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Тап шы ры ла сы объ ект та

«Ватаным Татарстан» газетасы 
хәбәр иткәнчә, Та тар стан Пре-
зи ден ты Рөс тәм Миң не ха нов, 95 
балл җы еп, Рос сия тө бәк лә ре нең 
иң нә ти җә ле эш лә ү че җи тәк че лә ре 
рей тин гын да өчен че урын га чык-
кан. Граж дан лык җәм гы я те үсе ше 
фон ды та ра фын нан тө зел гән әле ге 
рей тинг та бе рен че урын да – Ямал-
Не нец ав то ном ок ру гы җи тәк че се 
Дмит рий Ко был кин, икен че дә – Ка-
лу га өл кә се баш лы гы Ана то лий Ар-
та мо нов.

“Са бан туе гү зә ле” бәй ге се бы ел 
Мә дә ни ят елы на ба гыш ла на. Ан да 
кат на шу чы 19–23 яшь лек кыз лар 
ара сын да юга ры һәм ур та һө нә ри 
уку йорт ла рын да бе лем алу чы лар 
да, эш лә ү че ләр дә бар. Фи нал га 
чык кан 8 кыз – Ди нә Хөс нет ди но ва, 
Ал су Ша ки ро ва, Алия Гыйль ма но ва, 
Алия Ибә тул ли на, Али нә Хис мә тул-
ли на, Аэ ли та Гыйль мул ли на, Али нә 
Хә ми дул ли на, Ай си нә Мин һа җе ва 
– 10 июнь көн не Са ра Са дый ко ва 
исе мен дә ге кон церт лар за лын да көч 
сы на ша чак. Фи на лист лар шу лай ук 
12 июнь көн не Мәй дан да да сәх нә 
тү рен дә бу ла чак лар.

Чал лы да гы күп фа тир лы 141 то-
рак йорт та ка пи таль тө зек лән де рү 
эш лә ре ба ра. Прог рам ма кы са ла-
рын да бы ел 1 млрд 231 млн  сум 
ак ча үз ләш те ре лер гә ти еш. Шә һәр-
нең 8 мәк тә бен дә шу лай ук ре монт 
эш лә ре дә вам итә. Мәк тәп ләр не 
тө зек лән де рү 302 млн 490 мең сум-
га тө шә. 

Та тар стан да пе чән әзер ли баш-
ла ды лар. Күпь ел лык үлән ча бу бу-
ен ча Буа ра йо ны хез мәт чән нә ре  
ал да ба ра, би ре дә 560 тон на тер лек 
азы гы әзер лән гән. Нур лат ра йо нын-
да – 417 тон на, Яңа Чиш мә дә – 170 
тон на, Кай быч та – 150 тон на пе чән 
ча был ган.

Бы ел Чал лы да гы мә га риф уч-
реж де ни е лә рен дә “Уңай лы мо хит” 
прог рам ма сын га мәл гә ашы ру өчен 
32 млн 828 мең сум ак ча бү леп би-
рел гән. Прог рам ма га кер тел гән 5 
го му ми бе лем би рү, 5 кор рек ция 
мәк тә бен дә, Ба ла лар һәм яшь ләр 
иҗа ты үзә ген дә ин ва лид лар өчен 
пан дус лар ку е ла һәм са ну зел лар 
җи һаз ла на. 

Мә лә кәс ел га сы яр ла рын тө зек-
лән де рү гә 26 млн 326 мең сум ак ча 
ка рал ган. Про ект ел га буй ла рын да 
җә я ү ле ләр һәм ве ло си пед чы лар 
өчен уңай лык лар ту ды ру ны күз дә 
то та. 2013 ел да  4 149,7 кв. метр 
тро ту ар,  2 338,65 кв. метр ве ло си-
пед юлы са лын ган. Бы ел җә яү йө рү 
өчен 2 512,26 кв. метр брус чат ка 
һәм ве ло си пед чы лар өчен 5 081,5 
кв.метр мәй дан да ас фальт са лу 
план лаш ты ры ла. Тө зек лән де рү 
эш лә ре 15 ав густ ка тә мам ла ныр-
га ти еш. 

Тү бән Ка ма ның сән гать мәк-
тә бе Рос си я нең иң ях шы мәк тә бе 
дип та был ган. “Рос си я нең иң ях шы 
100 мәк тә бе” дип исем лән гән әле-
ге фе де раль бәй ге дә мәк тәп нең 
ма тди-тех ник ба за сы, кадр лар сос-
та вы һәм укы ту прог рам ма сы на зур 
игъ ти бар би рел гән. Мон нан ал ты ел 
элек Тү бән Ка ма да ачыл ган сән гать 
мәк тә бен дә бү ген 1,5 мең ба ла шө-
гыль лә нә.

 Җәм гы ять нең уры ны: Та тар стан Рес-
пуб ли ка сы, Яр Чал лы шә һә ре, Гид ро тө зү-
че ләр ура мы, 17.

2014 ел ның 27 ию нен дә 11 сә гать тә “Кам-
гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ге не раль ди рек ци я се-
нең кон фе рен ци я ләр за лын да (ад ре сы: Яр 
Чал лы шә һә ре, Гид ро тө зү че ләр ура мы, 17) 
көн тәр ти бе нә ку ел ган мәсь ә лә ләр не тик ше-
рү һәм та выш ка ку ел ган мәсь ә лә ләр бу ен ча 
ка рар лар ка бул итү өчен, та выш би рү өчен 
бюл ле тень нәр не ак ци о нер лар ның го му ми 
җы е лы шы үт кә рел гән гә ка дәр ал дан җи бә-
реп, ак ци о нер лар ның ур так кат на шуы фор-
ма сын да  ак ци о нер лар ның ел лык го му ми 
җы е лы шы бу ла чак.

Ту ты рыл ган бюл ле тень нәр не тү бән дә ге 
ад рес бу ен ча җи бә рер гә: 423807, ТР, Яр Чал-
лы шә һә ре, Гид ро тө зү че ләр ура мы, 17 нче 
йорт, “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ. Тутырылган 
бюллетеньнәр Җәмгыятькә 24 июньнән дә 
соңга калмыйча килеп җитәргә тиеш.

Ак ци о нер лар ның го му ми җы е лы шын да 
кат на шу чы лар ны тер кәү 2014 ел ның 27 ию-
нен дә 9 сә гать тә юга ры да күр сә тел гән ад рес 
бу ен ча үт кә ре лә. Ак ци о нер лар ның го му ми 
җы е лы шын да кат на шу чы лар ны тер кә ү не 

тә мам лау ак ци о нер лар ның го му ми җы е лы-
шы ның көн тәр ти бен дә ге соң гы мәсь ә лә не 
ка рау мо мен ты бе лән бил ге лә нә.

Ак ци о нер лар ның го му ми җы е лы шын да 
кат на шу хо ку кы бул ган ак ци о нер лар ның 
исем ле ге 2013 ел ның 23 ма е на тө зел де.

Дивидендлар түләү (игълан итү) турын-
дагы карар нигезендә аларны алу хокукына 
ия затларны тәгаенләү көне – 2014 елның 
16 июле.

Ак ци о нер лар ның го му ми җы е лы шы ның 
көн тәр ти бе нә кер тел гән мәсь ә лә ләр:

1. Җәм гы ять нең 2013 ел эш чән ле ге 
бу ен ча хи са бын, ел лык бух гал тер хи сап-
на мә сен, шул исәп тән Җәм гы ять нең ел-
лык та быш һәм зы ян нар хи са бын рас лау 
турында.

2. Фи нанс елы нә ти җә лә ре бу ен ча та-
быш  ны бүлү, шул исәп тән Җәмгыятьнең 
акцияләре буенча акчалата ди ви денд лар 
тү ләүне (игълан итүне) раслау турында.

3. Җәмгыятьнең Директорлар Сове-
ты һәм Ревизия комиссиясе әгъзаларын 
бүләкләүне раслау турында.

4. Җәм гы ять нең Ди рек тор лар Со ве ты 
әгъ за ла рын сай лау турында.

5. Җәм гы ять нең Ре ви зия ко мис си я се 
әгъ за ла рын сай лау турында.

6. Җәм гы ять нең ау ди то рын рас лау ту-
рында.

7. Җәм гы ять нең Ус та вын яңа ре дак ци я-
дә рас лау турында.

8. Кы зык сын дыр гыч ки ле шү ләр не як лау 
турында.

Җ ы  е л ы ш  ма те  р и  а л  л а  р ы  бе л ә н 
акционерларның еллык гомуми җыелышы 
булырга 20 көн кала «Камгэсэнергострой» 
ААҖндә түбәндәге адрес буенча, эш 
көннәрендә 8 сәгать 30 минуттан 16 сәгать 
30 минутка кадәр танышырга була: Яр Чал-
лы шә һә ре, Гид ро тө зү че ләр ура мы, 17, 336 
нчы бүл мә . Бе леш мә ләр өчен те ле фон: 
(8552) 77-19-66. 

Җыелышта тавыш бирүдә катнашу өчен 
үзең белән паспорт алып килү шарт.

Җыелышта шәхсән үзе тавыш бирә ал-
маган затларның вәкилләре катнаша ала. 
Вәкилнең үзе белән паспорты һәм Россия 
Федерациясе гражданлык кодексының 
185 маддәсе, 4 нче һәм 5 нче пунктла-
рында күрсәтелгән таләпләргә туры ките-
реп әзерләнгән, акциоенрларның гомуми 
җыелышында тавыш бирү хокукын бирә 
торган ышаныч язуы булырга тиеш.

“Камгэсэнергострой”ААҖ
ДиректорларСоветы

 Рәс ми хәбәр

Мә лә кәс аръ я гын йорт лар 
тө зү ком би на ты ның яңа про-
дук ци я сен сы нау мәй да ны 
ди яр гә ярый дыр. “Са ла ват кү-
пе ре” дип исем лән гән 107 нче 
бак ча да “Дом кор” фир ма сы-
ның эре па нель лә рен кул ла-
нып тө зел де. 

Объект ны ген суб под ряд чы 
бу ла рак “Кам гэсг раж дан ст рой” 
ҖЧҖ кол лек ти вы өл гер тә. 
“Бак ча би на сы ның үзен чә ле ге 
аның па нель ле бу лу ын да, – 
дип бел дер де без гә “Кам гэсг-
раж дан ст рой” оеш ма сы ның 
баш ин же не ры Сер гей По но-
ма рев. – Ягъ ни ин де оны ты ла 
ба ру чы ысул яңа дан сы нау уза. 
Мон дый алым ал га та ба үсеш 
алыр мы – аны сын кү рер без 
ин де”.  

Тө зе леш тә мам ла ну ал-
дын да. Май ның соң гы көн нә-
рен дә әле бак ча би на сы ның 

ти рә-юнен тө зек лән де рү мәсь-
ә лә сен хәл ите леп бет мә гән, 
дө рес рә ге, “ТМСиБ” ҖЧҖ тө-
зү че лә ре бу эш кә ке ре шеп ке-
нә ки лә ләр иде. “Мон да бе раз 
арт ка ка лу са га ер га мәҗ бүр 
итә, чөн ки ти рә-юнь не ту лы-
сын ча тәр тип кә ки тер ми то рып, 
объ ект ны тап шы ру мөм кин тү-
гел. Ә тап шы ру кө не ки леп җит-
те ин де, – дип бор чы лу ын бел-
де рә С. М. По но ма рев. –  Хә зер 
бө тен көч не туп лап, шә һәр 
баш кар ма ко ми те ты бил ге лән-
гән көн гә – 10 июнь гә бак ча ны 
өл гер тер гә ти еш без”.

“Камс кие зо ри” га зе та сы хә-
бәр че лә ре бул ган көн не объ ект-
та сы лау чы-би зә ү че ләр, пли тә 
са лу чы лар, ли но леум җә ю-
че ләр дә җиң сыз га нып эш ли 
иде әле. “Бил ге лән гән ва кыт ка 
өл гер тә без, - дип ышан дыр ды 
“Кам гэсг раж дан ст рой” оеш ма-

сы ның учас ток баш лы гы Зөл-
фия Хәй бул ли на. – Кү мәк көч 
бе лән эш лә гән дә ике лә нер гә 
урын кал мый, без гә бак ча да 
эш лә я чәк хез мәт кәр ләр дә, 
ба ла ла рын шу шын да йөр тә чәк 
әти-әни ләр дә яр дәм итә бит”. 

Би зә ү че ләр нең дә ос та ла-
ры эш ли бак ча да – пред при-
я ти е нең иң ал дын гы бри га-
да ла рын нан бер се, Аль ми ра 
Ве лич ко (рәсемдә) кыз ла ры. 
Алар ку лы аша уз ган мө һим 
объ ект лар ны са нап бе те рер-
лек тү гел: сә ла мәт лек сак лау 
уч реж де ни е лә ре һәм “Ала бу га” 
икъ ти са ди зо на сы объ ект ла ры 
да, то рак йорт лар һ. б. да бар 
алар ара сын да. Хә зер ге көн-
дә бу бри га да, прак ти ка узу чы 
яшьләрне дә кер теп, 40 ке ше не 
бер ләш те рә. 

Аль ми ра үзе төп Чал лы 
кы зы. Ул “Кам гэ сэ нер гос т рой” 

оеш ма сы на 76 нчы һө нә ри 
уку йор тын тә мам лап кил гән. 
Өч дис тә ел эш ләү дә ве рен дә 
Зәй дә ге, Мөс лим дә ге объ ект-
лар ны, Ка ма Ала нын да гы тер-
нәк лән де рү үзә ген, Чал лы да гы 
ашы гыч яр дәм күр сә тү ха ста-
ха нә сен, тө зү дә һәм тө зек лән-
де рү дә катнашкан. 

Аль ми ра Ва гыйзь кы зы ның 
янә шә сен дә ге хез мәт тәш лә ре 
дә үзе ке бек чын ос та лар.  Ми-

сал га, На талья Әх мәт җа но ва 
пли тә дә са ла, сы лау-би зәү 
эш лә рен дә ме нә ди гән итеп 
баш ка ра. Кай чан дыр тө зе леш-
кә ки лү е нә сө е нә ге нә, чөн ки 
хез мә те нең ма тур нә ти җә сен 
кү рү аңа әй теп бе тер ге сез ка-
нә гать лек би рә.

“ Са ла ват кү пе ре” – яңа 
мик ро ра йон да са лы ну чы 
бе рен че со ци аль объ ект. 
260 ба ла га исәп лән гән 
бак ча би на сын кам гэ сэ
нер гос т рой лы лар шу шы 
көн нәр дә фай да ла ну га 
тап шы ра чак. 
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Ерак объ ект лар да

1966 ел. Зәй ГРЭСының 6 нчы 
энергоблогы сафка басты. 

1967 ел. Түбән Кама ГЭСы 
сусаклагычын Татарстан, Баш-
кортостан, Удмуртия республи-
калары территорияләрендә 
68 метр биеклектә билгеләү 
башланды.

1 9 6 7  е л .  Т ү б ә н  К а м а 
гидроузлының беренче бло-
гыннан чыккан су юллары (рис-
берма) бетонланды.

1969 ел. Түбән Кама ГЭСында 
сул яр буе һәм плотина арасын 
бетонлау башланды.

1970 ел. Түбән Кама ГЭСының 
суднолар узачак каналы зона-
сыннан Сидоровка бистәсенә 
күченүче гаиләләр өчен “С” се-
рияле йортлар төзү башланды. 

1971 ел. КАМАЗның ремонт-
инструментлар заводы – 
РИЗның җыелма тимер-бетон 
каркасын монтажлау башлан-
ды.

1978 ел. Түбән Кама ГЭСы өске 
бьефының 12 нче ярусын  бе-
тонлау тәмамланды.

1979 ел. Түбән Кама ГЭСының 
1 нче агрегаты буш оборотларда 
эшләтеп җибәрелде. 

КАМАЗда автомат-токар 
корпусының 2 нче чираты саф-
ка басты.

1984 ел.  Уренгой-Ужгород 
газүткәргечендә “Әгерҗе” ком-
прессор станциясе сафка  кер-
телде.

1999 ел. Минзәләдә үзгәртеп 
корудан соң татар дәүләт драма 
театры файдалануга тапшы-
рылды.

2003 ел. Йомагуҗа гидроузлы 
булачак урында Агыйдел елга-
сын буу башланды.

2 0 0 4  е л .  4  и ю н ь д ә 
“Камгэсэнергострой”га яңа ГОСТ 
Р ИСО 9001-2001 стандартына 
туры килгән сыйфат сертифика-
ты тапшырылды.

2006 ел. 7 июньдә Яр Чаллы-
да “Надежда” медицина үзәге 
ачылды.

2007 ел. Минзәлә шәһәрендә 
ике бассейнлы “Юбилейный” 
спорт комплексы файдалануга 
тапшырылды.

Яр Чаллының ЗЯБ бистә-
сендә “Единая Россия” өсте ябу-
лы боз сарае  сафка басты.

“Нижнекамскшина” акционер-
лык җәмгыятендә массакүләм 
шиннар заводының әзерлек 
производствосы цехы файда-
лануга тапшырылды.

2008 ел. Июнь дә Мәс кә ү дә Со-
юз лар йор ты ның Ко лон на лы 
за лын да “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
ААҖ кол лек ти вы на эш мә кәр-
лек не кы зык сын ды ру бу ен ча 
җә мә гать че лек со ве ты ның “Рос-
сия икъ ти са ды ли де ры” ди гән 
дип ло мы тап шы ры лды.

2012 ел. Июнь дә “Камгэсэнерго-
строй” ААҖ Әгерҗе районында 
2600 баш терлеккә исәпләнгән 
мегаферма салуга кереште.

2013 ел. Июнь дә “Каzan-Аре на” 
фут бол ста ди о ны фай да ла ну га 
тап шы ры лды.

(Июнь елъязмасы)

“Ала бу га” ае рым икъ ти са ди зо на сын да

Бел гә не гез чә, бу ла чак ин-
дус т ри аль парк ның бе рен че 
баш лап тө зү че ләре “Гид роп-
ром жил строй” (ген суб под ряд-
чы) һәм “Кам гэс фун да мен-
тстрой” оеш ма ла ры вә кил лә ре 
бул ды. “Си нер гия” тө зе ле шен-
дә шу лай ук “Кам гэсг раж дан-
ст рой”, “ТМСиБ”, “Строй-Кран”, 
“От дел строй-К”, “ПМУ-1 Кам-
гэс”, “Ак Барс Ме талл” оеш ма-
ла ры, Электр чел тәр лә ре пред-

при я ти е се кат наш ты. 29 май га 
би ре дә го мум тө зе леш эш лә ре-
нең 90 про цен ты тә мам лан ган, 
сы лау-бу яу эш лә ре тө гәл лә-
нү ал дын да то ра.  Объ ект та 
хә зер “Гид роп ром жил строй”, 
“ТМСиБ”, “От дел строй К” һәм 
суб под ряд чы оеш ма лар ны 
кер теп барлыгы 150 ке ше 
эш ли. Төп эш ләр би на ның 
эчен дә баш ка ры ла. Шу лай да 
про ект ның соң га ка луы, хә зер 
исә яңа дан үз гәр те лүе  мах сус 
эш ләр не ту лы ку ә те нә алып 
ба ру га ко ма чау лык ки тер гән. 
Объ ект та җил лә тү сис те ма-
ла рын, электр үт кәр геч лә рен 
ур наш ты ру тот кар ла на. “Кам-
гэ сэ нер гос т рой” ААҖ про ект 
җи тәк че се Рус лан Иль я сов 
бил ге ләп үт кән чә, яңа про ект 
бу ен ча сы зым нар июль ахы-
ры на гы на әзер бу лыр га  ти еш. 
Шу ңа кү рә объ ект ны тап шы ру 
вакыты да (агым да гы ел ның 30 
ав гус ты) ки чек те ре лә чәк.

 Шу лай бул са да, кам гэ сэ-
нер гос т рой ның бү лен дек пред-
при я ти е лә ре тө зү че лә ре үз лә-
ре нең җа вап лы лык зо на сын да 
ты ры шып эш ли ләр. Мә сә лән 
от дел строй лы лар ад ми нис т-
ра тив-көн кү реш би на ла рын да 

пли тә ябыш ты ру, сы лау-бу яу 
эш лә рен тө гәл ләп ки лә ләр. 
Объ ект та күп тө зе леш ләр дә   
тәҗ ри бә туп лап кил гән ос та-
лар шак тый. Шу лар ның бер се 
– тө зе леш тә ин де озак ел лар 
эш лә ү че “От дел строй К” ҖЧҖ 
бал та ос та сы-бе тон са лу чы сы 
Ка мил Ша мил улы Әх мәт шин 
(рәсемдә). Ул Мәс кә ү дә уз ган 
“Олим пи а да-80”нең төп объ-
ект ла рын нан бул ган Олим-
пи а да авы лын тө зү дә, ан нан 
соң бик күп тө зелешләр дә кат-
наш кан. 

 “Гид роп ром жил строй” оеш-
ма сын нан Вла ди мир Ло бов 
бри га да сы “Си нер гия” тө зе ле-
ше нең бе рен че көн нә рен нән үк 
эш ли. Хә зер ге ва кыт та бри га да 
сэнд вич па нель ләр не мон таж-
лау бе лән шө гыль лә нә.

Би на ның ти рә-ягы да тө-
зек лән де ре лә, юл лар са лы на. 

Болары өчен “ТМСиБ” һәм 
“Ав то дор строй” оеш ма ла ры 
җаваплы.

“ Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ алып ба ра тор ган төп объ
ект лар ның бер се – “Си нер гия” ин дус т ри аль пар кы.  
2013 ел ның 14 фев ра лен дә салына баш ла нган әле ге 
объ ект  бербер се бе лән үза ра бәй лә неш тә эш лә ү че 
яңа ком па ни я ләр нең үсе ше өчен  ме нә ди гән йорт бу
ла чак. Би ре дә бар лы гы ике дис тә ләп ре зи дент эш ләр 
дип кө те лә. Ә әле гә объ ект та төзелеш дә вам итә.

ТР ның 40 му ни ци паль ра йо нын да гы 
793 күп фа тир лы йорт ның 784 ен дә 
ка пи таль тө зек лән де рү эш лә ре баш
лан ган.

Бу хак та ТР Хө кү мә те Йор тын да гы ки ңәш-
мә дә ТР тө зе леш, ар хи тек ту ра һәм ТКХ ми-
нис т ры Ирек Фәй зул лин хә бәр ит те. Бар лык 
ра йон нар бе лән ви де о кон фе рен ция ре жи-
мын да гы ки ңәш мә не ТР Премь ер-ми нис т ры 
Ил дар Ха ли ков уз дыр ды, дип хә бәр итә ТР 
Пре зи ден ты ның мат бу гат хез мә те.

Бү ген рес пуб ли ка да, ТР През иден ты ка-
рар ла ры яр дә мен дә, күп прог рам ма лар бар-
лык ка кил де һәм күп ке нә со ци аль объ ект лар 
тө зе лә, дип бил ге лә де И. Ха ли ков. Тө зү че ләр 
өчен мө һим этап баш лан ды – җәй ге се зон, бу 
чор да якын ча 7,5 мең объ ект ны тө зеп бе те реп 
өл ге рер гә һәм мо ны сый фат лы итеп баш ка-
рыр га ки рәк. 

Мәк тәп ләр не ка пи таль ре монт лау га кил гән-
дә, бар лык 159 объ ект та эш алып ба ры ла, үз-
ләш те рү – 62 про цент. 7 ра йон да 8 мәк тәп тә эш 
тә мам лан ган, дип хә бәр ит те И. Фәй зул лин.

“Хәзинә”
тәкъдимитә

 Чал лы ның “Их лас” мә че те кар шын да
гы “Хә зи нә” ба ла лар клу бы, Мәс кә ү дә
ге “Му ра вей ник” сту ди я се бе лән бер
лек тә, “Йө рә гең Коръ ән бе лән тул сын” 
ди гән про ект ны тор мыш ка ашы ра. 

Ми сыр да яшә ү че бер ана, үз ба ла сы на Коръ-
ән сү рә лә рен өй рә тү ни я те бе лән, кә газь би те нә 
йө рәк су рә те тө ше реп, аны бү лем нәр гә бүл гән 
дә  һәр кай сы на бер сү рә нең исе мен яз ган. Ба ла-
сы өй рән гән бер сү рә нең бү ле мен төс ле ка ран-
даш бе лән бу яп бар ган, ә ана шул чак та “Йө рә гең 
Коръ ән бе лән тул сын!” дип те ләк те лә гән. 

“Хә зи нә” клу бы тәкъ дим ит кән про ект ның 
асы лын да ме нә шул идея. А3 фор ма тын да гы 
пла кат ны те лә ге бул ган ке ше hazinechelny@
yandex.ru ад ре сы на хат юл лап та, “В кон так те” 
со ци аль чел тә ре нә ке реп тә юнә тә ала.

 Кам гэ сэ нер гос т рой лы лар “Гоз
нак” фе де раль дә ү ләт уни тар 
пред при я ти е се нең фи ли а лы 
Крас но камск (Пермь өл кә се) 
кә газь фаб ри ка сын да банк нот 
һәм мах сус сак ла ну лы  кә газь
ләр җи теш те рү це хы тө зе ле
шен дә эш лә рен дә вам итә ләр.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ге не раль 
ди рек то ры ның про из вод ство бу ен ча 
урын ба са ры Ай рат Ка мил улы Әх мә ди-
ев хә бәр ит кән чә, объ ект та эш ләр тә-
ү лек әй лә нә се алып ба ры ла. 4 июнь гә 

бул ган мәгъ лү мат лар га ка ра ган да, 6800 
ку бо метр су бай утыр тыл ган. Мо но лит  
ни гез ләр ур наш ты ру бу ен ча да эш ләр 
тө гәл лә неп ки лә. Алар ның кү лә ме 4156 
ку бо метр. 12 июнь гә бу эш тә мам ла-
ныр га ти еш. Объ ект та   “ПМУ-1 Кам гэс”, 
“МИТ-строй мон таж”, “КИТ”, “Тат ком п-
лект мон таж” оеш ма ла рын нан бар лы-
гы 153 ке ше эш ли.  Тө зү че ләр ту лай 
то рак та яши ләр. Объ ект ның үзен дә үк 
аш ха нә оеш ты рыл ган. Хез мәт хак ла ры 
тү лә ү дә дә тот кар лык лар юк икән.

Июнь аен да кам гэ сэ нер гос т рой-
лы лар “1-5” ко ор ди на тын да кап лам 
пли тә лә ре нең мо но лит ко лон на ла рын 

ур наш ты рып бе те рер гә ти еш ләр. Объ-
ект та эш лә ү че һәр бер кол лек тив ның 
да ай лык эш лә ре бил ге лән гән. “ПМУ-1 
Кам гэс” оеш ма сы 380 ку бо метр кү ләм-
дә идән бе тон лар га ти еш бул са лар, 
стройк ран лы лар ал дын да “-1” бил ге лә-
мә се нә ка дәр кот ло ван ны яңа дан кү мү 
эше то ра. “МИТ-строй мон таж” оеш ма-
сы мо но лит чы ла ры “1-5/А-К” ко ор ди на-
тын да мо но лит ко лон на лар ны, кап лам 
пли тә лә рен ур наш ты ру ны тө гәл ләр гә 
ти еш ләр. Шу лай ук 10 июнь гә ка дәр тө-
зү че ләр ал ды на мо дуль шә һәр че ген тө-
зеп бе те рү бу ры чы да ку ел ган. “Объ ект-

та тәҗ ри бә ле мо но-
лит чы лар җи теш ми, 
– ди А. Әх мә ди ев, 
– шу ңа кү рә “Кам гэ-
сэ нер гос т рой” ААҖ 
җи тәк че ле ге эш лә ү-
че ләр нең са нын 100 
ке ше гә арт ты рыр га 
ти еш. Объ ект та 28 
ке ше дән тор ган эш-
че төр ке м ак ци о нер-
лык җәм гы я те нең 
ге о де зия, сый фат 
кон тро ле, хез мәт не 
сак лау һәм кур кы-
ныч сыз лык тех ни ка-
сы, про из вод ство ны 
хә зер ләү, про из вод-
ство-тех ник бү лек 
бел геч лә рен бер-
ләш те рә. Про ект ның 

җи тәк че се – Алек сандр Глу хов. Ул кил-
гән че бар лык эш ләр не Игорь Мас лов 
оеш тыр ды”. Шу лай ук Р. Фәт хул лин, И. 
Хә сә нов, Д. Край нов ке бек яшь бел геч-
ләр нең эш не дө рес алып ба ру ла ры да 
бил ге ләп үтел де.

Ә Чал лы да объ ект ны про из вод-
ство га хә зер ләү, тех ник һәм икъ ти са ди 
мәсь ә лә ләр не хәл итү, про ект-сме-
та до ку мент ла ры бе лән эш ләү бе лән 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ге не раль 
ди рек то ры ның  про из вод ство ны хә-
зер ләү бу ен ча урын ба са ры Ил нар Ша-
һи тов җи тәк че ле ген дә ге эш че төр кем 
шө гыль лә нә.

Тө зе леш дөнь я сын да

Дин һәм тормыш
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Үр нәк га и лә ха я те

 А лар ның хез мәт 
ке нә гә лә рен дә бү
ләк ләр исем ле ге эш 
урын на ры исем ле
ген нән күп кә зур.  
Со ци а лис тик ярыш та 
җи ңү че дә бул ган нар 
алар, Мак тау гра мо та
ла рын да са нап бе те
рер лек тү гел... 

Сү зем Фә ри дә апа 
бе лән Га дел ша абый 
ШАР ПИ Ков лар ту рын-
да. Фә ри дә Габд рах ман 
кы зы Шар пи ко ва дүрт дис-
тә ел га якын азык-төлек 
җи теш те рү тар ма гын да 
эш ләп, хак лы рә веш тә 
“ТАС СРның ат ка зан ган 
азык-тө лек ин дус т ри я се 
хез мәт кә ре” ди гән мак тау-
лы исем не алып, ла ек лы 
ял га чык кан. Ә Га дел ша 
Га таул ла улы Шар пи ков-
ның ты рыш хез мә те нә иң 
юга ры бәя – “По чет бил ге-
се” ор де ны. 

55 ел ти гез-та ту го-
мер ки че рү че бу га и лә нең 
ха я те күп ләр гә үр нәк бу-
лыр лык. 

Алар Чал лы га 1970 
ел да Се ров шә һә рен нән 
(Сверд ловск өл кә се) ки леп 
ур наш кан нар. Җит ме шен-
че ел лар – чын мәгъ нә сен-
дә удар хез мәт баш лан ган 
чор. КА МАЗ за вод ла рын 
һәм Ак ка ла ны тор гы зу 
ту лы ку ә те нә ба ра. Ме тал-
лур гия за во дын да эш ләп 
кил гән, кө че-ку ә те та шып 
тор ган ир-егет, бил ге ле 
ин де,  ко лач лы тө зе леш-
ләр  кай на ган Чал лы да 
үз уры нын бик тиз та ба – 
Жил строй-2 оеш ма сы на 
ике кул лап ала лар аны. 
Алек сандр Ива нов, Ра-
фис Са бир җа нов, Рә ис 
Сә ла хов ке бек та ныл ган 
бри га дир лар кул ас тын да 
эш ли Га дел ша Га таул ло-
вич. ЗЯБ бис тә сен дә, яңа 
шә һәр дә бер-бер арт лы 
ка лык кан йорт лар да аның 
кул кө че дә бар. 

1974 ел да “Мин мон-
тажс пец строй” га күч кән Г. 
Шар пи ков КА МАЗ за вод ла-
ры ком п лек сын тор гы зу да 
да ма тур хез мәт үр нәк лә-
ре күр сә тә. Дви га тель ләр 
за во дын, дви га тель ләр 
ре монт лау (ЗРД) һәм за-
пас часть ләр җи теш те рү 
(ЗЗЧ) за вод ла рын са лу да 
кат на ша. Яңа оеш ма га 
ки лү бе лән аңа бри га-
дир лык ны да йөк ли ләр. 
Эре теп ябыш ты ру чы лар, 
мон таж чы лар за вод кор-
пус ла рын да җил лә тү тор-
ба ла ры һәм җай лан ма ла-

ры мон таж лый лар. Соң-
рак кон ди ци о нер лар да 
ур наш ты рыр га ту ры ки лә. 
Еш кы на ко ман ди ров ка-
лар га чы га лар, Мәс кә ү гә, 
хәт та Та җик стан га ба рып 
җи тә ләр. Электр бе лән 
эре теп ябыш ты ру чы Г. 
Шар пи ков бер сен нән бер-
се мө һим объ ект лар да ос-
та лы гын арт ты рып, 6 нчы 
раз ряд ка ка дәр җи тә. Аб-
рек На сый ров, Вла ди мир 
Кня зев, Вла ди мир Скир да, 
Ни ко лай Ши тов, Вла ди мир 
Во ро ши лов, Ни ко лай Глу-
тов, Ән вәр Са би ров ке бек 
үзе бе лән иң гә-иң то рып 
эш лә гән хез мәт тәш лә рен 
са гы нып ис кә ала Га дел-
ша абый. Ярат кан һө нә рен 
оныт мый, хә зер дә то ты-
нып эш ли алыр идем, ди. 

Эш ос та сын кол лек тив-
та хөр мәт итә ләр. Аның 
исе ме Мак тау ки тап ла ры-
на ке рә, рә се ме Мак тау 
так та ла рын нан төш ми. 
На мус лы ты рыш хез мә те 
өчен Га дел ша Га таул ла 
улы Шар пи ков 1981 ел да 
“По чет бил ге се” ор де ны 
бе лән бү ләк лә нә. Га ди 
та тар авы лын нан чык кан 
ир-егет ты рыш лы гы бе лән 
ме нә шун дый күр кәм нә ти-
җә ләр гә ире шә. 

Чүп рә ле ра йо ны ның 
Ис ке Кә кер ле авы лын да 
ту ган Га дел ша га сы нау-
лар ны тор мыш кеч ке нә-
дән би рә баш лый. “Су гыш 
баш лан ган да ми ңа ал ты 
яшь, га и лә дә өчен че ба ла 
идем. Әти е без Га таул ла ны 
бик тиз фронт ка ал ды лар. 
Аны озат кан нан соң озак 
та үт мә де, әни е без тиф тан 
гүр ия се бу лып куй ды. Олы 
апа ма ун биш яшь, иң ке че 
се ңел Кә ү сә ри я нең яше дә 
тул ма ган иде әле...” 

Су гыш ка чак  лы да 
авыл ма лай ла ры на тор-
мыш ка мы тын бик ир тә 
ки герт кән нәр. Су гыш чо-
ры ба ла ла ры кол хоз йө ген 
ны гып өл гер мә гән ки леш 
җи ге леп тар тыр га мәҗ бүр 
ител гән нәр. Фронт ка кит-
кән әти лә рен алыш тыр ган 
алар. Га дел ша да, бик күп-
ләр ке бек, кол хоз эше нә 
ир тә ку шы лып ки тә. Абый-
апа, эне-се ңел ләр – биш 
ба ла бер йод рык бу лып 
бер лә шеп авыр су гыш ел-
ла рын уз ды ра. 

Әти лә ре су гыш тан  
исән-сау әй лә неп кай ту га, 
бил ге ле ин де, то рмы шын 
көй лә ү не ки рәк та ба – яңа-
дан га и лә уча гын тер ге зә, 
бер-бер арт лы та гын биш 
ба ла туа. 1956 ел да ар мия 

хез мә тен ту ты рып ту ган 
йор ты на кай тып төш кән Га-
дел ша исә үзен бу га и лә дә 
бе раз ят итеп тоя һәм бә хе-
тен чит тән эз ләп ка рар га 
ни ят кы ла. Ки тү дә мә шә-
кать ле, чөн ки пас порт бир-
ми ләр. Ни чек ки рәк алай 
юл лап алын ган пас порт ны 
ике ел дан алыш ты рыр га, 
та гын мең мә шә кать бе-
лән бе леш мә ләр юл лар га 
ки рәк бу ла әле. 

Авыл еге те Га дел ша 
Се ров шә һә рен дә ге ме-
тал лур гия ком би на ты на 
йөк бу ша ту чы бу лып ур-
на ша. Ком би нат ка ти мер 
юл бе лән таш кү мер, ру да 
ки лә. “Ва гон нар ны кө рәк 
бе лән бу ша та быз. Кыш кы 
сал кын да ру да ка тып ки лә, 
аны  зур, авыр чү кеч бе лән 
чөй ләр ка гып ва та идек. 
Җәй ге эс се дә, кыш кы сал-
кын да, яз гы-көз ге кар лы 
яң гыр да – һәр ва кыт ачык 
һа ва да бул дык”, – дип ис кә 
ала ве те ран ул ел ла рын. 

Га дел ша ага ның пар 
ка на ты Фә ри дә апа да 
күп ләр гә үр нәк бу лыр лык 
тор мыш һәм хез мәт юлы 
үт кән. Ул ту мы шы бе лән 

Яшел Үзән ра йо ны ның 
Олы Үтәк авы лы (Го ро-
ди ще) авы лын нан. Биш 
ба ла лы га и лә дә үс кән 
кыз, 8 сый ныф бе тер гәч, 
юк лык тан, яр лы лык тан 
ары ну ни я те бе лән, 1956 
ел да Се ров шә һә рен дә  
яшә ү че апа сы яны на ки тә. 
“Юл лар ре монт лый тор-

ган оеш ма га ур наш тым, 
эш кә өй рән дем. Га дел ша 
бе лән та ны шып өч ел йөр-
гәч, 1959 ел да өй лә неш-
тек. Пред при я ти е дә бер гә 
эш лә ү че ләр ис ки тәр лек 
ма тур итеп ком со мол туе 
оеш тыр ды лар. Тор мы-
шы быз көй ле баш ла нып 
кит те...”

Кы зы бе лән дек рет 
ялын нан соң Фә ри дә ит 
ком би на ты на ур на ша, кол-
ба са бәй лә ү че, фор ма-
лау чы бу лып эш ли. Җә-
мә гать эш лә рен дә ак тив 
кат на ша.

Та тар стан да олы тө зе-
леш баш лан га нын ишет-
кәч, Шар пи ков лар ту ган 
як ла ры на кай тыр га ни ят-
ли ләр. Тик алар ның ике-
сен дә, ях шы эш лә ү че ләр 
бул ган га, эш урын на рын-
нан җи бә рер гә те лә ми ләр, 
ка лыр га үгет ли ләр. Лә кин 
бер ни ят лә гәч ки ре уй ла-
мый лар ин де, тә вәк кәл-
ли ләр. “Га дел ша ал дан 
кит те. Аның яны на кил гәч, 
яңа урын га бер дә ия лә-
шә ал мам, кү ңе лем бер 
дә тарт мас ке бек бул ды. 
Те ген дә ин де ия лән гән 

урын, бел гән эш бит. Ә 
мон да шә һәр әле тө зе лә 
ге нә баш ла ган, бик кы зык-
ты рыр лык тү гел. Га дел ша 
ми не яңа шә һәр гә алып 
ба рып, тө зе лә баш ла ган 
бе рен че йорт ны күр сә теп 
тә алып кайт ты...” 

Га дел ша абый то рыр 
урын көй ләп, бак ча лар 

бул ды рып куй гач, ха ты-
ны ның кү ңе ле йом шый.  
Ба ла ла рын бак ча га ур наш-
ты ру мөм кин ле ге чык кач 
ук, Фә ри дә, ку лы бел гән 
эш юл лап, Үзәк урам да гы 
ит ком би на ты на ки лә. Ком-
би нат җи тәк че лә ре аны 
ике кул лап кар шы ала лар. 
Чөн ки эш рә тен бе лү че ләр 

һәр кай да ки рәк, ә аның 
18 ел лык тәҗ ри бә се бар. 
Ты рыш лы гы, эч кер сез ле-
ге, яр дәм чел ле ге бе лән 
яңа кол лек тив та да бик 
тиз аб руй ка за нып өл ге рә 
Фә ри дә Габд рах ма нов на. 
Аны һәр ва кыт баш ка лар га 
үр нәк итеп ку я лар, бри га-
дир итеп бил ге ли ләр. Мак-

тау гра мо та ла рын, Рәх мәт 
хат ла рын, күк рәк бил ге лә-
рен еш би рә ләр. Алар ның 
ба ры сы да га и лә нең ар-
хи вын да ма тур ис тә лек 
бу лып сак ла на. 

Ма тур тор мыш ка ба ры 
тик хез мәт сөю чән нәр ире-
шә дип са ный Шар пи ков-
лар. Чөн ки алар ике се дә 
на мус бе лән яшә гән, һәм 
бү ген ге көй ле тор мыш-
ла рын шул фи да карь лек-
нең җи ме ше итеп ка бул 
итә ләр.   

Алар эш ләп чык кан 
пред при я ти е ләр юк ин-
де, игъ ти бар күр сә тер дәй 
кол лек тив лар тар кал ган. 
Лә кин Фә ри дә апа бе лән 
Га дел ша абый ның кыз-
ла ры Фле ра күр сәт кән 
ка дер-хөр мәт күп ке ше не 
көн ләш те рер лек. Ул ла ры 
Ри нат гел яр дәм гә ки лер гә 
әзер, онык лар һәм онык-
чык та әби-ба ба ла рын сө-
ен де реп то ра лар. Фә ри дә 
апа мә чет кә йө реп дин дә-
рес лә ре ал ган, биш ва кыт 
на ма зын кал дыр мый. Бы-
ел си гез дис тә сен тү гә рәк-
ләр гә җы е ну чы  Га дел ша 
ага үзе руль дә йө ри әле. 
Өл кә нәя бар са лар да, бак-
ча ла рын таш ла мый лар, 
җи ләк-җи меш, яшел чә үс-
те реп юа на лар.

...Ике йө рәк бер гә ку-
шыл ган га 55 ел уз ган. Си-
гез дис тә ел лык го мер 
юлын бар ла ган да Фә ри дә 
апа бе лән Га дел ша абый 
бер-бер се нең сү зен җөп-
ләп то ра лар – шат лык-
ку а ныч лар, бор чу-мә шә-
кать ләр ба ры сы да  ур так 
алар өчен.

Р.КАМАЛОВА

Г.Шарпиков(сулданикенче)бригадасы.1981ел

2014 ел ның 24 ма ен да шә-
һә ре без не баш лап тө зү че ләр-
нең бер се, Бө ек Ва тан су гы шы 
ве те ра ны, Яр Чал лы шә һә-
ре нең мак тау лы граж да ни ны, 
ТАС СРның ат ка зан ган тө зү че-
се, II дә рә җә Бөек Ва тан су гы-
шы, Ике Хез мәт Кы зыл Бай ра гы 
ор ден на ры ка ва ле ры, “Хез мәт 
ве те ра ны”,  “Ае ру ча хез мәт 
өчен” ме даль лә ре ия се Ми ха-
ил Ефи мо вич Курь я нов ва фат 
бул ды.

Бө ек Ва тан су гы шы тә мам-
лан гач, М. Е. Курь я нов үзе нең 
хез мәт юлын 1948 ел да Став ро-
поль кра ен да дис пет чер бу лып 

баш лап җи бә рә. 1950-1960 ел-
лар да  тех ник, экс плу а та ци я ләү 
бү ле ге баш лы гы, Ста лин град-
гид рос т рой ав то и да рә се нең 
ав то ба за баш лы гы бу лып эш ли. 
Соң рак “Вол гог рад гид рос т рой”, 
“Ас т ра хань гид рос т рой” оеш ма-
ла рын да җи тәк че ва зи фа лар ны 
баш ка ра.

М. Курь я нов Чал лы га 1971 
ел да ки лә һәм Кам гэ сэ нер гос т-
рой ның ПУ АТ ида рә сен дә 1983 
ел га ка дәр эш ли. Ул рес пуб ли-
ка быз да гы иң эре ав тот ран с-

порт ида рәс ен оеш ты ру чы лар-
ның бер се бул ды. Ида рә нең 
ма ши на йөр тү че лә ре иле без-
нең төр ле поч мак ла рын да эш-
лә де ләр. Ул ел лар да Ми ха ил 
Ефи мо вич про из вод ство ның 
нә ти җә ле ле ген кү тә рү гә күп 
көч куй ды. Ав тот ран с порт пред-
при я ти е се тө зе леш не ки рәк ле 
ма те ри ал лар бе лән өз лек сез 
тә э мин итеп тор ды. Бай тәҗ ри-
бә гә ия бул ган җи тәк че бу ларак 
М. Е. Курь я нов кол лек тив та да, 
шә һә ре без җә мә гать че ле ге ара-

сын да да зур аб руй ка зан ды, 
үзен бе лем ле, җа вап лы  бел геч 
итеп күр сәт те.

Кам гэ сэ нер гос т рой лы лар 
Ми ха ил Ефи мо вич Курь я нов ның 
ва фат бу луы сә бәп ле, аның га-
и лә се нең якын на ры ның ти рән 
кай гы сын ур так ла ша лар. Аның 
як ты ис тә ле ге кү ңел лә ре без дә 
озак сак ла ныр.

“Камгэсэнергострой”ААҖ
администрациясе,профсоюз
комитеты,Ветераннарсове
тыһәмхезмәтколлективы

 Хуш ла шу сү зе
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РавилӘхәтулыГарипов – кур кы
ныч сыз лык хез мә те бел ге че,

АлексейВладимировичНикитин 
– про ект җи тәк че се,

ЕкатеринаНиколаевна Бызова 
– фи нанс эше бу ен ча әй дәп ба ру чы 
бел геч (Ка зан фи ли а лы),

ДмитрийЛьвовичКузьмин – ин
же нер лык сис те ма ла ры бу ен ча ди рек
тор урын ба са ры (Ка зан фи ли а лы)

Һәр миз гел нең яме, тә ме кал сын
 Кү ңе ле гез нең ке реп тү ре нә.
Яшә гез сез һәр чак имин лек тә,
Ура лып бу тор мыш се ре нә.

* * *
“ Кам гэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 

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

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

ЛидияАлександровнаНизамова – 
ко тель ная опе ра то ры,

ИлсурҖиһангирулыСәлимгәрәев
– ав то мо биль йөр тү че

Котлы булсын бәйрәм көнегез,
Шатлык чәчсен һәрчак йөзегез.
Кайгы-хәсрәт күрми, бәхет белән
Үтсен сезнең һәрбер көнегез.

* * *
“ Кам гэс гражданстрой” ҖЧҖ 

кол лек ти вы тү бән дә ге ветераннарын 
юби лей ла ры бе лән кот лый:

ЗояИльиничнаВолкова,
КадрияӘхмикызыХәлиуллина,
НиколайИвановичХаритончук
Ку ан дыр сын һәр ту ган көн сез не,
Кы рыс җил ләр ишек как ма сын,
Юл даш бу лып ал гы көн нәр дә дә,
Янә шә дән бә хет ат ла сын.

* * *
“Железнодорожник” ҖЧҖ кол

лек ти вы тү бән дә ге хезмәткәрләрен 
юби лей ла ры бе лән кот лый:

МихаилАлександровичМороз– 
токарь,

РөстәмРәдис улыШәмсуаров– 
тепловоз йөртүче

Котлап сезне бәйрәмегез белән
Юлыгызга үссен ак чәчәк.
Алып килсен иде сезгә язмыш
Бәхетле һәм матур киләчәк.

* * *
“Камгэсэнергострой” ААҖ баш

карма дирекциясе Ветераннар сове
ты АнтонинаАлександровнаЗото-
ваны юбилее белән котлый

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

Ба ла чак – иң бә хет ле чак 

Әле ге бәй рәм “Кам гэ сэ-
нер гос т рой” оеш ма сы ның 50 
ел лык юби ле е на һәм 1 июнь 
– Ха лы ка ра ба ла лар ны як лау 
кө не нә ба гыш лан ды. Ямь-
ле җәй гә, күп тән кө тел гән 
ка ни кул лар га, дус лык ка ба-
гыш лан ган әле ге  бәй рәм не 
оеш ты ру чы лар – ак ци о нер лык 
җәм гы я те нең проф со юз оеш-
ма сы һәм со ци аль хез мәт  бү-
ле ге.   Ә бәй рәм шә һә ре без нең 
15 нче сан лы ба ла лар иҗат 
йор тын да тәр би я лә нү че та-
лант лы ба ла лар та ра фын нан 
әзер лән гән җыр, бию  бе лән 
үре леп ба рыл ды. “Ел май”, “Ля-
ля фа” во каль ан самбль лә ре, 
“Ор хи дея” мо да те ат ры яшь 
ар тист ла ры ның чы гыш ла рын 
ба ла лар бик яра тып ка ра ды-
лар, бер гә ләп җыр ла ды лар, 
уен нар да кат наш ты лар. 

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
эш ләр бе лән ида рә че се К. 

Г. Ла тыфс кий һәм кадрлар 
бүлеге башлыгы М. О. Гра че ва 
ба ла лар ны, алар ның әти-әни-
лә рен, кам гэ сэ нер гос т рой лы-
лар ны бү ген ге ике лә тә бәй рәм 
бе лән кот ла ды лар, 15 нче ба-
ла лар иҗат йор ты на кы зык лы 
та ма ша оеш тыр ган на ры өчен 
рәх мәт бел дер де ләр.

Бәй рәм нең төп бәй ге-
се ас фальт та ак бур бе лән 
рә сем ясау бул ды. Бәй ге дә 
кат на шу чы ба ла лар  җәй не, 
ко яш ны  ча гыл дыр ган рә сем 
ясар га ти еш бул ды лар. Күп-
ме дер ва кыт үт кән нән соң 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
баш кар ма ди рек ция кар шын-
да гы мәй дан да ас фальт ал-
лы-гөл ле чә чәк ләр гә, ко яш 
нур ла ры на кү мел де,   рә сем 
бәй ге сен дә кат на шу чы ба-
ла лар, фан та зи я лә рен эш кә 
җи геп, төс ле ак бур лар яр-
дә мен дә иң кү ңел ле ел фа-

сы лы ның ма тур лы гын таш-
ка кү чер де ләр. Нин ди ге нә 
рә сем нәр яса ма ды лар яшь 
рәс сам нар! Ан да ко яш та, 
чә чәк ләр дә, са ла ват кү пе ре 
дә, бо лыт лар да, ат лар да, 
чә чәк ләр дә – ба ры сы да бар 
иде. Кон курс ка йом гак яса ган-
да иң яшь рә сем ясау чы да 
бил ге лән де, 3 яшь лек Аме лия  
Ха ри со ва ат рә се ме яса ган 
иде. Шу лай ук Ко ля Иль я сов, 

Да нил Пус то вар һ. б. яса ган 
рә сем нәр дә жю ри та ра фын-
нан бил ге лә неп үтел де. Яшь 
рәс сам нар ны 15 нче ба ла лар 
иҗат йор ты на рә сем тү гә рә-
ге нә ча кыр ды лар. Бәй ге дә 
кат наш кан һәркем бү ләк кә 
ия бул ды. Бәй ге ба ры шын да 
ба ла лар га тәм ле сок лар,  шо-
ко лад лар өлә шен де. Ба ла лар 
ко яш лы җәй не әнә шу лай кү-
ңел ле итеп кар шы ал ды лар.

1 июнь – Ха лы ка ра ба ла лар ны як лау кө не 1949 ел
дан дөнья кү лә мен дә бик зур лап уз ды ры лып ки лә. 
Бу көн не дөнь я ның төр ле поч мак ла рын да ба ла лар 
өчен бәй рәм тан та на ла ры, кон церт лар, кон курс лар 
үт кә ре лә.  Уз ган ат на да “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
баш кар ма ди рек ци я се би на сы кар шын да гы мәй
дан да ба ла чак бәй рә ме үт кә рел де.  
Бәй рәм нең спон со ры – “Кам гэ сэ нер гос т рой”   
ак ци о нер лык җәм гы я те иде.

 Чал лы та тар дра ма те ат
рын да 30 май көн не өч лә
тә бәй рәм бул ды: се зон 
ябы лу тан та на сы, Ру зи лә  
Җа ма ли е ва ның юби лей 
ки чә се, юби ляр ның пье
са сы бу ен ча ку ел ган “Из ге 
имән ша һит” ме лод ра ма
сы ның премь е ра сы.

Бы ел гы се зон ва кый га лар-
га бай бул ды. Ул 4 ок тябрь дә 
фран цуз дра ма тур гы Же ральд 
Сиб лей рас ның “Ти рәк ләр шау-
лый җил дә” моң су ко ме ди я се нең 
премь е ра сы бе лән ачыл ган иде. 
Әсәр не та тар ча га Ра вил Са быр 
тәр җе мә ит те, сәх нә гә ре жис-
сер Ту фан Има мет ди нов куй ды. 

Спек такль бә хет ле яз мыш лы бу-
лып чык ты: труп па аның бе лән 
2013 ел ның де каб рен дә Ка зан да 
“Һө нәр+” V Ха лы ка ра яшь та тар 
ре жис су ра сы фес ти ва лен дә кат-
наш ты. Март аен да бу спек такль-
дә уй нау чы ар тист лар – Ин саф 
Фах рет ди нов, Бу лат Сә ла хов, 
Ра фил Сәгъ дул лин һәм Рау ша-
ния Та һи ро ва – ТР Мә дә ни ят ми-
нис тр лы гы ның “Тан та на” пре ми-
я се нә ла ек бул ды лар. Шу шы ук 
спек такль бе лән труп па ап рель дә 
Аш ха бад та “Бә хет ле чор ның те-
ат раль сән га те” дип исем лән гән II 

ха лы ка ра те атр фес ти ва лен дә 
бу лып кайт ты. Ел да гы ча, Та тар-
стан ның шә һәр һәм ра йон на ры-
на, Уфа га уңыш лы гас т роль ләр 
оеш ты рыл ды. Та гын бер кү ңел-
ле яңа лык: Ин саф Фәх рет ди нов 
“Рос сия Фе де ра ци я се нең ат ка-
зан ган ар тис ты” ди гән мак тау лы 
исем гә ла ек бул ды.

Баш ка премь е ра лар га кил-
гән дә, Яңа ел бәй рә ме ал дын нан 
те атр ның кеч ке нә та ма ша чы ла-
ры на Фә нә вил Га ли ев пье са сы 
бу ен ча Нә фи сә Ис мә гый ле ва 
куй ган “Ак тыч кан” әки я те тәкъ-

дим ител де. 15 март та та тар 
әдә би я ты клас си гы Аяз Гый лә-
җев нең “Өч ар шын җир” пье са-
сы бу ен ча баш ре жис сер Фа ил 
Иб ра һи мов куй ган премь е ра 
уз ды. Һәм се зон ябы лу га та гын 
бер зур бү ләк – Рү зи лә Җа ма-
ли е ва ның “Из ге имән ша һит” 
ме лод ра ма сы.

1995 ел дан Чал лы те ат ры на 
әдә би бү лек мө ди ре ва зи фа-
ла рын баш ка ручы Р. Җа ма ли е-
ва “Чи чи ет та һәм Ми яу бәк нең 
Яңа ел ма җа ра ла ры”, “Ак бү ре” 
спек такль лә ре нең ав то ры, Чал-
лы те ле ви де ни е сен дә ба ла лар 
өчен күр сә тел гән “Чи чи ет та һәм 
Ми яу бәк ма җа ра ла ры” про ек ты-
ның ини ци а то ры бу ла, “Кү ңел” 

ра ди о сын да те атр сән га те нә 
ба гыш лап “Га ли җә наб те атр” 
дип исем лән гән тап шы ру лар да 
алып ба ра.

“Из ге имән ша һит” ме лод-
ра ма сы  адәм ба ла сын бә хет тә 
йөз дер гән дә, ут ка са лып са гыш-
та көй дер гән дә яз мыш икә нен 
ис кә тө ше рә . Бер-бер сен өзе леп 
ярат кан Хам мат бе лән На җи я не 
яз мыш ае рып куя. Бер-бер се нә 
үре леп үс кән гөл ара сы на шай-
тан та я гы үсеп чы га. Тик чәч кә-
лә ре – ба ла ла ры гы на бер-бер се 
бе лән ку шы лыр өчен кө рәш кә 
чы га. Яңа мә хәб бәт кә бу тор-
мыш та урын бар мы? Яз мыш лар 
ярын да җил елый...
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