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Төзелешобъектларында

Котлыйбыз!

Өлкәннәр декадасында ТР минис
трлыклары һәм ведомстволарында
«кайнар линия» телефоннары эшли.
Хезмәт,халыкныэшбеләнтәэминитү
һәм социаль яклау министрлыгының
5572112телефонномерыбуенча«кай
нар линия»се дүшәмбепәнҗешәмбе
көннәрендәсәгать9даналып18.00гә
кадәр,җомга көнне 9 дан 16.45 кә ка
дәрэшли.

Табиблар өчен авыруларны кабул
итү вакытын чикли торган кагыйдәләр
гамәлгәкерә.Әлегәкадәрандыйвакыт
чикләүләре булмады, һәр сырхауха
нәдә ул төрлечә иде.Яңа кагыйдәләр
буенча, терапевт белән педиатр – 15
минут,офтальмолог–14минут,отори
ноларинголог–16минут,неврологбе
ләнакушергинекологберавыруны22
минуткараргатиешбула.Хастаикенче
тапкыркилгәндә,аныкабулитүвакыты
беренчевизиттан2030проценткаким
рәкбула.

1октябрьдәнЧаллыдаһәмреспуб
ликаныңрайоншәһәрләрендәкечерәй
телгәнисәпкәалубашлана.Аныңкыса
ларындаочраклырәвештәсайланган55
мең кешене сораштыру күздә тотыла.
Исәпкә алучылар халыкның белеме,
кереме, сәламәтлеге, гражданлыгы,
милләте,гаиләхәлебеләнкызыксына
чак.Татстатбелгечләреышандыруынча,
исәпкәалучыларныңбарысыдамахсус
тикшерү аша уза. Әлеге эшкә хөкем
ителгәнһәмадминистративхокукбозган
кешеләрҗәлепителми.

5октябрьдәншәһәребездәгекүпфа
тирлыторакйортларгаҗылылыкбирелә
башлый.Җылыбирүдүртбишкөндәва
мындаграфикбуенчабашкарылачак.

“Болгар”биюансамблеоешуга25ел
тулуга багышланганюбилей чаралары
дәвамитә.Коллектив7октябрьдә“КА
МАЗ”мәдәниятсараендабайэчтәлекле
программакүрсәтә.

3,10,17октябрькөннәрендәЧаллы
ныңСармантрактында,Г.Камалбуль
варында, “Южный” агропаркында гына
түгел, Шамил Усманов урамында да
(Пушкин урамыннан Вахитов проспек
тынакадәргеурында)ярминкәоешты
рыла.Ярминкәләриртәнгесәгать8дән
көндезге3кәкадәрэшләячәк.

8октябрькөннеКамааръягытөбәге
эшмәкәрләреТРикътисадминистрыАр
темЗдуновбеләночрашаалачак.Моның
өченбизнесвласть.рфсайтындатеркә
лергәякисорауныRT@ombudsmanbiz.
ruадресынаюлларгакирәк.

Чаллыда “Халкым чишмәсе” ди
гән иҗат фестивале башлана. Анда
15 яшьтән алып 30 яшькәчә егет һәм
кызлар катнаша ала.Фестиваль кыса
ларындаүзтелебездәнәфиссүз,җыр,
бию,музыкакоралындауйнаубәйгелә
ре уздырылачак.Милли киемнәр һәм
кулэшләрекүргәзмәсеоештырылачак.
Сайлап алу туры21 һәм22 октябрьгә
билгеләнгән.Катнашуөчен15октябрь
гәкадәр8(8552)399485факсынаяки
mcshatlyk@mail.ru адресына гариза
юлларгакирәк.

Чаллының “Шатлык” яшьләр үзәге
“Татарегете2016”бәйгесенбашлый.Ул
2015елның1октябреннән2016елның
18февраленәкадәрдәвамитәчәк.Бәй
гедә катнашуөчен15октябрьгә кадәр
mcshatlyk@mail.ru адресына электрон
хатҗибәрүсорала.

Әлеге объектны
торгызуга, ягъни 589
млн сумлык төзелеш
эшләренәкилешү2014
елныңдекабрендәтө
зелгән.Проектныңза
казчысы–“Казанвер
толет заводы” ААҖ,
генераль подрядчысы
– “Станкопром” АҖ,
генсубподрядчысы –
“Камгэсэнергострой”
ААҖ.Гальваникакор
пусын(икенасосстан
циясендәкертеп)җит
керү дигәндә гомуми
төзелеш эшләре, ин
женерлыккорылмала
рыбелән тәэминитү,
корпусның тирәюнен
төзекләндерү күздә
тотыла.Төзелешмәй
данындаэшагымдагы
елның апрель аенда
башланган иде. Кор
пусныкорутәмамлану
алдында.Барлыктөзү
монтажэшләре  өчен
“Градостроитель”ҖЧҖ
җаваплы.Монолитбе
тон кою, металл кар
касныҗыюһәмсенд
вичпанельләрне ур

наштыруэшләренәлегеоеш
матөзүчеләребашкара.

Бирегә килешү нигезен
дә “Камгэсэнергострой”ның
башка бүлендек предприя
тиеләре дә җәлеп ителгән.
“СтройКран”ҖЧҖкотлован
казу, вертикальпланировка
лаукебекҗирэшләренбаш
карган. Электр челтәрләре
предприятиесе белгечләре
дәүзләренәтигәнбурычлар
ныүзвакытындаһәмҗиренә
җиткереп үтәп киләләр.Хә
зергевакытта“Камгэсинжини
ринг”ҖЧҖэчкеинженерлык
эшләренеңберөлешеналып
бара. “Спецстрой” оешмасы
төзүчеләресубеләнтәэмин
итүһәм канализация торба

ларынсалубеләнмәшгуль.
Хәзергевакыттакамгэслы

лардантышобъектта“РИК2”
фирмасы (эчке инженерлык
корылмаларын урнаштыру
да), “Панорама” фирмасы
(түбәябуда), “БЭИС” компа
ниясе (идәнҗәюдә), “Волга
автодор”ҖЧҖ(территорияне
төзекләндерүдә) төзүчеләре
эшли. Параллель рәвештә
кирпеч салу, сылау эшләре
дә алып барыла. “Камгэсэ
нергострой”ААҖенеңәлеге
проектөченҗаваплыбелгече
ТимурШәймәрдановбелдер
гәнчә,объекткабарлыгы140
кеше җәлеп ителгән. Галь
ваника корпусын тапшыру
2016елныңавгустаенабил
геләнгән.

Объектта төп көч булып
торучы коллектив – Вадис
Зыятдиновҗитәкчелегендәге
ташчылар бригадасы. Уни
версиада объектлары төзе
лешендәчыныгуалганәлеге
бригада үзенә җиткерелгән
эшкүләмнәренҗиренәҗит
кереп башкара. Бертуган
игезәкләрИлдарһәмИлназ
Кәлимуллиннар,ИлсурМөба
рәкшин,ИлгизДияров–бары
сыдаөлгергәнташчылар,үз
эшләренеңосталары.

Агымдагыелныңапрельаеннанкамгэсэнергост
ройлыларКазанвертолетзаводытерриториясендә
төзелешэшләреалыпбаралар.Күптәнтүгелгенә,
заводның75еллыгынбилгеләпүткәндә,Татарстан
РеспубликасыПрезидентыРөстәмМиңнеханованы
иңнәтиҗәлеэшләүчепредприятиеләрнеңберседип
атады.Заводяңарышкайөзбеләнтора–яңагальва
никакорпусыкорылушуляңарышныңбербилгесе
дияргәбула.

Һөнәрибәйрәмебез–Төзүчеләр
көнеуңаеннан“Камгэсэнергос
трой”ААҖендәэшләүчехезмәт
алдынгыларынамактауграмота
лары,рәхмәтхатларыһәмкүк
рәкбилгеләретапшырылды.

ТатарстанРеспубликасыТөзелеш,
архитектураһәмТКХ
министрлыгының
Мактауграмотасы

беләнбүләкләнделәр:
ӘминоваРамиләМөстәнҗиткы

зы–«КамгэсЗЯБ»ҖЧҖбашбухгалтеры
урынбасары;

АрабовКамилБафоевич–«Камгэс
ЗЯБ»ҖЧҖслесарьремонтчысы;

БлиновНиколайДмитриевич –
«Гидропромжилстрой»ҖЧҖбашме
ханигы;

Гладышева Татьяна Владими
ровна–«СтройКран»ҖЧҖбиеккран
машинисты;

Евдокимов Николай Григорье
вич – «Железнодорожник»ҖЧҖбаш
инженеры;

КосянковаСветланаМихайловна
–«Камгэсэнергострой»ААҖпланлаш
тыруикътисад бүлеге башлыгы урын
басары;

Кузьмина Галина Ивановна –
«Электр челтәрләре предприятиесе»
ҖЧҖсатубүлегебашлыгы;

Мазилов Сергей Николаевич –
«ПМУ1Камгэсэнергострой»ҖЧҖбе
тончысы;

Семенова Оксана Сергеевна –
«Камгэсэнергострой»ААҖсметакиле
шүләрбүлегебашбелгече;

СабитовОлегИлдусулы–«Строй
Кран»ҖЧҖмашинайөртүчесе;

СолтановЭдуардРәфкатьулы
–«Камгэсэнергострой»ААҖикътисади
һәм үз куркынычсызлык бүлеге баш
лыгы;

ФәйзуллинаИлүзәСәет кызы –
«СтройКран»ҖЧҖэлектрослесаре.

ТатарстанРеспубликасыТөзелеш,
архитектураһәмТКХ

министрлыгыныңРәхмәтхаты
беләнбүләкләнделәр:

АбдрахмановМинәсхәтМинта
һирулы–«ПМУ1Камгэсэнергострой»
ҖЧҖбалтаостасы;

ВасильевВалерийВасильевич –
«СтройКран»ҖЧҖсубайсугуучастогы
башлыгы;

МусаевНизамиАбулоглы–«Кам
гэсЗЯБ»ҖЧҖтүбәябучысы;

ПономареваИринаЕвгеньевна –
«Железнодорожник»ҖЧҖстрелка кү
черүпостыкизүторучысы;

ПрохоренкоАндрейВиленович –
«КамгэсЗЯБ»ҖЧҖбетон туглау цехы
башлыгы;

СеменовАндрейАлександрович–
«ПЭС»ҖЧҖгенеральдиректоры;

ФазлытдиновЗөфәрФлүрулы–
«Гидропромжилстрой»ҖЧҖпрорабы;

ШәяхмәтоваКадрияАбулкасыйм
кызы–«СтройКран»ҖЧҖгеодезияһәм
маркшейдерлыкэшләрендәүлчәмалучы.

Ахыры2нчебиттә

ВадисЗыятдиновбригадасы

«Камгэсэнергострой»ныңпроект
җитәкчесеТимурШәймәрданов(уңда)
белән«Градостроитель»неңучасток

башлыгыТимурСафин
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Өлкәннәркөненә

Әнәшулберенчеләр,
юляручыларсафында
гышәһәрдәшләребезнең
берсе–НазилХанулы
ГариповбеләнминӨл
кәннәркөнеалдыннан
таныштым.Аныңхезмәт
биографиясетулысын
чадиярлекЧаллыбелән
бәйләнгән.

Колачлытөзелешләркузгал
гангүзәлЧулманбуйларына25
яшендә әйләнеп кайтаНазил.
Аңа кадәр Казанда һөнәр үз
ләштереп,Рязань,Тула,Тамбов,
Мәскәү өлкәләрен,Мордовия
җирләрен урап өлгергән була.
Чөнки һөнәре – бораулау эш
ләреостасы,җирастысуларын
эзләүидарәсендәмастербулып
эшлиул.

1966елдаЧаллытуфрагына
кайтып төшкәнНазил Гарипов
“Гидрострой” оешмасының 32
нчетөзүмонтажидарәсенәбе
тончыбулып урнаша.Холкына
хас җитезлек, өлгерлек белән
үзенәҗиткерелгәнбурычларны
намусбеләнбашкараегет,һәм
бик тиздән үзенә бригадирлык
вазифасындайөклиләр.32ел
дан артык бригадирлык иткән
Н. Гариповның рәсемеМактау
такталарыннантөшми.Хезмәте

күпсанлыМактауграмоталары,
Рәхмәтхатларыбеләнбәяләнә.
Иңзурбүләккә–ХезмәтКызыл
Байрагы орденынаНазилХан
улы 1984 елда лаек була. Бик
тиздән аңа “РСФСРның атка
зангантөзүчесе”дигәнмактаулы
исемнедәбирәләр.Сүзуңаен
нан аның “Камгэсэнергострой”
ның төзелешветераны” күкрәк
билгесенә ия булуында әйтеп
үтәргәкирәк.

Бригадирбуларакта,эшос
тасыбуларактаүзкуластында
эшләүчеләргәһәрьяклап үрнәк
була Назил Гарипов. Берва
кытта дашәхси ихтыяҗларын
алга куймый, беренче чиратта
төзелеш өчен отышлы булган
алымнарны,юлларны сайлый,
башкаларныдашуңаөйрәтә.Үзе
йөкнеңавырынаалына,аңака
рапбүтәннәрдәбөтенкөчләрен
бирепэшлиләр.НазилХанович,
гомумән,эленкесалынкылыкны
кичерәалмый,әменәэшөчен
яныпкөеп йөрүчеләргә һәрва
кытярдәмгәкилергәәзертора.
Әйтик,аныңтырышлыгыбелән
яртыелэчендәбишалтыкеше
фатирлыбула.Иренми,яза,ар
тыннанйөри,сорый,кирәкикән
таләптәитәбелә.

Аныңхезмәтбиографиясен
дәгеобъектларкүпсанлы,ара
да иң саллылары: ТүбәнКама
ТЭЦы,Чаллыдагы су чистарту
станциясе, икмәк заводы, ит
комбинаты, ТүбәнКама гидро
электростанциясе,Камаелгасы
ашакүперһ.б.Аларбарысыда
“бикяхшы”билгеләренәтапшы
рыла.

НазилГариповкаҗитәкчелек
тәышанычкүрсәтептора.Әйтик,
әле1968елдауктөзелешбаш
лыгы Аркадий Владимирович
Эгенбурганыүзяныначакырып
алада: “СинТүбәнКамага ки
тәсең”,–дипдүрткешелектөр
кемгәөлкәнитепбилгеләп,ТЭЦ

төзелешенә җибәрә. ӘНазил
һәманыңегетләрекызларыбер
кайчандасынатмыйлар.Брига
дир булгач, берничә объектта
эшләүче үз кул астындагылар
ныбарлап, күзәтеп торыргада
кирәк була әле.Мисалга, ГЭС
төзелешебарганвакыттаикмәк
заводынһәмиткомбинатында
өлгертергә кирәк. ГЭС төзеле
шендәутызаркырыгармашина

бетонкабулиткәнкөннәребула.
Гарипов бетончылары тегендә
дә,мондадаҗитешәләр, ә ул
үзе барысын да күз уңыннан
җибәрми, күзколак булырга
өлгерә. Бригада эшчеләренең
күңеле төшмәсен дип, Түбән
Камадагыидарәдәнакчаныкүн
итекбалтырынакыстырыпалып
кайткан,бәйрәмкөнендәхезмәт
хакларынөйләренәүзетаратып
йөргәнчакларыбулааның.Шул
кайгыртучанлыкка тырыш хез
мәт белән җавап бирми кала
алмыйиндеэшчеләрдә.

НазилаганыңҗәмәгатеМө
хәссәнә апа да ире бригада
сындабетончыбулыпэшләгән.

Мәктәпелларындаукбөрелән
гәнматурхисләркавыштырган
аларны.Назил –Актанышра
йоныныңУсы авылыннан,Мө
хәссәнәМинзәлә районының
ИркәнәшавылыннанкилепПу
чыуртамәктәбенеңюгарысый
ныфларында  белем алалар.
Берберсенәкүзатыпйөрсәләр
дә, сүз катарга кыюлыклары
җитми.МәктәптәнсоңКазанбе
ләникеарадагыюлочраштыра
егетбеләнкызны.Казандагы10
нчытехник училищенытәмам
лап, Тула ягында бораулаучы
мастер булып эшләп йөрүче
Назил 1962 елдаМөхәссәнә
сен дә үзе белән читкә алып

китә. Һәм өчдүрт ел Рязань,
Тулаякларындайөргәннәнсоң,
яшьгаиләбашлыгы,хатынының
үгетләвен аяк астына салмый
ча, кире Татарстанга кайтырга
тәвәккәлләгән.Менә илле өч
елтигез,татугомеркичерәләр
алар.Индебалаларгомерурта
сына таба бара, оныклар үсеп
җиткән.Көндәлекмәшәкатьләр
беләнгомерузганысизелмидә
битул.Өлкәнәябаргансаен,сә
ламәтлеккенәсынатмасыниде,
диптелиләралар.

Әйе,“Камгэсэнергострой”ның
хезмәтгаиләсендәолытөзелеш
елларында эшләгән кешеләр
нең күбесе хәзерөлкән яшьтә.
Гомумән, бу көннәрдәшәһәре
бездәге һәрбер ветеран теге
якибучарагачакырукөтә,фи
дакарьхезмәтеөчентагынбер
мәртәбәрәхмәтсүзенишетәсе,
бәйрәм хисләре белән җылы
өенәкайтасыкиләаның.Бәлки,
араларындатилмерепберҗылы
сүзкөтүчеләрдәбардыр.Безөл
кәннәребезнеңбарысындабәй
рәмбеләнтәбриклибез,аларга
исәнлексаулык, тыныч көннәр,
озынгомертелибез.Сезкүрсәт
кәнбатырлыкларберкайчанда
онытылмас, чөнки аның нәти
җәсе–гүзәлЧулманярындагы
Аккаласезнеңфидакарьлегегез
хакында киләчәк буыннаргада
искәртепторачак.Гомеркөзлә
регез җылы килсен, хөрмәтле
абыйапалар!

Хөрмәтлеөлкәнбуынвәкилләре!
Сез не Өл кән нәр не хөр мәт ләү кө не һәм баш лап тө зү че ләр 

ун көн ле ге бе лән их лас кот лый быз!
Без нең ха лык та элек-элек тән олы лар ны олы лау га дә те яшәп 

ки лә, һәм бер ге нә эш тә алар ның хә ер-фа ти ха сын нан баш ка 
баш лан мый. Шу шы ма тур тра ди ци я ләр яшә сен, өл кән нә ре без 
һәр ва кыт якын на ры ның, ту ган на ры ның, үз лә ре эш лә гән хез мәт 
кол лек тив ла ры ның игъ ти ба рын һәм их ти ра мын то еп яшә сен нәр 
иде. 

Баш лап тө зү че ләр ун көн ле ген дә без өл кән бу ын вә кил лә ре 
ал дын да бу рыч лы бу лу ы быз ны ае ру ча си зә без. Ми һер бан-шәф-
кать кә, тү зем лек кә, ба тыр лык ка без сез дән өй рә нә без, ка дер ле 
ве те ран нар. Бар ча гыз га да нык сә ла мәт лек, имин тор мыш, ма тур 
көн нәр те ли без! Без сез нең бе лән го рур ла на быз!

“Камгэсэнергострой”ААҖадминистрациясе
һәмпрофсоюзкомитеты

Кешегәкадеркешеарасындаэшләпйөргәндәкүбрәк.Лаеклыялгачыгып,берэш
тәнкитсә,онытыптакуялар.Әбитшулонытылганнарарасындаисемнәрего
мерләредәвамындакешетеленнәнтөшмәгән,орденмедальләр,мактаулыисем
нәрбирепхөрмәтләнгәннәрдәҗитәрлек.

РоссияТөзүчеләрберлегеГрамотасы
беләнбүләкләнде:

ХаннановМинсалихМаликулы–«КамгэсЗЯБ»
ҖЧҖтимербетонэшләнмәләрнеһәмконструкция
ләрнеформагасалучысы.

ТатарстанРеспубликасыТөзүчеләрберле
геГрамотасыбеләнбүләкләнделәр:

Галиев ХәлилӘбел улы– «Гидропромжил
строй»ҖЧҖэлектрһәмгазбеләнэретепябышты
ручысы;

ГлебкоВикторАнтонович – «КамгэсЗЯБ»
ҖЧҖмашинайөртүчесе;

МияссәровРамилНуриманулы–«КамгэсЗЯБ»
ҖЧҖ№1цехбашлыгы;

НоркинАнатолийИванович – «КамгэсЗЯБ»
ҖЧҖэлектрҗиһазларынтөзәтүһәмхезмәткүрсәтү
буенчаэлектромонтеры.

«АкБарс»холдингкомпаниясе»ААҖенеңзө
бәрҗәтташлыалтынкүкрәкбилгесе

беләнбүләкләнде:
ЯмашевСергейПавлович–«Камгэсэнергост

рой»ААҖгенеральдиректорыныңтөзелешбуенча
урынбасары.

«АкБарс»холдингкомпаниясе»ААҖенеңал
тынкүкрәкбилгесебеләнбүләкләнде:
ХәйретдиновӘбүзәрҖәгъфәрулы–«Электр

челтәрләрепредприятиесе»ҖЧҖенеңтокбүлүчел
тәрләрехезмәтебашлыгы.

«АкБарс»холдингкомпаниясе»ААҖенеңкө
мешкүкрәкбилгесебеләнбүләкләнделәр:
ГабдуллинФайзелкәрамХәлиуллаулы–«Гид

ропромжилстрой»ҖЧҖучастокбашлыгы;

ГазизовӘнвәрИбраһимулы – «КамгэсЗЯБ»
ҖЧҖучастокбашлыгы;

КазаковКонстантинВладимирович–«Кам
гэсэнергострой»ААҖпроектҗитәкчесе;

ПрытковИгорьЕвгеньевич – «КамгэсЗЯБ»
кулбеләнэретепябыштыручы.

«АкБарс»холдингкомпаниясе»ААҖенең
«Хезмәттәгебатырлыгыөчен»
медалебеләнбүләкләнделәр:

ШаһитовИлдарНазифулы–«Камгэсэнергос
трой»ААҖгенеральдиректоры;

ИсмәгыйлевЭдуардХәлимулы–«КамгэсЗЯБ»
ҖЧҖучастокбашлыгы;

КарсюкЛюдмилаВалерьевна–«Камгэсэнер
гострой»ААҖсметакилешүләрбүлегенең әйдәп
баручысметачыинженеры;

НәфыйковКамилМингаязулы–«КамгэсЗЯБ»
ҖЧҖкомплекслыбригадасымеханизаторы;

ПавловаТатьянаНиколаевна–«Камгэсэнер
гострой»ААҖпроизводствотехник бүлеге инже
неры;

СабировФидаилРенатулы–«Гидропромжил
строй»ҖЧҖпроизводствотехникбүлегенеңәйдәп
баручыинженеры.

Алабугашәһәреадминистрациясебашлыгы
ныңМактауграмотасыбеләнбүләкләнде:
КлементьевВикторАлександрович–«Гид

ропромжилстрой»ҖЧҖбетончысы.

Алабугашәһәреадминистрациясебашлыгы
ныңРәхмәтхатыбеләнбүләкләнде:

АймурзинВладимирБайрамалович–«Гидроп
ромжилстрой»ҖЧҖкорычһәмтимербетонконст
рукцияләрмонтажлаучысы.

Җирастыкичүендә–
тарих

НиколайТуганов,КамилСитдыйков,РинатШаки
ров,СалихФаткуллин,ДмитрийУшаковһәмбаш
кафоторәссамнарныңэшләреннәнторганүзенчә
леклекүргәзмәбеләнЧаллыкаласыныңГЭСһәм
Сидоровкабистәләрентоташтыручыҗирасты
кичүендәтанышыргабула.

Чаллылыларгашундыйүзенчәлеклебүләкнеәзерләүнең
башындашәһәребезнеңкүренеклекешеләре–ФәйрүзәМос
тафина,ГөлзадаРзаева,ЮрийПетрушин,АлександрБабаев
тордылар.ЭкспозициянеәзерләүдәбезнеңНиколайПетро
вичТугановта(рәсемдә)биктеләпкатнашты.Анда“Камгэ
сэнергострой”ААҖархивындасакланучыфоторәсемнәрдә
кулланылды.Чаллының тарих сәхифәләрен чагылдыручы
җирастыкичүешәһәребезнеңматурбизәгебулып,биредән
үтепйөрүчеләрнекуандырыптора.

НазилГариповбригадасы.Бригадир–арттагырәттәсулдан
беренче,алдагырәттәуңнанберенче–МөхәссәнәГарипова.

1970еллар

Котлыйбыз!
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Юбилеегызбелән!

Сарман районының
Юлтимеравылындаишле
гаиләдәтуыпүскәнРазыя
тырышлыкка, үҗәтлеккә
әтисе Габдрахманнан, ә
сабырлыкка, кешегә ка
ратаихтирамлыһәмигъ
тибарлыбулырга  әнисе
Бибигайшәдәнөйрәнгән
дер,мөгаен.

Сугыш елларының
авырлыгын үзҗилкәсен
дә татып үскән Разыя
апатормышитүнетырыш
хезмәттәнбашка күз ал
дына да китерә алмый.
1944 елда 7 сыйныфны
тәмамлаганнан соң, кол
хозда эшли. 19461949
еллардаАлабугабиблио
текатехникумындабелем
ала.1949елдаБуденный
районкитапханәсенеңба
лаларбүлегемөдиребу
лыпэшлибашлый.1953–
1955еллардаВЛКСМның
Буденный райкомында
икенче, 1955–1957 ел
лардакомсомолныңСар
манрайкомындаберенче
секретарь вазифаларын
башкара.

Разыя апага һәрва
кыттормышныңкайнаган
җирендә булырга туры
килә. Аныңҗырлымоң
лыСарманягыЮлтимер
авылыннан башланган
тормышсукмагыАбакан
Тайшет тимерюлларына
барыптоташаһәманнан
БайкалкызыАнгараякла
рындагытайгауртасында
Братскшәһәрен салучы
татар кызларыныңберсе
итә. Разыя биредә пар
тиямәктәбен тәмамлый.
БратскГЭСытөзелешендә
бергәхезмәткуйганИ.И.
Наймушин,В.А.Фомен
ко,В.А.Гостевһәмбашка
җитәкчеләрнеРазыяапа
әледәҗылыхисләрбе
ләнискәала.Ә1967елда
Братскида илебезнең иң
эретөзелешләренеңэнер
гетикларыҗыелышында
улберенчемәртәбәЕвге
нийНиканоровичБатенчук
беләнтаныша.1963елда
шулуктөзелештәФидель
Кастро белән очрашуны
да онытмый. Куба рево
люционерының 7 сәгать
буеАнгараярыбуендагы
стадиондачыгышясавын
әле дә сокланып сөйли
Разыяапа.

Җандатарткан,канда
тарткантуганяктаикенче
бер удар төзелеш – КА
МАЗ корыла башлагач,
Братскидагы төзелештә
чыныгуузганРазияАриф
җанованыЧаллыгачакы
рып алалар. Эшнең дә
бик җаваплысын йөкли
ләр–улторактанфайда
лануидарәсендә гомуми
тораклар өчен җаваплы
кешегә әйләнә.Яшьләр,
ялгызакларбеләнэшләү
аныңбөтентормышмак
сатынаәверелә.

ЯңашәһәрбеләнКА
МАЗ төзелеше башлан
ганда Чаллы башаягы
белән тулай тораклар
каласы була. “Камгэсэ
нергострой”карамагында
гына 130лап яшьләр то

рагыисәпләнә.Улчорда
бөек төзелешкә килгән
кешеләр ташкыныналар
гынасыйдыраалмый,шә
һәртирәсендәге55авыл
дафатирларда яшиләр
төзүчеләр. Разия ханым
барысынадаөлгерә,һәр
кешенеңхәленбелә,яр
дәмитә,янакөя.Булды
ра алмасныбулдырырга
тырыша.Илебезнеңтөрле
якларыннанҗыелганяшь
ләрбеләнуртактелтабып
сөйләшә белгән, кирәк
чакта ярдәмитәргә әзер
булган, кешеләрне чын
лапяратканРазыяныңты
рышлыгынтизкүрепала
лар һәм озакламый аңа
“Камгэсэнергострой”ның
“Отделстрой1”оешмасы
ныңпрофсоюзкомитетын
җитәкләүнеышаныптап
шыралар. Лаеклы ялга
чыкканчышундаэшли.

Кызганыч,Разыяапа
ныңтормышиптәше,Бөек
Ватан сугышы ветераны
МинсәгыйтьШәрифҗан
улының вафатына инде
шактыйеллар узган.Ин
де оныклары – уллары
Алмаз Сәгыйтовичның
балалары үсеп җиткән:
Эмиль хәзерге вакытта
армия сафларында хез
мәтитә,ДиләрәКазанфе
деральуниверситетының
төзелешфакультетында
белемала.

БыелАрифҗановлар
ның Чаллыга кайткан
нарына да 45 ел узган.
Разыя апаның лаеклы
ялга киткәненә30еллап
вакыт үткән. Тик ял ди
гәнен күргәнебармикән
соң?Юктыр.

Тынгысызкүңеллеве
теранпенсиягәчыккачта
тыныч кына өйдә утыра
алмый, үзенең заман
дашлары,хезмәттәшләре
янына,Ветераннарсове
тына тартыла.Һәмменә
соңгы30елбуе“Камгэсэ
нергострой” ветераннар
советыныңсәркатибедә,
активоештыручысыдаул.
Ветераннар оешмасын
дагытавыкчүпләпбетер
мәслек күпсанлы көндә
лекэшләрнеялыкмыйча,
иренмичәалыпбара.

Разыяапабердәкул
кушырып утыра торган
нардан түгел. “Камгэсэ
нергострой”ААҖтарихы
музеенда мәктәп бала
ларыбеләнэкскурсияләр
оештыра, яисә мәктәп
ләргә, уку йортларына

барып,укучылар,яшьләр
белән кызыклы очрашу
ларүткәрә,аларгатөзүче
һөнәренеңникадәрматур,
иҗади, яңаны тудыручы
хезмәт икәнлеген сөйли.
“ВатанАна” мемориалы
каршындагы 1 нчеПост
эшчәнлегендәРазыяапа
Арифҗанованыңролебә
яләпбетергесез.

Разыя апа “Камгэсэ
нергострой” ААҖВете
раннар советында һәр
вакыт башлап йөрүче,
яңа уйфикерләр, тәкъ
димнәр белән чыгучы,
яңабашлангычларуйлап
табучы.Безаныңиртәге
се көнгә өмет белән ка
рый белүенә, төзүчеләр
оешмасындагыһәрмәгъ
лүмат белән хәбәрдар
булуына, кайнап торган
энергиясенә, таң калыр
лык оештыру сәләтенә,
осталыгына,өлгерлегенә
һаман гаҗәпләнәбез. Ул
әлешушыкөнгәчәтөрле
конкурсларда катнашып,
шәһәребездәузган“Мил
ләтләр кроссы”, “Россия
чаңгыюллары” ярышла
рында инде ничә еллар
рәттәнпризлыурыннарны
алыпкилде.ГЭСбистәсе
мәчетендәдәүзкешеул.
Җәйҗиттеисә,бакчасын
дамәшкилә.

Разыяапаһәркешенең
күңеленәюлтабып,кирәк
чактакиңәшенбиреп,җы
лысүзебеләнюатабелә.
Татарлараңа“БезнеңРа
зыяапа”дисәләр,руслар
“Нашаапа”дипкенәтора
лар. Аларның һәркайсы
белән дә ачык күңелле,
һәркайсынаярдәмчелул,
һәркемдә җылы тәэсир
калдыра, йөрәкләрдә ки
ләчәккәышанычөметуты
яндыраала.Разыяапаның
тормышдевизыда:“Баш
каларда ут кабызу өчен,
үзең янабелергә кирәк!”
бит. Сүз уңаеннан, Ра
зыяапабызбыел үзенең
тормышһәмхезмәтюлы
хатирәләрентуплап,шул
исемдәгекитаптабасты
рыпчыгарды.

РазыяапаАрифҗано
ваның туган көне көзнең
иң якты, алтын чорына
турыкилә.Улүзедәал
тынкөзсыманбиктәякты
күңелле,кешеләрне,тор
мышнычынмәгънәсендә
ярата белүче затлардан.
Алдагыкөннәрегездәма
туркөзгекояшлыкөндәй
яктыбулсын,Разыяапа!

ШушыкөннәрдәБөекВатансугышыветераны,“Камгэсэнергострой”
ААҖВетераннарсоветысәркатибе,БратскГЭСытөзүчесе,КАМАЗтө
зелешеударнигы,төзелешветераныРазыяапаАрифҗановаүзенең
85яшьлекюбилеенбилгеләпүтә.Дөресенгенәәйткәндә,моңачынлап
торыпышанасыдакилми:аруталуныбелмәс,тынгысызРазыяапа
картлыккабирешергәуйламый,улбүгендәҗитез,өлгер,булдыклы...

“КАМАЗтөзелешебаш
лану уңаеннанТатарстан
районнарыннандабиккүп
кадрларЧаллыгаҗибәрел
де.Чиратмиңадаҗитте.
ПартиянеңТатарстанөлкә
комитеты бүлегемөдире
иртәнүзенәчакырыпалып:
“Камил,синеРәисБеляев
көтә. Кербүлеккә, ал ан
дасинеңөченәзерләнгән
таныклыкны. Самолетка
дабилеталынган,очЧал
лыга,бүгенкичсинеРәис
Беляевкабулитәр,иртәгә
аның вакыты бик тыгыз.
Ф.А.ТабиевбеләнЕ.М.
Тяжельников(ВЛКСМҮзәк
Комитетыныңберенчесек
ретаре)андабулалар,КА
МАЗ төзелеше яшьләре
слетыүткәреләчәк”.Менә
шулай, кыска әмер һәм
партиятәртибенүтисеге
нәкалды.

КилдемЧаллыга.КПСС
шәһәр комитетының бе
ренче секретареР. К.Бе
ляев(безаныңбеләнкүп
тән, комсомолдаэшләгән
еллардан бирле таныш)
үзенеңбүлмәсенә чакыр
ды.Анда “Камгэсэнергос
трой”җитештерүберләш
мәсеннәнпартиякомитеты
секретаре урынбасары
МарсРамазан улыНазы
ров һәмберләштерелгән
профсоюз комитеты рәи
сеМәсгутьИбраһим улы
Ибраһимовутыралариде,
аларгаүзенеңәмеренҗит
керде. “Менәбу–Камил,
мин аны беләм. ПУАТка
җибәрәсез!”

Минем өчен бу дүрт
хәреф әле бернәрсә дә
аңлатмыйиде.Әздәтүгел,
күп тә түгел, сигез мең
лекколлективикән.Аның
аерымаерым тугызавто
хуҗалыгы,авторемонтза
воды,юлларныэксплуата

цияләүчеһ.б.оешмалары,
шулар карамагында3500
берәмлектөрлемаркадагы
автомобильләребарикән.
Боларкөчебеләнбарлык
төзелеш эшләре конве
йерыхәрәкәткәкитерелә.
Менәшулайитеп,1972ел
ның14августыннаншушы
коллективның профсоюз
комитетырәисеитепсай
ланыпэшлибашладым.

Гомумән, үткән гасыр
ныңҗитмешенче еллары
төзелеш тарихында ка
батланмасмогҗизабулып
калды.Ул еллар яшьлек,
бердәмлеккөченәһәйкәл
булырлык.Чөнкибүгенул
еллардагы хезмәт пафо
сын, халыклар дуслыгын
гадисүзләрбеләнгенәтас
вирлавы да кыен. Район
үзәге булган кечкенә бер
Чаллышәһәренигезендә
Камаавтомобильгиганты,
Түбән Кама ГЭСы, тран
спорт электр җиһазлары
заводы, катыргыкәгазь
комбинаты,яртымиллион
халык сыйдырышлы өр
яңакал,аныңтирәюнендә
шушыхалыкныазыктөлек
белән тәэмин итү өчен
заманча авыл хуҗалыгы
предприятиеләре,шәһәр
эчендәикмәк,ит,сөтком
бинатларытөзелүеүзебер
могҗиза түгелме?Менә
анытудырудаавтомобиль
челәрнеңфидакарьхезмә
те турында сөйләмәсәм
языкбулыркебек.

Шофер халкы ул иң
беренчебулыпэшкәчыга.
Меңнәрчәтөзүчеләрнеэш
урынынаилтүчеһәманнан
алыпкайтучы,аларныки
рәкле төзелешматериал
ларыбеләнтәэминитүче
дәулбулды.

Төзелешбашланганда
берниндиюлларда,төзү

челәрөченторакйортлар
да юк иде. Беренче ел
лардабухалыкныкүрше
тирә авылларда вакытлы
фатирларга урнаштырып,
аннан төзелеш объект
ларына,әэштәнсоң “өй
ләренә” илтүче автомо
бильчеләр таң әтәчләре
беләнбергәуяныпһәмиң
соңыннан гына үзфатир
ларына кайтучылар иде.
Торабарашәһәр тирәли
агач, тимер вагоннардан
вакытлы бистәләр (кы
рыккаякын)калкыпчыкты.
Бу кирәк чара иде, чөнки
авылларшәһәрдән ерак,
һәмтранспортчыгымнары
дабикзур.

Шушы хәлдән чыгу
максатыбелән,коллектив
өчен торак йортлар төзү
гә алындык. “Самострой”
дигән башлангыч булды
ул.НәтиҗәдәГЭСбистә
сендә 5/20, 10/44, 10/39,
ЗЯБ бистәсендә берничә
йортбезнеңколлективта
рафыннантөзелде.

Торабара, капиталь
тулай торакларбарлыкка
килә башлагач, гаиләле
ләр вакытлы бистәләрдә
калып, гаиләсез яшьләр
тулайтораккакүчкәч,бар
лыктәрбияви,мәдәнича
раларны шунда үткәрә
башладык.Һәрколлектив
ныңшефлыгындагытулай
торагыбариде.

Кама елгасы буенда,
Ильичевкаавылыянында
коллективыбызөченагач
вагоннардан 240 урынлы
“Яшьавтомобильче” пио
нерлагерентөзедек.Аннан
соңшулурындакирпечтән
“Ал җилкәннәр” лагере
барлыкка килде.Балалар
ялыноештырубуенчаһәр
елныдиярлекбезнеңкол
лектив республикадаҗи
ңүчедиптабылды.

Минемолыбайлыгым
– тормыш тәҗрибәм һәм
күңелемә рәхәтлек бирә
торганяктыхатирәләрем.
Берберартлыерактакал
ганачлытуклыбалачагым,
комсомолдаүткәняшьле
гем, тырышыптырмашып
читтән торып техникум,
институттәмамлапбелем
дәрәҗәмне күтәрү елла
ры, гаиләшатлыгымһәм
төрледәрәҗәдәге хезмәт
вазифаларын башкарган
сикәлтәлеюлларым...”

ЧаллыкаласыныңМактаулыгражданины,Хезмәтветераны,КАМАЗтө
зелешеударнигыКамилагаНотфуллингомерюлларының80нчеүре
нәкүтәрелгәнбиктәбәхетлекөннәренкичерә.Күптарихивакыйгалар
шаһитыул.ЯшьвакытындаНурлатягындарайонкомсомолоешмасы
секретаребулган,КАМАЗтөзелешелларындапрофсоюзоешмасыҗитәк
чесе,икътисадмәсьәләләребуенчабашлыкурынбасарыбулыпэшләгән.
ЛаеклыялгачыккачдепутатярдәмчеседәбулдыәлеКамилабый,дистә
елданартык“Камгэсэнергострой”ныңВетераннарсоветындаҗитәклә
де.Ниндигенәвазифагаалынсада,күңеленбиреп,зурҗаваплылыктоеп
башкараторганкешеул.
Гомеребуематбугатбеләняхшымөгамәләдәбулды,шәһәрдәбасылып
килүчетатаргазетажурналларыбеләнэлемтәсенхәзергәчәөзмисак
лапкилдеКамилабый,эшлеклефикерләребеләнәледәярдәмитә.Шушы
матурюбилеекөнендәбезаңаисәнлексаулык,бәрәкәтлеозынгомерте
либез.Алгатабадахәбәрләшеп,аралашыпторырбыздипөметләнәбез.

Сигездистәсентүгәрәкләгәнхезмәтветераны
ның тормышюлын тасвирлап чыгу өчен газета
битләрегенәҗитми.ШуңакүрәбезКамилШиһа
повичның яшьлек хатирәләреннән иң кызыклы
чорын–КАМАЗтөзелешенәкилепэшлибашлаган
вакытларынсайладык.КамилагаНотфуллинның
истәлекләре “Таң йолдызы”ның моннан дистә
ел элек чыккан саннарыннан бераз кыскартып
алынды.Аларныгазетаөчентатарматбугатының
аксакалы,ЧаллышәһәренеңМактаулыграждани
ны,ТРатказанганмәдәниятхезмәткәреХәмитага
Мөхәммәтшинәзерләгән.

ПУАТхезмәткәрләре.
Арттауңнаникенче–К.Нотфуллин.1974ел

Р.Г.Арифҗанованыгенеральдиректорярдәмчесе
К.Г.Латыфскийтуганкөнебеләнкотлый
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Оештыручы–ачыктиптагы

акционерлыкҗәмгыяте

«Кам гэ сэ нер гос т рой» ААҖ баш-
кар ма ди рек ци я се кол лек ти вы кот-
лый:

ШириеваРамиләГабдуллакызы – 
ми лек бе лән ида рә итү бү ле ге нең әй дәп 
ба ру чы бел ге че.

* * *
«Кам гэ сэ нер гос т рой» ААҖ Ве те-

ран нар Со ве ты кот лый:
НотфуллинКамилШиһапулы – тө-

зе леш ве те ра ны, Яр Чал лы ка ла сы ның 
Мак тау лы граж да ни ны.

* * *
«Строй-Кран» ҖЧҖ кол лек ти вы 

кот лый:
Имамова ЛәйсәнияШәрифҗан

кызы – «Строй-Кран» ҖЧҖ бух гал тер-
ма те ри а лис ты.

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

кот лый:
СурмашевМаратМарсулы – ар ма-

ту ра це хы ның сет ка һәм кар кас лар эре теп 
ябыш ты ру чы сы;

МөхәммәдиевВасилИлсур улы – 
сле сарь-ре монт чы;

ВәлиуллинФәритРәхимулы – тран-
с порт це хы ның ма ши на йөр тү че се;

СадыйковаЛилияУсманкызы – мат-
ди-тех ник тә э ми нат бү ле ге баш лы гы.
Яз мы шы гыз ма тур бер җыр сы ман,
Исəн лек лəр Сез гə те ли без.
Ак бə хет лəр, зур шат лык лар гы на
Алып кил сен ту ган кө не гез.

Милади
октябрь

Һиҗри 
1436/1937

Атна көне Иртəнге 
Фəҗер

Кояш 
чыга

Өйлə 
Зөһер

Икенде
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн
озынлыгы

1 18 Зөлхиҗҗә Пәнҗешәмбе 4.01 5.31 12.00 15.06 17.07 18.48 11.36

2 19 Җомга 4.03 5.33 12.00 15.04 17.04 18.46 11.31

3 20 Шимбә 4.05 5.35 12.00 15.02 17.02 18.43 11.27

4 21 Якшәмбе 4.07 5.37 12.00 15.00 16.59 18.40 11.22

5 22 Дүшәмбе 4.09 5.39 12.00 14.57 16.56 18.38 11.17

6 23 Сишәмбе 4.11 5.41 12.00 14.55 16.54 18.35 11.13

7 24 Чәршәмбе 4.13 5.43 12.00 14.53 16.51 18.32 11.08

8 25 Пәнҗешәмбе 4.15 5.45 12.00 14.50 16.49 18.30 11.04

9 26 Җомга 4.17 5.47 12.00 14.48 16.46 18.27 10.59

10 27 Шимбә 4.19 5.49 12.00 14.46 16.44 18.25 10.55

11 28 Якшәмбе 4.21 5.51 12.00 14.44 16.41 18.22 10.50

12 29 Дүшәмбе 4.23 5.53 12.00 14.41 16.39 18.20 10.46

13 30 Сишәмбе 4.25 5.55 12.00 14.39 16.36 18.17 10.41

14 1 Мөхәррәм Чәршәмбе 4.27 5.57 12.00 14.37 16.34 18.15 10.37

15  2 Пәнҗешәмбе 4.29 5.59 12.00 14.35 16.31 18.12 10.32

16 3 Җомга 4.31 6.01 12.00 14.32 16.29 18.10 10.28

17   4 Шимбә 4.33 6.03 12.00 14.30 16.26 18.08 10.23

18   5 Якшәмбе 4.36 6.06 12.00 14.28 16.24 18.05 10.18

19 6 Дүшәмбе 4.38 6.08 12.00 14.26 16.21 18.03 10.13

20 7 Сишәмбе 4.40 6.10 12.00 14.24 16.19 18.01 10.09

21 8 Чәршәмбе 4.42 6.12 12.00 14.21 16.17 17.58 10.05

22  9 Пәнҗешәмбе 4.44 6.14 12.00 14.19 16.14 17.56 10.00

23 10 Җомга 4.46 6.16 12.00 14.17 16.12 17.54 9.56

24 11 Шимбә 4.48 6.18 12.00 14.15 16.09 17.52 9.51

25 12 Якшәмбе 4.50 6.20 12.00 14.13 16.07 17.50 9.47

26 13 Дүшәмбе 4.52 6.22 12.00 14.11 16.05 17.48 9.43

27 14 Сишәмбе 4.54 6.24 12.00 14.09 16.03 17.45 9.39
28 15 Чәршәмбе 4.56 6.26 12.00 14.07 16.00 17.43 9.34

29 16 Пәнҗешәмбе 4.58 6.28 12.00 14.04 15.58 17.41 9.30

30 17 Җомга 5.00 6.30 12.00 14.02 15.56 17.39 9.26

31 18 Шимбә 5.03 6.33 12.00 14.00 15.54 17.38 9.21

Чаллымөселманнарыөченнамазвакытлары

Динвәмәгыйшәт

БЕЛДЕРҮ
Хөрмәтлешәһәрдәшләр! 10 елдан

артык Энергетик мәдәният сараенда
өлкәннәр өченЯл клубы эшләп килә.
Клубтаөлкәннәрялитә,аралаша,дуслар
таба,шәһәрнең күренеклешәхесләре
беләночраша,җырлый,бии,күңелача.
Клуб үзенең быелгы эшен сентябрьдә
башлапҗибәрде.

Октябрьдәочрашулараенаике тап
кырбула.11һәм25октябрьдәкөтепка
лабыз.Керүирекле.6+

Белешмәләрөчентелефон:701650.

13октябрькөнне
кояшбаюгаяңа1437һиҗри

елгааякбасабыз
Ел иң күркәм айлардан саналган

мөхәррәмаебеләнбашланыпкитә.Буайда
кылынган гамәлгыйбадәтләребезнең,
игелекле эшләребезнең әҗерсавабын
АллаһыТәгаләбиккүпмәртәбәләргәарт
тыра.ПәйгамбәребезМөхәммәдүзенең
берхәдисендә:«Мөхәррәмаендаберкөн
уразатотканкешегә30көнуразатоткан
кадәр савап язылыр», – ди.Мөхәррәм
аеныңунынчыкөнединебездә«Гашура»
көне дип санала.Гашура уразасының
әҗеребигрәк зур.Пәйгамбәребез с.г.в.:
«Гашура көннетоткануразаүткәнелда
кылган гөнаһлардан каффәрәтбулыр»,
– дип әйткән. Ягъни бу уразаны тоту
чы бәндәнең үткән елда кылган кече
гөнаһларыгафуителер.Әикенчехәдистә:
«Гашурауразасыныңтотканберкөнеутыз
елбуетоткануразаныңсавабынатиңбу
лыр»,–дип,сөнечлехәбәрбирә.Шушы
көннәрдәмөэминнәр сәдакаөләшәләр,
мескенятимнәрнең,сырхаукешеләрнең
барыпхәлләренбеләләр.

Шулай ук Гашура көнне мөселман
бәндәләр туганнарны, балаларны
сөендерәләр,мәҗлесләр коралар, буш
вакытларынКоръәнукыпһәмбашкаизге
гыйбадәтләркылыпүткәрәләр.

ТөзүчеләркөнебыелЧал
лыдагадәттәгедәнүзгәрәк
узды.Бердән,улһәрелдагыча
“Төзүче”стадионындатүгел,ә
Сабантуемәйданындаоешты
рылды.Икенчедән,төзүчеләр
бәйрәмгәшимбәиртәсенәтүгел,
атнакичкичкеяккачакырулыиде.

Эшкөнебулганга,өстәвенә,яңгырда
явып торгангадыр, трибуналар бушрак
калды.Әтамашабикматуритеп,зәвык
беләнәзерләнгәниде.

Бәйрәмгәкилүчеләрөчентөзелешин
дустриясепредприятиеләре күргәзмәсе
оештырылганиде.Күргәзмәдә“Камгэс
ЗЯБ”ҖЧҖдәүзпродукциясентәкъдим
итте.

Төзелешоешмалары парадын кам
гэсэнергостройлылар ачты
– халык алдына беренче
булыпкомпаниянеңфлагын
“Камгэсэнергострой” ААҖ
хезмәт алдынгылары алып
чыкты. Менә алар: “Кам
гэсЗЯБ”ҖЧҖеннән эретеп
ябыштыручыМ.Х.Вәлиев
белән комплекслыбригада
җитәкчесеН.А.Мусаевһәм
“Камгэсстройцентр”ҖЧҖен
нәнхокукмәсьәләләребуен
чабашбелгечР.Р.Газизов
белән энергетикР.А.Мав
зютов.

Ә  т ө з ү ч е л ә р н е
т ә б р и к л ә р г ә  к и л г ә н
җитәкчеләр – ТР төзелеш,
архитектура һәм ТКХ ми
нистры урынбасарыЮрий
Аляшев,шәһәр башкарма
комитетыҗитәкчесевазифаларынвакыт
лычабашкаручыРинатАбдуллин–вете
раннаргарәхмәтбелдерделәр,төзелеш
тармагында эшләүчеләрнең барысына

да хезмәт уңышлары, имин тормыш
теләделәр.Бүгенгекөндәшәһәрдәиллегә
якынтөзелешоешмасыисәпләнә,аларда
эшләүчеләр саны унмең кешегәҗитә.

Тантанадашулар арасын
нанматурхезмәтүрнәкләре
күрсәткән алдынгылар
ны сәхнә түренә күтәреп
хөрмәтләделәр.Мәйданга
чыгып бүләк алаучылар
арасында камгэсэнерго
стройлылардан “Строй
Кран”ҖЧҖкранчысыИри
наКириллова,“КамгэсЗЯБ”
ҖЧҖенеңМихеевларгаилә
династиясе,төзелешве
тераныМаратЙосыпов,
“СтройКран”ҖЧҖ уча
стокбашлыкларыМәхмүт
Юнысов,МөбарәкҗанНу
ретдинов,экскаваторма
шинистыӘгъләметдин
Фәрхетдинов,  “Спец
строй”ветераныВиктор
Пьяновбариде.

Төзүчеләр бу кичтә бәйрәм кон
цертын карап хозурландылар. Һөнәри
бәйрәм көне аллыгөлле салют белән
тәмамланды.


