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СинеңбеләнкөчлеЧаллыбыз
Син шушында тудың. Язмышыңны 
Шушы шәһәр белән бәйләдең. 
Бергә үстегез сез. Менә бүген 
Туган көнең, олы бәйрәмең!

Әкияттәге Алып батыр сыман, 
Дингез ясадың да ГЭС төзеп, 
Чулмансуның гайрәткөчен җигеп 
Күркәм, якты иттең ил йөзен.

«КамГЭС» дигән мәгърур исемеңне 
Тотасың син һәрчак югары.
Синең әле тик көч җыйган чагың – 
Илле генә тулды нибары.

Акыл белән, исәнимин үттең 
Зилзиләле, котсыз елларны. 
Меңнәрне син аумаскөчле иттең, 
Эшле иттең эшчән кулларны.

Ул елларны без бит бергә үттек, 
Без котламый сине кем котлар?! 
Шәһәребез – тиңсез бер могҗиза, 
Нурлы елъязма бит бу йортлар!

Киң урамнарыңның һәр йортына 
Кеше язмышлары салынган. 
Тыңлый белгәннәргә көйләр тама 
Һәр миләштән, һәрбер талыннан...

Бар дөньяга мәшһүр КамАЗ белән, 
Синең белән көчле Чаллыбыз! 
Безнең язмышларда сез булганга, 
Бәхетле без бүген, данлы без.

Зур хезмәтләр куеп яулап алган 
Байракларда балкый алтын чук. 
Онытмыйбыз, килер буынның да
Хәтерендә яшәр Батенчук!

Заманыбыз горурлыгы булып 
КамАЗ,  КамГЭС яши янәшә. 
Бәхет белән, шатлык белән тулып, 
Хезмәт белән янып, мең яшә!

РафисХиСАМЫй
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Котлыйбыз!

“Камгэсэнергострой”ААҖколлективын
50еллыкюбилеебеләнкотлыйм!

Кам гэ сэ нер гос т рой ның та ри хы тиң дәш сез хез мәт ба
тыр лык ла ры на бай. Эш че ләр нең һәм җи тәк че ләр нең фи да
карь хез мә те Тү бән Ка ма гид ро э лек трос тан ци я се бе лән Зәй 
ГРЭ Сы ку әт лә рен дә, КА МАЗ кор пус ла рын да, Та тар стан 
Рес пуб ли ка сын да гы, Рос сия Фе де ра ци я сен дә ге һәм күр
ше рес пуб ли ка лар да гы со ци аль һәм сә нә гый объ ект лар да 
гә ү дә лә неш тап кан. 

Дан лы Кам гэ сэ нер гос т рой кол лек ти вы ның ТА НЕ КО 
нефть хи ми я се һәм нефть эш кәр тү за вод ла рын, “Ала бу га” 
икъ ти са ди зо на сы, Ка зан да уз ган XXVII бө тен дөнья җәй ге 
уни вер си а да сы объ ект ла рын тор гы зу да өле ше зур. 

Ал дын гы тех но ло ги я ләр не, үзен чә лек ле кон ст рук тор
лык чи ше леш лә рен үз ләш те рү нә ти җә сен дә кам гэ сэ нер
гос т рой лы лар пред при я ти е нең ыша ныч лы эш лә вен тә э мин 
итә ләр, со ци аль прог рам ма лар ны тор мыш ка ашы ру да 
ак тив кат на ша лар. 

Бү ген рес пуб ли ка ның тө зе леш тар ма гы ал дын да яңа үр
ләр ачы ла, алар га ире шү өчен кат лау лы бу рыч лар ны үтәү 
та ләп ите лә. “Кам гэ сэ нер гос т рой” акционерлык җәмгыяте нең бу эш тә ал гы саф лар да 
бу ла ча гы на ши гем юк. Пред при я тие ве те ран на ры на ае рым рәх мәт лә ре без не иреш те рә се 
ки лә. Алар ни гез сал ган хез мәт тә ге ос та лык һәм фи да карь лек, сай ла ган юл га туг ры лык 
тра ди ци я лә ре бү ген ге бу ын тө зү че ләр өчен ла ек лы үр нәк бу лып то ра.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ кол лек ти вын да эш лә ү че ләр гә сә ла мәт лек, Та тар стан Рес
пуб ли ка сы һәм Рос сия Фе де ра ци я се бә хе те өчен хез мәт итү дә яңа уңыш лар те лим.

ТатарстанРеспубликасыПрезидентыР.н.МиҢнЕХАнОВ

Хөрмәтле
камгэсэнергостройлылар!

“Ак Барс” хол динг ком па ни я се” ААҖ җи тәк
че ле ге исе мен нән сез не пред при я ти е нең ое шу
ы на 50 ел тул ган көн бе лән тәб рик итәм!

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ та ри хы ба тыр 
хез мәт үр нәк лә ре нә бай. Тү бән Ка ма гид ро э
лек трос тан ци я сен, Зәй ГРЭ Сын, КА МАЗ кор
пус ла рын тор гыз ган кол лек тив бү ген дә Чал лы 
ка ла сын да гы на тү гел, бө тен рес пуб ли ка да 
һәм иле без нең баш ка тө бәк лә рен дә со ци аль 
объ ект лар, сә нә гать пред при я ти е лә ре тө зү ен 
дә вам итә. Кам гэ сэ нер гос т рой лы лар баш ка ла
быз Ка зан да Уни вер си ада2013 объ ект ла рын 

тор гы зу да гы уңыш ла ры бе лән дә го рур ла на ала лар. 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ – “Ак Барс” хол дин гы ның төп пред при я

ти е лә рен нән бер се. Без дан лы хез мәт юлы уз ган, как ша мас тра ди ци я лә ре 
бул ган һәм ал да гы көн гә ка рап эш лә ү че тө зү че лә ре без нең яңа хез мәт 
җи ңү лә ре нә ире шә чә ге нә ыша на быз. Ма тур хез мәт тра ди ци я лә ре нә ни
гез сал ган һәм алар ны яшь бу ын га тап шы ра ки лү че ве те ран нар, га и лә 
ди нас ти я лә ре ае ру ча их ти рам га ла ек.

Ба ры гыз га да уңыш лар, тот рык лы лы лык, имин лек юл даш бул сын! 
Дан лы тра ди ци я ләр гә һәр ва кыт туг ры бу лып ка лу ы гыз ны те лим!

“АкБарс”холдингкомпаниясе”ААҖгенеральдиректоры,
ТРдәүләтСоветыдепутатыи.М.ЕГОРОВ

Юбилеегызбелән!
50 ел – пред при я тие өчен җит ди юл. Шу

шы юл ны кам гэ сэ нер гос т рой лы лар на мус 
бе лән үт те ләр. КА МАЗ за вод ла рын, Яр Чал
лы ка ла сын, Ка ма аръ я гы тө бә ген дә ге энер
ге ти ка объ ект ла рын тор гы зу да пред при я тие 
төп көч бул ды. Кам гэс лы лар исә бен дә – алар 
сал ган яңа йорт лар да яшә ү че ләр нең, бак ча
лар да тәр би я лә нү че һәм мәк тәп ләр дә уку чы 
ба ла лар ның ку а ныч ла ры. Кам гэ сэ нер гос т рой 
авыл лар да, Чал лы шә һә ре ти рә сен дә бик күп 
объ ект лар җит кер де. Ле нин ор ден лы кол
лек ти в соң гы ел лар да “Ала бу га” икъ ти са ди 
зо на сы, ТА НЕ КО объ ект ла рын да уңыш лы 
эш ләп, дә ү ләт дә рә җә сен дә ге про ект лар ны га мәл гә ашы ру чы олы 
пред при я тие икән ле ген рас лап ки лә. Уни вер си а да2013 өчен 45 мең 
урын лы фут бол ста ди о ны, Кө рәш са рае, “Триумф” спорт ком п лек
сы – ба ры сы да уни каль, тех ник як тан шак тый кат лау лы һәм кыс ка 
ва кыт эчен дә өл гер тел гән ко рыл ма лар. 

Бү ген пред при я тие ве те ран на ры на зур рәх мәт бел де рә се ки лә. 
Алар – Кам гэ сэ нер гос т рой ның дан лы та ри хын ту ды ру чы лар, бү ген 
яңа үр ләр яу лар га алы ну чы яшь ләр гә үр нәк күр сә тү че ләр.  

Рес пуб ли ка ның тө зе леш ком п лек сы ал дын да тор ган бу рыч лар
ның мө һим ле ген аң лап эш йөр тү че, һө нә ре нә туг ры ка лу чы, хез
мәт тә ма тур нә тиҗә ләр гә ире шү че кол лек тив ка рәх мәт.  

Ба ры гыз га да исән лексау лык, имин тор мыш, хез мәт уңыш ла ры 
те лим!

ТРтөзелеш,архитектураһәмТКХминистрыи.ә.ФәйЗуЛЛин

Хөрмәтле“Камгэсэнергострой”
ветераннарыһәмхезмәткәрләре!

Чал лы хал кы Кам гэ сэ
нер гос т рой кол лек ти вы
ның сә нә гать һәм граж
дан лык объ ект ла рын тө
зү дә һәм үз гәр теп ко ру да 
куй ган ты рыш лык ла рын 
юга ры бә я ли. Уз ган яр
ты га сыр да пред при я тие 
йөз ләр чә мө һим объ ект ны 
саф ка бас тыр ды: гид ро э
лект рос тан ци я ләр, ка тыр
гыкә газь ком би на ты, чис
тар ту ко рыл ма ла ры, то рак 
йорт лар, со ци альмә дә ни 
объ ект лар һ. б. Алар ба ры
сы да без нең өчен бер дәй 
әһә ми ят ле һәм пред при
я ти е нең та ри хи елъ яз ма
сын да урын ал ган.

Тө зе леш ве те ран на ры на һәм бар лык кам гэ сэ нер гос
т рой лы лар га исән лексау лык, тө зе леш тә яңа уңыш лар 
те лим.

ЯрЧаллышәһәрехакимеВ.Г.ШәйХРАЗиЕВ

Кадерлеколлегалар,
“Камгэсэнергострой”ААҖхезмәткәрләреһәмветераннар!

Дан лы кол лек ти вы быз ны яр ты га сыр лык юби лее бе лән кот лап, 
ма тур хез мәт үр нәк лә ре бе лән олы тө зе леш оеш ма сы ның аб ру ен ны
гы ту чы лар га рәх мәт бел де рә сем ки лә. Кам гэ сэ нер гос т рой – дә ү ләт 
дә рә җә сен дә әһә ми ят кә ия бул ган про ект лар ны га мәл гә ашы ру чы 
пред при я тие. 1969 ел да кам гэ сэ нер гос т рой лы лар ал ды на КА МАЗ 
ав то ги ган тын, Ак ка ла быз ны, сә нә гать һәм авыл ху җа лы гы зо на ла
рын тор гы зу бу ры чы ку ел ды, һәм кол лек тив бу бу рыч лар ны уңыш
лы баш ка рып чык ты. Без нең тө зү че ләр бү ген ге көн дә дә сы нат мый: 
Уни вер си а да объ ект ла ры ва кы тын да тап шы рыл ды, “Ала бу га” ае рым 
икъ ти са ди  зо на сын да, ТА НЕ КО объ ект ла рын да, Ин но по лис шә һә рен
дә эш дә вам итә.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ кол лек ти вы – һө нә ри ос та лык, тәҗ
ри бә һәм иҗа ди ом ты лыш лар җы ел ма сы ул. Пред при я ти е нең төп 
бай лы гы – аның ке ше лә ре. Ве те ран на ры быз га ае рым рәх мәт лә рем не 
җит ке рә сем ки лә. Алар ның фи да карь хез мә тен нән баш ка Кам гэ сэ нер
гос т рой ның бай та ри хы да, кы зык лы ки лә чә ге дә бул мас иде. Ә бү ген 
без нең яшь лә ре без тө зе леш тә зур кү ләм ле һәм әһә ми ят ле про ект лар ны 
тор мыш ка ашы ра лар. “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ Ка ма аръ я гын да гы 
күп про филь ле эре тө зе леш оеш ма ла ры ның бер се бу лып ка ла би рә. 

Юга ры һө нә ри ос та лык ка ия кол лек ти вы быз ның ал да тор ган бу рыч лар ны уңыш лы баш ка рып 
чы га ча гы на һәм Кам гэ сэ нер гос т рой ның та ри хи елъ яз ма сын хез мәт җи ңү лә ре бе лән та гын да ту
лы лан ды ра ча гы на ши гем юк. 

Бәй рәм бе лән сез не, хөр мәт ле кам гэ сэ нер гос т рой лы лар! Бик ки рәк ле һәм күр кәм хез мә те гез дә 
уңыш лар те лим!

ТРдәүләтСоветыдепутатыА.С.ЕВдОКиМОВ

Хөрмәтле“Камгэсэнергострой”
ААҖхезмәткәрләре!

Дан лы пред при я ти е гез нең ое шу ына 50 ел тул
ган көн бе лән ба ры гыз ны да их лас кот лыйм!

Сез – Яр Чал лы ка ла сы ның һәм Ка ма аръ я гы
ның за ман ча йө зен ту ды ру чы һө нәр ия лә ре. Сез
нең юга ры ос та лы гы гыз нә ти җә сен дә Рос си я нең 
төр ле тө бәк лә рен дә йөз ләр чә сә нә гать объ ек ты 
ка лык ты. КА МАЗ, Тү бән Ка ма ГЭ Сы, Зәй ГРЭ
Сы, Чал лы да гы һәм Ка зан да гы җы лылык үзәк лә
ре, Курск, Тверь өл кә лә рен дә ге һәм Баш кор тос
тан да гы энер ге ти ка объ ект ла ры – шун дый лар.  

Тө зе леш тә уңыш ның төп шар ты – ке ше ләр, 
үз эш лә ре нә би рел гән һө нәр ос та ла ры, на мус лы 
хез мәт ия лә ре. Кам гэ сэ нер гос т рой елъ яз ма сын да 
эш күр сәт кән ир ләр нең, кү ре нек ле шә хес ләр
нең исем нә ре ла ек лы урын алып то ра. Бы ел без 

ле ген дар тө зү че Ев ге ний Ни ка но ро вич Ба тен чук ның ту у ы на йөз ел ту лу ны 
бил ге ләп үт тек. “Ба тя” без нең кү ңел ләр дә ти рән эз кал дыр ган шә хес. Аның 
җи тәк че ле ген дә тө зел гән масш таб лы ком п лекс лар да бө ек тө зү че нең як ты ис
тә ле ге мәң ге ләш кән. 

Пред при я ти е нең үсе ше нә зур өлеш керт кән ве те ран нар га һәм кол лек тив та 
хез мәт тра ди ци я лә рен дә вам ит те рү че ләр гә рәх мәт бел де рер гә рөх сәт ите гез. 

Сә ла мәт лек, кү ңел кү тә рен ке ле ге, тө зе леш тә яңа иҗат үр лә ре нә ире шү е гез
не те лим! 

ТатарстанРеспубликасыныңберенчеПрезидентыМ.Ш.ШәйМиЕВ
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Эчкерсез сөйләшү

Рамил Фоатович журналистларны
кыска гына вакыт эчендә ялан кырда
куәтле КАМАЗ заводларын һәмЧаллы
каласынторгызганбайтарихлы,олыком
паниянеңданлыүткәнебеләнтаныштыр
ды. “Камгэсэнергострой” берләшмәсен
төрлееллардаҗитәкләгән,исемнәреил
гәтаралганлегендартөзүчеләрне–Н.М.
Иванцов,В.А.Альфиш,Е.Н.Батенчукһ.
б.искәалды.“Төзелешнеңиңкызганчо
рындаколлектив100меңнәнартыккеше
неберләштергән.Безандыйзурсаннар
беләнмактанаалмыйбыз.Ләкин тарих
күпмедердәрәҗәдәкабатлана–“Камгэ
сэнергострой”бүгеняңазаманчашәһәр
–Иннополиснысалудакатнаша.Төрле
масштаблысәнәгатьобъектлары,соци
альәһәмияткәияобъектларсалуныдә
вамитә”,–дидеул.“Камгэсэнергострой”
ААҖнеңструктурасытурындасөйләде,

соңгыеллардатапшырылганэре
объектларныбарлады.

Генеральдиректор “Камгэсэ
нергострой”ныатомэлектрстан
цияләре төзелешләренә алы
ныргасәләтлепредприятиедип
саный.ТатарАЭСытөзелешекуз
галса, һич икеләнүсез, беренче
булыпкерешүөченәзерлекэш
ләреалыпбарылуынбелдерде.
Буочрактасүзҗитәкченеңшәхси
амбицияләрен канәгатьләндерү

генәтүгел,әбәлкибөтенколлективның
җитдибурычларүтәүгәсәләтлебулуын
дәлилләүтурындабарадипаңларгаки
рәктер.

“Безһөнәриәзерлегебезнеэшбелән
исбатлапторыргатиешбез”,–дидеРа
милШәйдуллинһәмбунисбәттәнтөбәк
ләргәчыгуныбиккызыклыһәмкирәкле

тәҗрибәдипатады.“Миңа,яшьҗитәкче
буларак, төбәкләрдә “Камгэсэнергост
рой”ныбелүчеләр,танучыларкүпбулу
ынкүрүкүңелле.Тарихтаэзе,илдәисе
мебараның.Читкәчыгабыз,федераль
әһәмияткәиязаказларүтибезикән,без
Республикабызныңдәрәҗәсенә,исеме
нәлаеклыкомпаниябулыпкалыргабу
рычлы”,–диптәассызыклады.

РамилФоатовичтөзелештәяңалыкка
омтылуныхуплавынбелдерде.Үзехез
мәттәҗрибәсеузгантөзелешләрдә–юл
лар,күперләрһәмметросалудакызыклы
заманчаысуллар кулланылуы хакында
сөйләде. Сүз уңаеннан, үзенчәлекле
корылма буларак, “КазанАрена” ста
дионынмисалга китерде. Универсиада
объектларытөзелгәнчорда“Камгэсэнер
гострой”ААҖбеләнҗитәкчелекиткәнА.
С.Евдокимовныңшундыйколачлыһәм

катлаулы эшләр  өченҗавап
бирердәйкыюлыккаиябулуы
насоклануынбелдерде.

РамилФоат улы төзелеш
аксакалларына,хезмәтбатыр
ларынакаратаихтирамлымө
нәсәбәте һәм алар алдында
зурҗаваплылыктоюыхакында
да сөйләде. “Күкрәген орден
медальләркаплаганмөхтәрәм
ветеран белән очрашу мә
лемине бик дулкынландыра,
җаваплы имтихан тоту белән
бер ул”, – диде.  Ак калабыз
Чаллыны үз итүе турында да
белдерде.

Күп профильле 16 предприятиене
берләштергән“Камгэсэнергострой”ААҖ
катлаулы төзелешләргә алынырдай
оешмаикәнлегенэштәкүрсәтә.Бүгенге
эшмәйданнарыһәмкиләчәккәпланнар
турында сөйләгәндә, сәнәгать объект
ларыннаниңҗаваплыларыһәмҗитди
ләре – ТАИФның “Ароматика”сыбелән

ТАНЕКОның чистарту корылмалары
телгәалынды.

Социаль әһәмияткә ия объектларга
килгәндә, атомтөшмедицинасы үзәге,
БСМП,кансалуүзәкләренһ.б.төзептап
шырганкамгэслыларгаКазанкаласының
15 нче хастаханәсенреконструкцияләү
бурычыйөкләнәчәкикән.

Торак төзелеше актуаль юнәлеш
ләрнеңберсебулыпкала.Башкаланың
“Салават күпере” торак комплексында
камгэслылар100меңквадратметрторак
мәйданыҗиткерергәтиешләр,беренче
йортларны 2015 елныңҗәенә өлгертү
күздә тотыла. Чаллыда исәМәләкәс
аръягынаинвестицияләркертүпланлаш
тырыла. “Безнең объектларның күбесе
бюджетныкы,дәүләт заказынүтибез,–
дидегенеральдиректор.–Ләкинбүген
гешартлардабезүзебезнекентөзептә
базаргачыгарыргатиешбез.”

Сәнәгать объектларымы ул, торак
төзелешеме, һәркайда яңа заманча
ысуллар белән эшләүмаксатка яраш
лы санала һәм хуплана. Бу нисбәттән
РамилШәйдуллинИннополиснымисал
итепкитерде.“Гаҗәеппроект,бикуйлап
эшләнә,–дипүзмөнәсәбәтендәбел
дерде.–Биредәинженерлыккорылма
ларынсалу,юллартөзү,монолитбетон

кою,фасад кору–барысыда заманча
материаллар, алдынгыысуллар белән
эшләнә. Уңайлыклар да булдырыла,
шул ук вакытта табигатькә зыян китер
мәү һәрвакыт күз уңында тотыла”. Күп
катлыйортларсалубеләнбергә,теләге
булганнарга,фәннишәһәрчектәшәхси
торакҗиткерүмөмкинлегедәбиреләчәк
икән. “Камгэсэнергострой” компания
се,башкагенподрядоешмаларыбелән
бергә, үз участогы өчен (университет
бинасы,спорткомплексыһәмтулайто
раклар комплексы – ред.) җаваплылык
тоепэшли.  “Иннополистагыобъектлар
ТатарстанПрезиденты күзәтчелегендә,
шуңа күрә алар билгеләнгән вакытка
өлгерергәтиеш”,–дипбасымясадыге
неральдиректор.

БарлыктөрзаказларныүтәүдәТөзе
леш индустриясе предприятиеләренең
өлеше зур. “Камгэсэнергострой” ААҖ
составындагы заводларяңашартларга
яраклашабара,модернизация процес
сын үтә.УлАкционерлыкҗәмгыятенең

Директорлар советы тарафыннан рас
ланган махсус программа нигезендә
башкарыла.ТүбәнбьефтагыИзмәбетон
заводы,“КамгэсЗЯБ”,“ЗЖБИ210”–бай
тарихлы, үз традицияләре белән яши
торган предприятиеләр.Яңарышалар
ныңбарысынадакагылачакһәмкуәтлә
ренарттырумөмкинлегебирәчәк.

Яңача эшләү дигәндә, әлбәттә,
кадрлар әзерләү мәсьәләсе дә алгы
плангачыга.Бууңайдан“Камгэсэнергос
трой”ныңкүптәнгесыналганпартнерла
ры–Чаллыдагытөзелешколледжлары
һәмФедеральуниверситетныңтөзелеш
факультеты белән максатчан хезмәт
тәшлек күздә тотыла.РамилФоатович
“Камгэсэнергострой”дакадрларәзерләү
киләчәктәпланлырәвештәалыпбары
лачагынаышандырды.

КамГЭСтаяшьбелгечләрнеторакбе
ләнтәэминитүпрограммасынбулдыру
планлаштырылаикән.Яшьләрнешушы
юлбеләнкызыксындыру,эшкәҗәлепитү
“АкБарс”холдингкомпаниясенеңсәясә
тендәдәяңгыраштапкан.

Журналистларның:“Сезидарәиткән
чортарихканибеләнкерепкалырикән?”
–дигәнсоравынРамилФоатулы:“Мин
“Камгэсэнергострой”ны киләчәктә төр
леюнәлешләрдәэшлиторган,аягында
ныкбасыпторучыэрекорпорациябула
раккүзаллыйм”,–дипҗаваплады.Һәм
ирешелгәннәртурындасоңракочрашып
сөйләшергәвәгъдәитте.

РизидәКАМАЛОВА

Ра мил Шәй дул лин:

“Кам гэ сэ нер гос т рой”А АҖ ге не раль ди рек то ры Ра мил Шәй дул лин рес пуб ли ка мас са кү ләм мәгъ лү мат 
ча ра ла ры вә кил лә ре бе лән оч раш ты. Оч ра шу “Кам гэ сэ нер гос т рой”ның ил ле ел лы гы уңа ен нан оеш ты
рыл ды, һәм ан да сүз ни гез дә ком па ни я нең үт кә не, бү ген ге се һәм ки лә чә ге ха кын да бар ды. Ге не раль ди
рек тор олы тө зе леш оеш ма сы ның рес пуб ли ка да һәм ил дә тот кан уры ны, дә рә җә се, кыйб ла сы ту рын да 
сөй лә де. “Чал лы ка ла сын һәм КА МАЗ за вод ла рын ни ге зен нән баш лап кор ган эре кор по ра ция ки лә чәк тә 
дә ая гын да нык ба сып то ру чы, кат лау лы объ ект лар ны тө зер гә сә ләт ле ком па ния бу лып ка лыр га ти еш”, 
– ди де ул.  

Хезмәтуңышлары
сезгә!

Ме нә 50 ел ин де дан лы Кам гэ
сэ нер гос т рой кол лек ти вы Та тар
стан Рес пуб ли ка сы һәм иле без нең 
тө зе леш елъ яз ма сын да үз эзен 
кал ды ра ки лә. Ак ка ла га һәм КА
МАЗ кор пус ла ры на, Тү бән Ка ма 
ГЭ Сы на һәм Зәй ГРЭ Сы на, баш ка 
бик күп сә нә гый һәм со ци альмә
дә ни объ ект лар га кам гэ сэ нер гос
т рой лы лар ның кө че һәм кү ңел 
җы лы сы са лын ган. Кол лек тив 
бү ген дә үз ал ды на ку ел ган җит
ди бу рыч лар ны үтәп чы гар га сә
ләт ле. Чөн ки кам гэс лы лар – бик 
авыр шарт лар да да сы нат мас ка 
өй рән гән фи да карь хез мәт ия лә ре 
алар. Кол лек тив, ире шел гән нәр дә 
ге нә тук тал мый ча, 50 ел эчен дә 
туп лан ган тра ди ци я ләр не сак лап, 
үсеш нең яңа юнә леш лә рен эз лә ү
не дә вам итә.  

Пред при я ти е нең яр ты га
сыр лык юби ле ен бәй рәм ит кән 
көн нәр дә бар лык кам гэ сэ нер
гос т рой лы лар ны кай нар кот лап, 
алар га сә ла мәт лек, имин тор
мыш, га и лә бә хе те те лим. Иҗа
ди хез мә те гез дә яңа ка за ныш лар 
на сыйп бул сын! 

“Камгэсэнергострой”ААҖ
генеральдиректоры

Р.Ф.ШәйдуЛЛин

иннополистөзелешендә

Чаллыдагы«Салаваткүпере»балаларбакчасы

КазандагыКансалуүзәге
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нигъмәтуллаТөхвәтулла
улыАбдуллин– Ле нин ор де ны 
ка ва ле ры, Со ци а лис тик Хез мәт 
Ге рое, Яр Чал лы шә һә ре нең 
мак тау лы граж да ни ны, ле ген
дар бри га дир.

– Чаллы
җирлегендә
б аш л а н ы п
киткәнискит
кеч олы тө
зелешкәиле
безнеңбөтен
п о ч м а к л а 
рын нан  да
диярлек бик
күп энтузи
астларкилде.
МинКамгэсэ
нергостройда, дөресрәге, аның
бүлендек оешмасы “Металлур
гстрой”да,1971елдаэшлибаш
ладым.Без КАМАЗ, “Камснаб”
складларынтөзедек.Коюзаво
дыныңнигезеннән башлапбез
торгыздык. Кыш, 30 градуслы
салкыннар...Әлегә оешканлык
таҗитепбетми.Шуңакүрәмин
“Металлургстрой” оешмасының
парткомутырышында,һәрбри
гадагабилгелебернигезнетор
гызуныберкетергәкирәк,дигән
башлангыч белән чыктым.  Ә
бригадирларберсеналыпбер
сенкуяторгантүгел–И.Тихо
миров,Н.Соловьев,Н.Шемякин,
А.Новолодский...Менәшуннан
индеһәркайдатәртипурнашты,
үзараярышыпэшләүбашланды,
эштемпыүсте...

Аннары һәр бригадафун
даментларны  монтажлауга,
ростверклар урнаштыру һ. б.
өченәзерлибашлады.Аннары
безнеңбригаданыэретүмичен
монтажлау эшенә куйдылар.
Соңрактагыняңабурыч–чис
тарту корылмалары куелачак
станциябинасынтөзергәкирәк.
Улиң катлаулыэшбулыпистә
калган.Шулайдабезбөтенты
рышлыгыбызныҗигеп,алдынгы
урынгачыктык.

Барлык камгэсэнергострой
лыларныдабәйрәмбеләнкот
лап,исәнлексаулык,яңаданяңа
хезмәтуңышларытелим.

Сәлмән Акмал улы Хәй
ретдинов – “По чет бил ге
се” ор де ны 
ка ва ле ры, 
“Бө ек Ва
тан су гы
шы ел ла
рын да фи
да карь хез
мәт  өчен” 
ме да ле ия
се, хез мәт 
ве те ра ны.  

– Камгэсэнергостройның 5
нче автохуҗалыгына машина
йөртүче булып эшкә килдем.
МинеВладимирФедоровичРос
ляковүзекабулитте.ЗәйГРЭсы
төзелешендәдә,ТүбәнКамаГЭ
Сынкорудадакатнашыргатуры
килде.Ул вакытта барыбызда
бергаиләдәйэшләдекбитбез,
“булсын”дипэшләдек.Һәршим
бә саен эшкә чыга идек, чөнки
төзелештукталыптормый,мате
риалларкирәк.Минемүземнең
иңкүпташыганматериалбетон
булгандыр,мөгаен.Төзелешнең
төпчималышулиде.

БезКамгэсэнергостройбелән
бергәбербөтенидек.Улвакытта
КамГЭСныбездән,әбезнеаңар
данбашкакүзалдынадакитерә
алмыйидек. КамГЭСбулмаса,
безбулмасак,шундыйматуршә
һәрдәяшәридекмесоң?

СанияФатыйхкызыдуби
нина – Кам гэ сэ нер гос т рой ның 

“ Т а  т э  н е р 
го ме ха ни за
ция” оеш ма
сын да эш ләп 
ла ек лы ял га 
чык кан хез
мәт ве те ра
ны.  

–МинКа
ма Тамагы
районының
Я ң а  С а л а
а в ы л ы н д а
тудым.  Ту

ганнарыбызбарысыдаКазанга
киткәч,әтидә,өйсалып,Казанга
киткән.Әнинебикхәтерләмим,
аныңчирләпятканыгынахәте
ремдә.Улүлгәчүзебезнеңавыл
дан,үзебезнеңурамнанүгиәни
килде.Үгиәниәтибарвакытта
какмады,сукмады.Әтием1942
елныЛенинградтаһәлакбулды.
ЭнемГабдуллабеләнүгиәника
рамагындакалдык.Авырлыкны
күпкүрдекбез.Сугышвакытын
да солдатларга телогрейка да
сырдым,торфтакистем,печән
дәчаптым,эрләдемдә,бәйлә
демдә.

...Аннары ел артыннан ел
узды.Тормышка чыктым.Кама
ярыбуендазуртөзелешбашлан
гач,бездәЧаллыгаюлтоттык.
Баштамалосемейкада тордык,
аннары 2 бүлмәлефатир ал
дык.Мин Камгэсэнергострой
ның “Татэнергомеханизация”
оешмасына эшкә кердем. 1970
елдан1987елгакадәршарнир
лы вышкада эшләдем. Күпер
кораторганҗирдәдәкатнаштык.
Командировкаларгадайөрдем:
Шилнәбаш,“Татарстан”совхозы,
Менделеевск.Ә ике улым өй
дәкала...Зарланмадык.Үзебез
өчен эшләдек бит. Әнә нинди
матуршәһәрдә торабыз хәзер.
УлвакыттаКамГЭСшәһәребез
неңтөпоешмасыидебит.Шул
оешмадаэшләвеңбеләнничек
горурланмыйсыңинде?


Мәхтүмә Гомәр кызы

ГыйльмановаМадъярова – 3 
нче дә рә җә Хез мәт Да ны ор
де ны ка ва ле
ры, хез мәт ве
те ра ны, “Кам
гэсРБЗ” ве те
ра ны, КА МАЗ 
тө зе ле ше удар
ни гы, “Ае ру ча 
хез мәт өчен”, 
“Фи да карь хез
мәт өчен” ме
даль лә ре ия се.  

–Фидакарь хезмәт,  үзара
ярдәмләшеп, тырышып эшләү
белән истә калган ул еллар.
Буш кырда диярлек башланып
киткәнзуртөзелешулелларда
һәркемнән шуны таләп итте.
Бай тарихлы Камгэсэнергост
ройдаэшләвембеләнгорурла
нам,билгеле.Горурланмаслык
мыни?Мин үзем төзелештәге
хезмәт юлымны 1964 елның
февралендә Гидростройның 4
нче төзүмонтаж идарәсендә
бетон салучы булып башлап
җибәрдем.1966елдабригадир
итептәкуйдылар.Эшкәиртәрәк
килергә тырышам. Көнлек эш
небилгеләргә,материалларны
барларгакирәк.Коллективыбыз
бердәм,татубулды.50гәякын
кешеидебригадамда,4звенога
бүленепэшлиидек.Авырбулса
да, күңелле булды ул чаклар.
Бер шимбәне дә калдырмый
эшләдек.Шлюзкорылмаларына
беренчекубометрбетонсалып
йөргәнәнәшулчаклар,көчдәрт
ташып торган яшьлек еллары
сагындырахәзер.Аннары,1972
елдан, измәбетон заводының
арматура челтәрләр һәм кар
каслар җитештерү цехында
арматурачы булып эшләдем.
Электр белән эретеп ябышты
ру һөнәрен дә үзләштердем.
Эшләү дәверендә дә, шәһәр
Советыдепутатыбулыпторган
чорда да бик күп җитәкчеләр

беләнаралашыргатурыкилде.
Бигрәктәүзэшенәихласкүңел
дәнбирелгәнАлексейАлексее
вичБыкадоровкебекталантлы,
искиткеч кешелекле белгечләр
беләночраштырганязмышыма
меңрәхмәтлемин.

нурия Тимергали кызы
Гыйльметдинова – “Ав то

за вод строй” 
оеш ма сын да 
эре теп ябыш
ты ру чы һәм 
м о н  т а ж  ч ы 
бу лып эш лә
гән хез мәт 
в е  т е  р а  н ы ,  
“Хез мәт тә ге 
ба тыр лы гы 
өчен” ме да ле 
ия се. 

–Төзелештәэшләгәнеллар
онытылмый,җуелмасхатирәбу
лып күңелдә саклана.Чаллыга
килүбеләндиярлекмине“Авто
заводстрой”ның4нчетөзүмон
таж идарәсенә эшкә алдылар.
Арматурацехынакулданэретеп
ябыштыручыбулып урнаштым.
Диаметры дүрт сантиметрлы,
бишәрметрозынлыктагыарма
тураныкөчәнепташыйм.Җилкә
ләремсуелыпбетте.Ләкинбер
кешегә ләммим, бер сүз әйт
мим, көләрләр, булдыксыздип
әйтерләрдипкуркам.

Шулайүҗәтләнепэшлиэшли
көчемдәартты.Идарәбашлыгы
АлександрСергеевичЕвдоки
мовМактау грамоталары тап
шыргандакулынкыскач:“Ничего
себе”,–дипкуяторганиде.

Осталыгым да көннәнкөн
артабарды.Әйбәтэретепябыш
тыручыларныңшәхсикеләймәсе
булабит,миңадабирделәр.Ан
нарыӘхмәдиФилипповбригада
сынамонтажчыбулыпкүчтем.

Очаркошларгынаменәал
ганюгарылыктаэшләгәнчаклар
булды. Бригадир разрядымны
бишенчегә күтәрәмдигән иде,
ризалашмадым.Өченчеразряд
беләнэшләүчеләрдәбарбит,ә
акча бригададанбүленә,шуңа
күрә,намусымҗитмәде.

Бригададагыиратларихти
рамитәләридеүземне,ялгыш
кынасүгенепҗибәрсәләрдәга
фуүтенәләр.

Чаңгышуарга яратам, төз
атам,КамГЭСныңданыняклап
ярышларда катнашам.Бер за
манКамАЗныңРИЗынакүчәргә
кыстыйларбитмине.Имеш,би
шенчеразрядлыэретепябыш
тыручы итеп алалар да, мин
эшләмичә,спортбеләнгенәшө
гыльләнәсебулам.Үземияләш
кәнколлективкахыянәтитәмме
соң?!Эштәнбушаганвакытым
да,ялкөннәрендәдәшөгыльлә
нәаламбитминспортбелән.

КамАЗ заводлары, ГЭС,
ЗТЭО, КБК,ЖБИ– барысыда
безнең куллар аша үтте. Кою
заводыныңфундаментларын,
ЖБИдагытирәнкотлованнарны,
Двигательләрзаводыныңэмуль
сияканалларынтөшләремдәәле
дәкүрәм.Двигательләрзаводы
ныңминябыштырганфермала
ры янгыннан соң да сынмады,
бөгелделәргенә.Улфермаларны
Валераисемлекомандировкага
килгән оста эретеп ябыштыру
чыгайөкләгәннәриде,улчирләп
китте.Әзаводнытүбәябучылар
гатапшырырвакытҗиткән.Про
рабПавелАпексимов: “Синең
келәймәң бар, Нурия, тырыш
инде”,–ди.Аныңсүзентыңлап,
калганбөтенфермаларнымиңа
ялгаргатурыкилде.

Җәрәхәтләр дә алгала
дым. ЗТЭОда эшләгәндә ар
матура эчемне тишеп керде.

“Ашыгыч ярдәм” белән алып
китеп,тегепкайтардылар.Бер
вакытэлектродбеләнаягымны
пешердем. Ярасы төзәлмичә,
озаккынааксаклапйөрергәтуры
килде.Тәнемдәгеочкынчәчрәп
пешкән, киселгән урыннар күп
тәнҗөйләндеинде,истәлекләре
генәкалды.

Яшьлегемә кире кайтсам
да,барыбертөзелешнесайлар
идем,чөнкибалаларыма,онык
ларымагорурланыпкүрсәтерлек,
сөйләрлекэшләрембар:гигант
заводларда,шәһәрдәкешеләр
күзалдында.

Мин эшләгән “Автозавод
строй” КамГЭСта да,шәһәрдә
дәабруйлыоешмаларныңберсе
исәпләнде. Күпмеҗитәкчеләр
үсепчыктыбитаннан!Монысы
да безнең өчен куаныч. Анда
минембеләнэшләгәнкешеләр
күп,аларминемөченякын,ка
дерле...

Сөббух Вәли улы Хафи
зов– Ав то мо биль тран с пор ты 
ида рә се 
ве те ра
ны,  ике 
Хез  мәт 
Да ны ор
де ны ка
ва ле ры, 
К А  М А З 
тө зе ле
ше удар
ни гы.

– Тө
зелешкә
мин1969
елныңно
ябрьаендакилдем.Бөтенсоюз
комсомолудартөзелешеигълан
ителдебит,ничекиндешуннан
читтә каласың?! “Камгэсэнер
гострой” автохуҗалыкларының
берсендәэшлибашладым.Ко
лоннабашлыгыәйтә,җыйүзе
ңәбригада, ди.Берай эчендә
унмашинаҗыйдыкбез.Белгән,
ышанычлыегетләрне эшкә ча
кырдым.Лесоцех янында при
чалгаМәскәүдән баржа белән
төзелешөчен кирәклематери
алларкилә,безшуннанобъект
ларгаташыйбыз.

Берике елдан яңа маши
налар кайта башлады –МАЗ
лар,КрАЗлар...Китте төзелеш:
йортлар, мәктәпләр, балалар
бакчалары, кинотеатрлар бер
берартлыкалка.Бригадирлар,
бригадалар да күбәйде. Үзара
ярышларбашланды.

Төзүчеләрнең эшендәөзек
лек булмасын өчен материал
җитәргә тиеш.ТүбәнКамадан,
Әлмәттәнтимерюлбуенчавагон
беләндәкилдеулматериаллар.
Күпме километр юллар узып,
без ташыдык аларны.Әлебит
аныңрәтлеюлларыдаюк.Йөз
меңләгән төзүчене, меңнәрчә
объектларныүз вакытындабе
тон, измә, кирпеч, тимербетон
эшләнмәләр,капламплитәләре
белән тәэминитеп торырга ки
рәкиде.Улвакыттауктанылган
ВәзыйхМәүликов,ВикторФили
монов,АлександрЗотов,Геворг
Геворгян бригадаларына төзе
лешматериалларынбез ташы
дык.Вакытбеләнсанашмыйча,
иртәнге таңнан караңгы төнур
тасынакадәрэшлиидек,берял
күрмәдек.Күрергәвакыт таюк,
эшләргәкирәк.Минембригадада
30машина,60кеше,төрлемил
ләт кешеләре: әзербәйҗанда,
әрмән,украиннарда.Тырышып
эшләделәр,фатирларалдылар,
балаларүстерделәр.Хәзеринде,
кызганыч,бергәэшләгәндуслар,
хезмәттәшләрсафысирәгәяба
ра.Гомерләрузашул...

Бер сорауга – бер җавап

50 ел лык юби ле ен бил ге ләп үтүче “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
ААҖ тө зе гән объ ект ла ры, уң ган хез мәт кәр лә ре, фи да
карь тө зү че лә ре бе лән хак лы рә веш тә го рур ла на ала. 
Гү зәл ак ка ла быз ны, ку әт ле КА МАЗ ав то ги ган тын баш
лап тө зү че ләр нең тор мы шын да бай та рих лы Кам гэ сэ
нер гос т рой җу ел мас эз кал дыр ган...

1966 ел.10августтаТүбәнКамаГЭСытөзелешендәистәлекле
вакыйгабулды:гидроузелныңсукорабларыйөриячәккорылма
ларынаберенче кубометрбетон салынды.Бумактаулыэшне
«Гидрострой»ның 4 нче төзүмонтаж идарәсеннәнМәхтүмә
Мадъяровабригадасыбашкарды.ӘберенчебетонныКамГЭСның
автотранспорт хуҗалыгымашина йөртүчесеАнатолийФомин
алыпкилде.



8 август, 2014 ел 5

Бер сорауга – бер җавап

МаратВагыйз улы Риз
ванов – Та тар стан Рес пуб ли
ка сы Тө зү че ләр бер ле ге ди рек
то ры урын ба са ры, Та тар стан 
Рес пуб ли ка сы ның ат ка зан ган 
т ө  з ү  ч е  с е , 
Та тар стан 
Рес пуб ли ка
сы һәм Рос
с и я  Ф е  д е 
ра ци я се нең 
м а к  т а у  л ы 
т ө  з ү  ч е  с е , 
Х а  л ы к  л а р 
дус лы гы ор
де ны ка ва
ле ры.

–Хәзергевакыттаминнәрсә
гәия–байтәҗрибә,күпдуслар,
хезмәттәшләр – барысы өчен
дәКамгэсэнергостройгабурыч
лы. Биредә эшләү дәверендә
миняхшыинженерлыкәзерлеге
үттем.Төзелешкәмастербулып
килдем, аннарыпрораб, өлкән
прораб,СМУбашлыгыбулдым,
комсомолда, партия эшендә
эшләдем. КАМАЗ һәмшәһәр
төзелешенең штаб башлыгы
вазифаларын башкардым,Ав
тозаводстройның партком сек
ретаре булдым.Шуңа күрә дә
миңаАвтозаводстрой да, Кам
гэсэнергостройдабиккадерле.
Энергиянекаякуяргабелмәгән
вакытларидеул,энтузиазмта
шыптора.Безгәэшкенәкирәк
иде.Әэшебезиҗади,яңалыкны
барлыккакитерүче,кешеләрбе
ләнбәйләнешле.

Төзелеш, гомумән, бик кы
зыклыэшбитул.Минәлеһаман
да төшемдәКАМАЗныңикенче
чиратыобъектларынсафкакер
түчорларынкүрәм.Термогаль
ваника,конвейерныңикенчели

ниясентапшырувакытларында
бик авыршартларда эшләргә,
инженерлыктехник карарлар
кабулитәргә,субайларныалыш
тырырга,корылмаларнысүтәргә
дәтурыкилде.

КАМАЗтөзелешеелларында
кешеләрарасындагыүзарамө
нәсәбәтләриңзуррольнеуйна
ды.Барытиктөзүчеләрарасын
да гынашундыймөнәсәбәтләр
буладырул.Чөнкитөзелештәүз
һөнәрләренең осталары эшли.
Һөнәриосталарданбашкабер
ниндиобъекттатөзелми.

ХезмәтбиографиямдәЕ.Ба
тенчук,В.Фоменко,Х.Шәйхетди
новкебекшәхесләрмиңаһәрва
кытбулышып,теләктәшлекбел
дерептордылар,дөрескарарлар
кабулитәргәөйрәттеләр.

Камгэсэнергостройныңкилә
чәгеһичшиксезбарһәмбулырга
тиеш.Шунсыз булмый. Камгэ
сэнергострой–төзелештарма
гының әйдәп баручысы, аның
киләчәге эре промышленность
объектлары белән бәйле бу
лыргатиеш.Оешматөзүчеләре
киләчәктәдәреспубликабызның
чәчәкатуыөченбөтенкөчләрен
куярлардипуйлыйм.

әнәсРифкатьулыГыйз
зәтуллин
–  тө зе леш 
ин дус т ри
я сен үс те
рү бу ен ча 
ди рек тор

–Гүзәл
Ч у л м а н
буендагы
Ак каланы
корган, ку
әтле  КА

МАЗзаводларынторгызганолы
төзелеш оешмасының ярты
гасырлык күркәм тарихы бар.
Шушы төбәктә яшәүче бик күп
кешеләрнеңязмышышушытөзе
лешләрбеләнбәйләнгән.Илнең
төрлепочмакларыннанҗыелган
белгечләр, төзелеш осталары
Чаллы туфрагында төпләнеп
тормыш корган.Удар төзелеш
ләрнең,фидакарьтөзүчеләрнең
даны бөтен илне шаулаткан.
Алар барысы да үз хезмәтлә
ренеңматурнәтиҗәләребелән
хаклырәвештәгорурланаала.

Төзелешиндустриясепред
приятиеләредә,нигезсалынган
көннәреннән алып,шушыолы
төзелешләр өчен эшләде һәм
эшли. Бүгенге көндә безнең
алда заводларны модерниза
цияләү бурычы тора. Яңарыш
“Камгэсэнергострой” ААҖнең
Директорлар советы тарафын
нанрасланганПрограмманиге
зендәалыпбарыла,һәмул,иң
беренчечиратта,түбәнбьефта
гыизмәбетонзаводынакагыла
чак. Күзәнәкле бетон заводын
модернизация процессындагы
предприятиедияргәбула–анда
җитештерүпроцессынавтомат
лаштыру дәвам иттереләчәк.
Үзгәрешләр, әлбәттә, Тимер
бетонэшләнмәләрзаводынада
кагылачак.

Төбәктә конкуренция көчле,
шуңакүрәбезбазаргакөндәш
леккә бирешмәстәй продукция
алыпчыгаргатиешбез.Позици
яләребезненыгыту өчен тагын
тырышыбрак эшләргә кирәк.
Заказчыгабарытиксыйфатлы,
киң ассортиментлы продукция
тәкъдим иткәндә генә уңышка
өметләнергәбула.

Илле ел эчендә биеклеккә
күтәрелгән“Камгэсэнергострой”
киләчәктәдәисеменеңдәрәҗә
сен төшерми, имиджынюгалт
мыйяшәсениде.Татарстанның
гынатүгел,Россиянеңтөзелеш
базарында тоткан үз урыны
бар аның. КамГЭСның имид
жыаныкиләчәктәдәяшәтсен,
һәмулколачлытөзелешләргә,
җитди сәнәгать объектларына
алынырдай компания булып
калсын.

Барлык камгэсэнергострой
лыларга сәламәтлек, яхшы за
казлар, хезмәттәматур күрсәт
кечләргәирешүләрентелим.

Рөстәм Равил улы Ба
һаветдинов – хез мәт не һәм 
кур кы ныч сыз лык тех ни ка сын 
сак лау бү ле ге баш лы гы.

– Ихти
мал ,  р е с 
публикабыз
да50еллык
юбилейлары
беләнгорур
ланган төзе
лешоешма
ларыбик аз
калгандыр.
Бу бит тулы
бер эпоха!
Шуңа күрә
бу оешмада
эшләү дәрәҗәле дә, җаваплы
да.Безузгангасырдаукбашлап
җибәрәлгәнюлныдәвамитәбез,
СоветларСоюзыбеткәнелларда
да тотрыклыбулып калдык, 90
нчыелларныңавыр заманала
рындадатөзедек,21нчегасыр
нылаеклыкаршыалдык.

“Камгэсэнергострой” акци
онерлыкҗәмгыятенә күп кенә
промышленность объектлары,
торак йортлар, ә иңмөһиме –
Универсиада объектлары төзү
ышаныптапшырылды.Һәмбо
лар барысы да йөз процентка
үтәлде.Шуңакүрәдәреспубли
кабызҗитәкчелегехәзердәИн
нополисныторгызуны,“ТАНЕКО”
ААҖобъектларын, торак ком
плекслар, балаларбакчалары,
сәламәтлексаклауобъектлары

һ.б. төзүне ышанып йөкләде.
Димәк“Камгэсэнергострой”ААҖ
алгатабадаүзенең мактаулы
һәм кешеләргә кирәклемисси
ясен – тормыш өчен кирәкле
төзелешобъектларытөзүнедә
вамитәчәк.

Шушыуңайданхезмәтһәм
куркынычсызлык техникасын
саклаубүлегенәзурһәмҗавап
лыбурычларйөкләнә.Россия
Федерациясе Хезмәт кодек
сының 209 нчы  маддәсендә
язылганча, хезмәтне саклау –
хезмәтэшчәнлегепроцессында
хезмәткәрләрнең тормышын
һәмсәламәтлегенсаклаусис
темасы, ул үз эченә хокукый,
социальикътисади, оештыру
техник,санитариягигиена,дә
валаупрофилактик, реабили
тацияләүһәмбашкачараларны
ала.Безнеңоешмадаэшләүче
һәркембелергәтиеш:хезмәтне
саклауныңтөпположениеләрен
сакламыйторып,куркынычсыз
лыктехникасымәсьәләләренә
җитдикарамыйча,алдынгыһәм
уңышлыоешмабулыпбулмый,
бигрәктәтөзелештармагында.
Безбөтенбүлегебезбеләнал
дыбыздаторганҗаваплылыкны
аңлыйбызһәмбурычларыбыз
ны үтәүгә җитди карыйбыз.Ә
төпбурычларыбызныңберсе–
хезмәткәрләребезнең гомерен
һәмсәламәтлегенсаклау.Шуңа
күрәдәхезмәтнесаклауталәп
ләрекөнсаенкатгыйконтроль
астындабулыргатиеш.

Хөрмәтле хезмәттәшләр!
“Камгэсэнергострой” ААҖ хез
мәтне һәм куркынычсызлык
техникасынсаклаубүлегесезне
истәлеклевакыйга–оешмабыз
ның50еллыкюбилеебеләнкот
лый!Бүгенбезнеңакционерлык
җәмгыятеүзһөнәриэшчәнлеге
өлкәсендәәйдәпбаручыоешма
булыптора.Киләчәктәдәчәчәк
атуыгызны,алынганйөкләмәлә
регезнебарысындаүтәпчыгуы
гызны,билгеләгәнпланнарыгыз
нытормышкаашыруыгызныһәм
эшегездәяңаүрләряулавыгыз
нытелибез.

Бизәүчеләр
“Т ри мед ве дя” мик ро ра
йо нын да са лы на тор ган 
мах сус мәк тәп би на сы
ның эч ке би зә ле ше шак
тый үзен чә лек ле. Аның 
сте на ла ры төр ле төс ләр
гә бу я ла. Баш та ди зай нер 
эс киз лар ны тө ше рә, аның 
ар тын нан бу яу чы лар эш
кә ке ре шә. Мон дый эш, иң 
бе рен че чи рат та, тө гәл лек 
та ләп итә. “Бу яу чы, го
му мән, нә фис зә вык ка ия 
бу лыр га ти еш, – ди “Кам
гэсг раж дан ст рой” оеш ма
сы бри га ди ры люд ми ла 
Ти мош ки на. – ә би ре дә 
ае ру ча ты ры шыр га ту
ры ки лә. Рә сем нәр ти гез 
төш сен өчен үт кен күз дә, 
тү зем лек тә, күп ме дер дә
рә җә дә рәс сам ос та лы гы 
да  ки рәк.”

Иң зур хезмәт тәҗрибәсенә
ияостабизәүчеләрдәнЗәйнәп
Мөхәммәдиевабеләнбезмәктәп
төзелешендәочраштык.Ул“Кам

гэсгражданстрой”га 1984 елда
килгән.БригадирларыЛюдмила
Борисова белән Евдокия Кру
тяеваныүзенеңостазларыдип
саный. “Элегрәк без күбесенчә
йортларсалудакатнашаторган
идек.Хәзеробъектлартөрлеһәм
шуныңбелән кызыклыда.Сә
нәгать, медицинаобъектлары,
спорт корылмалары – барысы
даүзенчәлекле.Безаларнынык,
ышанычлы,шулуквакыттакүрер
күзгәкүркәмбулсындип,бөтен
осталыгыбызныбирепэшлибез”,
–диЗәйнәпханым.

“Камгэсгражданстрой”(элек
кегеШәһәртөзелешеидарәсе)
оешмасында өч дистә елдан
артык  эшләүче Валентина
Шәфыйкова дашундый һөнә
ренә тугрыларныңберсе.Чир
мешән районында туып үскән
Валентина,җиткән кызбулгач,
Красноярскидагыапасыянына
китә. Теләге – пешекче булу.
Ә апасы тота да аны төзелеш
училищесына урнаштыра. Бу
яучы һөнәрен алган кызны, ул
вакыттагыча, юллама белән,
Владивостоккаҗибәрәләр.Ва
лентинашундагытөзелешләрдә
эшләпшактый гына тәҗрибә
тупларгаөлгерә.

КАМАЗ төзелеше кузгал
гач,улЧаллыгакайта.Беренче
объектын–Измәбетонзаводы
территориясендәге ашханә би
насыняхшыхәтерлиВалентина
Николаевна.Беренчебригадиры

ЛюдмилаБорисованыңостазлык
дәресләрендәонытмый.Соңрак
В.ШәфыйковаЕвдокияКрутя
ева бригадасына күчә, бик күп
төзелешләрдәкатнаша.

Валенти
на Никола
евна бүген
Л ю д м и л а
Т и м о ш к и 
на бригада
сындаэшли.
Соңгы объ
ектларыннан
иңкатлаулы
сы Казанда
гыонкология
диспансеры
дип саный,

чөнкиандарадиоактивбуяулар
беләнэшләргәтурыкилгән.Әул

катнашкантөзелешләрнеңсаны
бихисап:ТүбәнКамашинзаво
ды, Зәйдәге мәктәп,Минзәлә
һәмМөслимдәгебалалариҗаты
йортлары,БСМП,Универсиада
корылмаларыһ.б.

БригадирЛюдмилаТимош
кина үзедәЧаллыга зур төзе
лешләр кайнаган чорда, 1984
елда килгән. “Камгэсэнергост
рой”ныңукытукомбинатынкыс
кавакытэчендәтәмамлап,шул
төзелешләрдәэшлибашлаган.
Хезмәтюлын“Шәһәртөзелеше
идарәсе”неңВладимирСорокин
бригадасында сылаучыбуяу
чы булып башлаганЛюдмила.
“ВладимирНиколаевичулчакта
укбилгелебригадириде,–дип
исәалаул.–Үзенеңкулыэшкә
бикоста,үзеталантлыоешты

ручыда.Минаңабикрәхмәтле
һәманыңуңышларынбүгенгәчә
күзәтеп,сөенепторам”.

Соңрак,индеикенчеостазы
Евдокия Кутяева лаеклы ялга
киткәч, хезмәттәшләреЛюдми
ланыңүзенбертавыштанбрига
диритепсайлапкуялар.Элегрәк
төзелештә, гомумән, остазлык
киңтаралганиде.Бригадирлар,
тәҗрибәлехезмәтосталарыбик
күпяшьләрне,һөнәриукуйорт
ларын тәмамлап кына килгән
егеткызларны төзүче хезмәте
нә“ияләштерүчеләр”булдылар.
“Бүген,аяныч,андыйтрадиция
ләрбетүгәтабабарашул,–дип
көрсенәЛюдмилаВладимиров
нада.–Яшьләркиләләрдәкитә
ләр.Яэшхакыазбулунысәбәп
итәләр, я хезмәтне авырсына
лар. Аннары, эшче һөнәрләр
неңдәрәҗә
седәһаман
күтәрелеп
китәалмый
б и т .  Э ш
шартлары
элеккегегә
караганда
җи ңел рә к
югыйсә.Ма
териаллар
ны үзебез
күтәреп та
шыган ва
кытлар бар
иде, аңа карап, һөнәребезгә
хыянәт итмәдек. Бүген дә без
ияләнгәнэшбулгангагынатүгел,
шушыхезмәтнеяраткангатөзе
лешнеташламыйбыз”.

Р.КАМАЛОВА

Л.Тимошкина

В.Шәфыйкова

З.Мөхәммәдиева
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Һөнәри бәйрәм уңаеннан

ХЕЗ МƏТ КҮР СƏ ТҮ НЕҢ
ОТЫШ ЛЫ ЮЛ ЛА РЫ

Предприятиекөндәлекмәшә
катьләрбеләняши:монтерлар
юл өслекләрен төзекләндерү
беләнмәшгуль,депотепловоз
ларремонтлый.Җитештерүба
засындатөзелешбара–тимерь
юлчыларкышкаәзерләнә.

“Депоны киңәйтәбез, – ди
предприятиенең планлаштыру
икътисад бүлеге башлыгыВа
лентинаПерминова. – Читтән
ремонтка тепловозларалганда
үзебезнекеләрне ачык һавада

тотарга мәҗбүрбез. Бигрәк тә
кышынҗылыурынбулсынөчен
тырышабыз.”

Болар барысы да хезмәт
күрсәтүнетагындатөрләндерү
мөмкинлегенбулдыруөченэш
ләнә.Камгэсэнергостройҗитәк
челегедәтимерьюлчыларалды
нашундыйбурычкуйган.Хәзер
бизнеспроект эшләнә, ягъни
өстәмәхезмәткүрсәтүнеңисем
легетагындатулыландырыла,
барлыкрезервларбарлана.

Тимерьюлчылархезмәткүр
сәтүнеңотышлыюлларынтабып
торалар.Үзлокомотивларынтө
зекләндерүбелән генә чиклән
мичә,читтәнзаказлартабалар:
Түбән Камадан,Менделеевс
кидан, “Вагонсервис”тан теп
ловозларны ремонтка алалар.
Мөмкинлекбулганда,“Россияти
мерюллары”ныңвагоннарынүз
юлларынакуепторалар–буда
өстәмәтабышалуныңберюлы.
Читклиентларгавагонтөяү,чит
оешмаларныңюлларынахезмәт
күрсәтүтәҗрибәсенкулланалар.
Мисалга, Түбән Кама ГЭСы,
КБКныңүзюлларыбар,әаларны
карап тотардайбелгечләреюк,
шуңакүрә”Железнодорожник”ка
мөрәҗәгатьитәләр.

“Быелныңберенчеяртысын
да без 27млн сумлык өстәмә

хезмәт күрсәттек,  дип тәгаен
ли ВалентинаВладимировна.
Предприятиенеңрентабельле
гесаклана,чистатабышбуенча
планкүрсәткечләрентәэминитә
киләбез.”

КӨЙ ЛЕ ЭШ ЛƏ Ү НЕҢ
НƏ ТИ ҖƏ СЕ ЯХ ШЫ 

Яхшы күрсәткечләр яңа
рышның алшарты булып тора.
Яңарыш дигәндә, иң беренче
чиратта,төпфондларныяңарту
күздәтотыла.Уңайнәтиҗәләргә
ирешүөчентехниканыңда,юл
ларның да төзек булуы, көйле
эшләвемөһимбит. Тимерьюл
чыларбутурыдадаимикайгыр
талар, үз позицияләрен ныгы
талар. Хәрәкәттәге составны,
тимерюлларнытөзекләндерүгә,
җитештерүбазасыняңартугабе
ренчеяртыеллыкта25млнсум
нанартыкакчатотылган.

Әйтик, заманчамашиналар
алухаҗәтеннәнчыгып,лизингка
тепловозалганнар.Юлремонт
лаумашинасыюнәтергәмөмкин
лек тапканнар.Узган гасырның
70 нче елларында ук алынган
техника, таушалу беләнбергә,
моральяктандаискерәбит.

Хәрәкәттәге составны гына
түгел,юлларныда карап тота
лар, чөнки алар ел әйләнәсе
табигатьшартларытәэсирендә.

Өстәмәюлларйөктөяүнеҗайга
салудабикярдәмитә,бернинди
тоткарлыксызэшләүмөмкинле
ге бирә.Шул хаҗәттән чыгып,
Нефтебаза станциясендә ике
юл–7нчеһәм8нчеюлларны
салганнар.

СЫ НАЛ ГАН ПАРТ НЕР ЛАР
КА ДЕР ЛЕ 

Төп средстволарны саклап
тотуда һәм яңартуда тимерь
юлчылареллардәвамындасы
налган партнерларга өстенлек
небирәләр. “Арзанлынытүгел,
ышанычлынысайлыйбыз,–дип
дәвамитә бу хактаВалентина
Владимировна. –Әйтик, рельс
һәмшпаллартабуҗайгасалын
ганбитинде.Югарыдан,арзан
лырак шпаллар бар, алыгыз
дисәләрдә,безсыналганпарт
нерларныташламыйбыз,чөнки
аз гына акчаны янга калдыру
алгатабакыйммәткәрәктөшәр
гәмөмкин.Ягулыкмайлаумате
риалларыбеләндәалданмаска
тырышабыз, җайга салынган
схеманыбозмыйчаэшлибез.Ар
занлыягулыккакызыгып,тепло
возныңдизеленэштәнчыгарып
куюың бар. Ә аны ремонтлау
күпмәртәбәкыйммәткәтөшәр
гәмөмкин.”

Уңышка ирешүнең алшарт
ларыннантагынберсе–заказ

чыларбеләндәмөнәсәбәтләр
не көйлибелү.Кыенмәлләрдә
бербереңәйөзбеләнтору–за
казларпортфелен саклаудаиң
мөһиме.Катыргыкәгазькомби
наты, Күзәнәклебетон заводы,
ТЭЦ,Элеваторкебекоешмаһәм
фирмалар,“Закамье”эшмәкәр
ләре,БСИдагы коммерсантлар
–предприятиенеңкүпеллардә
вамында хезмәт күрсәтеп килә
торган заказчылары. Төзелеш
материаллары ташучылар күп
икән,чөнкитимерюлбеләнйөк
ташубүгенарзангарактөшә.

КИТ КƏН НƏР КИ РЕ КАЙ ТА
Яхшы күрсәткечләргә ире

шү, коллективны тотрыклыитү
өченэшшартларыныңтиешен
чә оештырылуы да кирәк. Бу
юнәлеш тә даими күз уңында
тотыла.Мисалга,Нефтебазада
эшләүчеләр өчен бытовкалар
урнаштырганнар,электрэнерги
ясеннәнфайдаланумөмкинлеге
тудырганнар.

Коллектив тотрыклы, пред
приятиенетуганйортларыкебек
якынитүчеләркүп.Озынакчага
кызыгыпкитүчеләрдәкирекайта
икән.Чөнки социаль гарантия
ләрдәмөһимбит.

Яшьләрне кызыксындыру
юлларын эзлиләр.Әйтик, бала
табучыаналарга яшьярымнан
соңберазакчалата ярдәм күр
сәтүнеКоллективкилешүенәдә
керткәннәр.

Тимерьюлчыларнытотыпто
руөченлаеклыхезмәтхакытү
ләргәкирәк,дигәнфикердәпред
приятиеҗитәкчелеге. “Бүгенге
көндәтимерюлдаэшләүчебел

гечләрнетабуҗиңелтүгел,–дип
мәсьәләгәүз карашынбелдерә
В.В.Перминова. –Менәбезгә
хәзертепловозныңэлектрикасын
төзәтәторганбелгечкирәк–аны
каянтабарга?Яшьләрнеңтәҗри
бәсеҗитми.Аннары,кулларын
дапычратасыкилми,инженербу
лабыз,дипторалар.Эшчеләрдән
башкабулмыйбитәле,бездәэш
автоматлашмаган.Әяхшыбел
гечләрнебарытикхезмәткәтүләү
беләнгенәкызыксындырыргабу
ла.Илдәбюджетникларэшхакын
зурала,дипязаларгазеталарда.
Аларбюджеттанала,әбезүзебез
эшләптабабыз.Тимерьюлчылар
да,төзүчеләрдәбюджетхезмәт
кәрләреннән кимэшләмиикән,
димәк,хезмәтләредәтиешенчә
бәяләнергәтиеш.Беззаконбуен
чакаралганөстәмәтүләүләрдән
беркаядакитәалмыйбыз:унике
сәгатьлек эш, зарарлы хезмәт
шартлары–барысыдакомпен
сацияләнергә тиеш.Яшәү бик
кыйммәтбит,аеручаяшьләргә,
инфляция,туктаусызкыйммәтлә
нүшартларында, тормышалып
бару авыр.Шуңа күрә, хезмәт
хакынмөмкинбулганда артты
рыргакирәк”.

СО РАУ ЛАР ҺƏМ ТЕ ЛƏК ЛƏР 
БАР

Проблемаларга килгәндә,
аларданиңборчыганнарынбар
ладыпредприятиенеңпланлаш
тыруикътисадбүлегебашлыгы.
БеренчесеТатарстанхөкүмәте
неңтимерюлхезмәтенәтариф
ларны киметергәҗыенуы. “Без
әлегә көйләнәторгантарифлар
буенчаэшлибез.Хезмәткүрсәтүгә
бәяләрнеүзгәртмәү,алайгынада
түгел,киметүтурындахаталдык.
Без дә башкалар хезмәтеннән
файдаланабыз,әалариндекса
цияләнә.Нигәбеззыянгаэшләргә
тиешбулабызсоң?”дипаптырый
ВалентинаВладимировна.

Квалификацияле кадрлар
әзерләнмәүшулайукпроблема
булыптора,әйтик,слесарьлар
ныБөгелмәдәнчакырыргамәҗ
бүрбулганнар.

Тикшерүчеләрнеңкүпбулуын
нанзарланаВалентинаВлади
мировна:“Кайчактаикеөчкомис
сияберьюлыкилә.Без “Россия
тимерюллары” кебек үк эшлә
мибез,әталәпләрнебезгәалар
беләнбертигезитепкуялар”.

“Камгэсэнергострой”җитәк
челегебеләнайгабер,һичьюгы
кварталгабермәртәбәочрашып
сөйләшүмаксатка ярашлыбу
лыр иде, дигән теләкләрен дә
белдерде. “Хәлителәсемәсьә
ләләр турында күзгәкүз очра
шыпсөйләшкәндә,барыбызбер
булып, көйле эшләгәндә генә
нәтиҗәләркуанырлыкбулачак”,
–дипәңгәмәбезнеҗөпләде.

Р.КАМАЛОВА

ирек Гай сә улы Га ли мов “Железнодо
рожник”оешмасындаавтобусйөртүчебулып
эшли.Иртәнгетаңбеләнторып,баштатимер
юлхезмәтендәгеләрнеилтепкуя,аннарыад
министрациядәгеләрнеэшурыннарынаките
рә.Көндәвамындадатикторганыюкдиярлек,
тегендәмондаешйөрергәтурыкилә.Җитеш
терүбазасындагыгараждадаэшнеңбеткәне
юк,автобусынсаклапкарапкынатораИрек.
Ватыланитәкалсадаүзетөзәтә.“Читтәнкеше
чакырыптормыйбыз,чөнкигараждамөмкин
лекләр,иструментларбарбит”,–ди.

ИрекГалимовтехникабеләняшьтәнтаныш.
МинзәләрайоныныңКалморзаавылындатуып
үскәнегетмәктәптәукыганелларындаукәтисе
беләнкомбайндаэшләпхезмәтчыныгуыалган,
аныңүрнәгендә,аныңкуластындашоферлык

һөнәренүзләштергән.ГаиләләребеләнЧаллыгакүченгәч,“Татхозторг”тайөктөяүмашинасында,ан
нары“Гараж500”дәэшләгән.Кыскасы,20яшеннәнрульартындаиндеул.“Железнодорожник”оеш
масындагыавтобусныунелйөртәикәнинде.Хезмәттәшләре,машинайөртүчеләрВикторПавлов,
ИлдарМирсәетов,АзатМөхитов,ВикторКурочкинһ.б.беләнярдәмләшепэшлиләр.Аларбарысы
даИрекГалимовкебектәҗрибәле.

“Железнодорожник”тимерьюлчыларыһөнәрибәйрәмнәренелдашәһәрыгызыгысыннанчиттә,
табигатькочагыначыгыпбәйрәмитәләр,буиндетрадиция.“Барысындаүземалыпчыгам,үзем
соңыннанөйләренә таратам, кирәкбулса, берничәрейс та ясыйм”, –диИрек.Хезмәттәшләрен
хөрмәтитүеаңлашылааныңсүзләреннән.

Вик тор ива но вич Пав лов“Камгэсэнергострой”да1970елданукэшли.
ЧаллыдагыБөтенсоюзудартөзелешенәӘстерханякларыннанкилгәнегет
Автотранспортидарәсенең2нчеавтохуҗалыгынаурнашкан.“Биредәгебар
лыктөзелешләрдәкатнаштым”,–дигорурланып,куәтлеЗИЛ,КамАЗүзбу
шаткычларында34елйөкташыгантәҗрибәлешофер.

ЧистайкызыГөлширәбеләнгаиләкорып,шушындатөпләнепяшәпкалган.
Сүзуңаеннан:ГөлширәШакировна“Железнодорожник”оешмасындаэшләп
лаеклыялгачыккан.“Тулайтораккаурнашкандауктаныштыкбезаныңбе
лән,–дипискәалаВикторИванович.

ВикторИвановичның“Железнодорожник”каавтобусйөртүчебулыпурна
шуынаунелузганинде.“Иртәнгесәгатьалтынчыяртыдачыгамгараждан,
кичкесәгатьсигездәкерәм.Юешме,карбуранмы–барыберсәгатьдүрттән
торыпчыгаргаинде,кешеләрнеэшурыннарынавакытындаилтепҗиткерергә
кирәкбит”,–диултыйнаккынакөлемсерәп.

“Уылдыклыбалыклы,карбызлыӘстерханякларысагындымыймы?”–дипкызыксынамВиктор
Ивановичтан.“Әйе,уылдыкбезүсмерчактамулданиде,туйганчыашарлыкбулды,өстәлдәнтөшмәде
анысы.Тикулякларныңчебенчеркиләредәонытылырлыкитми,–дипелмаяул.–Аннары,монда
яшибашлагангадакүптәнбит, “тамырландык”индебезмонда,хәзероныклардаүсепбетте,иң
олысыныңармияхезмәтеннәнкайтканынаикеел.Чаллынытуганҗиремкебекякынитәм,үзебез
төзедекбитбезаны!”

“ Же лез но до рож ник” ҖЧҖ ти мерь юл чы ла ры һө нә ри 
бәй рәм нә рен бе рен че яр ты ел лык пла нын үтәп кар
шы лады лар. Җәй ай ла рын да мөм кин бул ган ча нә ти
җә ле эш ләп, кыш ка ту лы әзер лек бе лән ке рә се лә ре 
ки лә алар ның.

Бәйрәмбеләнсезне,
тимерьюлчылар!

“ Же  л е з  н о д о  р ож  н и к ” 
ҖЧҖ Ве те ран нар со ве ты 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ның 
бар лык ти мер юл ху җа лы гы 
ве те ран на рын һәм хез мәт кәр
лә рен һө нә ри бәй рәм бе лән 
тәб рик итә. Ба ры гыз га да сау
сә ла мәт бу лып, кү ңел көр ле
ге бе лән, якын на ры гыз ның 
ка дерхөр мә тен дә яшәр гә 
яз сын. “Же лез но до рож ник” 
ҖЧҖнең яшь бу ын ти мерь
юл чы ла ры пред при я ти е нең 
күр кәм тра ди ци я лә рен сак
лап, ма тур хез мәт үр нәк лә ре 
бе лән сө ен дер сен нәр. Имин 
тор мыш сез гә, аяз күк ләр, 
бә хет һәм шат лык лар!

Барлыкветераннар
исеменнәнГ.Г.РОМАХинА
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Һәр ша гыйрь дән бер ши гырь

Шә һә ре без нең кү ре нек ле ша гыйрь
лә ре ХәнифХөснуллин бе лән Мәхмүт
Газизов – Чал лы җи рен дә ге адым на рын 
шә һәр тө зе ле шен нән баш ла ган зы я лы 
шә хес ләр иде. 

Хә ниф Хөс нул лин тө зе леш тә ге о де зист, 
га зе та лар да жур на лист хез мә тен баш ка ра, 
яшь иҗат чы лар бер ләш мә се нә җи тәк че
лек итә.

1970 ел ның март аен да Чал лы шә һә ре
нә кил гән Мәх мүт Га зи зов та тө зе леш тә 
ге о де зист, бал та ос та сы, бе тон чы, мас тер 
бу лып эш ли.

Алар ике се дә ты рыш хез мәт лә ре өчен 
“Ка мАЗ тө зе ле ше удар ни гы” ди гән мак тау
лы бил ге бе лән бү ләк лә нә.

Шәһәрүсә
 Ни гә дәрт ле җыр ту ма сын
 Без дә ге хис кә,
Тур гай лар бе лән яры шып
 Ме нә без өс кә.

Үсә шә һәр, үсә Чал лы.
Без – якын дус лар,
Ки лә чәк кү ген дә бер гә
 О ча сы кош лар.

Ке ше ләр дә сок ла ну дан 
Баш ла рын ияр,
Бу шә һәр сез нең яшь лек кә
 Зур һәй кәл, ди яр.

Ма ши на лар узып ки тәр,
Ка рап ка лыр быз.
Алар дан яшь лек ел ла рын
 Та нып алыр быз.

Төзүчеләрҗыры
 Ак бо лыт лар әк рен ге нә
 Йө зә баш очын нан,
Йорт ла ры быз би ек ме нә
 Та би гать кош ла рын нан.

Шу ңа, дус лар, сез кил гән дә,
Бу лал ма сак өй дә без –
Ак бо лыт лар ара сын нан,
Зәң гәр күк тән эз лә гез.

Кү ңел тоя: төн нә рен дә
 Бу ла шун дый ми нут лар –
Рәх мәт сү зе бу лып бал кый
 Тә рә зә ләр дә ут лар.

Шу ңа, дус лар, сез кил гән дә,
Бу лал ма сак өй дә без –
Яңа йорт та яшә ү че ләр 
Шат лы гын нан эз лә гез.

Ил ады мы – ир кен адым,
Мәй дан зур як ты хис кә.
Җил кән нәр җил дә сы гыл мас,
Яшь лек сы на ла эш тә.

 Шу ңа, дус лар, сез кил гән дә,
Бу лал ма сак өй дә без –
Тө зе леш ләр кай да бар са, 
Без не шун нан эз лә гез.

Сөй ли ха лык, бе леп сөй ли,
Һәм ул сүз ләр хак икән:
Тө зү че нең як ты го ме рен
 Шә һәр ләр дә вам итә.

Шу ңа, дус лар, сез кил гән дә,
Бу лал ма сак өй дә без –
Ке ше яра тып җыр ла ган
 Җыр дан без не эз лә гез.

ХәнифХөснуллин
* * *

Бездәкилдекменә
 Күр кәм га дәт ил дә
 бо рын гы дан ки лә:
ни гез кор ган чак та
 җыя ха лык өмә...

Авыр, кү мәк эш ләр 
өмә бе лән җи ңел, 
өмә ләр гә йөр мәү – 
ул егет лек тү гел, 
җы е лы шып бер гә 
без дә кил дек ме нә...

Кал сын мы ир, иле 
уз дыр ган да 
өмә?!

Кил дек. Без нең су лар 
Ка ма га бит кой ган.
Өмә ни чек кыз ган!
Ярый әле, ту ган, 
бо лай ки лү е без 
бик ва кыт лы бул ган.

Эш җи тәр лек мон да, 
без гә ты ры шыр га, – 
авыр баш тан то тып 
ни гез ко ры шыр га!

“Бу бит өмә ге нә, 
узар әле”, – ди мә.
Йом шак тот тың исә, 
ха лык шун дук бе лә.

Көн без сез дә үтәр, 
эш без сез дә бе тәр, 
бел, кил гән сең икән – 
хә рәм ләш мә, кү тәр!

Ба ра ил өмә се, 
һай, куп ты лар зур дан!
Ачык йөз күр сә теп 
ага Ка маЧул ман...

* * *
Урам нар да без нең – Ка ма киң лек.
Шә һәр та шый – боз дан ачыл ган;
Күз ләр гә иң җе те төс ләр җы еп,
Хис ләр җы еп йө рер чак, ту ган. 

Хо лык тан мы, бел мим, ха лык тан мы –
Җи ңел бул ды без нең кул ар ты:
Ни эш лә сәк – из ге сә гать ләр дә,
Ни өс тә сәк ил гә – шул арт ты.

Кем гә ни чек, без нең ни гез – мон да,
Ба ба лар ның на мын үз күр дек:
Чал лы ны без, чал ту за нын ка гып,
Апак ка ла итеп үс тер дек.

МәхмүтГазизов

* * *
СанияХәйретдинова “Кам гэ сэ нер гос

т рой” тө зү че лә ре нең үз ша гый рә се. Сания 
ханым Чаллы иҗатчыларының “Ләйсән” 
әдәби берләшмәсен туплап тотучы, сүнә 
башлаган мәлдә тергезеп җибәрүче булды. 
Ул озак ел лар Из мәбе тон за во дын да эш лә
де. Сания Хәйретдинованың ши гыр ьлә ре 
ае рым җы ен тык лар бу лып ба сыл ды. 

Халәт
Дөнья бит бу, ялгышларга 
Тарыган чагым була.
Җаннарымның сары төстән 
Арыган чагы була.

Күбәләктәй күңелемнең
Талпынган чагы була.
Күзләремә кояш нуры – 
Алтын чаткылар тула.

Яралыкаеннарым
Апак кә ү сә, яра сын нан
 Кан мы, яшь ме сар кып то ра.
Яшь келт са ры яф рак ла рын
 Җил ләр йол ка яр сып кы на.

Ка ен иле – ми нем илем,
Хал кым җа нын да яра сы.
Үз җа ны на бал та чап кан
 Та тар ның маң корт ба ла сы.

Бал та то ткан кул лар өчен 
И лең ни гә, те лең ни гә?
Ка ен та мыр ла рын өзеп,
Уң гасул га сел ти би рә...

Җил ләр ке бек яр сып дә шәм:
– Орын ма гыз те ле без гә!
Яз дай җы лы, җыр дай моң лы – 
Бик ка дер ле үзе без гә!

Та тар җа ны – те ле без дә,
Та тар җа ны – ди не без дә,
Ка ен нар дай яра ла нып 
Я шим га зиз иле без дә.

СанияХәйретдинова

* * *
 Бә рә кәт ле Са ба туф ра гын нан чык кан 

Нурия ханымГыйльметдинова кай бер 
ирегет ләр нең дә ба тыр лы гы җит мә гән 
һө нәр не – мон таж чы һө нә рен сай ла ган. 
Хә ер, аның сы лау чыбу яу чы, кран чы, 
стро па чы, эре теп ябыш ты ру чы, газ бе лән 
ки сү че, элек трик эш лә рен баш ка ру хо ку кы 
би рә тор ган ша һә дәт на мә лә ре дә бар. Ул 
“Ав то за вод строй” ның  4 нче тө зүмон таж 
ида рә сен дә эре теп ябыш ты ру чы, мон таж
чы бу лып эш лә гән. Ка мАЗ за вод ла ры, ГЭС, 
ЗТЭО, КБК, ЖБИ – ба ры сы да аның кул
ла ры аша үт кән. Ну рия Ти мер га ли кы зы 
Гыйль мет ди но ва “Хез мәт тә ге ба тыр лы гы 
өчен” ме да ле ия се. 

Елфасылыбеләнүзгәрәммин
Ел фа сы лы бе лән үз гә рәм мин,
Кыш лар җит сә, ки тәм ур ман га,
Кыш ис лә ре, кар төс лә ре бе лән,
Ләз зәт та бып йө рим урам да.

Яз лар җит сә, яз нур ла рын җы еп,
Аш кы на мын шун дый яшәр гә.
Те ләк лә рем ар та, та гын бер кат 
Я шен бу лып күк тә яшь нәр гә.

Җәй ләр җит сә, яшел бо лын нар да
 Я ла на як йө ге реп йө ри мен.
Һәр бер ке ше нең кү ңе ле бо лын ке бек
 Гөлчә чәк ле бу лу ын те ли мен.

Көз ләр җит сә, кү ңел лә рем ба йый –
Ба ры гыз бе лән йө рер идем кү ре шеп,
Бар лык ке ше ләр гә ти гез итеп
 Йө рер идем бә хет өлә шеп.

нурияГыйльметдинова

* * *
 Розалия Галиәхмәт кызыГалиева 

“Кам гэ сэ нер гос т рой” бер ләш мә се нә 1971 
ел да ки лә. Шә һә ре без нең иң бе рен че ра
ди о сын оеш ты ру чы бу ла рак та рих ка ке реп 
ка ла. “Гид рос т рой” ның 31 нче тө зүмон таж 
ида рә се ндә, “Чел ны гор строй” бер ләш мә се
ндә кадр лар бү ле ге баш лы гы бу лып эш ли. 
“Рос сия Ягу лык һәм энер ге ти ка ми нис тр
лы гы ның ат ка зан ган хез мәт кә ре” ди гән 
мак тау лы исем не йөртә.

Ро за лия апа Чал лы га Со ли камс ки да гы 
эшен (цел лю ло закә газь ком би на ты ның 
“Бу маж ник” га зе та сын да ре дак тор) кал ды
рып кай та. Ул чак та гы ки че реш лә ре шу шы 
ши гы рен дә:

Ту ган як ны кем нәр са гын ма ган, 
Кем нәр са гы нып ки ре кайт ма ган!
Би ек на рат лар га әйт тем бер көн:
– Ху шы гыз, – дип, – га еп ит мә гез,

Яши ал мыйм ае ры мон нан ары
 Та тар стан, Чал лы, Ка мАЗ дан...
Кар шы кил мә, парт ком, ми нем те ләк,
Вул кан ат кан кай нар ла ва дай, 
Буй сын ды ра бө тен бар лы гым ны,
Аш кын ды ра ми не яңа га.

РозалияГалиева

* * *
МөслихаапаЗакирова – ак яу лык лы 

апа ла ры быз ның бер се. Ка мАЗ тө зе лә баш
ла ган ел лар дан алып Чал лы да яши, тө зе
леш тә эш ләп ла ек лы ял га чык кан. “Дви га
тель ләр за во ды ның тү бә сен бер ба шын нан 
икен че се нә ка дәр ябып чык тым”, – дип ис кә 
ала Мөс ли ха апа. 

Дөньягүзәллеге
 Тәм ле үз илем нең бә рәң ге се,
Тәм ле сал кын чиш мә су ла ры.
Биг рәк ма тур ур ман эч лә рен нән
 Бо ры лыпбо ры лып кит кән юл ла ры.

Рә хәт үз илем дә – киң ба су лар, 
Йом шак, апак яу ган кар ла ры.
Бит тән сө еп ир кә ли ләр ке бек,
Таң җи ле нең йом шак наз ла вы.

Ак ка ла быз – дөнья гү зәл ле ге,
Ма тур биг рәк киң урам на ры.
Апак кар яу ган да сө е шеп бар ган
 Са бый җи тәк лә гән пар ла ры.

Иң нә ре мә ми нем ка нат үсә,
Кү ңе лем оча би екби ек кә.
Әй, гү зәл җир, га зиз илем ми нем,
Сок ла нып та туй мыйм, сө еп тә!

МөслихаЗакирова

* * *
ВинерагаГәрәев шә һәр дәш лә ре без нең 

кү бе се нә та ныш ке ше. Чөн ки ул сәх нә дә еш 
кү ре нә: нә фис сүз сөй ли, гар мун да уй ный, 
җыр га да һә вәс ле ге бар. 84 яшен дә ин де 
ул, шу лай бул са да кү ңел кү тә рен ке ле ген 
җуй мый, һа ман ке ше ләр ара сын да. 

Ви нер Ахун улы отс тав ка да гы офи цер, 
Ок тябрь ре во лю ци я се ор де ны ка ва ле ры. 
Җә мә гать эш лә рен дә, ком му нист лар хә рә
кә тен дә ак тив бул га ны өчен фи кер дәш лә ре 
аңа “СССР Ва тан га туг ры лык өчен” ор де
ны, “Ста лин ор де ны” ди гән бү ләк ләр дә 
тап шыр ган нар. 

Хәр би хез мәт тән соң Чал лы га кайт кач, 
Ви нер абый шә һәр нең пас саж ир ав тот
ран с пор ты пред при я ти е се нә ур наш кан. 
Һәм аны шун да ук “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
бер ләш мә се нең Ав то мо биль тран с пор ты 
ида рә се нә эш кә җи бәр гән нәр. Шул ел лар да 
ул, ку әт ле КрАЗ ма ши на сын ияр ләп, Тү бән 
Ка ма гид ро э лек трос тан ци я се тө зе ле шен дә 
кат наш кан. Үзе дә тө зе леш тә эш лә гән ке ше 
бу ла рак, Ви нер абый тө зү че ләр тор мы шы на 
би та раф тү гел. “Кам гэ сэ нер гос т рой” ның 
50 ел лы гын бил ге ләп үт кән көн нәр дә тө
зү че ләр гә ба гыш лап ши гырь яз мый ка ла 
ала мы ни ин де ул?!

Данлытөзүчеләр
 Ка ма ГЭ Сы, КА МАЗ лар га
 Кем кай лар дан кил мә гән?
Хә зер юк тыр Җир ша рын да
 Яр Чал лы ны бел мә гән.

Шә һәр не дә без җит кер дек,
КА МАЗ ны да без сал дык.
Ком му нист лар дә ве рен дә 
Буш лай фа тир лар ал дык.

Ал таң ата, ко яш чы га
 Ак ка ла ны як тыр тып.
Яр Чал лы га дусиш ләр не
 Без дә ал дык ча кыр тып.

Урам нар да ал ма гач лар,
Сак ла гыз, ко рыт ма гыз.
За ма нын да ил тө зе гән
 Карт лар ны оныт ма гыз!

ВинерГәрәев

н.Гыйльметдинованың(сулда)
төзелештәэшләгәнчагы
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“Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ кол
лек ти вы пред при я тие ве те ра ны Наил
Вәли улыМөхәммәтҗановны 80 
яшь тул ган кө не бе лән кот лый

Ел лар узып, маң гай сыр лан са да,
Йө рə ге гез кал сын яшь ки леш.
Ал да бул сын Сез гə яз мыш яз ган
Бə хет, шат лык ти гəн мул өлеш.

* * *
“ПЭС”ҖЧҖколлективыкот-

лый:
НәсимәГалимәрдәнкызыШә-

рифуллинаны – 80 яшь тул ган кө не 
бе лән

Авырлыклар бер дə кичермəгез,
Кыенлыклар бер дə килмəсен.
Йөзегездəге шатлык нуры мəңге
Балкып торсын, бер дə сүнмəсен.
РәсимКавиулыХәҗиповны– 65 

яшь ле ге бе лән
Як ты көн нең һəр бер ир тə лə ре
Кил сен сез гə ко яш, нур бу лып.
Сə ла мəт лек, бə хет юл даш бул сын,
Ку а ныч лар кил сен ур гы лып.

* * *
“КамгэсЗЯБ”ҖЧҖколлекти-

выкотлый:
ТәнзиләФәлихкызыГарифул-

лина – 2 нче кү зә нәк ле бе тон це хы 
җы еш ты ру чы сы 

РәфигаРәшиткызыГыйззәтул-
лина – 2 нче кү зә нәк ле бе тон це хы 
кран чы сы 

Ку ан дыр сын һəр ту ган көн сез не,
Кы рыс җил лəр ишек как ма сын,
Юл даш бу лып ал гы көн нəр дə дə,
Янə шə дəн бə хет ат ла сын.
ФәнилМиңнеәхмәтулыҖиһан-

гиров – ре монт це хы бал та ос та сы
НурияНәкыйпкызыБогданова – 

ко тель ный учас то гы опе ра то ры
РамилМохтар улыРизатди-

нов – бе тон туг лау җай лан ма ла ры 
ма ши нис ты 

ФлүзияШәмсетдинова – за вод
ның үзәк ла бо ра то ри я се баш лы гы

Кот лап Сез не бəй рə ме гез бе лəн
Юлы гыз га үс сен ак чə чəк.
Алып кил сен иде Сез гə яз мыш
Бə хет ле һəм ма тур ки лə чəк.
 ЛәйсәнРәшиткызыАхунҗано-

ва– 1 нче ти мербе тон эш лән мә ләр 
це хы фор ма га са лу чы сы

 ИлдарРафисулыШәймәрдәнов 
– из мәбе тон за во ды ның бе тон туг лау 
це хы опе ра то ры

ИлнурНаил улыШәрифуллин 
– тран с порт це хы ның баш дис пет
черло гис ты

Котлы булсын бəйрəм көнегез,
Шатлык чəчсен һəрчак йөзегез.
Кайгы-хəсрəт күрми, бəхет белəн
Үтсен сезнең һəрбер көнегез.

“Ро син ка” да ни ләр бар? 

“Ро син ка” сә ла мәт лән
де рү үзә ге нә аяк ба су га, 
үз гә реш ләр күз гә таш
ла на: я бе рәр кор пус 
ки ңәй те леп, ян кор ма өс
тәл гән, я бе рәр се тыш
лан ган бу ла. Ел да яңа
рыш бу лып то ра би ре дә. 
План лы, эз лек ле рә веш
тә, бик үк кы зу тем п лар 
бе лән бул ма са да, ба за 
ны гы ты ла. 

ЭШ ЛƏП ТАП КАН НЫ
ТО ТА БЫЗ 

Ял итәргә, сәламәтлеген
ныгытырга теләүчеләр ел
данелартатора,шуңабәйле
урыннар да өстәлә. Үзәкнең
директорыРалифСафинсүз
ләренәкараганда,быелтагын
50өстәмәурынбулдырганнар,
һәрсменасаенбиредә350ба
лаялитә.

Балаларны күбрәк кабул
итә алу нәтиҗәсендә хезмәт
күрсәтү күләме дә узган ел
2012елгыгакараганда15про
центкаартыкбулган.

Мөмкинлекләрартубелән
ял итүчеләр өчен шартлар
яхшырабара.Узганел1нче,
2нче,3нчекорпусларнытө
зекләндергәннәр. Су коену
мөмкинлеге булдыру планын
гамәлгәашыралар–35кубо
метрлыачыкбассейнәзербу
луалдында,бәлки,аннанбы
елукфайдаланыпбалаларны
сөендерергәөлгерерләр.

Хезмәткүрсәтүнеңсыйфа
тын яхшыртуга игътибар ел
данелкүбрәкбирелә.Урыны
булгач,караваты,мендәрюр
ганнарыдакирәкбит,аларын
даюнәткәннәр. Ашханәдәге
җиһазларныяңартканнар,вит
риналар,савытсабаюумаши
насын, савытсаба алганнар.
Иске кер юу машиналарын
яңагаалыштырганнар.

“Базагаутызелбитинде,
– ди РалифӘхмәдуллович,
–улискерә,проблемаларчы
гыпкынатора.Иң“нечкә”җир
кайдаикәнлеген,кайданөзе
ләсен алдан белеп булмый
бит.Менә1нчеһәм5нче,2
нчеһәм3нчекорпусларара
сында торбалар тишелде.Бу
индебезнеңөчен“барлыктор
баларныяңартыргакирәк”ди
гәнкисәтүбулды.Әлегәҗаен
табып,ямапкуйдык.Алгатаба
барлыкбишкорпусарасында

гыторбаларныалыштырырга
кирәкбулачак.”

Башка предприятиеләр
дәге кебек, “Росинка”да да
планүтәлешеелсаентөрле
була. 2014 елга да планнар
билгеләнгән, һәм хезмәт
күрсәтүдәпланбуенчабара
лар.Сыйфатягындадаими
күзуңындатоталар. “Эшләп
тапканакчаныкаякуяргадип
аптырыйсыюк,–дипдәвам
итәүзәкдиректоры.–Корпус
ларарасындагыторбаларны
алыштыругынадабермил

лион ярым сумга төшәчәк.
Үзебезэшләптапкантыйнак
кына сумнар белән әлләни
майтарыпбулмаслыгынбел
гәнхәлдә,Хуҗабызярдәме
нәдәөметләнәбез.”

БЕЗ ДƏ “КАМ ГЭС
БА ЛА ЛА РЫ” 

“Камгэсэнергострой”ААҖ
генеральдиректорыныңүзәккә
килеп,барысындакүреп,бә
яләп,проблемаларбеләнкы
зыксынуынаРалифӘхмәдул
ловичныңбик күңелебулган.
“Без дә “КамГЭС балалары”
бит”,–ди.РамилФоатовичның
эшлекле киңәшләре, конкрет
тәкъдимнәреэшбеләнныгы
тылачагынабикөметләнәул.
Генераль директор беренче
чираттаниләрбашкарыргаки
рәклегендәшәрехләгәникән.
Камгэслылар ял итә алсын
өчен, база территориясендә
“өлкәннәрзонасын”булдырыр
гакиңәшиткән.Тротуарларны
яңартудабулышлыккүрсәтер
гәышандырган.

Перспективадагы бурыч
ларныңберсеитепкорпуслар
ны киңәйтү билгеләнгән.Мо
ныңөченаларгаөскормалар
төзү күздә тотыла. Төзелеш
эшләренә “Камгэсэнергост
рой”предприятиеләренҗәлеп
итүтурындасүзбулган.

“Билгеле,боларберселтә
нүдәхәлителәторганэшләр
түгел,–диРалифСафин.–Тө
зергә  керешкәнче, биналар
ныңфундаментларынсыный
сы, проектларынэшлисебар
әле.Шулайдаҗитәкчелекнең
игътибар күрсәтүе өметлән
дерә.Җитәкчеләр дигәннән,
РөстәмШәмсемөхәммәт улы
Хәмидуллин, Камил Гакыйль
улыЛатыйфскийярдәмитәргә
әзерторуларынбелдерәләр–
бубезнеңөченкыйммәт.Шун
дый эшлекле мөнәсәбәтләр
алгатабадасаклансыниде”.

БА РЫ СЫН ДА
КЕ ШЕ ЛƏР ХƏЛ ИТƏ

РалифӘхмәдулловичшу
лайдияргәяратаһәмколлек

тивның эшеннән канәгать
булуыняшерми.

“Росинка”ның “умыртка
сын” 30 кеше тәшкил итә.
Директор ярдәмчесеРинат
Вәлияров, башикътисадчы
Галина Акимова, Татьяна
Байкова, Флюра Вәлиева,
Нина Теплякова, ашханә
мөдире Румия Сабитова,
машина йөртүчеӘхсәнКа
дыйров, слесарьсантехник
ВикторЛаптевһ.б.–төпкөч
нетәшкилитүчеләр,барысы
дадиярлек“Камгэсэнергос
трой” предприятиеләрендә
эшләп,төзелештәчыныгып
килгәнкешеләр.

Җәен хезмәт күрсәтү
челәрсаны95кәкадәрҗитә
икән.“Вожатыйларсыналган,
өлгергән педагоглар. Үзара
да,балаларбеләникеарада
даберниндиаңлашылмаучы
лыкюк.Хәзеринде4нчесме
набара.Сменаалышынганы
дасизелмикайчак,бернинди
ыгызыгытудырмыйча,тәртип
беләнэшлиләр.Быел,күзти
мәсен,җәйтигезтынычүтә,
күңелсезлекләрюк”,–“өстәмә
көч”нең хезмәтен директор
әнәшулайбәяли.

Менәшундыйкөндәлекмә
шәкатьләр, алгы көнгә план
нарбеләняши“Росинка”.Би
редәбарысыдабалаларның
ялыфайдалы һәм кызыклы
булсын өчен эшләнә.Шуңа
күрәбалаларканәгать,елда
кабаткилүчеләркүп.Казаннан,
районнардан,хәттачитилләр
дәнкиләләр.

Соңгы елларда КамГЭС
балаларыныңсаныартабара
икән–быел100гәтулаязган.
“Моныңөченбикшатбыз”,–ди
ләрүзәкхезмәткәрләре.

РиЗидәК.

Ралиф САФин:

“Этюд” ба ла лар һәм яшь ләр 
спорт мәк тә бен дә “Шах мат прин
цес са ла ры Чал лы да” ди гән шах мат 
тур ни ры уза. Ан да Рос си я нең иң көч ле 
шах мат чы кыз ла ры кат на ша. 

Бү ген “КА МАЗ” ста ди о нын да фут
бол бу ен ча шә һәр тур ни ры уза. Уен да 
2002–2003 ел гы үс мер ләр кат на ша.

Бү ген Ип под ром да ат спор ты бу ен
ча Мэр ку бо гы на IV шә һәр бе рен че ле ге 
уза. 

8 һәм 9 августтамун ча ча бы ну 
ос та лы гы бу ен ча дөнья чем пи о ны исе

ме нә су пер ку бок ның II сай лап алу ту ры 
үт кә ре лә. 

9августкөнне Азат лык мәй да нын
да Шә һәр кө не нә, Физ куль ту ра чы лар 
кө не ба гыш лан ган, Рос си я нең ат ка зан
ган спорт мас те ры Фи рая Сол та но ва
Жда но ва приз ла ры на Чал лы ма ра фо ны 
уз ды ры ла. 

Бәйрәмчараларына
килегез!

Бәй рәм ча ра ла ры Е. Н. Ба тен чук һәй
кә ле нә чә чәк ләр са лу дан баш ла на. 

“Тө зү че” ста ди о нын да тө зе леш ма те
ри ал ла ры күр гәз мә се бе лән та ны шыр га 
мөм кин бу ла чак. 

Ста ди он да гы бәй рәм җырбию ан
самбль лә ре нең чы гыш ла ры бе лән баш
ла на. Ан на ры та ма ша чы лар ал дын нан 
шә һәр нең тө зе леш пред при я ти е лә ре 
па ра ды уза. 

Бәй рәм кө нен дә иң уң ган тө зү че ләр гә 
бү ләк ләр тап шы ры ла чак.

18.30 сәгатьтә Ста ди он да бәй рәм 
кон цер ты баш ла на. Та ма ша чы лар ал
дын да Та тар стан эс т ра да сы ар тист ла ры 
һәм “Здрав ствуй, пес ня!” во кальин ст ру
мен таль ан сам бле чы гыш яса я чак. 

19.30 сәгатьтә Мә лә кәс ел га сы бу
ен да Уха кө не бил ге ләп үте лә. Би ре дә 
төр ле ма вык тыр гыч бәй ге ләр оеш ты ры
ла чак. Шу шын да ук бәй ге дә кат на шу
чы лар әзер лә гән ба лык ри зык ларын нан 
авыз итәр гә мөм кин бу ла чак. 

21.00сәгатьтә Ста ди он да Тө зү че ләр 
кө не уңа ен нан бәй рәм са лю ты бал кы
я чак.

Бүген
8августта,ЧаллыдаТөзүчеләркөне

билгеләпүтелә

Ялкөннәрендә
ШәһәркөнеһәмФизкультурачыларкөне

уңаеннантөрлеспортчаралары
оештырыла


