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 Ә йе, ел буе са гы нып көт кән Яңа 
ел ны кар шы лау бәй рә ме якын
ла ша. Шә һәр дә бербер арт лы 
чыр шы лар ка бын ды. Һәр кай да 
бәй рәм ру хы си зе лә, көн дә лек 
мә шә кать ләр гә кү ңел ле ыгы
зы гы өс тәл де...

Комсомолрайонычыршысынбизәү,
традициябуенча,быелда“Камгэсэнер
гострой”ААҖҗаваплылыгындабулды.
Аны19декабрькөннеКышбабайачты,
утларындакабыздыинде.ХәзерЯңа
елчыршысыкүмәкэшнәтиҗәсебулып
балкып,үзяныначакырыптора.

Чыршыны ачу тантанасына ба
лаларда, өлкәннәрдәҗыелганиде.
Халыкны тәбрикләргә җитәкчеләр –
Комсомолрайоныбашкармакомитеты
җитәкчесевазифаларынбашкаручыР.
Н.Вафин, “Камгэсэнергострой”ААҖ
неңэшләрбеләнидарәитүчесеК.Г.
Латыфскийһәмҗәмәгатьчелекбелән
элемтәбүлегебашлыгы,шәһәрСоветы
депутатыС.Г.Гайниев,төзелешвете
раны,СоциалистикХезмәтГероеР.И.
Җәләевкилгәннәриде.

КамилГакыйльулыЛатыфскийбәй
рәмгә килүчеләрне “Камгэсэнергост

рой”ААҖҗитәкчеләреһәмхезмәткол
лективыисеменнәнтәбрикләп,матур
теләкләренҗиткерде.СалихҗанГали
улыГайниевКамгэсэнергостройныңяр
тыгасырлыктарихыбулганолыоешма
икәнлегенискәртеп,барлыктөзүчеләр
исеменнәнкотлауларҗиткерде.Шәһәр
җитәкчеләреисеменнәнчыгышясаучы
РәфыйкНургаязулыВафинчыршыны
урнаштырган камгэслыларга Комсо
молрайоныхалкыисеменнәнрәхмәт
белдерде.

“Һәр елдагыча, җитәкчелек хәер
фатихасынбирде – барлык эш гене
ральдиректорыбызныңкүрсәтмәсени
гезендәбашкарылды,–дидеСалихҗан
Галиевиччыршыбизәүмәшәкатьләре
турындасораугаҗавапитеп.–Иңзур
эшэлектрчелтәрләрепредприятиесе
нәйөкләнде.Аларбыелдасынатмады
лар,гадәттәгечә,мәсьәләгәбикҗитди
карыйлар.СтройКран,Камгэсграждан
строй,Күзәнәклебетонзаводы–шулай
укүзҗаваплылыкларындагыэшләрне
намусбелән үтәделәр.Барысынада
зуррәхмәт”.
Рәсемдә:С.Г.Гайниевчыршыныби

зәүдәтырышыпэшләгән“ПЭС”ҖЧҖ
хезмәткәрләребелән

Хөрмәтлехезмәттәшләр,
Камгэсэнергостройветераннары!

Сез не якын ла шып ки лү че Яңа ел бе лән кот лый быз!
Без нең кол лек тив өчен узып ба ру чы юби лей елы ки е рен ке хез мәт 

һәм җа вап лы ка рар лар чо ры бул ды. Ул без нең өчен шат лык лы һәм әһә
ми ят ле ва кый га лар , тор мыш ка ашы рыл ган мө һим про ект лар  белән истә 
калды. Якын ла шып ки лү че ел да кол лек ти вы быз өчен уңыш лы бул сын! 
Ире шел гән ка за ныш лар һәм җи ңү ләр бе лән ко рал ла нып, 2015 ел да без гә 
рес пуб ли ка быз ның чә чәк атуы өчен нә ти җә ле  эш ләр гә ту ры ки лә чәк. 

Яңа ел без гә яңа мөм кин лек ләр ач сын, яңа ва кый га лар бе лән шат лан
дыр сын, кү ңел кү тә рен ке ле ге бе лән ту лы лан дыр сын һәм иҗа ди эш ләр гә 
рух лан дыр сын!  Яңа ел да сез гә бар лык из ге эш лә ре гез дә дә уңыш лар 
юл даш бул сын! Якын на ры гыз, ба ла ла ры гыз һәм онык ла ры гыз  саусә
ла мәт,  бә хет ле бул сыннар!  

Бар лык тө зү че ләр гә, парт нер лар га, ком па ния хез мәт кәр лә ре нә на мус
лы һәм фи да карь хез мәт лә ре өчен рәх мәт бел де реп, Яңа ел да имин лек 
һәм тот рык лы лык те ли без!  

Р.Ф.ШƏЙДУЛЛИН,
«Камгэсэнергострой»ААҖгенеральдиректоры,

Д.С.САБИРОВ,
«Камгэсэнергострой»ААҖпрофкомрәисе

Ел буе әйтелмәгәнгә
Җитмидер ул гомер дә.
Ишетелә алмаганны
Өйрән икән күрергә.
Соңлаган да, булмаган да
Килә бер көн эчендә:
Барча теләк чынга аша
Елның соңгы кичендә.

Күрә белгән, сөя белгән
Барча зирәк затларга
Тиешле бәйрәм шатлыгы
Оча кушылып ак карга.
Җилпенә ак күбәләкләр,

Җилпенә җир өстендә,
Сүзгә күчмәс барча серләр
Күренә алар төсендә.

Елмаерга оныта язган
Моңлы, зарлы кешегә
Җитми калган яктылык та 
Кайта бәйрәм кичендә,
Кемдер әкиятләр юллаган
Атап синең исемгә.
Чынга ашкан өмет балкый
Җемҗем утлар төсендә –
Карлы, утлы сер төсендә,
Елның соңгы кичендә.

ƏхсәнБаян
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Ел нә ти җә лә ре

Кү ре гез без не ке ләр не!

Шә һә ре без дә

 Ян варь
ШәһәрхакимеВасилШәйхразиевКамАЗ

төзелеш ударниклары слетын әзерләү һәм
үткәрүбеләншөгыльләнәчәкоештырукоми
тетыныңберенчеутырышынуздырды.

Фев раль
28февральдәЕвгенийНиканоровичБатен

чукныңтууына100елтулды.

Март
24мартташәһәребезнең“Витязь”балалар

һәмяшүсмерләрспортклубындаКамгэсэнер
гостройның50,Е.Н.Батенчукның100еллык
юбилейларынабагышлапхезмәтГеройлары
призынабоксбуенчаИделбуефедеральок
ругыберенчелегебашланды.

“Алабуга”икътисадизонасында“Синергия”
индустриальпаркытөзелешедәвамитә.

Ап рель
“КамгэсЗЯБ”оешмасындайөзлеккирпече

неңяңатөреҗитештереләбашлады.
“Камгэсэнергострой”ААҖбашкарма ди

рекциясенеңактлар залындаЕ.Н.Батенчук
исемендәгеикътисадтөзелешһәмЯрЧаллы
төзелеш көллияте студентларына һәм укы
тучыларына бүләкләр тапшыру тантанасы
булды.

Май
14майкөнебашкалабызКазандаРФсәла

мәтлексаклауминистрыВероникаСкворцова
катнашындаРеспубликаканүзәгенеңтантана
лыачылышыузды.

15майдареспубликаПрезидентыР.Миңне
хановбашкалабызКазанныңКироврайонында
яңамикрорайонтөзелешенәфатихасынбир
де– “Салават күпере”нең нигезе корылачак
урынгаистәлеккапсуласысалды.

Июнь
Мәләкәсаръягында“Салаваткүпере”ба

лаларбакчасыачылды.
27июньдә“Камгэсэнергострой”ААҖакци

онерларҗыелышыбулды.

Июль
11 июльдәАктанышта 140 балага исәп

ләнгән “Умырзая” балалар бакчасы тапшы
рылды.

“Камгэсэнергострой”ААҖгенеральдирек
торыРамилШәйдуллинакционерлыкҗәмгыя
тенең50еллыгыуңаеннанреспубликамасса
күләммәгълүматчараларыбеләночрашты.

Ав густ
13августтаКамгэсэнергостройның50ел

лыкюбилеебилгеләпүтелде.
28августта“Энергетик”мәдәниятсараенда

“КамАЗтөзелешеударниклары”слетыузды.

Сен тябрь
1сентябрьдәРФПрезидентыныңИделбуе

федеральокругындагывәкаләтлевәкилеМи
хаилБабичһәмреспубликабызПрезиденты
РөстәмМиңнехановкатнашындаТүбәнКама
шәһәрендәкадетлармәктәбеачылды.

5 сентябрьдә “Тримедведя”микрорайо
нындаАлабуга халыкарамәктәбе–Alabuga
internarionalSchool үзенеңишекләреначты.
Тантанада ТатарстанРеспубликасыПрези
дентыР.Миңнехановтакатнашты.

Ок тябрь
Мәләкәсаръягында“Тиктормаслар”бала

ларбакчасыфайдаланугатапшырылды.

Но ябрь
Чаллыда “Развитие” сәнәгать паркын үс

терү объекты буенча төзүмонтаж эшләрен
башкаруга,җиһазлар кайтарту һәммонтаж
лауга электрон аукцион нәтиҗәләре буенча
генеральподрядчыитеп“Камгэсэнергострой”
ААҖбилгеләнде.

Де кабрь
2декабрьдәРФПремьерминистрДмитрий

Медведевкатнашында“ТАНЕКО”компаниясе
неңяңапроизводствосы–катнашгидрокрекинг
җайланмасыэшләтепҗибәрелде.

8декабрьдәТатарстанРеспубликасыПре
зидентыР.Миңнехановкатнашында“Алабуга”
икътисадизонасытерриториясендә600МВт
егәрлекләбүлгечярдәмчестанциясеэшләтеп
җибәрелде.

Уз ган ат на да Ка зан 
Крем ле нең Вә кил лек
ле кор пу сын да РФ һәм 
ТР дә ү ләт бү ләк лә рен 
тап шы ру тан та на сы 
бул ды.

РФ һәм ТР дәүләт бү
ләкләренә лаек булганнар
арасында “Камгэсграждан
строй”ҖЧҖбригадиры,Та
тарстанРеспубликасының
атказангантөзүчесеВлади
мирНиколаевичСорокинда
бар. РоссияФедерациясе
Президенты Указы белән
аңа күп еллар фидакарь
хезмәте өчен “РоссияФе
дерациясенең атказанган
төзүчесе” дигән дәрәҗәле
исембирелде.

“Бу бүләкләр сезнең
эшегезне бәяләүнең бил
гесебулыптора.Минсезгә
сәламәтлек һәм алга таба
да Татарстан чәчәк атсын
өчентырышыпхезмәткуюы
гызнытеләпкалам»,–диде
ТРДәүләтСоветырәисеФ.
Мөхәммәтшинбүләкләнүче
ләрнекотлап.

1971 елдаПсков өлкә
сендә төзүмонтаж учили
щесынкызылдипломгатә
мамлап,комсомолюллама
сыбеләнеракСахалиннан
КАМАЗ төзелешенә килгән
ВладимирСорокинүзисе
мен “Камгэсэнергострой”
елъязмасыбеләнбәйли.

БүгенгекөндәВладимир
Сорокинныңмонтажчылар
ны да, ташчыларны да,
эретеп ябыштыручыларны
даһәмбалтаосталарыбе
тончыларныдаберләштер
гән25кешелеккомплекслы
бригадасыМәләкәсаръягын
үзләштерүне дәвам итә.
ВладимирСорокин брига
дасында,сайлапкуйганнар
диярсең, югары класслы
белгечләр күп. Бригадир
һәркемнеңхолкынфигылен
белә.Кемгәдеркатыракәй
тергә кирәк, кемгәдер бер
күзкарашыдаҗитә. “Алар
барысы да үз эшләренең
осталары,берсендәөйрә
теп торасыюк, – ди бри
гадир. – Һәркем үз эшен
белә”.ӘбуиндеВладимир

Николаевичныңэшнедөрес
оештыра белү нәтиҗәсе.
Хезмәттәшләре аны  нәкъ
менәбусыйфатыөченяра
таларда.

Улы Александрның да
инде 10 елга якын үзенең
бригадасындаэшләвенәдә
аталарча сөенәВладимир
Николаевич. Димәк төзү
че һөнәренә ихтирам бар,
буыннар чылбырыөзелмә
ячәк.

Әлмәттәтүгәрәкмаши
накуюурыны,ЯрЧаллыда,
ЯңаЧишмәдә,Минзәләдә,

Норлатта, Урыссуда торак
йортлар,мәктәпләр... Вла
димирСорокин бригадасы
төзегән объектларның ту
лыбулмаганисемлеге әнә
шулар. Быелгынада“Си
нергия”индустриальпаркы
корпусының¼ өлешен, 2
балаларбакчасытөзептап
шырдыларалар.

Без Вла ди мир Ни ко ла
е вич ны юга ры исем алуы 
бе лән кот лап, аңа яңа
даняңа хез мәт уңыш ла
ры те ли без!

Совет халкының Бөек
ВатансугышындаҖиңүенең
70 еллыгын бәйрәм итүгә
әзерлектурындаСоветрә
исеРафикИмайкинчыгыш
ясады. “БөекҖиңүнең 70
еллыгынабиказвакыт ка
лыпбара,–дипбашладыул
сүзен. –Шәһәребездә 371
БөекВатансугышыветера

ныяши.Аларның68еинва
лидлар.16ветераныбызЛе
нинградблокадасынүткән,
концлагерьлартоткыннары
–54,тылхезмәтчәннәре–
3408, сугыштаһәлакбулу
чыларныңхатыннары–365.
БөекВатансугышы,хезмәт,
хәрбиһәмдәүләт хезмәте
ветераннарының төп бу

рычы–үзләренеңбайһәм
бәһасез тормыш тәҗрибә
ләрен,тарихичынбарлыкны
яшьбуынгатапшыру.Ләкин
безшәһәребез, районнар,
оешмаларҗитәкчелегенең
ярдәменнән башка берни
дәэшлиалмыйбыз”.

Р.Имайкин ветераннар
тормышында булган проб
лемалар,медицинаярдәме
күрсәтү,даруларбеләнтә
эминитү,транспорттайөрү
мәшәкатьләретурындаәй
тепүтте.

Залда утыручыларшу
лай ук патриотик тәрбия
эшебуенчакомиссиярәисе
СтепанИвановичУразаев
чыгышындаигътибарбелән
тыңладылар. “Яшьләрне
патриотик рухта тәрбиялә
үдәБөекВатан сугышве
тераннары, районнарның
ветераннарсоветлары,“КА
МАЗ” һәм “Камгэсэнергос
трой” акционерлыкҗәмгы
ятьләреәһәмиятлерольне
уйныйлар,–дидеулүзенең

чыгышында. –Ветеранна
рыбыз батырлык дәреслә
рендәкатнашып,үзләренең
тормышюллары турында
сөйлиләр.Яшьләребезәле
геочрашуларданбикканә
гатьбулыпкалалар”.

Башкарма комитет җи
тәкчесеНаилМәһдиев үз
чыгышында ветераннары
бызнышәһәребез тормы
шында булган яңалыклар,
шәһәребезнеңсоциальикъ
тисади үсеше һәм киләсе
2015елгапланнарбеләнта
ныштырды.Шулайукулзал
да утыручыларны якынла
шыпкилүчеЯңаелбәйрәме
белән котлады. “Сезгәнык
сәламәтлектелим,хөрмәт
леветераннарыбыз,–диде
ул.–Балаларыгызныңһәм
оныкларыгызның игелеген
күреп яшәгез.Яңа ел сез
неңгаиләләрегезгәшатлык
алыпкилсен.Барыгызгада
күтәренкекәефтелим”.

Пленумныңсоңгыөлеше
бүләкләртапшырубулды.

22 де кабрь дә Яр Чал лы да шә һәр ве те ран на ры 
(пен си о нер ла ры) иҗ ти ма гый оеш ма сы со ве ты
ның пле ну мы бул ды. Пле нум эшен дә баш кар ма 
ко ми тет җи тәк че се На ил Мәһ ди ев кат наш ты. 

Нәтиҗәләрхезмәтэшчәнлегебуен
чаөчтөркемгәбүлепкаралды:

1.Төзүмонтажэшләрекүләме.
2.Үзкөчләребуенчабашкарылган

төзүмонтажэшләре.
3.Сафтабыш.
Төзүмонтаж эшләренең күләме

буенча беренче урында “Гидропром
жилстрой”ҖЧҖ(генеральдиректоры
Н.Н.Бурджумов).Улпланны105про
центкаүтәде.Ярдәмчепредприятие
ләрдәникенче урынны  төзүмонтаж
эшләренең күләмен 101 процентка

үтәгән  “Железнодорожник”ҖЧҖ (И.
А.Галак)алды.

Икенче күрсәткечбуенчада “Гид
ропромжилстрой” оешмасы беренче
урындатора.Үзкөчләребуенчатөзү
монтажэшләрепланын142процентка
үтәде.Икенчеурында–“Камгэсавтоза
водстройлабораториясе”ҖЧҖ (120
процент)(М.Ю.Семенов).

Саф табыш алу буенча “Гид
ропромжилстрой”,“Железнодорож
ник”,“Камгэсавтозаводстройлабо
раториясе” оешмалары уңышлы
эшләде.

С.П.Ямашевшулай ук узыпба
ручыелда “ЗЖБИ210”, “КамгэсЗЯБ”,
“Градостроитель”, “ОтделстройК”,
“Железнодорожник” оешмаларының
яхшыэшләвенбилгеләпүтте.

Ба ры гы з 
ны да  якын
лашып килүче
Яңа ел белән
котлыйм!Сез
гәһәмякынна
рыгызга исән
л е к  с а у лы к ,
иминлек  те
лим.Алгакуел
ган бурычлар
ны үтәп чыгу
өченбердәмбулыйк.Яңаелда
датупланган коллектив бу
лып калыйк. Аерылганны аю
ашар, бүленгәнне бүре ашар,
дигәннәр.

СергейЯмашев

Узып ба ру чы ел Кам гэ сэ нер гос т рой ның бү лен дек пред при я ти е
лә ре өчен бик кат лау лы бул ды. Тра ди ция бу ен ча узып ба ру чы 
ел ның нә ти җә лә рен бар лау ны без “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ге
не раль ди рек то ры ның про из вод ство бу ен ча урын ба са ры Сер гей 
Пав ло вич Яма шев тан үтен дек. Ул “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ бюд
жет ко ми те ты хи сап күр сәт кеч лә ре нә ни гез лә неп, бү лен дек пред
при я ти е ләр нең фи нансху җа лык эш чән ле ге нә йом гак яса ды. 

В.СорокинФ.Мөхәммәтшинбелән
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22 де кабрь – Энер ге тик лар кө не

Я ңа ел га аяк ба сар ал дын нан 
ба ры быз ны да бер со рау кы зык
сын ды ра: Кә җә елын да ни ләр бу
лыр икән? Һәм бу оч рак та ас т ро
лог лар тө зе гән йол дыз лар фа ра
зы яр дәм гә ки лә. 

Куч кар(21.03–19.04)
Елҗиңелузганкебектоелачак.Январь

аендагаиләдәүзарамөнәсәбәтләркөйле
булыр.Әфевральбашындахаталарның
кабатлануымөмкин–игътибарлыбулы
гыз.Үзпарларынэзләүчеләрнемартаза
гыннанмайбашынакадәрөметлеочрашу
һәмтанышуларкөтә.

Мартахырындабалаларбеләнсүзгә
килмәскә тырышыгыз. Ир–ат Кучкарга
июньаендахатынкызсүзенәколаксалу
хәерлебулыр.Июльаемәхәббәттәэкс
периментларясауөчен кулай.Августта
бергәләпэшэшләүякиәйберсатыпалу
фикеркаршылыкларынакитерергәмөм
кин.Әменәүпкәләшкәнтуганнарбелән
килешүҗаесентябрьаендачыгачак.Ел
азагындасезнемәхәббәткөтә.

Үгез бо зау(20.04–20.05)
Ел каршылыклы. Кайчан тырышлык

күрсәтергәкирәклегенфевральаендаси
земләрсез.Аныңуртасындапланеталар
сезгәмәхәббәттәһәмбалалартәрбиялә
үдәярдәмитәр.Язкөнеэчкедөньягызга,
рухихаләтегезгәаеручаигътибарлыбулы
гыз.Июньаендаәледәнәлекөнчелекүзен
сиздерепалыр,ләкинсербирмәскәкирәк.
Июльбеләнавгусттадабардаалдагөл
булмаскамөмкин,ләкинкаршылыкларны
җиңүөченсезнеңкөчегезҗитәрлек.Көз–
көтелмәгән гаҗәепвакыйгаларчоры.Ел
азагындаякынкешегезбеләнмөнәсәбәт
ләргәкүбрәкигътибарбирегез.

Иге зәк ләр(21.05–21.06)
Шәхситормышыгыздагыүзгәрешләр

гәсезйогынтыясыйалмаячаксыз.Ничек
кенәтырышсагызда,буласыбулаинде.
Үзарамөнәсәбәтләрегезгә кагылышлы
карарларкабулиткәндәмоныистәнчы

гармагыз.Гаиләбәхетеөченкөрәштәиң
отышлыюл – тормышюлдашыгызның
теләкләре белән килешү. Һичьюгы ки
лешкәнбулыпкылану.Юкса,җитдибәхәс
ләртууыихтимал.Июльаесезнеңөчен
уңышлыбулачак,ялгызларүзпарларын
табаргамөмкин.Елның икенче яртысы
тотрыклы, тыныч булыр. Балаларыгыз
сөендерепторыр.

Кыс ла(22.06–22.07)
Көндәлек сөенечләр тудыруның ...

юлларын табып кына торырсыз. Гаилә
корабленеңкапитаныбулыгыз.Лидерлык
танкурыкмагыз,чөнкибарысыдасездән
тора.Майаендаялгызларныңкайчандыр
яратыпйөргәнкешеләреәйләнепкайтыр
гамөмкин.Июльаеникахныныгытуһәм
туганнарбеләнмөнәсәбәтләрне көйләү
өченкулай.Балалартәрбияләүдәактив
ракбулыгыз–сезнемондадауңышлар
көтә. Якыннарыгызга күңел җылысын
кызганмагыз!

Арыс лан(23.07–22.08)
Язмышсезгәтулыирекбирә.Тормы

шыгызны үзегез теләгәнчә үзгәртәала
сыз.Яңаелданиэшләсәгездәнәтиҗәсе
мулданбулыр:күптәнниятләгәнпланна
рыгызныгамәлгәашырырвакыт.Сөйгәне
гезбеләнгенәтүгел,балаларыгызбелән
дәсүзгәкилүегезбар.Ләкинмөнәсәбәт
ләрсезтеләгәняккатабаүзгәрер.

Кыз(23.08–22.09)
Елүзенчәлекле.Иңотышлыалым–

үзараюлкуешу.Елныңберенчеяртысын
дапринципиальлектәнһәмвакчыллыктан
тыелырга тырышыгыз. Ялгыз икәнсез,
январьаендаөметлегенәкешебеләнта
нышырсыз.Мартбәхәсләрһәмкаршы

лыкларае.Апрель
дәсеряшерергәты
рышмагыз,барыбер
булдыраалмассыз.
Җәй айлары бар
яктан да уңышлы
булачак. Октябрь
– конфликтлар ае.
Кешеләрнеңкимче
лекләренкичерергә
өйрәнегез.

Үл чәү(23.09–22.10)
Көтелмәгәнүзгәрешләрөченкулайел.

Күпаралашыргатурыкилер,чөнкишун
сызшәхсимөнәсәбәтләрдәбернигәире
шәалмассыз. Комплиментларгаюмарт
булыгыз–сезнеңсүзләрегезсихрикөчкә
ия.Гаиләмөнәсәбәтләренҗайгасалыгыз,
яңатрадицияләркертегез–елбәхетлеки
лер.Апрельдәҗаваплыадымясаргатуры
килмәгәе.Майаендабалалармәшәкать
тудыруымөмкин.Ә хисләргә кытлыкны
елдәвамындасизмәячәксез.

Ча ян(23.10–21.11)
Елсезнеңөченсерлебулыр.Январь

дасезнемаҗараларһәммәхәббәтҗиңү
ләреүзенәҗәлепитәр.Марттаматурки
черешләркөтә.Апрельдәмөнәсәбәтләр
ачыклаудан, бәхәсләшүдән тыелып то
рыгыз,яңадандуслашуысезуйлаганнан
кыенракбууыбар.Июньдәякыннарыгызга
каратаигътибарлыбулыгыз.Июльдә үз
тиңегезне очратуыгыз мөмкин. Елның
икенчеяртысыуңышлы.

Ук чы(22.11–21.12)
Сезнемәшәкатьлеелкөтә.Январьда

көнчелек утында янарсыз. Февральдә

якынкешегезбеләнмөнәсәбәтләрки
еренкебулыр.Марттабашланганяңа
мөнәсәбәтләр озын гомерле булачак.
Апрельдәбалаларгакаратакырысрак
булырга турыкилер,чөнкиаларшак
тыймәшәкать тудырырга мөмкиннәр.
Сөйгәнегезборчукитермәс.

Кә җә мө гез(22.12–19.01)
Киләсе ел тормышыгызга үз ка

гыйдәләрен кертә – вакыйгалар сезгә
бәйсезгенәүзагымыбеләнбаракебек
тоелыр.Тикисегезгәтөшерегезәле:сез
нәкъменәшулайбулуын теләгәниде
гез түгелме?Марттан августка кадәр
–үзенчәлеклечор.Үткәннәр,хәтердән
чыкканэшләр,онытылганярларяңадан
әйләнеп кайткандай булыр.Нәрсә дә
булсаякикемдәбулсакүңелегезгәавыр
булыптораикән,кичекмәстәнарыныгыз,
тормышыгызныңяңабаскычынакүтәре
легез.Балаларбеләнмөнәсәбәтләрегез
көйлебулыр.

Су ко яр(20.01–18.02)
Сезнебиккүпкичерешләркөтә.Үлеп

баручымөнәсәбәтләрегезнеянварьаен
дасаклапкалукыенбулачак.Февральдә
балаларгакаратаберазкырысракбулыр
гатурыкилер.Язһәмҗәй–иңкүңелле
чор. Июль ае көтелмәгән очрашулар
вәгъдәитә.

Ба лык(19.02–20.03)
Түземлек җыегыз – ул сезгә кирәк

булачак. Насыйбыннан артыкка омты
лыргакирәкми.Январьдагаиләмөнәсә
бәтләрен кәефсезлек бозаргамөмкин.
Февраль көнкүрештәге күптән кичекте
релеп килгән эшләрне башкару өчен
кулай.Мартаендабалаларыгызбелән
мөнәсәбәтегез яхшырыр.Җәен тормы
шыгызда ни дә булса үзгәртергә, ерак
юлга чыгарга тырышмагыз. Көзен рухи
киеренкелекборчыр.Гаилә корабыбе
лән идарә итүне тормыш иптәшегезгә
ышаныптапшырыгыз.

 Ире шел гән уңыш лар, 
кИ лә чәк кә план нар 

ту рын да
Энергетиклар көне үзенчә

лекле вакытка – ел төгәлләнү,
башкарганэшләргәйомгакясау

чорынатурыкилә.Шуңадабәй
рәмһәмЯңаелалды көннәре
предприятие эшчеләре, техник
хезмәткәрләре,белгечләреөчен
истәлекле булулары өстенә
аларгаикеләтәҗаваплылыкта
алып килә. Генеральдиректор

билгеләпүткәнчә,агымдагыел
тарифполитикасы,төзүмонтаж
эшләребуенчадабиккатлаулы
булган.Быел295млн120мең
сумлык төзүмонтаж эшләре
башкарганнар,шуның256млн
15меңсумлыгыүзкөчләребе
лән.Предприятие Камгэсэнер
гостройалыпбараторганбарлык
төзелешләрдәдиярлеккатнаш
кан.ОЭЗ“Алабуга”аерымикъ
тисадизонасы,“ТАНЕКО”ААҖ,
Мәләкәс аръягы объектлары,
Казандагы “Салават күпере”
микрорайоны, Краснокамск кә
газьфабрикасы.Шуларгатагын
“Развитие”производствопаркы,
ГорбуновисемендәгеКазанави
ацияберләшмәседәөстәлгән.
“КазанАрена”футболстадионы,
Агропромпарк...һәрберсенеңүз
кыенлыклары.

Предприятиехезмәткәрләре
төзелешмәйданына геодезист
ларбеләнбергәдиярлеккилеп,
объектларныяктырту, төзелеш
техникасын һәм җиһазларны
эшләтүөченкирәклелинияләр
үткәрәләр, чөнки электр энер
гиясеннәнбашкатөзелешбаш
ланмый.

2015елгадапланнарызур
дан,төзүмонтажэшләренеңкү
ләмен2,5тапкырарттыруныкүз

дәтоталар.Киләсеелда  “Раз
витие” паркы, “Алабуга” аерым
икътисади зонасында ГПП4,
Казанда Горбунов исемендәге
авиация берләшмәсендә һәм
“Салаваткүпере”микрорайонын
да эшебезнедәвамитәчәкбез.
Шулайук“Алабуга”аерымикъти
садизонасында10киловольтлы
дүртбүлүподстанциясетөзүне
дәпланлаштыралар.Коммерци
ялеобъектларыдабар.

 Предприятиеалдындабе
ренчедәрәҗәдә торучыбурыч
лар түбәндәгедән гыйбарәт:
җайланмаларныяңарту, хезмәт
күрсәтүкүләменарттыру.Хәзер
оешмареспубликадаэлектрчел
тәрләре предприятиеләре ара
сындадүртенчеурындатора.3
нчеурынгачыгунымаксатитеп
куйганнар.“Развитие”паркынтө
зүдәЭлектрчелтәрләрепредпри
ятиесеберенчетапкыргенподр
чядчыбулараккатнашачак.

“Җайланмалардаискерә,–
дипбилгеләпүттеА.А.Семенов.
– Билгеле, аларны бер көндә,
берайдагынаалыштырыпбете
репбулмый,кимендә3елкирәк.
Безаларныакрынлап,этапбе
ләналыштырабыз.Автопаркы
быздаискергән.Аныалышты
руныдаплангакерттек”.

Һәр эш не кадр лар хәл Итә
Электрчелтәрләрепредпри

ятиесеколлективныңтотрыклы,
хезмәт хакларыныңвакытында
бирелүе белән горурлана ала.
Августаеннаноешмадаэшләү
челәрнеңсанытагын60кешегә
артып,245кешегәҗиткән.Алар
арасындаяшьләрнеңдәбулуы
аеруча куанычлы.Хәзер пред
приятиедәЯрЧаллы төзелеш
колледжыннан 12 яшь кеше
практика уза.Эшкә калучылар
да булыр дип өметләнәләр.
Предприятиедәэшләүчеләрнең
уртача яше хәзер 40 ка якын
лаша.Башка оешмаларданда
килүчеләрбарикән,кайчандыр
предприятиедә эшләп, башка
җиргәкитүчеләрдәкиреәйләнеп
кайтканнар,төзелешколледжын
тәмамлапкилүчеләрдәбулган.

Чөнки оешмада хезмәт хакы
вакытында бирелә. Эшләгән
кешеберурындагынакалмый.
Предприятиедә белгечләрне
һәрвакыт укытып, белемнәрен
заманталәпләренәтурыкилер
лекитепяңартыпторугааеруча
игътибарбирелә.Теләүчеләргә
югарыбелемалумөмкинлегедә
бирелгән.Укуөчентүләүнең50
процентынпредприятиеүзөсте
нәала.Чөнкияңатехнологияләр
һәмзаманчаысулларкулланып
эшләүтирәнбелемталәпитә.

Шунысындабилгеләп үтик,
Электрчелтәрләрепредприяти
есекүпелларэшләүчефидакарь
хезмәткәрләребеләндан тота.
Бүген предприятие оешуның
чишмә башында торган, озак
еллар дәвамында фидакарь
хезмәт иткән, республиканың
энергетикасистемасынүстерүгә
үзләреннәнзурөлешкерткәнве
тераннарыбызарасындаӘбүзәр
ҖәгъфәрулыХәйретдинов,Ана
толийГавриловичБурдин,Наил
Закир улы Гафаров, инженер
НатальяИвановнаПаюршина,
Галина Васильевна Кузьмина
зурхөрмәткәиякешеләр.

Электрчелтәрләрепредпри
ятиесе һәр заманда коллектив
килешүне  төгәл үтәп килүче
оешмаларның берсе булды.
Предприятиедә күпьеллык тра
дицияләр дә сакланып килә.
Балатуу,өйләнешүһәмбашка
вакыйгаларга акчалата ярдәм
күрсәтелә.Предприятиедәисәп
тәторган200гәякынветеранда
ихтирам һәм хөрмәттән читтә
калмый.

 Тор мы шы быз ни ка дәр ал га кит кән бул са да, электр энер ги я
сен нән баш ка яшәп бул мый. Тә ү лек нең ка раң гы сә гать лә рен дә 
энер ге ти ка тар ма гы эш чән нә ре нең хез мә тен без ае ру ча то я быз. 
Ул гы на мы соң, кыш кы сал кын нар да объ ект лар да җы лы лык 
тә э мин итү дә энер ге тик лар хез мә те нә бәй ле. Бер ка ра ган да 
алар ның эше күз гә кү рен ми дә сы ман. Ә бит һәр кул ла ну чы ны 
стан дарт та ләп лә ре нә җа вап бир гән кө чә неш тә ге һәм еш лык та
гы электр энер ги я се бе лән тә э мин итү мәсь ә лә се өчен Электр 
чел тәр лә ре пред при я ти е се җа вап лы. Үз лә ре нең һө нә ри бәй
рәм нә рен ел ның иң кыс ка кө нен дә бил ге ләп үтү че әле ге оеш ма 
агым да гы ел да нин ди уңыш лар га иреш кән? Ки лә чәк кә нин ди 
план на ры бар?  Шу шы со рау лар бе лән без Электр чел тәр лә ре 
пред при я ти е се нең ге не раль ди рек то ры Ан дрей Алек сан дро вич 
Се ме нов ка мө рә җә гать ит тек.

А.А.Семенов

АндрейАлександровичСеменов1980елдаТәтештәтуган.
2003елдаКазандәүләтэнергетикауниверситетынтәмамлаган.
Буаэлектрчелтәрләрендә,“КАМАЗМеталлургия”акционерлык
җәмгыятендәмастер,участокбашлыгы,әйдәпбаручыинженер,
үсешбуенчабашбелгечбулыпэшләгән.Электрчелтәрләрепред
приятиесендә2009елдан.Производствотехникбүлекбашлыгы,
генеральдиректорурынбасарыбулыпэшли.Аннары“Электро
сервис”оешмасындагенеральдиректорбула.Агымдагыелның
августындаЭлектрчелтәрләрепредприятиесенеңгенеральди
ректорыитепбилгеләнә.“МинеэшкәГеннадийФедоровичБриль
кабулитепалды,–дипискәалаА.А.Семенов.–Беренчеостазым
итепсаныйм.ГеннадийФедоровичэшкешесен,аныңмөмкинлек
ләренкүрәбелә.Минаңабикрәхмәтле”.

Хезмәттәшләремнеһөнәрибәйрәмебезһәмякынлашып
килүчеЯңаелбеләнкотлыйм!Кешеләрнеңэшләрендәгеһәм
өйләрендәгеуңайлыкларыбезнеңкатлаулыһәмҗаваплы
хезмәтебезгә,хезмәтебезнеңнәтиҗәлелегенәбәйле.Күп
елларын энергетикага багышлаган ветераннарыбызга
аеручатирәнихтирамымныбелдерәсемкилә.Миныша
нам,Электрчелтәрләрепредприятиесенеңяшьбуыны,
ышанычлылык,тотрыклылык,җаваплылык кебек асыл
сыйфатларгаиябулып,сезбашлагантрадицияләрнесак
ларларһәмтагындаарттырырлар.Сезгәһәмякыннары
гызгасәламәтлек,уңышларһәмиминлектелим!

Электр челтәрләре
предприятиесепрофсоюз
комитеты предприятие
коллективынЭнергетик
ларкөнеһәмякынлашыпки
лүчеЯңаелбеләнкотлый!
Һәрберебезгә тотрыклы
тулыканлытормышби
рүчеэнергетикагахезмәт
итүчеләргә исәнлексау
лык,бәхетһәмяңахезмәт
уңышларытелибез!

Йолдызнамә
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“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:

МихаилИвановичЧикунов – ар
ма ту ра чел тәр лә рен һәм кар кас лар ны 
эре теп ябыш ты ру чы,

АлександрМихайловичКузьмин 
– электр һәм газ бе лән эре теп ябыш
ты ру чы,

ОлегПетровичЯковлев – ма ши на 
йөр тү че,

СветланаВикторовнаОкунцева 
– эш бү лү че,

РәхиләГабдрахманкызыГалие
ва – әй дәп ба ру чы ин же нер.

* * *
“Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ 

Ве те ран нар со ве ты пред при я тие 
ве те ра ныРозаИдрискызыГатаул
линаны65 яшь лек юби лее бе лән кот
лап, аңа исән лексау лык, хә ер ле озын 
го мер те ли.

* * *
Электр чел тәр лә ре пред при 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:

ВалерийБорисовичБрук,
АлександрСергеевичМорозов,
Раиса Константиновна Ва

силек,
ЕвгенияЮрьевнаВоробьева,
Татьяна Григорьевна Литви

нова.
АндрейБорисовичБулаткин.

01 кисәтә

“Бә рән” са ла ты
Салатөчен кирәк:56йо

мырка, 34 бәрәңге, тоз, ма
йонез, төелгән кара борыч,
12тырнаксарымсак,200250
граммысланганит,34мари
надланган яки тозланган кы
яр, 100120 грамм каты сыр,
берничә кара зәйтүн, кызыл
болгарборычы.

Бәрәңгене кабыгыбелән
пешерепчистартырга.Йомыр
каныдапешереп,агын–эре,
сарысынвакугычтауарга.Ма
йонезга вакланган сарымсак
кушыпболгатырга.

“Бәрән”салатыөченәзер
ләнгәнтәлинкәнечистакәгазь
өстенә әйләндереп каплый

быз.Карандашбеләнсызып,
форманы кисеп алабыз һәм
шулкәгазьгәтүгәрәкитепбә
рәнбашыныңсурәтентөшерә
без.Кәгазьне,ябышыпторсын
өченазгынаюешләп,тәлинкә
төбенәсалабыз.

Беренче катламитеп эре
угычта уылганбәрәңге салы
на.Өстенәберазгынатозһәм
борычсибеп,сарымсаклыма
йонезягабыз.

Ысланган иттән ике юка
телем кисеп алып, бәрәннең
колакларын ясыйбыз, калган
итне турап салатка салабыз
һәм өстенәмайонез ягабыз.
Майонез өстенә уылган йо
мыркасарысынсибәбез.Аның
өстенәшакмаклап туралган
кыярсалына.Хәзеркуеитеп
майонезягабыздаөстенәйо
мырканыңагынсибәбез.

Бәрәннең “маңгай чәче”
турысына гынамайонез сы
лап,шул урынга уылган сыр
сибәбез.

Ипләп кенә салат төбен
дәгекәгазьнешудырыпчыга
рабыз.Бәрәннеңколакларын
тиешлеурынгакуябыз.Анна
рысалатныикеөчсәгатьсу
ыткычтатотабыз.

Хәзериндезәйтүннәнкүз
керфекләрен, авызборынна

рын, кызыл борычтан чәчәк
ләрясапбизибезһәмтабынга
куябыз.

кә Бес тә са ла ты
Эре угычтан уылган 1 кг

кәбестәгәсаламлаптуралган
1данәтозлыкыярһәмваклан
ганбербашсуганкушыгыз.Тә
менчәтозһәммайонезсалып
болгатыгыз.

кИ шер Бе лән 
ал ма са ла ты

300гчикишерневакугыч
тануыгыз.Шуңакабыгынәр
чеп, эре угычтан уып, 200 г
алма кушыгыз, 2 аш кашыгы
шикәркомы,1чеметемлимон
кислотасыһәм2 аш кашыгы
каймак өстәп, яхшылап бол
гатыгыз.

Милади
гыйнвар

Һиҗри  
1436

Атна көне Иртәнге 
Фәҗер

Кояш 
чыга

Өйлә 
Зөһер

Икенде 
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн 
озынлыгы

1 10 Раб.әүвәл Пәнҗешәмбе 5.40 7.59 12.00 13.20 15.08 17.05 7.09

2 11 Җомга 5.40 7.59 12.00 13.22 15.09 17.06 7.10

3 12 Шимбә 5.39 7.59 12.00 13.23 15.10 17.07 7.11

4 13 Якшәмбе 5.39 7.58 12.00 13.24 15.11 17.08 7.13

5 14 Дүшәмбе 5.39 7.57 12.00 13.25 15.13 17.09 7.16

6 15 Сишәмбе 5.39 7.57 12.00 13.27 15.14 17.10 7.17

7 16 Чәршәмбе 5.39 7.56 12.00 13.28 15.16 17.12 7.20

8 17 Пәнҗешәмбе 5.38 7.55 12.00 13.29 15.17 17.13 7.22

9 18 Җомга 5.38 7.55 12.00 13.31 15.19 17.14 7.24

10 19 Шимбә 5.38 7.54 12.00 13.32 15.20 17.15 7.26

11 20 Якшәмбе 5.37 7.53 12.00 13.34 15.22 17.17 7.29

12 21 Дүшәмбе 5.37 7.52 12.00 13.35 15.24 17.18 7.32

13 22 Сишәмбе 5.36 7.51 12.00 13.37 15.25 17.19 7.34

14 23 Чәршәмбе 5.35 7.50 12.00 13.38 15.27 17.21 7.37

15 24 Пәнҗешәмбе 5.35 7.49 12.00 13.40 15.29 17.22 7.40

16 25 Җомга 5.34 7.48 12.00 13.42 15.31 17.24 7.43

17 26 Шимбә 5.33 7.46 12.00 13.44 15.33 17.25 7.47

18 27 Якшәмбе 5.32 7.45 12.00 13.45 15.35 17.27 7.50

19 28 Дүшәмбе 5.31 7.45 12.00 13.47 15.37 17.28 7.52

20 29 Сишәмбе 5.31 7.44 12.00 13.49 15.39 17.30 7.55

21 1 Раб. ахир Чәршәмбе 5.30 7.42 12.00 13.51 15.41 17.32 7.59

22 2 Пәнҗешәмбе 5.29 7.41 12.00 13.53 15.43 17.33 8.02

23 3 Җомга 5.28 7.39 12.00 13.54 15.45 17.35 8.06

24 4 Шимбә 5.26 7.38 12.00 13.56 15.46 17.37 8.08

25 5 Якшәмбе 5.25 7.36 12.00 13.58 15.48 17.38 8.12

26 6 Дүшәмбе 5.24 7.35 12.00 14.00 15.50 17.40 8.15

27 7 Сишәмбе 5.23 7.33 12.00 14.02 15.52 17.42 8.19

28 8 Чәршәмбе 5.22 7.31 12.00 14.04 15.54 17.43 8.23

29 9 Пәнҗешәмбе 5.20 7.30 12.00 14.06 15.56 17.45 8.26

30 10 Җомга 5.19 7.28 12.00 14.08 15.58 17.47 8.30

31 11 Шимбә 5.17 7.26 12.00 14.10 15.59 17.49 8.33

Чаллымөселманнарыөченнамазвакытлары

Дин вә мәгыйшәт

“Камгэсэнергострой”ААҖадми
нистрациясе, профсоюз комитеты,
Ветераннарсоветы,тормышиптәше,
төзелешветераны
Ге вор гян Ан то ни на Пав лов на ның
вафат булуы сәбәпле, Яр Чаллы
шәһәренең мактаулы гражданины,
атаклытөзелешветераныГеворгАр
шаковичГеворгянныңтирәнкайгысын
уртаклашалар.

“Их лас” мә че тен дә 
“Тә һа рәт бәй рә ме” үт те 

Бәй рәм “Хә зи нә” клу бы на йө рү че 
ба ла лар өчен оеш ты рыл ды. 

“Хәзинә”дә өченче ел укучы төркем
тәһарәталубуенчаимтихантотты–ма
лайлар һәм кызлар тәһарәтне җиренә
җиткерепалуларынисбатлады.

Имтиханнансоңберенчеелукучынә
ни балалар (3–5 яшьлекләр) сүз алды.
Алар, сүрәләр,шигырьләр сөйләп, зал

дагыәниләрнең,әбиләрнеңкүңелләрен
күтәрде.Аннарыөченчеелтөркемгәйөрү
челәр(5–7яшьлекләр)сәхнәләштерелгән
тамашакүрсәтте,хәдисләр,аятьләрсөй
ләде.Соңыннан кызларһәммалайлар
ның тәһарәткә кагылышлыбелемнәрен
барлаучывикторинаузды.

“Ихлас”мәчетеимамхатыйбыИлназ
хәзрәтЯхин балаларга һәм бәйрәмне
күзәтүче әниләргә, әбиләргә түбәндәге
хәдиснеңмәгънәсен аңлатты: «Кыямәт
көнендәөммәтемтәһарәталуныңэзлә
ребулганмаңгайларындаакйолдызлар,

кулһәмаякларындаакбоҗраларбелән
яктырыпкилерләр.Әгәрсезнеңарагызда
кемдәбулсабунурларынарттыраала
икән, моны эшләсен!» (Хәдис, Бохари,
Мөслим.)

Бәйрәмдәһәрбалагайолдызлытаҗ
лар кидерелде һәм “Тәһарәт остасы”
значоклары тапшырылды, “Светлячок
и его друзья” журналының яңа саны
бүләк ителде. Аралашу чәй табыны
артында дәвам итте  мәдрәсәдә ку
накларны телне йотарлык тәмле торт
көтептораиде.

Бәй рәм көн нә рен дә 
штраф лар ике лә тә ар та

Гадәтикөннәрдәянгынкуркынычсыз
лыгы кагыйдәләренбозганөченфизик
затларгаштраф күләме 1мең сумнан
алып 1,5мең сумга кадәр булса,Яңа
елныбәйрәмиткәнкөннәрдәул24мең
сумгакадәркүтәрелә.

Штрафларныбермәберарттыруюк
катүгел.Янгынсүндерүхезмәткәрләре
шул рәвешле бәйрәм чорында төрле
шартлаткычматдәләрбеләнмавыгучы,
фейерверк һәмбашка пиротехник эш
ләнмәләр кулланучыларны кисәтергә
тырыша.

Чыршы бизәгән вакытта да янгын
куркынычсызлыгы кагыйдәләрен төгәл
үтәүсорала.Яңаелсылуынбарытикза
водлардаэшләнгән,янгынкуркынычсыз
лыгысертификатыбулгантөзекэлектр
гирляндаларыбеләнгенәбизәргәкирәк.
Яктырткычларныңкуәте25ваттанартып
китәргәтиештүгел.Чыршыкуелганбүл
мәдә,бәйрәмчараларыузаторганзал
лардабенгальшәмнәреяндыру,дугалы
прожекторлар, пиротехника әйберләре,
фейерверклар куллану, ут чыгу куркы
нычыбулганбашка чараларбелән эш
итүтыела.Тәрәзәләрендәрәшәткәләре
ябыкбулганбиналардабәйрәмчаралары
оештырыргаярамый.

Яңа ел табынына
Кә җә елы, көн чы гыш ка лен да ре бу ен ча, 1 гыйн вар да тү гел, 1 фев раль дә баш ла на. Шу
лай да Яңа ел тө нен дә, без, га дәт бу ен ча, ки лә се ел “ху җа сы” на ярар га ты ры ша чак быз. 
Ди мәк, бәй рәм өс тә лен дә кә җә кү ңе ле нә хуш ки лә тор ган итеп әзер ләя чәк без. Бил ге ле, 
өс тәл нең би зә ге – аш тәм ләт кеч яшел үлән нәр һәм яшел чә ләр.
Кә җә пар ла нып пеш кән һәм үсем лек мае ку шып әзер лән гән ри зык лар ны бик яра та икән. 
Эчем лек ләр дән кә җә сө те нә өс тен лек бир сә гез ях шы бу ла чак, имеш.
Бәй рәм өс тә ле са лат лар сыз бул мый. Бү ген сез гә бер ни чә төр ле са лат ре цеп ты тәкъ
дим итә без.


