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Якын ла шып ки лү че Яңа ел һəм Раш туа бəй рəм нə ре бе лəн их лас кот лау ла-
ры быз ны ка бул ите гез!

Мө га ен, бер ге нə бəй рəм дə Яңа ел ны кар шы лау бе лəн тиң лə шə ал мый дыр. 
Без аны як ты өмет лəр бе лəн, дул кын ла нып кө тə без, узып ба ру чы ел га нə ти җə 
ясый быз. Кы ен лык лар га ка ра мас тан, 2015 ел бай эч тə лек ле бул ды, без иҗат итү 
про цес сын да яшə дек: Ин но по лис шə һə ре, Ка зан вер то лет за во ды, “Ала бу га” 
ае рым икъ ти са ди зо на сы, Крас но камс ки да гы ГОЗ НАК фаб ри ка сы, С. П. Гор бу-
нов исе мен дə ге Ка зан ави а ция бер лəш мə се мəй дан на рын да, ба ла лар бак ча ла ры 
һəм то рак йорт лар, сə ла мəт лек сак лау объ ект ла ры тө зе леш лə рен дə эш лə дек.

 Яңа ел без нең кол лек тив ка тот рык лы лык, яңа уңыш лар, хез мəт тəш лəр нең һəм парт нер лар ның 
те лəк тəш ле ген алып кил сен. 2016 ел үзен чə лек ле бу ла чак, ул кол лек тив ның кө чен һəм мөм кин-
лек лə рен бер гə туп лау ны, сый фат ны ях шыр ту ны, бу рыч лар га иҗа ди якын ки лү не, ини ци а ти ва лы 

бу лу ны та лəп итə чəк.  Шик тə юк, бер гə бул сак, без ал да тор ган бу рыч лар ны үтəп чы гар быз.    
Яңа ел бе лəн кот лап, ба ры гыз га да иҗат ка за ныш ла ры, яңа про ект лар ны га мəл гə ашы ру да уңыш лар те ли без.
Тө зе леш кə го мер лə рен ба гыш ла ган ве те ран нар га ае рым тəб рик сүз лə ре иреш те рə се без ки лə. Сез ни гез сал ган ма тур 

тра ди ци я лəр не яңа бу ын тө зү че лəр сак лар һəм дə вам ит те рер дип ыша на быз. Җа вап лы лык, ыша ныч лы лык ке бек сый фат-
лар җу ел мас, чөн ки алар мо ңар чы да тө зү че лəр нең һəр бу ы ны на хас бу ла кил де лəр. 

Һəр тө зү че гə сə ла мəт лек һəм бə хет, га и лə имин ле ге, кү ңел кү тə рен ке ле ге те ли без!
“Камгэсэнергострой”ААҖгенеральдиректорыИ.Н.Шаһитов,

профсоюзкомитетырәисеД.С.Сабиров

 Ə 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 ыгызы гы өс тәл де...

Комсомолрайонычыршысынбизәү,тра
дициябуенча,быелда“Камгэсэнергострой”
ААҖҗаваплылыгындабулды.Аны18де
кабрькөннеКышбабайүзеачты,утларын
дакабыздыинде.ХәзерЯңаелгүзәлекү
мәкэшнәтиҗәсебулыпбалкып,үзянына
чакырыптора.

Чыршыныачутантанасынабалаларда,
өлкәннәрдәҗыелганиде.Халыкнытәбрик
ләргәҗитәкчеләр–Комсомолрайоныадми
нистрациясебашлыгыВладиславГаврилов
һәм“Камгэсэнергострой”ААҖгенеральди
ректорының төзелешбуенча урынбасары,
шәһәр советы депутатыСергейЯмашев
килгәннәриде.

Шәһәрҗитәкчеләреисеменнәнчыгыш
ясаучыВладиславГавриловчыршыныур
наштырган камгэслыларга Комсомол ра
йоны халкыисеменнәнрәхмәтбелдерде,
төзүчеләрколлективыисеменәРәхмәтхаты
тапшырды.

СергейПавловичЯмашев,бәйрәмгәки
лүчеләрне“Камгэсэнергострой”ААҖҗитәк
челәреһәмхезмәтколлективыисеменнән

тәбрикләп,матуртеләкләренҗиткерде.“Фи
нанскыенлыкларыүзенсиздерсәдә,безнең
җитәкчелекЯңаелчыршысынбизәүтурында
караркабулитте”,–дидеул.Төзүчеләркол
лективыисеменнәнбарлыкрайондашларга
һәмшәһәрдәшләргәсәламәтлекһәмимин
көннәртеләде.

Әйе, һәр елдагыча, “Төзүче” стадионы
янындаурмангүзәленурнаштырыпбизәүгә
җитәкчелек хәерфатихасын бирде – бар

лык эш генеральдиректорыбызның күр
сәтмәсе нигезендәбашкарылды.Иң зур
эш электр челтәрләре предприятиесенә
йөкләнде.Һәмпэслыларбыелдасынат
мадылар,гадәттәгечә,мәсьәләгәбикҗит
дикарадылар.“ПЭС”ҖЧҖенеңтокбүлү
челтәрләреслужбасы(СРС)башлыгыӘ.
Җ.Хәйретдинов,мастерИ.А.Храмцов,
электромонтерларД. С. Кузьмин, Р.Ф.
Зиннәтуллин,О.А.Зубрин,Е.А.Корнев,
Р.Д.Садриев,автомобильйөртүчеП.П.
Селиверстов– чыршыныбизәүдә тыры
шыпэшләгәнхезмәткәрләр.“СтройКран”,
“КамгэсСпецмонтаж”, “Железнодорож

ник”,“КамгэсСтройцентр”
оешмаларышулай ук үз
җаваплылыкларындагы
эшләрне намус белән
үтәделәр.

Ә чыршы тирәсендә
бәйрәмтамашасыныңиң
зурысы 31е көнне кичке
сәгать7 гәбилгеләнгән.
Уеннар һәм тамашалар
яңаелдададәвамитәчәк
әле–январьның14енә
кадәрмондакилепкүңел
ачарга, чыршы тирәли
җырҗырлап әйләнергә

мөмкинбулачак.

Февраль
Камгэ сэ нергост ройның

Электр челтәрләре предприя
тиесе Чаллыдагы “Развитие”
җитештерүпаркынтөпподряд
чы буларак төзергә алынды.
Бу – предприятие тарихында
беренчемәртәбә.

Март
“ЯрЧаллы”спорткомплек

сындахезмәтгеройларыприз
ларынабоксбуенчаИделбуе
федеральокругытурнирыүтте.
Аныңтөпоештыручысыһәмяр
дәмчесе–“Камгэсэнергострой”
акционерлыкҗәмгыяте.Быелгы
ярышларБөекҖиңүнең70ел
лыгынабагышланды.

* * *
20 мартта Яр Чаллы су

гышчан комсомолдружинасы
ның(БКД)45еллыгыбилгеләп
үтелде.

 Апрель
 “ Кам г э с э нер гос т рой ”

ААҖДиректорлар советының
27.04.15карарыбелән“Камгэ
сэнергострой” ААҖ генераль
директорывазифаларынбаш
каручы итепШаһитовИлдар
Назифулыбилгеләнде.

* * *
Камгэсэнергостройлы

лар Казан вертолет заводы
территориясендә төзелеш
эшләренбашладылар.

Май
15майда Казанда “Татар

станРеспубликасының2015ел
даиңяхшысметачысы”һөнәри
осталыкбәйгесенең3нчейом
гаклау туры узды.Йомгаклау
турында “Камгэсэнергострой”
ААҖсметабүлеге хезмәткәр
ләре – бүлекнеңбашбелгече
ОксанаСеменова,әйдәпбару
чысметачыинженерларЕлена
Ефремова, Ләйсән Хәсәнова
һәм Екатерина Емельянова
катнаштыларһәмберенчеун
лыккакерделәр.

Хөр мəт ле хез мəт тəш лəр,
тө зе леш ве те ран на ры, ка дер ле дус лар!
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Яңа елга яңа бурычлар

“Камгэсэнерго
строй” ААҖ ад
ми нис т ра ци я се, 
ве те ран нар со
ве ты һәм хәй рия 
фон ды бе лән бер
лек тә, тө зе леш кә 
го мер лә рен ба гыш ла
ган өл кән нәр гә мөм кин 
бул ган ка дәр игъ ти бар 
күр сә тә. Уз ган ат на да 
оеш ты рыл ган ве те
ран ав то мо биль че ләр 
оч ра шуы – шу ның бер 
ми са лы. 

Дирекциянеңкиңәшмәләр
залында транспорт оешма
ларында озак еллар эшләп
лаеклы ялга чыккан өлкән
нәр адресына җылы сүзләр
яңгырады.“Сезшәһәрнеһәм
заводларны салуга күп көч
куйган кешеләр.Яңа ел ал
дыннан хезмәт батырлыкла
рыгызтурындатагынберкат
искәалып,рәхмәтләребезне
ирештерәбез”,–дипмөрәҗә
гать итте залдагы кунаклар
га ветераннар советы рәисе
А.А.Мерзляков. Очрашуда
автохуҗалыкларның, автот

ранспортидарәсенеңтарихы,
исемнәретарихкакерепкал
ган җитәкчеләр һәм хезмәт
алдынгылары искә алынды.
1964 елдаТимерюл һәм су
хуҗалыгыннан бүленеп чык
каноешматизарадакуәтле
идарәгә әверелә. Төзелеш
гөрләп барган елларда ПУ
АТтагытехникасаны3500бе
рәмлеккәҗитә.800дәнартык
кешеюгарыдәүләтбүләклә
ренә ия була.Идарә, үз тө
зелешучастогыноештырып,
торакйортлардаҗиткерәул
елларда. Авыл хуҗалыгына
даярдәмитә.

Менә шул  чорларның
батырлыклары онытылмый.
“Камгэсэнергострой” ААҖ
генераль директорының бо
ерыгынигезендә,утызелдан
артык хезмәт стажы булган
автомобильчеләргә “Камгэ
сэнергострой”ныңхезмәтве

тераны” күкрәк билгесе
тапшырылды.

Ветераннар арасын
нан В. Ф. Росляков һәм А.
И. Сюткин чыгыш ясады
лар. “Без яшь идек, дәүләт
куйган бурычларны үтәргә
дип тырышыпэшләдек.Бү
ген инде олыгайдык, әмма
күңелләребезкартаймый”,–
дидеВладимирФедорович,
залдаутыручыларныбүләк
ләре белән дә, якынлашып
килүчебәйрәмнәрбеләндә
котлап.

АлександрИльичисәве
тераннарны яшьләр белән
элемтәдә булырга өндәде.
“Әйе, без үз эшебезнең нә
тиҗәсен күреп, куанып яши
без,–дидеул.–Балаларга,
оныкларгакүрсәтерэшләре
без бар. Аларгашәһәр һәм
заводлар салган еллар ту
рындамөмкин кадәр күбрәк
мәгълүматҗиткерепкалыйк.
Яшьләр белән ешрак очра
шыргатырышыйк”.

 Баш ка ла быз да гы Рес пуб
ли ка кли ник хас та ха нә се 
тер ри то ри я сен дә 100 урын
га исәп лән гән Пе ри на таль 
үзәк тө зе лә. 

Төзелеш “20142016 елларга
ТатарстанРеспубликасында  сә
ламәтлексаклаунымодернизаци
яләү”һәм“ТатарстанРеспублика
сында2020елгакадәрсәламәтлек
саклауныүстерү”программалары
кысаларындаалыпбарыла.Объ
ектның заказчысы – Главинвес
тстрой, генераль подрядчысы
– “Камгэсэнергострой”ААҖ, ген
субподрядчысы–“КамгэсСтройг
рад”ҖЧҖ.

ТРТөзелеш,архитектураһәм
тораккоммуналь хуҗалык ми
нистрлыгыныңматбугат хезмәте
мәгълүматларынакараганда,Пе
ринатальүзәктөзелеше1,12млрд
сумгатөшәчәк.Аның506млнсум
нанартыгы–республикабюдже
тыннан,615млнсумыфедераль
үзәктәнбирелә.

Бинаҗидекатлыбулачак.Ул
хәзерге перинаталь үзәккә ябык
коридорбеләнтоташачак.Үзәктә
авырлыһәмбала тапкан хатын

нарга консультацияалу, дәвала
ну,тернәкләнүмөмкинлегетуды
рылачак. Бу республикада бала
тудыручыларга ярдәм итүюнә
лешендәгеиң көчлеучреждение
булыргатиеш.

Объектта төзелеш эшләре
быел январь аенда башланган
иде. Бүгенге көндә биредә кам
гэсстройградлылар тәрәзә кую,
җылылыкһәмсуүткәргечторба
ларны монтажлау, эчке кирпеч
стеналарны өю беләнмәшгуль.
Ике бинаны тоташтыручы кори
дорны да салалар.  Төзелешне
2016 елның азагына төгәлләү
планлаштырыла.

“КамгэсСтройград” оешмасы
прорабы ТимурАбралава әйтү
енчә, эш график буенча алып
барыла. Бетончылар һәммоно
литчыларҗитәрлек.Материаллар
беләндәтоткарлыкюк.“Сыйфатка
күзәтчелек итү һәм техник кур
кынычсызлык хезмәтләре белән
килешеп эшлибез”, – ди Тимур
Абралава. Тырышлыкларының
нәтиҗәседә күз алдында: әлегә
кадәртикшерүчеләртарафыннан
бердәгъвадабулмаган.

Хөр мәт

– Киләсе елга төзүмон
таж эшләре программасы
формалашыпбетмәгән әле,
шулай да яңа контрактлар
нигезендә “Алабуга” икъти
садизонасындаэшләвебезне
дәвамиттерәчәгебезбилгеле
инде,–дидеСергейПавло
вич. –Ш1юлы буйлапҗы
лылыктрассасысалу,РП3.6,
РП3.2,РП4.8подстанциялә
ренкоруһәмаларгакабель
линияләре үткәрү эшләрен
без узып баручы елда баш
ладыкһәмдәвамитәчәкбез.
Икътисади зонада газүткәр
гечләртөзүгәкилешүләребез
бар.Тимерюл,канализация,
янгынсүндерүдепосы,техник
суүткәргеч кебек объектлар
әлегә проектлана. 20162017
елларга билгеләнгән әле
ге программа кысаларында
“Алабуга”да 6 млрд сумлык
төзүмонтаж эшләре башка
рылыргатиеш.

2016елныңберенчеквар
талына күчкән ике контракт
бар, алар доллар бәясе үз

гәрүбеләнбәйлетоткарлана
килде.

Киләсе елга күчүче объ
ектларныңтагынберсе–“Гоз
нак”предприятиесенеңКрас
нокамскидагыфилиалында
“банкнот һәм махсус кәгазь
җитештерү производствосы”
төзелешедәвамитә.Биредә
тагын бермиллиард сумлык
эшбашкарылыргатиеш.

Нефтьхимиясеобъектла
рыннан2016елныңберенче
кварталында “ароматика алу
комплексын” сафка бастыру
бурычытора.

Чаллы каласына килсәк,
безМәләкәсаръягында22/02
йортынҗиткерүнедәвамит
терәчәкбез.Шушыукмикро
райондамәктәпякибалалар
бакчасы салу күздә тотыла.
Бәлкиикеседә төзелер–бу
“Юл картасы” төзелеш прог
раммасынабәйле.

Башкалада камгэсэнер
гостройлыларКазанвертолет
заводында, С. П. Горбунов
исемендәгеавиацияберләш

мәсендә,Перинатальүзәктә,
21 нче поликлиникада төзе
леш эшләрен алып баруны
дәвамиттерәчәкләр.

Бүлендекпредприятиеләр
эшчәнлегенәкилсәк,“Гидроп
ромжилстрой”ныңмаксатчан
лыгын, “Железнодорожник”
ның тотрыклылыгын,Электр
челтәрләре предприятиесе
нең төзүмонтаж эшләре кү
ләмен арттыруын билгеләп
үтәридем.

Гомумән, 2016 елга төзү
монтаж эшләре күләме уни
кеунөчмиллиардбулырдип
планлаштырыла. Хәзер иң
мөһиме – оешканлык белән
тырышлык.

Минбарлык камгэсэнер
гостройлыларны якынлашып
килүчебәйрәмнәрбеләнкот
лыйм.Һәрберэштәкыенлык
ларныҗиңү–уңышкаилтүче
юлбулсын.Киләсеелдаакыл
гамуафыйк карарлар кабул
ителсен.Яңаелилгә–имин
лек, тормышыбызга бәрәкәт
алыпкилсен.

2015 ел “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ кол лек ти вы 
өчен җит ди сы нау лар һәм ка за ныш лар елы бул ды. 
Уз ган ел ның та рих ка ке реп ка лу чы ва кый га ла рын 
бар лау бе лән бер гә, якын ла шып ки лү че 2016 ел га 
план нар һәм фа раз лар ту рын да бе ле шү дә урын
лы бу лыр дип, без ак ци о нер лык җәм гы я те ге не
раль ди рек то ры ның тө зе леш бу ен ча урын ба са ры 
Сер гей Пав ло вич Яма шев ка мө рә җә гать ит тек.

Тө зе леш объ ект ла рын да

АлексейГалиәкбәровҗитәкчелегендәгекомплекслыбригадаКам
гэсэнергостройдаиңкөчлеләрнеңберсесанала.Бригададаэшләүче
ирегетләрнеңуртачаяше–40тирәсе.

Рәсемдә,сулдан:Р.Габделбәров,В.Максимов,И.Пугачев,
А.Галиакбаров,Т.Абралава,Р.Бадаев

МиллиМәктәбе
булМаганМилләтнең

киләчәгеюк
ТРДәүләтСоветыныңмәгариф,

мәдәният,фәнһәммиллимәсьәлә
ләркомитетыныңчираттагыутыры
шындамәктәпләрдәрустеленһәм
русәдәбиятынукытуКонцепциясе
проектыһәмТРныңмәгарифһәм
дәүләт телләре турындагы закон
нарының үтәлеше хакындафикер
алыштылар.

Комитетҗитәкчесе РазилВә
лиевфикеренчә, рус телен һәм
русәдәбиятынукытуКонцепциясе
неңтугантелнеөйрәнүгәкагылган
өлешекызыксынутудырган.Разил
ВәлиевбууңайданСергейНарыш
кингаФәритМөхәммәтшинныңхат
юллавынхәбәритте.Хаттатөбәк
ләрнең ихтыяҗларын исәпкә алу
соралган.

Концепция, аны эшләүчеләр
фикеренчә,мәктәпләрдәфилоло
гикбелембирүнеңнигезентәшкил
итәргә тиеш. Документ рус теле
һәм әдәбиятын өйрәнүдә теория
беләнгамәлиөлешнеңтигезләшү
ен,укугаигътибарныарттыру,яңа
дәреслекләр булдыру, рус телен
һәмәдәбиятынберләштереп,бер
фәнбуларакөйрәнү,БДИныбаза
һәмпрофильбаскычларынабүлү
(базаөлешендәязуһәмтелдәним
тихан,профильдәфилологияһәм
лингвистикабуенчабелемалырга
теләүчеләрөченимтиханбирү)һ.б.
күздәтота.

РФдә 4 меңләпмәктәптә ана
телендәбелембирелә.Концепция
авторларыисәбудәүләтнетарка
тырга һәм халыкның аерымлану
ына,бүленүенә китерергәмөмкин
дип саный. ТРМәгарифһәмфән
министрлыгы әлегефикер белән
килешми, рус телен өйрәтүнең
бердәмсистемасынбулдырып,төп
фәннәрне рус телендә укытырга
кирәк,дигәнфикергәдәкаршы.ТР
мәгарифһәмфәнминистрыурын
басарыИлдарМөхәммәтовсүзлә
ренчә,бутугантелдәбелембирүне
бөтенләйбетерәчәк.

РазилВәлиевФәритМөхәммәт
шинныңСергейНарышкин белән
очрашуын, әлегемәсьәлә буенча
фикералышканнарынһәмТРДәү
ләтСоветыРәисенеңхатыКонцеп
цияне булдыру өстендә эшләүче
эшчетөркемәгъзаларынатапшы
рылуынхәбәритте.

Президент
түрәләргәбүләкбирүне

тыйды
19декабрьдәТатарстанРеспуб

ликасыХөкүмәте йортында узган
киңәшмәдәТРПрезидентыРөстәм
Миңнеханов түрәләргә бүләкләр
алуныһәмбирүнетыйды.

“Яңаелбәйрәмнәреалдыннан
республикаһәммуниципальдәрә
җәдәгеҗитәкчеләргәтөрлебүләк
ләрбирергәтеләүчеләрарта,–ди
деРөстәмМиңнеханов.–Әйдәгез,
бугамәлнетуктатыйк”.

ТРПрезидентыматбугатхезмә
тешулхактабелдерә.

НәзиләМөниркызы
Гыйльметдинова

ветераннарсоветы
рәисекулыннан

бүләкала

Республикабызда
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Бу көн нәр дә һәр бе ре
без бәй рәм ал ды мә шә
кать лә ре бе лән мәш
гуль. 2016 ел – Май мыл 
елын нәр сә ки еп кар

шы лар га? Та бын га нәр сә ләр ку яр га? «Ел
ны ни чек кар шы ал саң, шу лай узар», ди гән 
ыша ну да бар бит әле.

Со раш ты ру

нәрсәкияргә?
Маймыл елын каршыалганда табигый тукыма

лардантегелгәнкиемгәөстенлекбирергәкиңәшитә
ләр.Улбәрхеттә,ефәктә,атластабулыргамөмкин.
Төсенәкилгәндә,кызыл,чия,сары,җирән,әфлисун
төсендәбулуышарт.

Кыйммәтле ташлыйөзекалкаларыгызны  алып
киегез.Ниөчендигәндә,бизәнүәйберләренеңдә,ки
емкебекүк,бутөндәтабигыйташларданясалганын
кулланыргакирәк.

Чәчегездә табигыйматурлыгыгызны күрсәтергә
тиеш.Хатынкызлар чәчләренҗилкәләренә салып
якигадигенәитепарткаҗыепкуйсын.

Ирләргәклассиккараңгыякиалтынтөсендәгекос
тюмкиюотышлыбулыр.Оригинальгалстукякикүбә
ләккәМаймылаеручашатбулачак.


кайдакаршыалырга?

Яңа елны кайда каршыласаң да ярый, аерым
«күрсәтмәләр»юкдиярлек.Иңмөһиме–улкүңелле,
шаушулыҗирбулсын.МәзәкчәнМаймылелындабе
раз«маймылланып»алуартыкбулмаячак.Кунаклар
чакырудантартыныптормагыз,кешекүпбулгансаен,
күңеллерәкбула.Фейерверклар,салютлар,серпантин,
бенгальутларыналыпкуяргаонытмагыз.Йортыгызны
күпитепгирляндалар,ялтыравыкларбеләнбизәгез.

Низами Наметович
Бурджумов, “Гид роп ром
жил строй” ҖЧҖ ге не раль 
ди рек то ры:

–Биккүпләрөчен2015ел
авыр, ләкин нәтиҗәле бул
гандырдипуйлыйм.Безнең
коллектив “Алабуга” икъти
садизонасыобъектларында
эшләвен дәвам итте. Анда
без “Синергия”нең 2 нче
корпусынфайдалануга тап
шырдык.“Тримедведя”мик
рорайонындаторакйортлар,
иҗтимагыйүзәктөзелешлә
реналыпбардык.Коллектив
шулайукикътисади зонада
ГПП№4, газ үткәргеч салу
эшләрен башкарды. “Тат
нефть”ААҖендәароматика
алу комплексы төзелеше,
МамадышрайонындаНократ
елгасыярларынныгытупрог
раммаларынүтәдек.

2016елда“Алабуга”икъ
тисади зонасы территория
сендә 2,5млрд сумлык эш

башкаруны планлаштыра
быз.Әлбәттә,эшнеңсыйфа
тынаһәм техник куркыныч
сызлыккагыйдәләренүтәүгә
зуригътибарбирәчәкбез.

2016 елда барыбызның
дателәкләребезүтәлсенһәм
өметләребезаклансыниде.

АндрейАлександрович
Семенов, “ПЭС” ҖЧҖ ге не
раль  ди рек то ры:

–2015елдабезнеңкол
лективтөзүмонтажэшләре
күләменарттыруга иреште.
Без ”Развитие” паркында
подстанция һәм 110 кВлы
челтәрләр салдык,Иннопо
листа яктырту челтәрләре
суздык,С.П.Горбуновисе
мендәгеавиацияберләшмә
сендәкабельлинияләресал
дык.Шулайуктүбәнвольтлы
җиһазлар эшләп чыгару,
1000кВкадәргекомплектлы
трансформаторподстанция
ләреҗыюҗайгасалынды.

Электроэнергетикаюнә
лешендә6кВлы5километр
челтәрләргә, подстанция
ләрдә электрҗиһазларына
капиталь ремонт ясалды,
123нчеподстанциядәюгары
вольтлы5ячейкамодерниза
цияләнде.

Предприятие технологик
ялганыш чаралары буенча
өстәмәегәрлекләртоташты
рукүләмнәренарттырды.

2016 елда да без төзү
монтаж эшләрен үзләште
рүне, подстанцияләрнең
электрҗиһазларынмодер
низацияләүне дәвам итте
рәчәкбез. Түбән вольтлы
җиһазларҗыюныһәм“ПЭС”
ҖЧҖчелтәрләренәөстәмә
абонентлар ялгау күләмнә
ренарттырунымаксатитеп
куябыз.

Раиса ГеоргиевнаНи
колаева, “Кам гэсСтрой
центр” ҖЧҖ ге не раль ди
рек то ры:

–Катлаулы,әмманәти
җәлеелныозатабыз.Пред
приятиебезнең төзелешба
зарында үз урынын табуы
–нәтиҗәләрнеңиңмөһиме.
Кыенлыкларга карамастан,
без үз традицияләребезгә

тугры калдык, торак йорт
лармы ул, социальмәдәни
якисәнәгатьобъектларымы
–аларсыйфатлыитепҗит
керелергәтиеш.

Безнең коллектив быел
Кама балалармедицинасы
үзәге, Краснокамскидагы
ГОЗНАКфабрикасы, Түбән
Камадагыкадетмәктәбенең
физкультурасәламәтләнде
рү комплексы, Чаллыдагы
балалар бакчалары, 22/02
торакйорты, “Тримедведя”
микрорайонындагыйортлар
төзелешләрендә эшләде.
ТагынКазандагыонкология
диспансерын, “Железнодо
рожник”ҖЧҖендә депоны
реконструкцияләүдә, “Си
нергия”индустриальпаркы
ның8административкорпу
сын, “Нижнекамскшина”ның
13 нче корпусын бизәүдә
катнаштык.

2016елдаКраснокамски
даэшләүнедәвамитәчәкбез.
Мәләкәсаръягындагы22/02
йорты,ТүбәнКамадагыкан
бирүүзәге,Казандагыполик
линикатөзелешләрендәкат
нашачакбыз.Безнеңкиләсе
елпрограммасына352млн
сумлыкэшсалынган.

Яңа ел төзүчеләргә яңа
кызыклыһәм күләмле про
ектларалыпкилсен.

Бәй рәм

Май
“Камскиезори”газетасына–50,“Таңйол

дызы”ның“Каматаңнары”булыпчыгабаш
лавына45елтулуныбилгеләпүттек.

Июнь
ТатарстандаРФХөкүмәтеРәисеДми

трийМедведевкатнашындаяңаИннополис
шәһәреачылды.

* * *
25июнькөнне“Камгэсэнергострой”ААҖ

дирекциясенеңактлар залындаакционер
ларныңеллыкгомумиҗыелышыузды.Шул
уккөнне“Камгэсэнергострой”ААҖдиректор
ларсоветыутырышындаИ.Н.Шаһитовны
2015 елның 26 июненнән акционерлык
җәмгыятенең генераль директоры итеп
билгеләүтурындакараркабулителде.

Июль
РөстәмМиңнехановКамабалаларме

дицинасы үзәгенең төзекләндерелгән “Г”
блогынкарады.Анытөзүчеләриюньаенда
файдаланугатапшырдылар.

Август
“СтройКран”ҖЧҖ хезмәткәре Вла

дислав Комендант биек кранда эшләүче
машинистларныңбөтенроссиябәйгесендә
икенчеурынныяулады.

* * *
29августкөннеРөстәмМиңнехановРе

спубликаклиниконкологиядиспансерының
яңа корпусында булды.Бинаны капиталь
төзекләндерүэшләрен“Камгэсэнергострой”
ААҖенең“Градостроитель”оешмасыбаш
карды.

Сентябрь
Белем көнендә Идел буе федераль

округыныңТүбәнКамадаурнашканТатар
стан кадетлар корпусындафизкультура
сәламәтләндерүкомплексыачылды.

* * *
2 сентябрьдә Яңашәһәрнең 13 нче

комплексындагы“Звездочки”–“Йолдызчы
клар” балаларбакчасыачылды. Камгэсэ
нергостройлыларбыелшәһәрдәикебакча
өлгертте:Яңашәһәр,13/14адресыбуенча
һәмМәләкәсаръягында.

* * *
13сентябрьдәузганЯрЧаллымуници

паль берәмлегешәһәр советына сайлау
лардаКомсомолрайоныныңбермандатлы
округларыннандепутатларитеп“Камгэсэнер
гострой”ААҖгенеральдиректорыурынба
сарыС.П.Ямашев,“Камгэсжилстрой”ҖЧҖ
генеральдиректорыурынбасарыВ.П.Тара
сов,“УКСКамгэсэнергострой”ҖЧҖгенераль
директорыА.Н.Петровсайландылар.

* * *
“Камгэсэнергострой” ААҖ төзүчеләре

агымдагы елның сентябрь аеннанС. П.
ГорбуновисемендәгеКазанавиациязаводы
территориясендәтөзелешһәмреконструк
цияэшләреалыпбаралар.

Октябрь
“КамгэсСпецмонтаж”ҖЧҖтөзүчеләре

ВладимирВысоцкиймәйданын төзеклән
дерүдәкатнаштылар.

* * *
“Камгэсэнергострой”ААҖ,генеральпод

рядчыбуларак,ГОЗНАКныңКраснокамски
дагы кәгазьфабрикасы территориясендә
яңакорпусҗиткерә. 

* * *
Мәләкәсаръягындасалынган“Нәникәй”

–“Кроха”балаларбакчасы13октябрькөнне
файдаланугатапшырылды.

* * *
 “Камгэсэнергострой”ААҖ “Ароматика

алу комплексы” объектларында гомуми
төзелеш эшләрен алыпбара.Объектның
заказчысы–“Татнефть”ААҖ.

* * *
“Алабуга”аерымикътисадизонасының

“Тримедведя” торак районындагымахсус
мәктәпнеңинтернатыбеләнбассейны,укы
тучыларөченторакйортсалыныпбетте.

Ис ке ел ны оза тыр га әзер лән гән көн нәр дә без, бү
лен дек пред при я ти е ләр нең җи тәк че лә ре нә мө рә
җә гать итеп, бер ни чә со рау га җа вап би рү лә рен 
үтен дек: 2015 ел га ни ят лән гән эш лә ре гез үтәл
де ме? Узып ба ру чы ел нәр сә се бе лән ис тә лек ле 
бул ды? 2016 ел га план на ры гыз нин ди?  

табынганиләркуярга?

Яңаелныкаршылаукичкесә
гать унберенче яртыдаунбердә
башлана.Өстәлгәтөрлесалатлар,
салкынит,койка,кыздырылганба
лык,җиләкҗимеш,тозлыкәбестә
(башлысыяхшырак),тозлыпоми
дор,арышһәмбодайипие,мине
раль сулар,җиләкҗимешсула
рыһәмшампаншәрабекуялар.
Яңаелтабыныартыкзурбулмый:
8–12кешелекитепәзерләнә.Шу
ңа күрә салкынашларныберәр
тәлинкәгә җитәрлек итеп кенә
салыпчыгаралар.

Яңаелтабынынакайнаршул
пабирмиләр.Ләкинкайнарашам
лыкларныикетапкыр–яңаелга
кадәр, гадәттә, балыктан әзер
ләнгәнашларһәмяңаелдансоң,

әйтик, томалап пешерелгән яки
кыздырылган ит белән кайнар
бәрәңге,пилмән,пылау,тутырган
казяисә тавык,өчпочмак,пәрә
мәчһ.б.бирәләр.

Ахырданчәйһәмкофебирә
ләр.Чәйянынашикәр,варенье,
конфеткуялар, кофеянынаши
кәр,кайнарсөтяисәкуертылган
сөт,сөтөстекуяргамөмкин.Чәй
өстәленәтатлыбәлешләр,шулай
укторт,коштелеһ.б.камырашла
рыкуярга,төчекоймакпешерергә
мөмкин.

Быелисәгранатсоусындапе
шерелгән күркә, гөмбә һәм сыр
беләнпешерелгәнтавыките,эче
нәалма,караҗимештутырылган
казлартурындаонытыпторырга
даярый.Маймылныңтәмлетамак
булуынистәтотып,өстәлгәтәм
том, кәнфитләр, туңдырма, чик
ләвек,яшелчәһәмҗиләкҗимеш,
бигрәктәбананныкүбрәккуегыз.
Маймылэкзотикҗимешләрдәндә
баштартмый.

“Яңа ел” са ла ты
250 г пешкән каз ите, 100 г

кишер,200гбәрәңге,5йомырка,
100гмаринадланганшампиньон,
250гмайонез,2башсуган,тоз.
Кишерне,бәрәңгене,йомырканы
пешерергә һәм суытып чистар
тырга.Барысындашакмаклап,ә
гөмбәнеозынчалаптурарга.Бөте
несенбергәкушып,тоз,майонез
салыпболгатырга.



График буенча бу санга 14 сәгатьтә кул куелырга тиеш.
Кул куелды – 13 сәгатьтә.

Ваклап сату бәясе килешү буенча
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Оештыручы–ачыктиптагы

акционерлыкҗәмгыяте

«ПЭС» ҖЧҖ кол лек ти вы кот лый:
Ва си лий Фе до ро вич Бе лю сен ко,
Ра и са Сер ге ев на Авер бах,
Та ма ра Ми хай лов на Иль и че ва,
Ми ха ил Пет ро вич Ры ков,
Люд ми ла Гри горь ев на Не фе до ва,
Га ли на Сте па нов на Жа ли на,
Ни ко лай Əс хəт улы Фа тый хов,
Игорь Фе до ро вич Ко ля сев,
Ра фа эль Ва лерь е вич Ва нин,
На талья Ва лерь ев на Ва сю та,
Ан на Алек сан дров на Гос ма но ва,
Ра ди м Фи дə ри с улы Гап трə хи мо в,
Мак сим Ми хай ло вич Жа ров;

* * *
«Кам гэсг раж дан ст рой» ве те ран-

нар со ве ты кот лый:
Бо рис Ти мо фе е вич Зер каль,
Сер гей Вла ди ми ро вич Доб ря ков;

* * *
«Кам гэ сав то за вод строй» ве те-

ран нар со ве ты кот лый:
Ни ко лай Яков ле вич Ба ца нов,
Рə сим Ша кир улы Əс кə ров;

* * *
«Кам гэ сав то» ве те ран нар со ве ты 

кот лый:
Иван Ми хай ло вич Бу лой чик,
Ми ха ил Пет ро вич Бы чок;

* * *
«Ме тал лур гстрой-Ве те ран» кол-

лек ти вы кот лый:
Мө хəм мəт нə би Мəгъ рүф улы 

Сол та нов,
Əс хəт Хə сəн ша улы Ла тый пов,
Га ли на Пет ров на Лас тов ка,
Алек сан дра Ни ко ла ев на Вол ко ва,
Ни на Ки рил лов на Сив рюк.

Милади
январь

Һиҗри 
1437

Атна көне Иртəнге 
Фəҗер

Кояш 
чыга

Өйлə 
Зөһер

Икенде
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн
озынлыгы

1 20 Рабигүл-əүвəл Җомга 6.29 7.59 12.00 13.20 15.07 17.05 6.08

2 21 Шимбə 6.29 7.59 12.00 13.21 15.09 17.06 6.10

3 22 Якшəмбе 6.29 7.59 12.00 13.23 15.10 17.07 6.11

4 23 Дүшəмбе 6.28 7.58 12.00 13.24 15.11 17.08 6.13

5 24 Сишəмбе 6.28 7.58 12.00 13.25 15.13 17.09 6.15

6 25 Чəршəмбе 6.27 7.57 12.00 13.26 15.14 17.10 6.17

7 26 Пəнҗешəмбе 6.27 7.57 12.00 13.28 15.16 17.12 6.19

8 27 Җомга 6.26 7.56 12.00 13.29 15.17 17.13 6.21

9 28 Шимбə 6.25 7.55 12.00 13.31 15.19 17.14 6.24

10 29 Якшəмбе 6.25 7.55 12.00 13.32 15.20 17.15 6.25

11 1 Раб. ахир Дүшəмбе 6.24 7.54 12.00 13.34 15.22 17.17 6.28

12 2 Сишəмбе 6.23 7.53 12.00 13.35 15.24 17.18 6.31

13 3 Чəршəмбе 6.22 7.52 12.00 13.37 15.25 17.19 6.33

14 4 Пəнҗешəмбе 6.21 7.51 12.00 13.38 15.27 17.21 6.36

15 5 Җомга 6.20 7.50 12.00 13.40 15.29 17.22 6.39

16 6 Шимбə 6.19 7.49 12.00 13.42 15.31 17.24 6.42

17 7 Якшəмбе 6.18 7.48 12.00 13.43 15.33 17.25 6.45

18 8 Дүшəмбе 6.16 7.46 12.00 13.45 15.34 17.27 6.48

19 9 Сишəмбе 6.15 7.45 12.00 13.47 15.36 17.28 6.51

20 10 Чəршəмбе 6.14 7.44 12.00 13.49 15.38 17.30 6.54

21 11 Пəнҗешəмбе 6.12 7.42 12.00 13.50 15.40 17.31 6.58

22 12 Җомга 6.11 7.41 12.00 13.52 15.42 17.33 7.01

23 13 Шимбə 6.10 7.40 12.00 13.54 15.44 17.35 7.04

24 14 Якшəмбе 6.08 7.38 12.00 13.56 15.46 17.36 7.08

25 15 Дүшəмбе 6.06 7.36 12.00 13.58 15.48 17.38 7.12

26 16 Сишəмбе 6.05 7.35 12.00 14.00 15.50 17.40 7.15

27 17 Чəршəмбе 6.03 7.33 12.00 14.02 15.53 17.41 7.20
28 18 Пəнҗешəмбе 6.02 7.32 12.00 14.04 15.55 17.43 7.23

29 19 Җомга 6.00 7.30 12.00 14.06 15.57 17.45 7.27

30 20 Шимбə 5.58 7.28 12.00 14.08 15.59 17.47 7.31

31 21 Якшəмбе 5.56 7.26 12.00 14.10 16.01 17.49 7.35

Чаллы мөселманнары өчен намаз вакытлары

Дин вә мәгыйшәт

Кот лый быз!

газетабызныңузгансанында
басылганбашВаткычның

ҖаВаПлары:
1.Батенчук. 2.Рубаненко. 3.Субай.

4.Ру.5.Батарея.6.Уй.7.Бау.8.Ау.9.
Тимерче.10.Тәбә.11.Сак.12.Әйе.13.
ГАИ.14.Разов.15.Кран.16.Фил.17.Кас
ка.18.Сан.19.Каек.20.Ар.21.Ара.22.
Арматура.23.Ике.24.Би.25.Зарар.26.
Неф.27.Ат.28.Чир.29.Ура.30.Осака.
31.Бригадир.32.Беляев.33.Ток.

Пунктирлышакмакларда:
А)тау.Б)Рига.В)Баку.Г)Бату.Д)ар

ка.Е) ураза.Ж)дага. З)Ирида.И) кат.
К)ял.

      * * *
Ап-ак карлар яңа ел кичендə
Тəүге сөю кебек, нинди саф.
Исəрлəтеп һəрбер яшь йөрəкне
Телəклəр телибез, бихисап.

Яңа елның əкият кичендə
Могҗиза көтəбез ышанып.
Һəркем чын йөрəктəн телəк тели,
Буран улый тышта шашынып.

Яңа ел, төкле аяк белəн
Рəхим ит илебез түренə!
Алда нилəр көтə – Ходай белə,
Ə офыкта өмет күренə...

АК БƏХЕТКƏ КҮМЕЛƏ
Ябалак кар, төшеп битлəремə,
Керфек очларымнан иркəли.
Назлый мине шулай кар бөртеге,
Эреп китəм, дими микəнни?

Ап-ак кардан 
         юрган җир өстендə,
Җем-җем итə аяз көннəрдə.
Салкынлыкны 
             сиздермичə җанга
Сакларсыңмы озын төннəрдə?

Аклык-сафлык җир өстенə ява,
Өс-киемгə килə дə куна.
Күклəребез аяз, 
            җиребез тыныч,
Аклыкка күмелгəн Җир-Ана -
Бик бəхетле бүген мин шуңа.

МөслимәГалиева

            КЫШ БАШЫ
Сазга чумган елак кап-кара көз
Китте барды бездəн бер көндə,

Ап-ак карлар 
            җирне каплар диеп,
Уйламаган иде беркем дə.

Кыш башында 
          гаҗəп матур карлар
Күк гөмбəзен каплап явалар,
Əйтерсең лə яңа бозаулаган
Күк сыерын шулай савалар.

Əй, җир сөенə,
Киенə актан,
Шау чəчəктə гүя алмагач.
Ни кызыгы бар кыш башының
Ак-ак карда эзлəр салмагач.

Кар, дип, тормый кеше,
Дөнья куа,
Нужа атын тормый тугарып.
Мин дə үргə атлыйм,
Гомеремнең
Тагын бер кышына эз салып.

НәсихТаҗиев

Чал лы һәм рес
пуб ли ка та тар 
мат бу га ты ның 
кү ре нек ле вә ки
ле Рә ис Га ли улы 
За ри пов ны ту ган 
кө не бе лән кот
лый быз! 

Матбугатка “Таң
йолдызы”ашакилгән
каләмияләренеңбер
се буларак, ул безгә
аеруча якын һәм ка
дерле.Әматбугатка
килгәнчеРәис Зари
пов “Камгэсэнергост
рой”ның “Нижнекам
скгесстрой”, “Пром
строй” трестларында
бетончыбулыпэшли,

Агыйдел дамбаларын күтәрүдә, АлАЗны төзүдә кат
наша. 1992 елдан ул “Таң йолдызы” редакциясендә
эшлибашлый.Яшьжурналистның төзүчеләр тормы
шына багышланган язмалары беркемне дә битараф
калдырмый.

РәисЗариповбүгенге көндә “ВатанымТатарстан”
газетасыныңЧаллытөбәгендәгеүзхәбәрчесе.Без,ре
дакцияхезмәткәрләре,каләмдәшебезнеңиҗатынкүзә
тепбарабыз,уңышларынкүрепкуанабыз.Республика
газетажурналларындасаллыязмаларыбеләнтанылган
журналистныңбыелгынаикекитабы–“ГенералВласов
ныкулгаалу”дигәнкүләмлефәннипублицистикхезмәте
һәм “Шанлыеллар авазы” дигәндокументальпубли
цистикязмаларҗыентыгыдөньякүрде.Һәмбезмоны
РәисЗариповисемлекаләмиясенеңиҗатындатагын
бербаскычкакүтәрелүеитепкабулитәбез.

Башбирмәсгорур,үзенчәлеклехолыклышәхес,ис
киткечэрудицияле,хезмәтсөючән,таланты,эзләнүчән
кешеулРәис.Шушытүгәрәкгомербәйрәмебеләнкот
лап,безаңасәламәтлек,ниятләгәнэшләрендәуңыш
лартелибез!

ХәләлҖитештерүчеләргә
рәХМәтсүзе

 Чал лы шә һә ре мөх тә си бә те һәр 
ел ахы рын да Рә сәй дә иң күп 
хә ләл та вык ите җи теш те рү че 
«Чал лыБрой лер» җәм гы я те хез
мәт кәр лә рен хөр мәт ләү җы е лы
шы уз ды ра. Бы ел ул 9 де кабрь дә 
бул ды.

Җыелышбарышындашәһәр имам
мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфуллин,
«ЧаллыБройлер»җәмгыятегенеральди
ректорыДилшатГалимҗанулыСитдиков
хәләлҗитештерүдәтурыдынтурыкатна
шучыларадресынаошбухәерлехезмәтне
зур тырышлык куеп башкаруларыөчен
рәхмәтсүзләреәйттеләр.ДилшатГалим
җанулыбыелгыелда “ЧаллыБройлер”
даРәсәйдәберенчеләрдәнбулыпаерым
хәләлпродукциязаводытөзеләбашлага
нын,аныалдагыелдакулланугатапшыру
өчентырышачакларынхәбәритте.


