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МинсалихМаликулыХанна
новСабарайоныСәрдәавылын
нан.Заводкаул1976елдаармия
хезмәтеннәнсоң килә.Яртыел
столяр булып эшләгәннән соң
тимербетонэшләнмәләрцехы
на(беренчецехка)формагаса
лучыбулыпкүчә.Менәшуннан
бирлейортларсалудаһәмбашка
төзелеш эшләрендә кулланы
латоргансубайлар,фундамент
блоклары,боҗра,ригель,колон
на,капламплитәләреһәмбашка
лар,кыскасы160төрпродукция
җитештерүдә катнашаул.Әбу
эштә иң беренче дисциплина,
сабырлык һәм түземлек кирәк.
МинсалихМаликулындамондый
күркәмсыйфатларҗитәрлек.Шу
лайбулмаганда,38елберурын
даэшләпбулыридемени?

Заводтагы авыр заманалар
узугаукМинсалих,цехбашлы
гычакыруыбуенча,тагыншул
укцехкаформагасалучыбулып
килгән. Заводны нигезеннән
башлап төзегән, аннары инде
заводтапродукцияҗитештерү
дәдәкатнашканкешеләрбелән
эшләүнеүзеөчензуртормыш
мәктәбедипсаный.М.Ханна
нов бригадиры РәисШәйхет
диновныберенчеостазыитеп
таный.Әлегеколлектив“Камгэ
сэнергострой”оешмаларыара
сындаалдынгыбригадаларның
берсебулып,төрлеярышларда
һәрвакыт беренче урыннарны
алыпкилә.

“Турысүзле,күпсөйләми,хез
мәтенәҗаваплы карап, теләсә
ниндиэшнедәҗиренәҗиткереп

башкара”,–дидеаныңтурында
цех башлыгы  КамилНуриман
улыМияссәров.

РФТөзелешһәмтораккомму
нальхуҗалыкминистрлыгыХөкү
мәткәкүптарифлыисәпләгечләр
өчен электр энергиясе бәясен
исәпләүдәҗәйге тарифныозай
туныкүздәтотканкарарпроекты
керткән.Төзелешһәмторакком
мунальхуҗалыкминистрыурын
басарыАндрейЧибисәйтүенчә,
кулланучылар электрисәпләгеч
ләр программасын үзгәртү өчен
түләмәячәк.Карарпроектыниге
зендә,компаниябелгечеисәплә
гечпрограммасынкулланучыдан
гариза алынганнан соң бер ай
эчендәүзгәртергәтиеш.

Җирлебюджетларнытулылан
дырумаксатыннан чыгып, төрле
документлар ясатканда дәүләт
тарафыннаналына торган акча
лата җыемнар күләме артачак.
Шулай итеп, 2015 елдан чит ил
паспорты һәм башка төр доку
ментларныясатугабәяләрүсәчәк.
Искеүрнәктәгечитилпаспортын
эшләтү2меңсумгатөшәчәк(хә
зерул–1000сум).Яңаүрнәктәге
(биометрик)паспортисә2500дән
3500сумгакүтәрелә.Киләсеел
данбашлапникахнытеркәү–350
(хәзер – 200), никахны өзү 650
(бүген 400) сум торачак.Хезмәт
пенсиясенбилгеләү яки аны тү
ләүөченкирәклеһәрдокументка
элеккеге20сумурынына50сум
чыгарып салырга кирәкбулачак.
Машинага яңа дәүләт билгелә
реурнаштыру2000сумга (хәзер
– 1500 сум) төшәчәк. Күчемсез
милеккәхокукнытеркәү1000нән
1600сумгакүтәрелә.

Казан аэропорты территори
ясендә “Боинг737” самолеты
һәлакәте корбаннарыфамили
яләре язылганмемориаль ком
плекс ачаргаҗыеналар.Икенче
терминалянындаистәлекплитәсе
урнаштырылган, дип хәбәр итә
“Татаринформ”.

12ноябрь–Дөньякүләмсый
фат көнендә Татарстанда азык
төлек һәм башка товарларның
сыйфатыһәм куркынычсызлыгы
мәсьәләләренәбагышланганмах
сус“кайнарлиния”эшләячәк.Бу
уңайдан соравы булган һәркем
иртәнгесәгатьуннанкичкесәгать
бишкә кадәр (843) 2369411но
мерынашалтыратыпмөрәҗәгать
итәала.

МенделееврайонындаАлабу
га–Ижевск–ЯңаМенделеевхимия
заводыюлында, автомобильләр
хәрәкәтеөчентөзекләндерелгән
нәнсоң,юлкичүеачылды. Аны
ачу тантанасындаПремьерми
нистр Илдар Халиков катнаш
ты.ЮлкичүеһәмАлабуга–Ижау
юлындагы аслыөсле күперЯңа
Менделеевхимиязаводынаһәм
яңа “Аммоний” заводына хәвеф
хәтәрсезүтүмөмкинлегебирә.Юл
кичүләрен төзекләндерү эшләре
2012 елныңдекабрендә башла
нып,менәхәзертөгәлләнгән.

7декабрьдәМәскәүшәһәрендә
“Татаркызы2014”IБөтенроссия
фестивале узачак. Анда башка
лабызКазандасайлапалутурын
узганЧаллыкызы,узганел“Сабан
туегүзәле”титулыналганАльби
наСитдыйковабарачак.

Камгэсэнергостройның50еллыгына

ГазетаныңМактаутактасы

“Камгэсэнергострой”
акционерлыкҗәмгыя

тенең50еллыкюбилее
уңаеннанбертөркем

камгэсэнергостройлы
ларкүпьеллыкфида
карьхезмәтләреөчен
төрлебүләкләргәлаек
булдылар.аларара
сында“КамгэсЗЯБ”
оешмасыныңтимер
бетонэшләнмәләр

һәмконструкцияләр
неформагасалучысы
МинсалихМаликулы
ханнановтабар.Ул

“акБарс”холдингком
паниясенең“Фидакарь
хезмәтөчен”медале
беләнбүләкләнде.

Тантанага җыелучыларны
сәламләп, “Камгэсэнергострой”
ААҖ генераль директорының
производство буенча урынба
сарыСергейПавловичЯмашев
болайдиде:

–Бүген бу залда Камгэсэ
нергостройның иң хөрмәтле
аксакалларыутыра.Сез–без
неңшәһәребезне һәмКАМАЗ
заводларын төзүдә катнашкан
фидакарьләр.Бүгенбезхөрмәт
леветераннарыбызгаХөкүмәт
бүләкләретапшырабыз.Камгэ
сэнергостройныңниндиоешма
икәнлеген сез беләсез. Аның
беләнберчордаоешканпред
приятиеләр индеюкдисәңдә
була.ӘКамгэсэнергостройәле
һамандаяшәпкилә.Билгеле,ул

КАМАЗтөзелешеелларындагы
кебеккуәтлеоешматүгел,шулай
дареспубликабызөченгенәтү
гел,илебезөчендәкирәклебул
ганобъектлартөзүендәвамитә.
БүгенКамгэсэнергостройнәрсә
беләняши, нинди төзелешләр
алыпбара,киләчәккәпланнары
нинди?Сезнешул турыда та
ныштырыпүтәсемкилә.

Быел без өч  зур тө
зелеш башладык. Аның
беренчесе–“Гознак”феде
ральдәүләтунитарпред
приятиесенеңфилиалы
Краснокамск(Пермькрае)
кәгазьфабрикасындабанк
нотһәммахсуссакланулы
кәгазьләрҗитештерүцехы
төзелеше.Биредәбезнең
илебез өчен генә түгел,
КөньякАфрикадәүләтлә
реөчендәкыйммәтлекә
газьләрҗитештереләчәк.

Икенчетөзелеш–рес
публикабызныңЮгары
Осланрайонында,Казан
нан35километрераклык

та,Иделелгасыныңуң
якярындабараторган
Иннополис – яңашә
һәр төзелеше. Камгэ
сэнергострой бирегә
2013 елның ахырында
– 2014 елның башын
даэшкәкерешкәниде.
Биредәуниверситетта,
студентларөчен тулай

тораклардаһәмбашкаинфрас
труктураобъектларыдабар.

Өченче төзелеш – башка
лабыз Казанда алып барыла
торган“Салаваткүпере”торак
районы төзелеше. Бушәһәр
эчендәшәһәр. Социаль ипо
тека программасы кысала
рындагы әлеге проект быел
май аенда гамәлгә ашырыла
башлады.Микрорайонда күп
фатирлы1,5млнквадратметр
мәйдандаторактөзеләчәк.Шу
лайук22балаларбакчасы,7
мәктәп һәм поликлиника ке
бекмөһимсоциальобъектлар
файдалануга тапшыру карал
ган. Камгэсэнергострой бире

дәгенподрядчыоешмаларның
берсебулараккатнаша.

Безшулайуккүптәнгепарт
нерыбызбулган“Алабуга”аерым
икътисади зонасында эшләве
безнедәвамитәбез.Безаның
белән8нчеелэшлибезинде.
Быелгапрограммабикзур.Без
андаикереактортөзептапшыр
дык,“Синергия”технопаркыби
насытиздәнәзербулачак.Быел
“Камгэсэнергострой” оешмасы
Мәләкәсаръягындаикебалалар
бакчасытөзептапшырды.Килә
сеелгатагыникебалаларбакча
сытөзүплангакертелде.

ХәзергевакыттабезКазан
даГорбуновисемендәгеавиа
ция берләшмәсендә үзгәртеп
коруэшләреалыпбаругатен
дерда катнашабыз. Мәләкәс
аръягында торак төзелешен
дәвамитәбез.

Сезгә, Камгээсэнергострой
рухынсаклап калучыларга, та
гын бер кат хезмәтегез өчен
рәхмәтбелдерәм.Барыгызгада
исәнлексаулыктелим.

“Камгэсэнергострой”акционерлыкҗәмгыятенең50еллыкюбилеенабагыш
ланганчаралардәвамитә.Күптәнтүгел“Камгэсэнергострой”ааҖбашкарма
дирекциясенеңактларзалындатөзелешветераннарынбүләкләүүткәрелде.
БүләкләнүчеләрарасындаСоциалистикхезмәтГеройлары,данлыклыбри
гадирларһ.б.бариде.төзелешаксакалларыРФтөбәкараүсешминистрлы

гының,тРтөзүчеләрберлегенең,төзелеш,архитектураһәмтораккоммуналь
хуҗалыгыминистрлыгыныңдәрәҗәлебүләкләренәлаекбулдылар.
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“Камгэсэнергострой”ААҖге
неральдиректорыныңпроизвод
ствобуенчаурынбасары,шәһәр
СоветыдепутатыСергейПавло
вичЯмашевнәкъменәшундый
депутатларныңберсе.Шуңадыр
да сайлаучылар аның янына
тораккоммуналь хезмәтләр,
транспорт,торакмәсьәләләренә
кагылышлысорауларбеләнгенә
түгел, рәхмәт сүзләре белдерү
өчендә киләләр. 21 октябрьдә
Сергей Павлович янына ГЭС
бистәсенең 10 нчы комплексы
Ветераннар советының рәисе
Ида Михайловна Маркелова
килдеһәмкомплексныңбарлык
ветераннарыисеменнәнаңарәх
мәтсүзләренҗиткерде.Улвете
раннаргакаратабулганихтирам
һәмхөрмәтбарлыкбүләкләрдән
дәөстеникәнлегенассызыклады
һәмС.П.Ямашевкаөлкәнбуын
гакаратаигътибарлыбулуыөчен
рәхмәтбелдерде.

1983 елда ук төзелгән “Яр
Чаллы”спортмәктәбе1983ел
да ук төзелгән һәммоңа кадәр
бердәремонтланмаганбулган.
“ОтделстройК” ҖЧҖ участок
башлыгыСергейПодласовбил
геләп үткәнчә, 10 квадратметр
мәйданны биләп торучы әлеге
Мәктәпкәотделстройлыларузган
елныңноябрьаендакерешсәләр
дә,финанс кыенлыклары булу
сәбәпле кышын эшләмәгәннәр,
объекткаҗәен генә килгәннәр.
Хәзергевакыттаотделстройлы
лар бинаның икенче катында
эшлиләр. Финанс кыенлыклар
булусәбәпле,биредәгеремонт
эшләре50проценткагынабаш
карылган.Шулайбулугадакара
мастан, отделстройлылар көче
беләнгимнастикаһәмтөрлеуен

нарүткәреләторгануниверсаль
зал ремонтланып беткән. Анда
инде балалар теннис, футбол
уйныйлар. Мәктәпнең барлык
инженерлыкчелтәрләре–электр
үткәргечләре,җылылыксистема
сы,суүткәргечләр–барысыда
яңагаалыштырылган.Әсылау
бизәү, буяу эшләрешәһәрнең
башархитекторыНикитинакүр
сәтмәсебуенчадизайнпроектка
турыкитерепбашкарыла.Тәрә
зәләр,ишекләралыштырылган.
Иңзурзалларданбулганҗиңел
атлетика залы әлегә финанс
кыенлыкларыбулусәбәпле,ре
монтланмаган.Индедушбүлмә
ләре,чишенүкиенүбүлмәләре,
санузеллартулысынчаәзер.Әле
тагынбинаныңтышкыстенала
рындаяңартасыбар.

“ОтделстройК”оешмасымастерыЭльви
раШәйхетдинованың төзелештә эшлә
венәәлегә7елгынабулсада,бикяраткан
аны.

Эльвиратөзелешколледжынтәмамлаган,
белгечлеге–төзүмонтажэшләремастеры.
Иңзуробъектыитеп“ТАНЕКО”ААҖобъект
ларынсаный.Анда3елэшләгән.ТАНЕКО
минемөченһөнәриосталыкмәктәбебулды,
–диулүзе.Аннансоңиндебалаларбакчала
ры,Мәләкәсаръягындагыторакйортлар…”

Эльвираның әнисе Флера Нурый кызы
Нигъмәтуллинада22елАвтозаводстройның
7нчетөзүмонтажидарәсендәэшләгән.

Рәисә ГРачева – “ОтделстройК” оеш
масындабуяучыбулып38нчеелэшлиинде.
“ОтделстройК”оешмасыалыпбарганбарлык
объектлардадакатнашаул,Әалар–ашыгыч
медицинаярдәмекүрсәтүхастаханәсе,бала
ларбакчалары,мәктәпләр,кыскасы,биккүп
социалькөнкүрешобъектлары.

Р.ГрачеваЧаллыгакилгәчКАМАЗзавод
ларыныңберсенә эшкә урнашмакчыбула.
18яшетуларганибарыбератнакалганРә
исәнекиреборалар.Ултөзелешкәбуяучы
булыпкитә.“Вакытлычагынадиптөзелешкә
килгәнидем,шулайитепменә37елвакыт
үткәндәкиткән,–диулүзе.–Язмышымшул

булгандыринде”.Буяучыһөнәренеңнечкәлекләренәүзлегеннән
генәөйрәнгәнРәисәГрачевахәзеринде4нчеразрядкаия.

Бүлендекпредприятиеләрдә Шәһәребездә

ШәһәримаммөхтәсибеӘл
фәсхәзрәтГайфуллиношбухак
таболайдипбелдерде: “Шәһәр
киңәябара.Яңамикрорайоннар
даяшәүчеләргәхәзергевакытта
сафтабулганмәчетләрерагая.
Шуңакүрәбезшәһәрхакимиятенә
яңагыйбадәтйортларытөзелеше
өченҗиручастокларысорапмө
рәҗәгатьиттек.Бүгенгесекөндә,
әлхәмделилләһ, өчмәчет өчен
җиралынды.Кайберсендәәкрен
генәэштәбашланды.Шәһәрхаки
миятенәмөселманнарихтыяҗын
аңлаулары, үтенечебезне кире
какмауларыөченрәхмәтләребез
небелдерәбез.”

Яңамәчетләрнеңберсе“Мәлә
кәсаръягы”бистәсендәбулачак.
Биредә төзелешөчен  кирәкле
барлыкдокументларбулдырыл
ган,мәхәлләюридиктеркәүүткән,
аныңисәпхисапсчетыачылган.
Мәхәлләне оештыручыларның
күпчелегеЧирмешәнрайонының
УтызИмәниавылыннанбулган
га,аңаошбуавылданчыккандин
галимебез,шагыйрьГабдерәхим
УтызИмәниисеменбиргәннәр.Бу
исембарлыктеркәүдокументла
рындадачагылыштаба.Бүгенге
көнгә территорияөлешчә киртә
ләпалынган,нигезгә12метрлы
49субайкагылган.Мәчетнеңэскиз
проектытөзелгән.Улмөселман
наргахезмәткүрсәтәчәктулыбер
комплекситепкүзаллана.Мәсә
лән,биредәтөпнамаззалыннан
тыш, аерымишектән керә тор
ганхатынкызларзалы,мәдрәсә
классы, имам бүлмәсе, хәләл

ризыкларкибетебулачак.Мәчет
150мөселмангаисәпләнелә,тер
риториясе57сутый.Быелнигезгә
бәйлебетонэшләрентәмамлау
күздәтотыла.

15октябрьдәшәһәрМөхтәси
бәтеҗитәкчеләреОрловбоҗрасы
янәшәсендәгекырдаикенчебер
мәчеттөзелешеөченҗиручастогы
(24сутый) чикләренбилгеләде
ләр.Ошбуизгеэшдогакылудан
башланды.Биредәтөзеләчәкгый

бадәтйортымөсафирларөчендә
бикмөһим.ЧөнкиулКазанУфа
трассасы янәшәсендә (Казан
проспекты)үсепчыгаргатиеш.

Өченче мәчет өчен җир
участогы Сидоровка бистәсе
нең“Сувар”шәхсихуҗалыклар
районындаалынды.
Рәсемнәрдә:Мәләкәс аръягын да  

төзеләчәк мә чет нең эс киз про
ек ты; төзелеш өчен билгеләнгән 

урын да про ек т бе лән та ны шу.  

чаллышәһәрендәяңамәчетләртөзүпланлаштырыла.

ШәһәребезнеңГЭСбис
тәсендәурнашкан“Яр
чаллы”балаларһәм

яшүсмерләрспортмәк
тәбендәкапитальре

монтлауэшләреакрын
лапдәвамитә.Биредә
безнең“отделстройК”

ҖчҖсубподрядчы
оешмабулараксылау
бизәүэшләреналып

бара.объектныңзаказ
чысы–республиканың
башинвестициятөзе
лешидарәсе(ГиСУ),

генподрядчы–диаС.

ИрекФәйзуллинхәбәриткәнчә,
социальипотекапрограммасыбу
енча24октябрьгә гомумимәйда
ны253,7меңквадратметртәшкил
иткән4мең351фатирлы94йорт
тапшырылган.Арендалыторактө
зелешепрограммасына килгәндә,
2014елдагомумимәйданы52мең
913квадратметрбулган52торак
йорттөзелешепланлаштырылган.
Республикадагомумимәйданы14
мең 131 квадратметр булган 40
йорт тапшырылган.ИрекФәйзул
линшулайукБөекВатансугышы
ветераннарыныңторакшартларын
яхшыртупрограммасыбуенчайорт
лар төзү дәвам итә (115 ветеран
өчен22йорт), дипискә төшерде.
Күпбалалыгаиләләрне,5һәман
нандакүбрәкбалалыгаиләләрне
торак белән тәэмин итү програм
масыбуенча2014елгыисемлеккә
824гаиләкертелгән.Елбашыннан

37сертификатрәсмиләштерелгән,
шулардан2014елның24октябренә
33сертификатгамәлгәашырылган.
Сертификатларбирүтәмамланган.
Сертификатларны гамәлгә ашыру
вакыты–9ай.

“Авыл клублары” программа
сы буенча 2014 елга 47 объект
ның45ендәтөзелештөгәлләнгән.
Илдар Халиков киңәшмәдә кат
нашучыларның игътибарын ятим
балаларны торак белән тәэмин
итүпрограммасыбуенча2014ел
гыпрограмманыелахырынакадәр
үтәүгәюнәлтте. Балалар яңа ел
ныүзфатирларындакаршыласын
өчен, эшләрне тизрәк төгәлләргә
кирәк, диде ул.Социаль ипотека
программасын тормышка ашыру
турындаҗентекләбрәкТРПрези
денты каршындагыДәүләт торак
фондының башкарма директоры
ТәлгатьАбдуллинсөйләде.

депутатниндибулыргатиеш?Билгеле,беренчечи
раттаулүзсайлаучыларыныңнаказларынүтәргә,
мөмкинлекләрдәнчыгыпаларныңпроблемаларын
хәлитәргәтиеш.

татарстанда1млн
816,5меңквадрат

метрторакмәйданы
файдаланугатапшы

рылган,ягъниел
лыкйөкләмәнең75,7
процентыүтәлгән.Бу
хактаузганатнадатР
хөкүмәтейортында
узганкиңәшмәдәтР
төзелеш,архитекту
раһәмтКхминист
рыирекФәйзуллин

хәбәритте.Киңәшмә
небарлыкмуници

пальрайоннарбелән
видеоконференция

режимындататарстан
РеспубликасыПремь
ерминистрыилдар
халиковуздырды.

Республикабызда

–Әлеге объектта “Камгэсэ
нергострой” ААҖнең “Строй
Кран”оешмасытөзүчеләреҗир
эшләренһәмсубайларсугуны
башкаралар.Фундаментсалуда
“ПМУ1Камгэс” эшли.Хәзерге
вакытта субай утырту эшләре
индетөгәлләнепкилә.Барлыгы
1964субайның1900утыртылган
инде.Төзүчеләралдындаторган
төпбурыч–декабрьуртасына
нуленчециклнытәмамлау.

Камгэсэнергостройлылар
катнашаторгантагынберобъ
ект–“ТАИФНК”ААҖ“09”цехын
үзгәртепкору.Төзүчеләралды
на3объектны төзеп тапшыру
бурычы куелды.Хәзербиредә

һәрберсе10 кубометрсу сый
дырышлыикерезервуарурнаш
тыруэшләребара.Камгэсэнер
гостройлылар6 нчыноябрьгә
беренче резервуарны тапшы
рыргатиешләр.Андаэшләр75
проценткаүтәлде.Индеикенче
резервуарнымонтаждауэшенә
дәкерештеләр.Өченчеобъект–
нефтьһәмнефтьпродуктларын
биодеструкцияләү(сунынефть
кушылмаларыннан чистарту)
мәйданы.Ул2015елдафайда
ланугатапшырылыргатиеш.Тө
зелешмәйданындабарлыгы100
дәнартыккешеэшли.Төзелеш
эшләренең генсубподрядчысы
–“ПМУ1Камгэс”ҖЧҖ.

“Камгэсэнергострой” акционерлык җәмгыяте “та
неКо”ның ароматлаштырылган кушылмалар комп
лексы төзелешендә эшләвендәвамитә.Шушыпро
ект өченҗаваплыбелгечвиталийМиРоновбезне
объекттагы эшләрнең торышыбелән таныштырды
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марат Кашап улы
СƏхАПОВ–өченчеһәм
икенчедәрәҗәхезмәт
Даныорденнарыиясе,
КАмАзтөзелешеудар-
нигы:

–Мин1967елда,урта
мәктәпне тәмамлагачук,
әле оешып кына килүче
ПУАТның икенче автоху
җалыгына автослесарь
булып килдем.Март ае,
карлар эреп,юлларга су
төшәбашлаганвакытиде.
Беренчеэшкөнембүгенге
кебек күз алдында: Аль
бер Гыйльфановның ба
басы–Биктимерагаөйлә
ренәутыналыпкайтырга
машинасорапкилгән.Ав
токолоннабашлыгыФрид
агаГарифуллинминеча

кыртыпалдыдашулэшне
йөкләде:менә сиңаБик
тимербабай,әнәтегендә
шоферы авырып киткән
бортлы ЗИЛ машинасы,
шуны ал, бабайны утырт
та, Каманың теге ягына,
Алабуга урман хуҗалы

гына утынга барыгыз...
Киттек,бозөстенәсутөшә
башлаганкышкыкичүар
кылыелганычыгып,утын
төяпкайттык...

Шуннанбашландыми
нем өчен ПУАТта чын
ирләр хезмәте. 70 нче
еллардабезнеңавтотран
спорт идарәсендә “Кам
гэсэнергострой”даберен
челәрдәнбулыпалдынгы
эшысулы–бригадапод
рядына күчә башладык.
Аннары мине бригадир
итеп куйдылар. Төзелеш
объектларына иң кирәк
лематериал,төзелешнең
икмәге дип аталган измә
ташыйбыз. Билгеле ин
де,төзүчеләрнеңиртәнге
сменасы башланганчы,
ягънисәгать7ләргәһәр
объектка измә китерел
гәнбулыргатиеш.Моның
өчен безгә иртәнге 6 да
измәбетонзаводындабу
лырга кирәк.Сәгать 5 кә
эшкәкилеп,көзгекышкы
салкыннардамашиналар
ныҗылытып кабызырга,
медицина тикшерүе үтеп
путевкалар алырга һәм
РБЗга кузгалырга. Кыс
касы,вахтамашиналары
безне иртүк җыеп алып
китәиде.Әкайтуинде–
ничек туры килә, кайсы
көннәрнекичке9га,10га
да,төнуртасынакадәрдә
калаидек.

Төзелештә измәнең
туктаусыз булып торуын
КамГЭСныңбашдиспетче
рыЕлизаветаБоринаүзе
күзәтеп,тикшерептора.Ә
берәрҗирдә өзеклек ки
лепчыкса,аңаәлетагын
безнең автотранспорт
чыларда гаепле булса...
Әммабезандыйхәлләрне
булдырмаска тырыштык.
Миндә, үземнең алмаш
чым Павел Куш белән
көнетөне эштә: беренче
сменада измә ташысак,
икенчесендәобъектларны
ком,гравий,вакташкебек
инертматериалларбелән
тәэминитәбез.

КАМАЗҗылылык үзә
генең250шәрметрбиек
лектәгетөтенторбаларын
күтәргәндә исә анда бе
тонны көнетөне, тәүлек
әйләнәсе,шулисәптәнял
һәм бәйрәм көннәрендә
дәөзлексезташыргатуры
килде...

1979 елда без УМС
механизаторлары белән
бергәшәһәрнеңтөзелеш
тә эшләрне механика
лаштыруидарәсе(СУМР)
составында механика
лаштырылган комплекс
оештырдык, шәһәрдәге
барлык төзелешләрнең
котлованнарында, нигез
корылмаларында эшлә
дек.Шундый объектлар
рәтендә–“Энергетик”мә
дәниятсараекаршындагы
“җырлаучыфонтан”,Җиңү
паркында җир эшләре,
Чаллыипподромы,Казан
аэропорты...Безнеңбри
гадалар тагынәле көчле
җир тетрәүдән соң Әр
мәнстанның Ленинакан

шәһәренторгызудавахта
ысулыбеләнелбуенаэш
ләде,икеелрәттәнБаш
кортостанда,ТүбәнКама
ГЭСысубасузонасында
саклану корылмалары
салдык...

Менә шулай еллар
уза торды. Хезмәтебез
дәүләт, республика һәм
шәһәр тарафыннан да,
үзебезнең предприятие
дә дә югары бәяләнде,
орденмедальләр, мак
таулыисемнәрдәалдык.
Шул арада балалар да
үсеп җитте, хәзер инде
аларның үз гаиләләре,
оныкларыбызбар.

Картлык белән бергә
төрле сырхаулар да ки
лә.Минүземикеинфаркт
кичердем.Орденнарюкка
гынабирелмишул,авыр
йөк автомобильләрен
дә күп еллар көнетөне
эшләү эзсез генә узмас,
диючеләрдәбар.Шулай
дыр да. Әмма без авыр
хезмәттән ямь табып,
уңышларгакуаныпэшлә
декһәмяшәдек.Хәзердә
төшенкелеккә бирелер
гә җыенмыйм әле мин,
хезмәттәндәаерылаал
мыйм: җәй көннәрендә
бакчада, кышын балык
тотарга йөрим. Хезмәт
тәшләрбеләночрашырга
тырышабыз, күрешсәк,
сөйләшеп туя алмый
быз...Шундый инде без,
данлыклы “Камгэсэнер
гострой”ветераннары.

Рәшит Ясәви улы
ШƏКҮРОВ–АТх-6оеш-
масыветераны:

– Мин Камгэсэнер
гостройның автомобиль
транспорты идарәсенә
1965 елда ук килдем.
Мине эшкә Владимир
ФедоровичРосляковал
ды. Ул вакытта кадрлар
бүлеге Зәйдә урнашкан
идеәле.1966елдаармия
хезмәтенәкиттем.Аннан
кайткачтагынрульарты
наутырдым.Улвакытта
төзелешнең башланган
чагы. Машина йөртүче
ләргә аеруча кыен иде.
Әле юллар да төзелмә
гән,объекткакилгәчбо
рылырлыкурыныдаюк.
Аннарыелныңтөрлева
кыты була бит: пычрагы
да,карбураныда,яңгы
рыда...Кыеншартларда
эшләргә туры килсә дә,
зарланмадыкбез.Билге
ле,минүземтурыданту
рытөзелештәкатнашма
самда,шәһәрнесалуда
өлешембардипсаныйм.
Чөнки төзелеп килүче
ниндигенәобъектныал
саңда,аныторгызуөчен
цементы,кирпече,комы,
тагын башкасы кирәк.

Менәшулай итеп көнне
төнгә ялгап, төрле һава
шартларында  төзелеш
өчен кирәкле материал
ларны, җайланмаларны
илебезнеңтөрлепочмак
ларыннаналыпкайтырга
турыкилдемиңа.Мәскәү,
Одесса, Башкортостан,
Бөгелмә... Ул вакытта
безнең 6 нчы автохуҗа
лыкның гөрләп эшләгән
чагыиде.Эшкүп,10көн
ләп тә, ярты ай буе да
юлдайөрергәтурыкилсә
дә, авырсынмый идек.
Яшьләр идек бит, энер
гиябез ташып тора иде.
БаштаМАЗныиярләдем,
аннары инде “КамАЗ”га
утырдым.Шулайитеп35
ел гомерем юлда узган
да киткән икән. Нишли
сең,үзебезшулязмышны
сайладыкбит.

Канифминниәхмәт
улы минниƏхмƏТОВ
– Электр челтәрләре
предприятие се шо-
феры:

– Камгэсэнергострой
берләшмәсенә 1976 ел
ныңянварьаендакилдем.
Армияхезмәтеннәнтуры,
комсомолюлламасы бе
лән кайттыммин.ПУАТ
ның 8 нче автохуҗалы
гына, җиңел машиналар
колоннасына урнаштым.
“УАЗ469”автомобилендә
төзелеш башлыгы Вла
дислав Александрович
Фоменконы йөртә баш
ладым. Бер араЕвгений
НиканоровичБатенчукны
да йөртергә туры килгә
небулдыәле.Владислав
АлександровичМәскәүгә
күчкәч, 1981 елданВ.Н.
Гостевны йөрттем. Вла
дислав Николаевичның
берсүзебариде:“Өйрәт
мәгез, машина йөртүче
үзебеләул”.Аныңбелән
егермеелгаякынэшләргә
туры килде. Соңга таба
рак Салихҗан Галиевич
Гайниевка беркеттеләр,
аныңбеләндәдистәел
дан артык эшләдем.Ме
нәшундыйзурурындагы
кешеләр  белән эшләргә
насыйпбулды.Җаваплы,
билгеле. Ләкин аларның
берседәүзенәлләкемгә
куеп,өстәнкарапйөрмә
де.Минемхезмәтемнеих
тирамитәләр,һәмбуинде
минемүземәдәберника
дәрихтирамлымөнәсәбәт
булыпкабулителә.Алар
кешелекле һәм кечелек
лебулдылар.Зыялыһәм,
шуңа күрәдер, аралашу
да бик ипле җитәкчеләр
беләнэшләргәтурыкил
де.Ә үзарамөгамәләдә

андый күренекле кеше
ләр үрнәге тормышөчен
кыйммәтле тәҗрибәдер
дипбеләм.Миналарның
һәркайсынсагынып,ихти
рамбеләнискәалам.

ФаатТимергалиулы
ТимЕРГАЛин–Электр
челтәрләре предприя-
тиесешоферы:

– Камгэсэнергострой
системасында мин 1970
еллар башыннан ук эш
лим.ХезмәтюлымныАв
торемонт заводында ав
тослесарь булып башла
ганидем.Шундамашина
йөртү таныклыгы да ал
дым. Һәм 8 нче автоху
җалыкка шофер булып
күчтем.Аннарыҗиңелма
шиналаргаражынакүчер
деләр. Үзгәртеп кору ел
ларындапредприятиеләр
таркала башлады, безне
дә Камгэсэнергстройның
төрле оешмаларына та
раттылар. Ул чакта инде
улымФәнистәминемян
даэшлииде,аныңбелән
икебез бергә“ КамгэсАв
то”оешмасынакүчәргәти
ешбулдык.Андаэшләгән
чорничектеравырракбу
лыпистәкалды.Предпри
ятиенеңхәлеҗиңелтүгел,
хәтта ягулыкмайлаума
териаллары да җиткерә
алмыйлариде.Заманасы
шундыйрак идеме, бел
мим, ни сәбәпледер, ба
рыбер тернәкләнеп китә
алмады инде ул, Камгэ
сэнергостройның соңгы
автотранспорт предприя
тиесе булып тарихка ке
репкалды...

ХәзерминЭлектрчел
тәрләрепредприятиесен
дә эшлим. “Камгэсэнер
гострой” дирекциясендә
эшләүчеләрне йөртәм.
Соңгыелларда элеккеге
кебекдаимикиеренкелек
кичермибез. Ремонтма
зар кирәк булса да бер
ниндипроблемаюкдияргә
була, һич каршылыксыз,
вакытында башкарыла.
Эшебез,шөкер,көйле.Ир
тәторыпюлгачыгугабез
ияләнгәнинде,кирәкчак
таавырыксыныптормый
быз.Соңкайтуларбикеш
буладипзарланыргаурын
юк.Еракюллардакуркыт
мый,нидисәңдә,тәҗрибә
барбит.Белгән,ияләнгән
эшне күңел биреп баш
карырга тырышам.Улла
рымФәнис белән Айрат
та шоферлыкка бик тиз
күнегеп киттеләр. Хәзер
икеседәберүкоешмада
эшлиләр, исәнсау йөр
сеннәринде.

автомобильтранспортыхезмәткәрләрекөненә

ЗаманындаКамгэсэнергостройныңавтомобильтранспортыида
рәсе(ПУат)3меңнәнартыктөрлемаркалыавтомобильләребул
ган,9автохуҗалыкны,авторемонтзаводын,юлларэксплуатаци
яләүучастогынберләштергәнһәм8меңнәнартыкмашинайөртү
чесебеләнгорурланыпяшәгәнзуроешмаиде.Безавтомобильче
ләрнеңһөнәрибәйрәмеалдыннанкайчандырочсызкырыйсыз
бормалыюлларныүзләренеңикенчеөйләреиткәнмашинайөртү
чеветераннаргамөрәҗәгатьитеп,төзелешелларыхатирәләрен
искәтөшерүләренүтендек.

 И ке Хез мәт Кызыл Байрвгы  ор де ны ка ва ле ры, 
КА МАЗ тө зе ле ше удар ни гы, Кам гэ сэ нер гос т рой 
ве те ра ны, кай чан дыр шә һә ре без тө зе ле ше нең 
үзә ген дә кай на ган дан лык лы бри га дир Сөббух
агахАФизОВныКам гэ сэ нер гос т рой да бел мә гән 
ке ше юк тыр. 45 ел го ме рен төзе леш кә ба гыш ла
ган хөр мәт ле ак са ка лы быз әле бү ген дә саф та. 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ Ве те ран нар со ве ты 
үт кәр гән бар лык ча ра лар да да кат на шыр га ты
ры ша ул. Шу ның өс те нә, ис кит кеч бак ча чы да 
әле үзе. Си до ров ка бис тә сен дә үз йорт ла ры бе
лән яшә ү че Сөб бух ага һәм Ро за апа Ха фи зов лар 
бак ча сын да бы ел җи ләкҗи меш һәм яшел чә бик 
уң ган. Əнә нин ди ка бак үс тер гән нәр алар!



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

Ваклап сату бәясе килешү буенча
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УкучыларыбызЧаллыкаласынһәмКАМАЗза
водларынторгызганветерантөзүчеләрбеләноч
рашулардабиктеләпкатнашалар.Мәктәбебезнең
актларзалындатөзелешаксакалларыС.И.Уразаев,
Ә.Д.Вәлияров,Т.И.Сухачева,З.А.Данилова,Н.
И.Здобнов,Н.М.Абдуллин,Л.И.Кольцов,мәгариф
өлкәсендәэшләплаеклыялгачыкканветераннарА.
П.Ерышканова,А.М.Зәбирова,Г.Г.Фәйрушина,Л.
С.Самусенко,Г.М.Ваһапова,А.А.Николаева,Г.В.
Рябова,З.С.Гәрәеваһәмбашкаларбеләночрашу

лароештырылды.Кунакларга“КамГЭС”ка50ел”дигәнпре
зентацияматериалларытәкъдимителде.Мәктәпколлективы
һәмбалаларисеменнәнрәхмәт сүзләреҗиткерелде.Чәй
өстәлләреартынаутырыпбергәләпконцерттакарадык.

Җавапитеп,төзелешветераннарыбезне“Камгэсэнергос
трой”ААҖтарихымузееначакырдылар.Р.Г.Арифҗанова,
А.И.Сюткин,В.А.Рукина,Л.П.ГостеваһәмЛ.Г.Селезнёва
2нче4нчесыйныфукучыларыөченкызыклыэкскурсияләр
уздырдылар.ҺәрсыйныфкаКамгэсэнергостройныңшәһәр
һәмКАМАЗтөзелешетарихытурындагыкитапларындабү
ләкиттеләр.Шундыйигътибаркүрсәтүләреөченбезаларга
бикрәхмәтле.

Мәктәбебезнең укытучылар коллективы һәм бала
лар исеменнән “Камгэсэнергострой” акционерлык җәм
гыяте коллективын һәм барлык ветераннарын төзелеш
оешмасының50 еллыкюбилеебелән тәбрик итәбез!Ике
арадагы дуслык җепләре нык булсын,шундый мәгънә
леочрашулар кабатланып торсындигән теләктә калабыз.

В.А.Кузьминых, 3 нчемәктәпнең «забота»
тимурчыларотрядыҗитәкчесе

Милади
ноябрь

Һиҗри  
1436

Атна көне Иртәнге 
Фәҗер

Кояш 
чыга

Өйлә 
Зөһер

Икенде 
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн 
озынлыгы

1 8 Мөхәррәм Шимбә 4.30 6.35 12.00 13.58 15.51 17.35 9.15

2 9 Якшәмбе 4.31 6.37 12.00 13.56 15.49 17.33 9.11

3 10 Дүшәмбе 4.33 6.39 12.00 13.54 15.47 17.32 9.06

4 11 Сишәмбе 4.35 6.41 12.00 13.52 15.45 17.30 9.02

5 12 Чәршәмбе 4.37 6.44 12.00 13.49 15.43 17.28 8.58

6 13 Пәнҗешәмбе 4.40 6.46 12.00 13.47 15.41 17.26 8.54

7 14 Җомга 4.42 6.48 12.00 13.45 15.39 17.25 8.50

8 15 Шимбә 4.44 6.50 12.00 13.43 15.37 17.23 8.46

9 16 Якшәмбе 4.45 6.52 12.00 13.41 15.35 17.21 8.42

10 17 Дүшәмбе 4.47 6.54 12.00 13.40 15.33 17.20 8.38

11 18 Сишәмбе 4.49 6.56 12.00 13.38 15.31 17.18 8.34

12 19 Чәршәмбе 4.51 6.58 12.00 13.36 15.29 17.17 8.30

13 20 Пәнҗешәмбе 4.52 7.00 12.00 13.35 15.27 17.16 8.26

14 21 Җомга 4.54 7.02 12.00 13.33 15.26 17.14 8.22

15 22 Шимбә 4.56 7.04 12.00 13.32 15.24 17.13 8.19

16 23 Якшәмбе 4.57 7.06 12.00 13.31 15.22 17.11 8.15

17 24 Дүшәмбе 4.59 7.08 12.00 13.30 15.21 17.10 8.11

18 25 Сишәмбе 5.00 7.10 12.00 13.29 15.19 17.09 8.08

19 26 Чәршәмбе 5.01 7.12 12.00 13.28 15.18 17.08 8.04

20 27 Пәнҗешәмбе 5.02 7.14 12.00 13.26 15.16 17.07 8.01

21 28 Җомга 5.03 7.16 12.00 13.25 15.15 17.06 7.57

22 29 Шимбә 5.05 7.18 12.00 13.24 15.13 17.05 7.54

23 1 Сәфәр Якшәмбе 5.06 7.20 12.00 13.22 15.12 17.04 7.50

24 2 Дүшәмбе 5.08 7.22 12.00 13.21 15.11 17.03 7.47

25 3 Сишәмбе 5.09 7.24 12.00 13.20 15.09 17.02 7.44

26 4 Чәршәмбе 5.11 7.26 12.00 13.19 15.08 17.01 7.41

27 5 Пәнҗешәмбе 5.12 7.28 12.00 13.18 15.07 17.00 7.38

28 6 Җомга 5.14 7.29 12.00 13.17 15.06 17.00 7.35

29 7 Шимбә 5.15 7.31 12.00 13.16 15.05 16.59 7.32

30 8 Якшәмбе 5.16 7.33 12.00 13.16 15.04 16.58 7.30

Ту ган көн нә ре гез  
кот лы бул сын!

РадикИнсаф улыҖәләев –  Со
ци а лис тик Хез мәт Ге рое, шә һәр Ве те
ран на р со ве ты пре зи диу мы әгъ за сы, 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ Ве те ран нар  
со ве ты әгъ за сы, 

ВазыйхСалихулыМәүликов – Со
ци а лис тик Хез мәт Ге рое, да нлык лы 
бри га дир 

Шә һәр хал кы, кам гэс лы лар 
Ят тан бе лә исе ме гез не.
Сау лык бе лән кар шы ла гыз
 Җир дә ге һәр кө не гез не.

* * *
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ сек

ре тарьре фе рен ты СветланаВалерь
евнаКаткованы;милек белән идарә 
итү бүлеге башлыгы ЕкатеринаИва
новнаЛеонованыгомер бәйрәмнәре 
белән котлыйбыз!

 Ал су ал ма төс ле йө зе гез гә 
Көз са ры сы бе рүк кун ма сын.
Бә хет ка сә гез не түк ми-чәч ми
 У зы гыз Сез тор мыш юл ла рын.

* * *
“Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ 

ко лек ти вы, Ве те ран нар со ве ты 
ТатьянаГригорьевнаМаксимуш

кинаны юби лее бе лән кот лый.

* * *
“Же лез но до рож ник” ҖЧҖ кол

лек ти вы пред при я ти е дә ма ши нист 
яр дәм че се бу лып эш лә ү че 

Рамил Заһит улы Сәхәбиевне
юби лее бе лән кот лый.

Юл даш бул сын Сез гә сә ла мәт лек,
Ру хи нык лык, кү ңел көр ле ге,
Га и лә дә бә хет бө тен ле ге,
Ур так шат лык, җан нар бер ле ге.

* * *
Э лектр чел тәр лә ре пред при я ти

е се кол лек ти вы тү бән дә ге ве те ран на
рын һәм хез мәт кәр лә рен юби лей ла ры 
бе лән кот лый:

Галина СеменовнаФролова – 
пред при я тие ве те ра ны,

АннаАлександровнаБалдова – 
дис пет чер,

РавилФәгарулыЗаһитов – элек
тро мон тер

 Гөр ләп үт сен сез нең го ме ре гез,
Ты ныч тор мыш аны би зә сен.
Көн нә ре гез шат лык бе лән үт сен,
Авыр лык лар бер дә кил мә сен.

очрашулар

Чаллымөселманнарыөченнамазвакытлары

динвәмәгыйшәт

4нчеАсыйныфыукучылары

2нчеАсыйныфыукучыларымузейда

Их, күңелле өмәсе...

ӨченчемәктәптәӨлкәннәрункөнлегешундыйшигарьастындаузды.


