бе лән дан ка зан ды лар. Ве те ран на ры быз ның һәр
кай сы их ти рам га һәм хөр мәт кә ла ек.

Сугышветераннарының8ехатынкыз,46сыБөекВатан
сугышыинвалиды,6сыМәскәүнесаклауда,6сыКурсксу
гышында,6сыДнепртирәсендәгесугышлардакатнашкан,
8ефашистконцлагерьларыныңяшьтоткыннарыбулган,7
сеЛенинградблокадасынузган,12се1,2,3,4нчеУкраина,6
сыБелоруссия,3се2нчеПрибалтика,3сеЛенинград,2се
Төньяк,7сеҮзәкфронтлардасугышкан.Берәүатлыартилле
рияполкында,2сеавиацияполкында,8езенитартиллерия,
14егвардияукчыполкындафашистларгакаршыкөрәшкән.
3кешесугышчангоспитальләрдәхезмәтиткән,берәүполк
улыбулган.

Чал лы ка ла сын да бү ген ге 
көн дә 4682 ве те ран бар. Су
гыш һәм тыл ве те ран на рын
ың күп че ле ге, ягъ ни ике мең
гә якын ке ше Ком со мол ра йо
нын да яши.

Аларнытәбрикләүтантаналарыуз
гандүшәмбекөннеүкбашландыинде.
Райондаяшәүчесугышветераннары,
тылхезмәтчәннәре,ветераннартор
мышындаактивкатнашучылар“Энер

гетик”мәдәниятсараеныңзурзалына
җыелды.АларөченбиредәБөекҖи
ңүнең69еллыгынабагышланганбәй
рәмконцертыоештырылганиде.

КонцерталдыннанГЭСбистәсен
дәге10нчыуртамәктәпукучылары
бәйрәм кунакларынаҖиңү көненең
билгесен–Георгийтасмасынтапшы
рыпчыктылар.

ТантанадаилебезгәҖиңү яулап
алып кайткан ветераннар исеменә
рәхмәтсүзләреяңгырады.Шулайук
озакелларбәхетлепарбулыпяшәүче
гаиләләрне,олыюбилейларынбилге
ләпүтүчеөлкәняшьтәгеветераннар
ныхөрмәтләделәр.

Бәйрәм концерты даЧаллы ве
тераннарыөченматурбүләкбулды.
“Энергетик”сәхнәсенәАлексейКрас
новисемендәгеветераннархорыда,
“Земляничка” балалар театрының
яшьталантларыдачыкты.

Чаллыветераннарынхөрмәтләү
чараларыдәвамитә.Шушыкөннәр
дәшәһәрхакимеВасилШәйхразиев
Ветераннаргоспиталендәдәвалану
чыларныңхәленбелде.Шәһәрбаш
карма комитетыҗитәкчесеФәрһад
ЛатыйповВетераннарпансионатында
ялитүчеләрянындабулды.

Шәһәребезнеңмәдәниятсәнгать
учакларында гына түгел, парк һәм
бульварларындадабукөннәрдәБө
екҖиңү һәмҗиңүчеләр хөрмәтенә
төрледәнтөрлекүңелачучаралары
уздырыла.


