
Əйдə халыкка хезмəткə, хезмəт эчендə йөзмəккə!

1990 елга кадəрге исеме – «Кама таңнары» 1970 елның 30 октябреннəн чыга«Камгэсэнергострой» ачык акционерлык җəмгыяте газетасы

№23 (3365), 11 декабрь, 2015 ел

1970 елның 30 октябреннəн чыга

№23 (3365), 11 декабрь, 2015 ел

(Утренняязвезда) www.камгэс.рф

22 де кабрь – Энер ге тик лар кө не

ва кый га

ТР Премь ерми нис т ры Ил дар Ха ли ков 
Та тар стан хал кын Рос си я дә Ва тан ге рой
ла ры кө не бе лән кот ла ды. «Рос си я дә Ва
тан ге рой ла ры кө не – иле без дә ел са ен 9 
де кабрь дә бил ге ләп үте лә тор ган ис тә лек
ле да та. Бу көн не без су гыш ел ла рын да гы 
ба тыр лык ла ры һәм ты ныч ва кыт та гы ка за
ныш ла ры юга ры дә ү ләт бү ләк лә ре бе лән 
бил ге ләп үтел гән ва тан даш ла ры быз ны 
хөр мәт ли без. Без нең ге рой ла ры быз Ва
тан га фи да карь хез мәт, граж дан нар, ае ру
ча үсеп ки лү че бу ын өчен на мус эта ло ны 
үр нә ге бу лып то ра”, ди ел гән Ил дар Ха ли
ков ның кот ла вын да. Хә зер ге ва кыт та Та
тар стан Рес пуб ли ка сын да 37 Ва тан Ге рое 
го мер ки че рә, шул исәп тән бер Со вет лар 
Со ю зы Ге рое, өч Рос сия Фе де ра ци я се Ге
рое, 28 Со ци а лис тик Хез мәт Ге рое, Хез мәт 
Да ны ор де ны ның биш ту лы ка ва ле ры.

 Та тар стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ты 
Рөс тәм Миң не ха нов им за ла ган указ ни ге
зен дә 2016 ел Су сак лау зо на ла ры елы 
дип игъ лан ите лә. Шул хак та гы 1162нче 
Указ ТР Пре зи ден ты сай тын да ур наш ты
рыл ган. 

19–20 һәм 26–27 де кабрь көн нәр не 
Азат лык мәй да нын да каз яр мин кә лә ре бу
ла. Мон нан тыш, ит са ту 2627 сен дә Сар
ман трак тын да да оеш ты ры ла. 

2016 ел да Са бан туе бәй рә мен үт кә рү 
көн нә ре тә га ен лән гән. Бу хак та ТР Пре
зи ден ты ның 1160 нчы Ука зын да әй тел гән. 
До ку мент ни ге зен дә, җир ле үзи да рә ор ган
на ры тәкъ дим нә рен ис тә то тып, рес пуб ли
ка ның авыл җир лек лә рен дә, ра йон үзәк лә
рен дә 2016 ел да Са бан туе 4–5 июнь дә, 
Ка зан да 9 июль дә уз ды ры ла чак.

Яр Чал лы ка ла сы урам на рын да гы 
марш рут лар бу ен ча йө ри тор ган ав то бус
лар са ны 90 га җи тә чәк, дип бел де рә “Шәһ
ри Чал лы” га зе та сы. Мо ны күз дә то тып, 
“Элек трот ран с порт” му ни ци паль уни тар 
пред при я ти е се ав то бус йөр тү че ләр не эш кә 
ка бул итә. Бү ген ав то парк та 136 “Не фАЗ” 
бар. Шо фер лар җит мәү сә бәп ле, алар ның 
50се тик то ра. «Рей ста гы ав то бус лар са ны 
арт са, хә рә кәт ин тер ва лы кыс ка ра. Бү ген
гә ур та ча ин тер вал 8–9 ми нут тәш кил итә, 
бар лык ав то бус лар ны да җи бәр гәч, вәгъ дә 
ит кән чә, ин тер вал 5–6 ми нут бу ла чак», – 
ди ләр “Элек трот ран с порт” пред при я ти е се 
хез мәт кәр лә ре.

Ел ба шын нан алып ад ми нис т ра тивтех
ник ин с пек ция та ра фын нан Чал лы да агач 
һәм ку ак лар ны ки сү өчен 241 рөх сәт язуы 
би рел гән. Шул ук ва кыт та, ки сү өчен ни гез ле 
сә бәп бул ма ган га кү рә, 2 340 төп агач ны һәм 
540 ку ак ны сак лап кал ган нар. Шә һәр ха ки ме 
На ил Мәһ ди ев дү шәм бе ки ңәш мә сен дә агач 
һәм ку ак лар ны ки сү гә рөх сәт би рү ту рын да
гы рег ла мент ка үз гә реш ләр кер тер гә ки рәк
ле ген әйт те. “Баш кар ма ко ми тет җи тәк че се 
урын ба сар ла ры рөх сәт кә газьлә ре би рер гә 
ти еш тү гел, – ди де ул, – Мон дый до ку мент
лар га кул ку ю ны ба ры тик баш кар ма ко ми тет 
җи тәк че се нә йөк ләр гә ки рәк”.

Бы ел Чал лы да парк лар да, мәй дан нар
да 8 чыр шы ур наш ты ры ла чак. Чыр шы ачу 
бәй рәм нә ре шә һәр дә 18 де кабрь дән баш
ла на. Иң бе рен че бу лып чыр шы лар  Кә
газь че ләр  мик ро ра йо нын да һәм “Тө зү че” 
ста ди о нын да ачы ла. 19 де кабрь көн не  Бо
ро вец кий буль ва рын да һәм Си до ров ка пар
кын да гы чыр шы лар ут ла рын ка бы за. Җи ңү 
пар кы һәм Дан ал ле я се чыр шы ла ры 24 ен
дә ачы ла. Бы ел Ке ре се лид зе буль ва рын да 
да чыр шы би зә лә чәк, аны ачу тан та на сы 25 
де кабрь дә бу ла. Чал лы ның төп чыр шы сы, 
га дәт тә ге чә, Азат лык мәй да нын да би зә лә, 
ул 25 е көн не ачы ла.

ел аза гын да, Энер ге
тик лар кө нен бил ге
ләп үтәр ал дын нан, 
без, тра ди ция бу ен ча, 
Кам гэ сэ нер гос т рой
ның Электр чел тәр лә
ре пред при я ти е сен дә 
бу лып, ан да эш лә ү че
ләр бе лән оч ра ша быз. 
Бы ел да олы тор мыш 
һәм тө зе леш юлы уз ган 
кол лек тив ның ал дын
гы хез мәт кәр лә ре бе лән 
та ны шып кайт тык. Яз
ма быз – Ре ле лы сак лау, 
ав то ма ти ка һәм үл чәм
нәр хез мә те (рәсемдә) 
эш чән ле ге ту рын да.

Электр энер ги я се бе лән 
эш итү че оеш ма лар ның ба ры
сын да гы ке бек, “ПЭС” ҖЧҖен
дә дә ре ле лы сак лау, ав то ма
ти ка һәм үл чәм нәр хез мә те 
(СРЗАИ – служ ба ре лей ной 
за щи ты, ав то ма ти ки и из ме
ре ний) пред при я тие струк ту
ра сын да һәм эш чән ле ген дә 
мө һим урын ны алып то ра. 

“Чөн ки ре ле лы сак лау 
– электр ав то ма ти ка сы ның 
төп тө ре, энер ге ти ка сис те
ма сы аңар дан баш ка көй ле 
эш ли ал мый, – дип аң ла та 
без гә пред при я ти е нең баш 
ин же не ры ва зи фа ла рын 
баш ка ру чы Ма рат Фә нил 
улы Гә рә ев. – Ре ле лы сак
лау ча ра ла ры энер ге ти ка 
сис те ма сы ның ае рым эле
мент ла рын өз лек сез кү зә теп 
һәм за рар ла ну оч рак ла ры 
ту рын да бел гер теп то ра. 
Ә бу – подс тан ци я ләр дән 
би ре лә тор ган электр энер
ги я се нең ыша ныч лы лы гын 
һәм сый фа тын тә э мин итү  
ди гән сүз. Кул ла ну чы лар 
ут сыз кал ма сын, улбу бу ла 
кал ган да нәкъ ме нә за рар
лан ган эле мент сүн сен, зы ян 
мөм кин ка дәр ми ни маль бул
сын – сак лау хез мә те ме нә 
шу ның өчен ки рәк. Ан на ры, 
җи теш сез лек ләр, де фект лар 

ни ка дәр ир тә рәк ачык лан са, 
шул ка дәр ях шы, тө зек лән
де рү дә ар зан га рак тө шә.”

Ме нә без әле ге служ ба 
сос та вын да гы электр ла бо
ра то ри я сен дә. Ла бо ра то рия 
сы нау лар һәм үл чәм нәр алу 
өчен ки рәк ле при бор лар бе
лән җи һаз лан ган. Алар га 
ва кы тын да ат тес та ция һәм 
дә ү ләт тик ше рүе уз ды ры
ла. Сы нау лар һәм үл чәм
нәр за яв ка лар һәм за каз лар 
ни ге зен дә үт кә ре лә. Сы нау 
эш лә ре нең нә ти җә се мө һим 
до ку мент – тех ник хи сап бе
лән бер ке те лә. Ә бу до ку мент, 
үз чи ра тын да, Рос тех над зор 

тик ше рү ен уза. Сы нау лар 
һәм үл чәм нәр алу ны баш ка ру 
хо ку кы на ия бу лу өчен  дә ти
еш ле рәс ми до ку мент лар ны 
Рос тех над зор би рә.

ӨлКәннәрГә – 
ИХтИрам

СРЗА И да учас ток баш
лык ла ры, ин же нер лар, сы нау
лар һәм үл чәм нәр бу ен ча һәм 
ре ле лы сак лау бу ен ча элек
тро мон тер лар эш ли. Әл бәт
тә, көн үзә ге бул ган га, алар 
һәр кай сы үз эш урын на ры на, 
объ ект лар га та ра лыш кан. 

Би ре дә без сы нау лар 
һәм үл чәм нәр бу ен ча элек

тро мон тер Ни на Ни ко ла ев на 
Ми ша ки на бе лән та ны ша быз. 
Аның пред при я ти е гә ки лү е нә 
32 ел бул ган ин де. Шу шы ел
лар дә ва мын да бер мәр тә бә 
дә үкен гә не бул ма ган. Ки ре
сен чә, ки лү бе лән кол лек тив
ны ни чек үз ит кән бул сам, хә
зер дә шу лай, ди. “Кол лек тив 
көч ле, бер дәм, – дип сөй ли 
Ни на Ни ко ла ев на. – Мин кил
гән дә Все во лод Ми хай ло
вич Коз ловс кий ла бо ра то рия 
баш лы гы иде. Элек тро мон тер 
На деж да Дмит ри ев на Хо мен
ко, өл кән мас тер Ана то лий 
Ти хо но вич Ля дов, Га ли на Гри
горь ев на Пат ра ко ва – бо лар 
ми нем өчен әтиәни е мә тиң 
ке ше ләр бул ды лар.  Өл кән 
хез мәт тәш лә рем мак сат чан, 
җа вап лы бу лыр га өй рәт те ләр. 
Тор мыш та юл күр сә тү че ләр дә 
алар иде: укыр га ки рәк, дип 
тех ни кум га ке рү өчен этәр геч 
яса ды лар. Хә зер алар ла ек лы 
ял да. Мин алар ны һәр ва кыт 
хөр мәт бе лән ис кә алам.” 

ахыры 2 нче биттә

Электр челтәрләре пред при я ти е сенең та ри хы 
1965 ел дан бер ни чә күч мә ва гон чык тан баш ла на. 
Кон то ра да, мас терс кой лар да, бе рен че ике подс
тан ция дә шул ва гон нар га сый ган ул ча гын да, 
ни ба ры ике дис тә гә якын хез мәт кәр исәп лән гән. 
Бү ген ин де “ПЭС” ҖЧҖ ая гын да нык ба сып то ру
чы, за ман бе лән бер гә ат лар га ом ты лып яшә ү че 
кол лек тив лар ның бер се. 

10 де кабрь көн не  Со ци а
лис тик Хез мәт Ге рое, 
Яр Чал лы ка ла сы ның мак
тау лы граж да ни ны ва зыйх 
Мә ү ли ков яшә гән 37/09 
йор ты на ис тә лек так та сы 
ку ел ды. 

Ге рой ны ис кә алыр га дип ул 
яшә гән йорт яны на кы зы Эль
ми ра, хез мәт тәш лә ре, дус ла ры, 
ком п лек ста яшә ү че ләр дә кил де. 
Ис тә лек так та сын ачу тан та на
сын да Үзәк ра йон баш кар ма ко
ми те ты җи тәк че се И. Га ли мов, 
шә һәр ве те ран нар со ве ты рә и се 
Р. Имай кин, “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
ААҖ ве те ран нар со ве ты рә и се А. 
Мерз ля ков чы гыш яса ды лар, тө зе

леш ка һар ма нын җы лы итеп ис кә 
ал ды лар. 

Ва зыйх Са лих улы Мә ү ли ков 
– Кам гэ сэ нер гос т рой ның “Ал тын 
фон дын” тәш кил итү че ләр нең бер
се. Аның бри га дасы бө тен ил гә 
та ны ла. Шә һәр дә  алар та ра фын
нан бар лы гы 117 объ ект са лы на. 
Бригадир үзе 1975 ел да “По чет 
бил ге се” ор де ны бе лән бү ләк лә
нә, Бө тен со юз Ле нин ком со мо лы 
пре ми я се лау ре а ты бу ла. 1981 ел
да аңа Со ци а лис тик Хез мәт Ге рое 
исе ме би ре лә. 

Хез мәт сө ю чән, эч кер сез шә
һәр дә ше без нең исе ме ул яшә гән 
йорт та гы ис тә лек так та сын да гы
на тү гел, без нең кү ңел ләр дә дә 
сак ла ныр.
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22 де кабрь – Энер ге тик лар кө не

Га зе та ның Мак тау так та сы

Заман белән 
бер сулышта

Электр ла бо ра то ри я се ток 
бү лү подс тан ци я лә ре нә хез мәт 
күр сә тә, электр җи һаз ла рын, 
сак лау ча ра ла рын сы нау бе лән 
шө гыль лә нә. “Подс тан ци я ләр 
кай чан дыр тө зе леш өчен ко

рыл ган ин де, – дип ла бо ра то рия 
эш чән ле ге бе лән та ныш ты ру ын 
дә вам итә Ма рат Фә нил улы 
Гә рә ев. – Без ни гез дә шә һәр 
эчен дә бул ма ган сә нә гать, тө
зе леш объ ект ла ры на хез мәт 
күр сә тә без. “Ала бу га” ае рым 
икъ ти са ди зо на сын да, тө зе лә 
баш ла ган ва кы тын нан алып, 
зур кү ләм ле эш ләр баш ка ра быз. 
Соң гы ва кыт та “Три мед ве дя” 
по се ло гын да эш ли без. Сы нау 
эш лә рен Ак та ныш та, Әгер җе дә
ге ме га фер ма да алып ба ра быз.  
Ка зан ави а ция бер ләш мә сен дә 
ва кыт лы подс тан ция һәм электр 
чел тәр лә ре ур наш ты рыл ган, 
алар га хез мәт күр сә тә без. “Са
ла ват Кү пе ре” то рак мик ро ра йо
нын да эш лә дек. Ин но по лис та 
як тыр ту чел тә рен су за быз.” 

Ла бо ра то рия при бор ла ры 
да и ми тик ше ре леп то рыр га ти

еш ләр, ки рәк бул ган да, алар ны 
Ка зан га, Ча бак сар га алып ба
ра лар икән. Элек тро мон тер лар 
һәм ин же нер лар да ел са ен ин
с ти тут та, мах сус үзәк тә әзер лек 
уза лар,  бе лем нә рен яңар та лар, 
ан на ры им ти хан би рә ләр.

Пред при я тие җи тәк че се Ан
дрей Алек сан дро вич Се ме
нов ның яңа лык як лы бу лу ын, 
ягъ ни ла бо ра то рия җи һаз ла

рын яңар ту га игъ ти бар би рү ен 
әй тә ләр би ре дә эш лә ү че ләр. 
Әй тик, ла бо ра то рия ка ра ма
гын да урын нар га чы гып эш ләү 
өчен ике ав то мо биль бар икән. 
Лә кин сы нау лар үт кә рү өчен ки
рәк ле за ман ча ап па ра ту ра һәм 
при бор лар бе лән җи һаз лан ган 
мах сус тран с порт ча ра сы бул
ды ру ту рын да да уй ла ныр га 
мәҗ бүр ләр, мо ны ин де фән ни
тех ник үз гә реш ләр, ягъ ни тор
мыш та ләп итә. Әл бәт тә, ан дый 
тех ни ка кыйм мәт то ра, әм ма ул 
эш не күп кә җи ңе ләй тер иде, ди 
баш ин же нер да. 

Яшьләр 
эштә сынала

Шу ны сы да игъ ти бар га ла ек: 
Электр чел тәр лә ре пред при
я ти е сен дә бул дык лы, өмет ле 
яшь ләр күп. Ан дрей Бо ри со вич 

Бу лат кин, Да нил Ра вил улы Си
ба ев, Ма рат Фә нил улы Гә рә ев 
ке бек кай чан дыр пред при я ти е гә 
прак ти ка га кил гән егет ләр ин де 
хә зер тәҗ ри бә ле бел геч ләр гә 
әве рел гән нәр, җа вап лы ва зи
фа лар баш ка ра лар. 

Ре ле лы сак лау, ав то ма ти
ка һәм үл чәм нәр хез мә те һәм 
аның сос та вын да гы электр ла
бо ра то ри я се бе лән озак ел лар 
(1990–2010) Ми ха ил Фе до ро вич 
Ря бен ков җи тәк че лек итә. Ул, 
яшь ләр гә юл би реп, 2010 ел да 
сы нау лар һәм үл чәм нәр бу ен ча 
элек тро мон тер бу лып кү чә. Ә 
эс та фе та ны  М. Ф. Гә рә ев алып 
ка ла – ла бо ра то рия баш лы гы 
итеп бил ге лә нә. Ми ха ил Фе до
ро вич исә 2013 ел дан ла ек лы 
ял да икән ин де. 

Ре ле лы сак лау, ав то ма ти
ка һәм үл чәм нәр хез мә те һәм 
электр ла бо ра то ри я сен җи тәк
ләү бү ген ге көн дә Эль мир Фәй
зул лин га йөк лән гән. У ла бо ра

то ри я гә элек тро мон тер бу лып 
2010 ел да кил гән, сы нау лар 
һәм үл чәм нәр бу ен ча ин же нер 
бу лып эш лә гән. 

Электр чел тәр лә ре пред
при я те сен нән үсеп чык кан, 
бү ген җа вап лы урын нар да эш
лә ү че ләр егет ләр һәм кыз лар 
бар лы гын бе лә без. Ми сал га, 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ның баш  
энер ге ти гы Алек сандр Ку ле ев,  
“Кам гэс ЗЯБ” ның ла бо ра то ри
я се баш лы гы Ека те ри на Ру да
ко ва – би ре дә чы ны гу ал ган 
бел геч ләр. 

Кол лек тив ка яңа кил гән яшь
ләр – ин же нер Ар тур Гыйз зә
тул лин, элек тро мон тер Ри нат 
Мө хәм мә тов  ад ре сы на “өмет ле 
егет ләр” ди гән бә я не бир де М. 
Ф. Гә рә ев. “Бил ге ле, юга ры бе
лем ле бул са лар да, яшь бел геч
ләр гә әзер лек өчен ва кыт ки рәк, 
– дип ас сы зык ла ды ул, кадр лар 
мәсь ә лә се нең бик үк җи ңел ләр
дән тү гел ле ген дә бел гер теп. 

– Ал га та ба да укыр га, яңа лык
лар ны да и ми үз ләш те рер гә ту
ры ки лә. Яңа при бор лар  бе лән 
эш ли баш лау чы, яңа ва зи фа га 
ке ре шү че ке ше дә бе ле мен арт
ты рып то рыр га ти еш. Ка мил лә
шер гә те лә ге һәм ом ты лы шы 
бул ган бел геч ләр ки рәк без гә. 
Ан на ры, ко ман ди ров ка лар га еш 
чы гар га ту ры ки лә, ягъ ни ква ли
фи ка ция бе лән бер гә, тү зем лек, 
чы дам лык ке бек сый фат лар та
ләп ите лә.”

Әйе, электр то гы бе лән эш 
итү че ләр нең хез мә те кат лау лы 
һәм җа вап лы. Пред при я ти е нең 
аб ру ен да әнә шул хез мәт ия
лә ре нең эш кә бул ган мө нә сә
бә те бил ге ли бит. Бу нис бәт тән 
СРЗАИ – Ре ле лы сак лау, ав то
ма ти ка һәм үл чәм нәр хез мә те 
үз пред при я ти е се нең йө зе нә 
кы зыл лык ки тер ми. “Кү зәт че лек 
итү че ләр нең, шул исәп тән Рос
тех над зор ның да, без нең эш не 
тик ше реп, бер нин ди ким че лек 
тап ка ны юк”, – ди ләр би ре дә 
эш лә ү че ләр. Предприятие кол
лек тив ының алар га ыша ны чы 
ал га та ба да тот рык лы бул сын, 
ди гән те ләк тә ка ла быз.  

Чыршы 
үЗ урынында була

“Тө зү че” ста ди о нын да гы Яңа 
ел чыр шы сын ку еп би зәү, һәр 
ел да гы ча, Электр чел тәр лә ре 
пред при я ти е се җа вап лы лы
гын да икән ле ген бел гән гә, баш 
ин же нер дан чыр шы ту рын да 
бе леш ми ка ла ал ма дык. “Без
нең өчен бу га дә ти, һәм шул 
ук ва кыт та, бик җа вап лы эш. 
Хез мә те без бе лән шә һәр дәш
лә ре без не бы ел да сө ен де рә 
алыр быз дип өмет лә нә без. Яңа 
уен чык лар алу мөм кин ле ген дә 
тап тык. Ра йон җи тәк че ле ге чыр
шы ны мә дә ни ят са рае ал ды на 
чы га ру ны тәкъ дим итә. Әм ма, 
ни ят лә гән дә, бу эш кә ел ба шын
нан ук ке ре шер гә ки рәк. Ди мәк, 
чыр шы бы ел да элек ке ге чә үз 
уры нын да бу ла чак”, – дип ышан
дыр ды Ма рат Гә рә ев. 

РизидәКАМАЛОВА

Башы 1 нче биттә
АлсуТавилкызыМиңнега

лиева – ре ле лы сак лау һәм үл
чәм ча ра ла рын экс плу а та ци я ләү 
бу ен ча ин же нер. Пред при я ти е дә 
2007 ел дан бир ле эш ли. Баш та 
Ал су подс тан ци я дә элек тро мон
тер бу лып эш лә гән. Чит тән то
рып юга ры бе лем ал ган. 

“Эше без кы зык лы, ми ңа бик 
ошый. Һәр ва кыт нин ди дә бул са 
яңа лык та бы лып то ра. Ос та зым  
Ни на Ни ко ла ев на Ми ша ки на 
бул ды, эш тәр ти бен ул аң лат ты. 
Ма рат Фә нил улы Гә рә ев ла бо
ра то рия баш лы гы бул ган да да 
яр дәм гә ки лә иде, хә зер дә без
не таш ла мый”, – ди Ал су. Ал су 
ла бо ра то ри я гә ка гы лыш лы бар
лык до ку мент лар бе лән дә эш 
итә: бух гал те ри я гә тап шы ры ла 

тор ган на рын, сы нау лар бу ен ча ту ты ры ла тор ган на рын, хез мәт
не сак лау га ка гы лыш лы ла рын, ай лык хи сап до ку мент ла рын һ. б. 
тәр тип ләп алып ба ра. 


МаратФәнил улы Гәрәев пред

при я ти е гә 2000 ел да, 64 нче һө нә ри 
ли цей дан соң, элек тро мон тер бу лып ур
наш кан. Хез мә тен нән ае рыл мый гы на 
юга ры бе лем ал ган. Ел са ен раз ря ды да 
кү тә ре лә бар ган. 2008 ел да ул сы нау лар 
һәм үл чәм нәр бу ен ча ин же нер итеп бил
ге лән гән. Ә 2010 ел дан Релелы саклау, 
автоматика һәм үлчәмнәр хезмәте баш
лы гы бу лып эш лә гән. Агым да гы ел ның 
сен тябрь аен нан Ма рат Фә нил улы Гә
рә ев пред при я ти е нең баш ин же не ры 
ва зи фа сын баш ка ра.

ИлгизТаһирҗанулы
Гыйльманов – Из мәбе
тон за во ды ның 5 нче раз
ряд лы мо то рис ты. Бе тон 
һәм из мә эш ләп чы га ру 
ли ни я сен дә ге җи һаз лар
ның тө зек ле ген тик ше реп, 
алар ны эш лә тү че, көй ләп, 
тө зә теп то ру чы. Эш сә га те 
баш ла ну бе лән, из мәбе
тон эш ләп чы га ру ли ни
я сен дә ге җи һаз лар ның 
ба ры сын ка рап, тик ше реп 
чы га ул. Шун нан соң гы на  
ида рә итү опе ра тор ла ры на 
эш баш лау мөм кин бу ла.

Ил гиз Гыйль ма нов тө
зе леш ин дус т ри я се тар
ма гын да күп тән нән эш ли. 
Ту мы шы бе лән Баш кор
тос тан як ла рын нан икән 
үзе. Мон нан өч дис тә ел 
элек “Трак то ро за вод строй” 
оеш ма сы на ур наш кан. 
Шун да эш лә гән дә, фор
ма лар ко яр га дип, из мә

бе тон за во ды на ко ман ди
ров ка лар га ки лә тор ган 
бул ган. Ягъ ни аның хез мәт 
би ог ра фи я сен дә тө зе леш 
ин дус т ри я се төп урын ны 
алып то ра. 

“Бил ге ле, Тү бән Ка ма 
ГЭ Сын, КА МАЗ за вод ла
рын кор ган, Чал лы ка ла
сын тор гыз ган ва кыт лар
да гы ке бек,  көн са ен ме
ңәр лә гән ку бо метр бе тон 
бе лән из мә оза тып тор
мый быз.  Әм ма үз гәр теп 
ко ру ел ла рын, ан нан соң гы 
кы ен лык лар ны кич кән за
во ды быз эш лә вен дә вам 
итә. Мон нан өчдүрт ел 
элек, әй тик, Тү бән Ка ма
да гы “ТА НЕ КО” нефть эш
кәр тү за вод ла рын сал ган 
ва кыт та,  сме на лап та, 
тә ү лек әй лә нә се дә эш
ләр гә ту ры кил гә не бул ды. 
Без нең төп бу рыч – тех ни
ка ны, җи һаз лар ны тө зек 
хәл дә то ту. Про дук ция 
эш ләп чы га ру да өзек лек 
ки леп чык ма сын өчен ты
ры ша быз. Иң мө һи ме – за
каз лар бу лып тор сын”, – ди 
Ил гиз Таһирҗан улы һәм 
сүз җе бен ип ләп ке нә хез
мәт тә ше һәм кул да шы – 5 
нче раз ряд лы сле сарьре
монт чы Рә сим Хә ниф Ба ев 
та ра фы на бо ра. 

Рәсим Хәниф улы
Баев  “Кам гэ сэ нер гос т
рой” ның из мәбе тон за во
дын да утыз ел эш ли ин де. 
“Рос си я нең ат ка зан ган 
тө зү че се” ди гән мак тау лы 
исем не йөр тә. Пред при
я ти е гә чын кү ңел дән би
рел гән хез мәт кәр ләр нең 
бер се ул. Җи һаз лар ның 
тө зек ле ге аның җа вап лы
лы гын да. Ку лын нан кил мә
гән эше юк,  ди ләр без нең 
ха лык та Рә сим Ба ев ке бек 
бул дык лы ир ләр ту рын да. 
Ә ул үзе бер дә: “Ба ры сын 
да бул ды ра быз”, – дип ма
сай мый, ә ба ры:  “Ки рәк 
бул ган да, бербе ре без не 
алыш ты ра быз”, – дию бе
лән чик лә нә. Эш кә ос та 
ир ләр сүз гә кыс ка бу ла 
шул ул. 

Го му мән, тый нак лык, 
аз сүз ле лек – ирегет ләр
не күр кәм итә тор ган асыл 
сый фат лар дыр. Рә сим 
Ба ев бе лән Ил гиз Гыйль
ма нов ның ты рыш хез мә те 
күп тап кыр лар Мак тау гра
мо та ла ры бе лән бә я лән
гән. Лә кин алар бер дә гра
мо та лар, мак тау лы исем
нәр ту рын да сүз ку ер тып 
то ру ны ки рәк сен ми ләр. 
Хез мәт тә ше бел герт мә сә, 
Рә сим Хә ниф улы да үзе

нең “Рос си я нең ат ка зан ган 
тө зү че се” ди гән исем не 
йөр тү ен без дән яше реп 
ка ла чак иде. Әйе, яшь тән 
эш кә җи гел гән авыл егет
лә ре нең, го му мән, мак та
нып йө рер гә дә, зар ла нып 
то рыр га да җае да, ва кы ты 
да кал мый шул, эш ли се 
дә эш ли се дип ке нә бе лә 
алар. 

Пред при я ти е нең көй
ле эш лә ве, про дук ци я нең 
сый фа ты ме нә шу шын дый 
тәҗ ри бә ле, ос та кул лы 
ирегет ләр ты рыш лы гы 
бе лән тә э мин ите лә. Хез
мәт лә рен яра тып, җи ре
нә җит ке реп баш ка ра лар 
алар. “Оша ма са, шу ның 
ка дәр го мер эш лә мәс 
идек”, – ди ләр ике се бе
ра выз дан.

2015 ел ның 4 де каб ре нә Та тар стан да 2 млн 
128,9 мең кв. метр то рак фай да ла ну га тап
шы рыл ган, бу ел лык план ның 88,7 про
цен тын тәш кил итә. Бу хак та ТР Хө кү мә те 
йор тын да уз ган 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.

Ки ңәш мә не бар лык му ни ци паль ра йон нар бе лән 
ви де о кон фе рен ция ре жи мын да Та тар стан Пре зи ден
ты Рөс тәм Миң не ха нов үт кәр де. Ан да шу лай ук ТР 
Премь ерми нис т ры Ил дар Ха ли ков кат наш ты.

ТР тө зе леш, ар хи тек ту ра һәм ТКХ ми нис т ры сүз
лә рен чә, бү ген гә 21 му ни ци паль бе рәм лек тә то рак 
тө зү пла ны ту лы сын ча үтәл гән. 2015 ел ның 4 де каб
ре нә со ци аль ипоте ка бу ен ча го му ми мәй да ны 221,9 
мең кв. метр тәш кил ит кән 3 мең 727 фа тир лы 128 
йорт фай да ла ну га тап шы рыл ган. 

Биш һәм ан нан күб рәк ба ла тәр би я лә ү че га и лә
ләр не то рак бе лән тә э мин итү кы са ла рын да, 2015 
ел да  күп ба ла лы га и лә ләр гә би рел гән 45 сер ти фи кат 
ия се нең 37 се 4 де кабрь гә фа тир лы бул ган.

Атаана на зын нан мәх рүм ятим ба ла лар ны то
рак лы итү бу ен ча 4 де кабрь гә ми лек хо ку кы ту рын
да гы 158 та нык лык алын ган, алар дан 129 то рак би на 
рес пуб ли ка мил ке нә са тып алын ган. Шул исәп тән 
алар ның 80 енә Та тар стан Рес пуб ли ка сы мил ке хо
ку кы тер кәл гән һәм ТР Мә га риф һәм фән ми нис тр
лы гы ның ятим ба ла лар га би рү ту рын да гы бо е ры гы 
ба сыл ган. Кал ган 173 то рак би на бу ен ча са тып алу 
мәсь ә лә сен дә әзер лек эш лә ре ба ра (2015 ел да 331 
ятим фа тир лы бу ла).  

2015 ел да арен да лы то рак тө зү прог рам ма сы кы
са ла рын да го муми мәй да ны 33 мең 83 кв. метр лы 8 
йорт фай да ла ну га би рел гән. 

Ин но по лис та го му ми мәй да ны 8 мең 372 кв. 
метр лы 145 фа тир га исәп лән гән 4 йорт тө зеп тап
шы рыл ган.

То рак тө зе ле ше

П лан 21 му ни ци паль ра йон да 
үтәл гән
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Синең кешеләрең, КамГЭС

Алар авыл даш лар – 
Кук ма ра ра йо ны Янил авы
лын нан. Хәт та бер сый
ныф та укыр га да ти еш бул
ган нар. Лә кин Бө ек Ва тан 
су гы шы баш ла ныр га дүрт 
ай ка ла дөнь я га кил гән кеч
ке нә Зо я ның яз мы шы на да 
ка гы ла су гыш афә те: әни
се бе лән ге нә кал ган кыз
чык ны әби се үзе авы лы на 
алып ки тә. Тик Ал ла һы та
ра фын нан бер гә бу лыр га 
яз ган ке ше ләр нең тор мыш 
юл ла ры ба ры бер ки се шә.

Зоя Пла со ва ның Яде
гәр ар те лен дә эш лиэш
ли кич ке мәк тәп тә бе лем 
ал ган нан соң, Кук ма ра да 
ком со мол рай ко мы на эш
лә гән ча гы бу ла. Ә Аль берт 
Да ни лов исә мәк тәп тән соң 
Ки ров өл кә сен дә за вод та 
эш ли, укый. Ка ни кул лар га 
Кук ма ра га кай тып йө ри. 
Яшь ләр шун да оч ра шып, 
дус ла ша лар да. Озак ла
мый егет кыз га тәк ъдим 
ясый һәм 1965 ел ның 10 

но яб рен дә Да ни лов лар га
и лә се тө зе лә.

Яшь ләр баш та Нок
рат Ала нын да яши ләр, 
ан на ры Чал лы га ком со
моляшь ләр тө зе ле ше нә 
ки тәр гә ни ят ли ләр. 1970 
ел ның ба шын да Аль берт 
Кам гэ сэ нер гос т рой га эш
кә ур на ша. Аның ар тын
нан кеч ке нә улы Вла дик ны 
әни се нә кал ды рып, Зоя да 
Чал лы га юл то та. КА МАЗ га 
кил гән бар лык яшь га и лә
ләр ке бек үк Да ни лов лар 
да баш та ма ло се мей ка, 
ан на ры өч бүл мә ле фа тир 
ала лар. Бербер арт лы ул
ла ры Ва дим, Ва ле ра туа. 
Зо я ның әни се Прас ковья 
апа ны да Чал лы га алып 
ки лә ләр. Әнә шу лай зур га
и лә бу лып, гөр ләп яши ләр 
Да ни лов лар.

Аль берт Мак си мо вич 
йорт лар тө зү ком би на тын
да ПТО баш лы гы, ан нан 
баш ин же нер урын ба са ры, 
баш ме ха ник бу лып эш
ләп ла ек лы ял га чы га. Зоя 
Алек сан дров на Чал лы га 
ки лү гә ире эш лә гән пред
при я ти е гә бу яу чы бу лып 
ур на ша. Бер ни чә ел эш лә
гәч, аны Йорт лар тө зү ком
би на ты ның 62нче СМУс ы на 

кадр лар бү ле ге ин с пек то ры 
итеп ала лар. Зоя Да ни ло ва 
озак ел лар кадр лар бү ле
ге баш лы гы бу лып эш ләп, 
шун нан ла ек лы ял га ки тә. 
Да ни лов лар ике се дә хез
мәт ве те ран на ры. 

Зоя Алек сан дров на 
шак тый ва кыт ха лык су ды 
уты рыш чы сы ва зи фа сын 
да баш ка ра. Һәр им гән гән 
ке ше яз мы шын үзе не ке ке
бек ка бул итеп, йө рә ге аша 
уз ды рып, хө кем ка ра ры ның 
на му сы куш кан ча га дел бу
лу ы на ом ты лып эш ли. Әле 
пен си я гә чык кач та биш
ал ты ел шу шы ва зи фа ны 
баш ка ра. 

 Зоя Да ни ло ва ны Чал
лы хал кы, биг рәк тә өл кән 
бу ын, ха лык те ат ры ар тис
ты бу ла рак та бе лә. Чал
лы га ки леп яши баш лау
га, “Энер ге тик” мә дә ни ят 
са ра ен да Ил дар Ха җи ев 
җи тәк лә гән те атр кол лек
ти вы на йө ри баш лый ул. 
Егер ме ләп роль баш ка ра 
– бер сен нән бер се ма тур 
об раз лар ту ды ра – “Әни 
кил де”дә Ана ро ле, мө га
ен, иң ярат ка ны бул ган дыр. 
Бер ге нә ярат ма ган ро лем 
бул ды. “Ай бул ма са йол дыз 
бар” да гай бәт че күр ше ха

ты ны ул. Та ма ша чы ла рым 
кү зен дә нәф рәт кү реп, ба
ры бер ка нә гать лә нү ки чер
дем. Об раз ту ды ра ал дым 
бит, – дип ис кә ала Зоя 
апа. – Бө тен бар лы гы быз 
бе лән ха лык ка хез мәт ит
тек без, дә рә җә ле исем нәр 
ту рын да уй ла ма дык. Иң 
зур бү ләк – ха лык яра туы 
бул ды”. 

Зоя Алек сан дров на
ның та гын бер го мер лек 
ма вы гуы бар – әле про
из вод ство во жа тые бу лып 
мәк тәп кә пи о нер лар яны на 
йөр гән дә үк та тар кыз ла ры 
хез мәт ит кән 46нчы гвар
дия Та мань ха тынкыз лар 
ави а ция пол кы ның та ри хы 
бе лән кы зык сы на баш лый 

ул. Соң рак алар ту рын да 
бик күп мәгъ лү мат җы еп, 
Со вет лар Со ю зы Ге рое 
Мә гу бә Сырт ла но ва бе лән 
оч ра ша, Грод но га Оль га 
Сан фи ро ва ның ка бе ре нә 
ба рып кай та. Ан нан дис
тә ел лар буе һәр яз да үз 
ак ча сы на Мәс кә ү гә, полк
таш лар оч ра шу ла ры на 
ба рып йө ри. Ге рой лар ны 
тө ше реп ка лу өчен Зоя 
Алек сан дров на ки но ка ме
ра га ка дәр са тып ала. Ле
ген дар полк ве те ран на ры 
ту рын да бер кем дә бул ма
ган уни каль мәгъ лү мат лар 
туп лый, фо то лар, фильм 
тө ше рә, ау дио яз ма лар 
туп лый. Бик кү бе сен 3нче, 
39нчы мәк тәп му зей ла ры

на тап шы ра. “Ба тыр очу
чы лар ба ры сы да ва фат 
ин де. Үз лә ре исән ва кыт та 
ук оч ра шу лар га ба ла ла ры 
бе лән ки лә ләр иде. Хә зер 
шул ба ла лар бе лән язы ша
быз. Биш ел ин де Мәс кә ү гә 
ба ра ал га ным юк”, – ди Зоя 
Алек сан дров на. 

Без нең та тар ха тынкыз
ла ры на ир гә буй сы ну хас. 
Аль бер ты кү ңе лен аң лап, 
те ләк тәш лек күр сә теп тор
ма са, Зоя апа да ирен нән 
узып те атр уй нап, кү ңе ле 
те лә гән, ки рәк бул ган са ен 
Мәс кәү ка дәр Мәс кә ү гә оч
ра шу лар га йө ри ал мас иде. 
Бербер сен аң лап, сак лап, 
бербер се нә те рәк бу лып, 
тор мыш авыр лык ла рын 
бер гә җи ңеп яшә гән гә дә 
әнә шун дый ти гез ма тур 
го мер ки че рә алар.

Да ни лов лар ның өч ул
ла ры да Чал лы да яши. 
Әтиәни лә рен ку ан ды рып 
биш онык бү ләк ит кән нәр. 

Олы гай дык дип, түр ба
шын да гы на утыр мый лар 
алар. Зоя апа яз җи тү гә 
кыш тырмыш тыр бак ча да 
кай на ша баш лый. Аль берт 
абый да тик то ра бел ми, 
әле дә ре монттө зе леш 
өл кә сен дә, үзе әйт меш ли, 
ни куш са лар шу ны эш ли. 
Кул ла ры ал тын аның.

Исәнсау бу лып, ни ках
ла ры ның зө бәр җәт юби
ле ен да ти гез лек тә кар
шы лар га яз сын Да ни лов
лар га.

Мон нан дис тә ел элек, шу шы 
һәй кәл ләр ту рын да сөй ләш кән
дә, ӨметГә рәй ага дан: “Ни чек 
кил де ба шы гыз га шун дый уй?” 
– дип кы зык сын ган идем. “Шул 
чор да гы кү тә рен ке лек нең тә э
си ре көч ле бул ган, кү рә сең. Әл
бәт тә, ме ха ни за тор хез мә те нең 
бә я сен кү тә рү те лә ге дә бар 
иде”, – дип җа вап бир гән иде ул. 
Ял гыш ма ган бри га дир. Шә һә ре
без дә хез мәт ке ше се нә – тө зү че
гә ку ел ган бер дән бер һәй кәл шул 
бит әле гә ка дәр.

Кич тән бер ни бул ма ган тип
ти гез җир дә таң бе лән бер гә 
һәй кәл кал ка. Нәкъ әки ят тә ге 
ке бек бит. Ир тән ир түк тө зе леш 
объ ект ла ры на ашы гу чы җи тәк
че ләр мо ны кү реп шак ка та. Шак
кат мас лык мы ни? Җәй рәп ят кан 
ялан да төн чык кан чы кал ку лык 
пәй да бул ган, һәм ан да ме ха
ни за тор лар га һәм тран с порт
чы лар га һәй кәл бу лып скре пер 
ба сып то ра. 

Та ныл ган ме ха ни за тор, тө зе
леш не ме ха ни ка лаш ты ру ида рә
се нең ком п лекс лы бри га да сын 
җи тәк лә ү че ӨметГә рәй Наур
би ев тө зе леш объ ект ла рын нан 
чы га ры ла тор ган туф рак ны бер 
урын га та шы та ул төн дә. Тө зү че
ләр һәм җи тәк че ләр эш кә йө ри 
тор ган юл өс тен дә җый нак кы на 
кал ку лык ха сил бу ла. Ә бри га
дир ба рын да уй лап куй ган икән 
ин де: шул кал ку лык ка га мәл гә 
ярак лы бер скре пер ны мен ге реп 
ур наш ты ра сы да – һәй кәл әзер. 
Һәм шу лай эш ли ләр дә. 

Мон дый мог җи за ны бе рен
че ләр дән бу лып кү реп ал ган 
пар ти я нең шә һәр ко ми те ты рә
и се Рә ис Бе ля ев сок ла ну ка тыш 
га җәп лә нү ен яше рә ал мый. “Син 
ма җа ра лар сыз яши ал мый сың 
ин де, ӨметГә рәй”, – ди ул. Тик 
бу аның шел тә лә ве тү гел, хуп
ла вы бу ла. 

ӨметГә рәй ага бик төп ле, 
тә вәк кәл һәм тын гы бел мәс зат 
иде. Олы тө зе леш ләр бар ган ел
лар да Наур би ев җи тәк лә гән ком

п лекс лы бри га да да йөз дән ар тык 
ке ше эш ли. Шу ның ка дәр ке ше не 
бер ләш тер гән бер дән бер бри га
да бу ла ул Чал лы да. Ә бри га дир 
ба ры сы на өл ге рә: тәр би я гә авыр 
би ре лү че ба ла лар өчен ва кыт 
та ба, ил нең төр ле тө бәк лә ре нә 
чы гып тәҗ ри бә ур так ла ша, бри
га да ны төр ле ярыш лар га алып 
чы га. Әф ган с тан су гы шын да кат
наш кан нар ис тә ле ге нә һәй кәл 
ку ю ның ба шын да да ӨметГә рәй 
Наур би ев то ра.  

Ел лар уза то ра. Җиляң гыр 
ас тын да то ру чы һәй кәл ләр дә 
тау ша ла. Үз гәр теп ко ру ел ла
рын да алар га игъ ти бар бө тен
ләй бе тә ди яр гә бу ла. Бил ге ле, 
мо ның өчен ӨметГә рәй ага дан 
да күб рәк бор чы лу чы бул мый. 
Уз ган ел лар да гы ба тыр лык ла ры
ның оны ты ла ба ру ы на эче по ша 
аның. Һәм “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
ак ци о нер лык җәм гы я те нә мө рә
җә гать итү че дә, га зе та лар аша 
бө тен шә һәр гә чаң су гу чы да 
бу ла ул. Нә ти җә дә һәй кәл ләр 
яңар ты ла. 

“Иң мө һи ме – һәй кәл ләр 
исән, сак ла нып кал ды лар”, – ди
гән иде те ге чак та ӨметГә рәй 
ага алар ның аз мыкүп ме тө зек

лән де ре леп то ру ын нан ка нә гать 
икән ле ген бел де реп. Хә зер исә 
биг рәк тә сө ен гән бу лыр иде 
ул. Чөн ки бе рен че ав то мо биль 
юлы бу ен да гы, ин тер на ци о на
лист су гыш чы лар ба тыр лы гын 
гә ү дә лән де рү че һәй кәл не тө
зек лән де рү бу ен ча бы ел зур эш 
баш ка рыл ды бит. 

Бы ел  җәй 
кө не ме мо ри
ал да баш ка
рыл ган эш ләр 
ту рын да  без 
та рих һәм ту
ган як ны өй рә
нү му зе е ның  
һәй кәл ләр не 
сак лау бу ен ча 
өл кән фән ни 
хез мәт кә ре Б. 
Г. Ка не ев тан 

(рәсемдә) со ра шып бе леш тек. 
Би лал Габд рах ма но вич һәй кәл
ләр та ри хы бе лән дә якын нан 
та ныш, тө зек лән де рү эш лә рен
дә дә ту ры данту ры кат на шы 
бар аның. 

“ӨметГә рәй Камбу ла то вич 
са лып кал дыр ган  “Ва тан су гыш
чы ла ры на” ме мо ри аль ком п
лек сы, со ци альмә дә ни, та ри хи 

һәм ар хи тек ту ра кыйм мәт лә ре
нә ия объ ект бу ла рак, Чал лы 
шә һә ре нең мә дә ни ми ра сы 
исем ле ге нә ке рә. Ком п лекс ның 
скульп то ры – М. А. Шо ло хов 
исе мен дә ге ха лы ка ра пре мия 
ия се Юрий Ми хай ло вич Дре мин. 
Про ект аның мас терс ко ен да 
җы е ла, – дип сөй ли Би лал ага, – 
лә кин һәй кәл не эш лә ү че фир ма 
сый фат ка игъ ти бар би реп бе
тер мә гән, кү рә сең. Ме талл ның 
да юка ра гын сай ла ган нар, шу ңа 
кү рә, ул бер ел дан ук яры лып та 
чы га. Наур би ев бри га да сы егет
лә ре, күп мә шә кать ләр бе лән, 
су гыш чы сы ны ның арт ягын нан 
бер ни чә урын га “ямау” са лыр га 
мәҗ бүр бу ла лар. Тө зек лән де рү 
эш лә рен Г. Ф. Теп лых, М. Г. Әх
мәт җа нов, И. М. Җә лә лет ди нов, 
В. В. Ки си лев, Р. А. Сә ли мов 
баш ка ра лар. Бер үк ва кыт та, 
ме ха ни за тор лар за ка зы бе лән, 
“Гор зе лен хоз” оеш ма сы ике 
һәй кәл ара сы на агач һәм ку ак
лар утыр та.    

Ә бы ел гы “кот ка ру ча ра
ла ры” ның ба шын да “Ге не ри
ру ю щая ком па ния” (Ка зан) 
җәм гы я те нең ге не раль ди рек
то ры Рау зил Мәгъ сүм җан улы 
Ха җи ев тор ды. Иң бе рен че эш 
итеп Чал лы ТЭ Цы ди рек то ры 
Ә. М. Ха җи ев исе мен нән шә һәр 
баш кар ма ко ми те ты җи тәк че се
нә “Һәй кәл не рес тав ра ци я ләү 
ту рын да” хат юл ла на, һәм аңа 
уңай җа вап алы на. 2015 ел ның 
11 ию нен нән баш лап ме мо ри ал 
янын да Чал лы ТЭ Цы һәм Тү
бән Ка ма ГЭ Сы, җы лы лык һәм 
электр чел тәр лә ре пред при я ти
е лә ре нең җи тәк че лә ре кат на

шын да дүрт мәр тә бә ки ңәш мә 
уз ды рыл ды, ча ра лар тәр ти бе 
бил ге лән де.

Төп эш ләр ав густ аен да баш
ка рыл ды. Ун көн эчен дә кү тәрт
мә тас как лар (ле са) гы на да өч 
мәр тә бә сү теп ко рыл ды. Ике 
як тан да тыш ла ма сы ачы лып, 
“боҗ ра” бе рәр метр лы 25 ки
сәк тән тор ган ар ма ту ра бе лән 
ны гы тыл ды. Сте ла, йол дыз һәм 
баш ка эле мент лар эре теп ябыш
ты ру юлы бе лән ны гы тылып 
шо мар тыл ды. Иң со ңын нан ме
талл ла лә чәч кә се һәм “Во и нам 
Оте че ства” ның бе рәр метр лы 
хә реф лә ре бу яп ку ел ды. 

Тө зек лән де рү эш лә рен Тү
бән Ка ма ГЭ Сы ның (ди рек тор 
И. Р. Мул ла га ли ев) И. Р. Са дый
ков җи тәк че ле ген дә ге тур би на 
це хы хез мәт кәр лә ре баш кар ды. 
Мас тер Ю. Г. Юда нов, эре теп 
ябыш ты ру чы Р. Р. Ха ли тов, сле
сарь лар Р. Г. Бик мө хәм мә тов бе
лән Г. Н. Аб ра мов, агач эш лә ре 
ос та сы И. И. Аль ме тов һәм ма
ши на йөр тү че М. У. Хәй рет ди нов 
шу шы үзен чә лек ле, җа вап лы 
эш не баш ка рып чык ты лар. Мон
нан тыш, “Чел ны ком мун хоз” хез
мәт кәр лә ре һәй кәл ти рә сен дә ге 
үлән не ча бып җы еш тыр ды лар. 
Әл бәт тә, әф ган чы лар үз лә ре 
дә чит тә кал ма ды – ме мо ри ал 
ти рә сен чүпчар дан арын ды ру да 
кат наш ты лар”.

Әйе, “По чет бил ге се” һәм ике 
Ле нин ор де ны ка ва ле ры, Со ци
а лис тик Хез мәт Ге рое, Чал лы 
шә һә ре нең Мак тау лы граж да
ни ны ӨметГә рәй Кам бу ла то
вич Наур би ев ки лә чәк бу ын нар 
ал дын да гы бу ры чын ике лә тә 
үтә гән бу лып чы га. Шә һәр һәм 
за вод лар са лу да ал ныял ны 
бел ми хез мәт куй ган ул. Һәм үзе 
бе лән иң гәиң то рып эш лә гән 
хез мәт тәш лә ре нең һәм ин тер
на ци о на лист су гыш чы лар ның  
ис тә ле ген мәң ге ләш те реп ку ю ны 
да кай гыр та бел гән.

Ме ха ни за тор лар кал дыр ган 
ми рас ка игъ ти бар лы бул ган за
ман даш ла ры быз ның га мәл лә ре 
шу лай ук мак тау га бик тә ла ек. 
Мон дый асыл ир ләр нең исем
нә рен оныт ма сак иде.   

РизидәКАМАЛОВА

 Чал лы да атак лы тө зү чеме ха ни за тор ӨметГә рәй Кам бу лат улы 
науР БИ ев исе ме бе лән бәй лән гән һәй кәл ләр бар: бе рен че ав
то мо биль юлын да гы скре пер һәм ин тер на ци о на лист су гыш чы 
сы ны. алар ның  тәр би я ви мәгъ нә се, ро ле әй теп бе тер ге сез: 
ни ках ла шу чы яшь ләр дә чит лә теп уз мый алар ны, бәй рәм нәр
дә тран с порт чы лар, ме ха ни за тор лар, әф ган чы лар шул һәй кәл
ләр ти рә се нә җы е лы ша лар. Ме нә шу шы, шә һә ре без нең үз йө зен 
бил ге лә ү че уни каль объ ект лар ның бер се бы ел яңар тыл ды. 

 Шә һәр нең Тан та на
лар са ра ен да 50 һәм 
55 ел бер гә го мер ки
чер гән пар лар ны хөр
мәт лә де ләр. ал тын 
һәм зө бәр җәт ни ках
ла рын бил ге ләп үтү
че ун га и лә ара сын да 
50 ел ур так оя да яшә
ү че Зоя алек сан дров
на белән аль берт 
Максимович Да нИ
лов лаР да бар.
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 Га зе та Элем тә, мәгъ лү ма ти тех но ло ги я ләр һәм мас са кү ләм ком му ни ка ци я ләр өл кә сен
дә кү зәт че лек бу ен ча фе де раль хез мәт нең Та тар стан Рес пуб ли ка сы ида рә се та ра фын нан 
ПИ №ТУ 16000371 са ны бе лән 2010 ел ның 20 ма ен да тер кәл де.

Оештыручы – ачык типтагы

акционерлык җәмгыяте

КА МАЗ ав то ги ган ты һәм гү зәл шә һә
ре без тө зе ле ше нең дан лы ел ла рын күп
ләр хә тер лә рен дә йөр тә дер. Га зе та быз 
аша сез ул ел лар га ки ре кайт кан дай бу
лыр сыз. Шу лай ук бү лен дек предп ри я ти
е ләр тор мы шы, тө зе леш объ ект ларыннан 
ре пор таж лар, ве те ран на ры быз, алар га 
ал маш ка ки лү че яшь ләр ту рын да укыр
сыз һәм бик күп яңа лык лар бе лән та ны
шыр сыз.
Элемтә бүлекләрендә газеталарга ярты 

елга язылу бәясе – 137 сум 28 тиен.

Басмаларның индексы: «Камские зори» – 
00108, «Таң йолдызы» – 00032.

Белешмәләр өчен телефоннар:  
701916, 701812.

Əбунә2016

Шәһәребезнең  барлык 
элемтә бүлекләрендә “Камские 
зори” һәм “Таң йолдызы” газе
таларына язылырга мөмкин.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ди рек-
ци я се кол лек ти вы кот лый:

Да нил Сə лах улы Нас рет ди нов – 
кон троль-ре ви зия бү ле ге баш лы гы;

Ва ле рий Сер ге е вич Яков лев – кон-
троль-ре ви зия бү ле ге нең баш бел ге че. 

* * *
“Кам гэ сав то” ҖЧҖ ве те ран нар 

со ве ты кот лый:
Би би ра зия Фас хет дин кы зы Нə-

биул ли на;
Алек сандр Сер ге е вич Во рон цов.

* * *
“Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ ве-

те ран нар со ве ты кот лый:
Ис кəн дəр Бəх ти яр улы Алек ба е в;
Ва си лий Ми хай ло вич Пер мя ков;
Люд ми ла Ива нов на Со ко ло ва.

* * *
“Кам гэ сав то за вод строй” ҖЧҖ ве-

те ран нар со ве ты кот лый:
Вла ди мир Ми хай ло вич Ива нов;
Рим ма Алек сан дров на Ко зи на;
Фə рид Фəт тах улы Əх мəт җа нов;
Ги ор ги Нес те ро вич На ди рад зе.

* * *
“Же лез но до рож ник” ҖЧҖ кол лек-

ти вы кот лый:
Вла ди мир Ана толь е вич Ше ре меть-

ев – хə рə кəт тə ге сос тав ны ре монт лау 
бу ен ча сле сарь.

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

кот лый:
Алек сандр Ива но вич Же лез нов 

– ар ма ту ра це хы ның эре теп ябыш ты-
ру чы сы;

Иван Ана толь е вич Гу ля ев – кү зə нəк-
ле бе тон це хы ның ти мер-бе тон эш лəн-
мə лəр не һəм кон ст рук ци я лəр не фор ма га 
са лу чы сы;

Сер гей Ген надь е вич Ан дре ев – кү зə-
нəк ле бе тон це хы ның сте на ма те ри ал ла-
рын пар лау чы сы;

Рус лан Ил дус улы Га ли ев – “Фри ма” 
це хы ның əй дəп ба ру чы ин же нер-теп ло-
тех ни гы;

Ра мил Хəм зə улы Хə ми дул лин – 
тран с порт це хы баш лы гы; 

Дмит рий Юрь е вич Ада мов – тран с-
порт це хы ның ав то мо биль йөр тү че се.

Сораулар:
1. Чал лы тө зе ле шен дә дан ка зан ган 

“Кам гэ сэ нер гос т рой” җи тәк че се, Со ци
а лис тик Хез мәт Ге рое.

2. Чал лы шә һә ре нең бер ура мы на исе
ме би рел гән ар хи тек тор.

3. Кү пер не то тып то ру чы ти мербе тон 
ба га на. 

4. Рә сәй до ме ны.
5. Фа тир ны җы лы ту сис те ма сын да гы 

җай лан ма. 

6. План, эш ләү бу ен ча ни ят.
7. Ар кан.
8. Су нар.
9. Ме талл бе лән эш ләү һө нә ре.
10. Йо мыр ка дан әзер лән гән ри

зык.
11. Ка ра выл.
12. “Юк” ның ан то ни мы.
13. ЮХИ ДИ элек.
14. “Чал лы си рень нә ре” җы ры ның тек

стын яз ган ша гыйрь.

15. Күп кат лы йорт лар тө зү өчен кул ла
ны ла тор ган ме ха низм, җай лан ма.

16. Һинд стан да бү рә нә ләр та шу да 
кул ла ны лу чы хай ван.

17. Тө зү че нең кур кы ныч сыз лы гы өчен 
ки е лә тор ган баш ки е ме.

18. Гә ү дә нең бе рәр өле ше.
19. Се бер ха лык ла ры көй мә се.
20. Бер су тый җир.
21. Ерак лык.
22. Бе тон эш лән мә ләр өчен (нык лык

ны арт ты ра) ти мер яки ко рыч ма те ри ал.
23. Сан.
24. Та тар фе о да лы, эре җир би лә ү че.
25. Зы ян.
26. Ар хи тек ту ра да озын ча би на ның 

ко лон на яки ба га на лар рә те бе лән чик
лән гән өле ше. 

27. Бо рын гы за ман нан ук тө зе леш ма
те ри ал ла ры та шу да кул ла ныл ган йорт 
хай ва ны. 

28. Отит, ос те о хан дроз, рак.
29. Һө җүм гә өн дәү. 
30. Япо ния ка ла сы.
31. Тө зү че ләр төр ке мен җи тәк лә ү че.
32. 19701984 ел лар да К ПССның Чал

лы шә һәр ко ми те ты сек ре та ре, КА МАЗ тө
зе ле ше ту рын да гы ки тап лар ав то ры.

33. Электр агы шы.
Өзексызыклышакмакларбуенча:
А. Би ек кал ку лык. 
Б. Бал тыйк буе дә ү лә те.
В. Әзер бай җан мәр кә зе.
Г. Та тармон гол им пе ри я се ха ны.
Д. Ду га сы ман ар хи тек ту ра ко рыл ма сы. 
Е. Мө сел ман нар йо ла сы.
Ж. Ат то я гын да гы ти мер.
З. Бо рын гы грек ми фо ло ги я сен дә таң 

ату али һә се.
И. Этаж.
К. Шим бә, як шәм бе.

Бө ек Җи ңү нең 70 ел лы гы на “Кам гэ
сэ нер гос т рой” ААҖ ад ми нис т ра ци я се 
бе лән ве те ран нар со ве ты 1 нче пост та,  
Мәң ге лек ут һәм “Ва танАна” ме мо ри а лы 
янын да эш ләү пла нын бул ды рып, бы ел гы 
эш не шу ның ни ге зен дә алып бар ды ла р. 
Һәр ат на ның пән җе шәм бе кө нен дә “Җи
ңү нең 70 ел лы гы на – 70 ба тыр лык дә ре
се” ди гән дә рес ләр уз ды ры ла ки лә. Ул 
дә рес ләр гә су гыш һәм тыл ве те ран на ры, 
су гыш чо ры ба ла ла ры, әсир лек тә бул ган 
ке ше ләр, әф ган су гы шы ве те ран на ры, тө
зе леш ве те ран на ры ча кы ры ла. Уку чы лар
ның өл кән нәр бе лән шах мат уе нын да көч 

сы на шуы шу лай ук Җи ңү кө нен кар шы лау 
пла ны на кер гән ча ра лар ның бер се һәм 
кы зык лы сы бул ды. 

Пост та гы оч ра шу лар ның чи рат та гы
сын да, тө зе леш ве те ран на ры ның һәм 
кам гэс лы лар ның шу шы ак тив лы гын бә я
ләп, җы лы сүз ләр әй тел де. “Һәр ат на ның 
си шәм бе се, чәр шәм бе яки пән җе шәм бе
се ме – сез һәр ва кыт без гә яр дәм гә ки лер
гә әзер то ра сыз, – ди де Пост җи тәк че се 
Ро за Ра фа эль кы зы Хә ки мо ва. – Кай чан 
гы на мө рә җә гать ит сәк тә, ки леп, яшь лек 
ха ти рә лә ре гез бе лән ур так ла ша сыз. Бы
ел, Бө ек Җи ңү нең 70 ел лы гы да бул ган га, 

ае ру ча ты рыш ты гыз, рәх мәт”, – дип ул 
Ра зия Габд рах ма нов на Ариф җа но ва га,  
Ра дик Ин са фо вич Җә лә ев ка, Алек сандр 
Ва силь е вич Зо тов ка, Алек сей Алек се е вич 
Бы ка до ров ка, Ва лен ти на Ан дре ев на Ру
ки на га, Иван Кириллович Кашеваровка, 
Александр Ильич Сюткинга шә һәр ха ки
мия те нең мә га риф һәм яшь ләр эш лә ре 
ида рә се нең Рәх мәт хат ла рын тап шыр ды. 
Шун дый ук Рәх мәт хат ла рын Пост җи тәк
че се ку лын нан “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
ге не раль ди рек то ры ның яр дәмче се К. Г. 
Ла тыфс кий, проф со юз ко ми те ты рә и се 
Д. С. Са би ров, ве те ран нар со ве ты рә и се 
А. А. Мерз ля ков, бер ләш те рел гән ре дак
ци я нең фо то хә бәр че се Н. П. Ту га нов та 
ал ды лар.  

Ро за Ра фа э лов на 1 нче пост ое шу ы
на да дүрт дис тә ел тул ган лы гын әйт те.  
Бы ел гы оч ра шу лар да гы на да ике мең нән 
ар тык мәк тәп уку чы сы кат наш кан лы гын 
бил ге ләп үт те. “Сез – без не ке. Ал га та ба 
да шу лай бер гә бу лыйк”, – дип та гын бер 
кат тө зе леш ве те ран на ры на һәм кам гэс
лы лар га мө рә җә гать ит те. 

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ исе мен
нән Пост җи тәк че се нә һәм хез мәт кәр
лә ре нә шу лай ук Рәх мәт хат ла ры тап
шы рыл ды. 

Аннары постчылар һәм кунак
лар «Мәңгелек ут» каршына кызыл 
канәферләр салдылар.

Яшь бу ын ны пат ри от лар итеп тәр би я
лә ү дә хез мәт тәш лек дә вам итә.

Сканвород
Ял сәгатьләрендә

“ Кам гэ сэ нер гос т рой” ааҖ ве те ран нар со ве ты ның Мәң ге лек ут 
кар шын да гы 1 нче пост бе лән хез мәт тәш ле ге күп тән нән дә вам итә. 
Мәк тәп уку чы ла ры ның “Пост чы” исе мен алу га “Тан та на лы ант” 
би рү лә ре һәр ва кыт без нең ве те ран нар һәм ад ми нис т ра ция вә кил
лә ре кат на шын да уза. 

Рубрика


