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“Чынмәгънәсендәавтомо
бильзаводытитулыКАМАЗга
1970елдабирелде.Әммаул
вакыттадааныңпроектыюк
идеәле.Шуңакүрәэшшәһәр
дәторакйортларһәмҗылы
лык электр станциясе – КА
МАЗТЭЦынсалуданбашлан
ды.ШулуквакыттаЧаллыда
Минэнергообъектларынтөзү
дәвамитте.“Камгэсэнергост
рой” идарәсе биредә 1964
елданбирлеТүбәнКамаГЭ

Сын кора,Зәйшәһәренһәм
2,4миллионкиловаттлыЗәй
ГРЭСын,шулайукТүбәнКа
машәһәрендәТЭЦ1несала.
Чаллыныңүзендәтөзелешин
дустриясенеңяңапредприяти
еләре–Күзәнәклебетонһәм
силикат кирпеч заводлары,
елына240меңквадратметр
торакэшләпчыгараалырлык
эрепанельлейортларкомби
натысафкабаса.

“Камгэсэнергострой” кол
лективыулелда9меңкеше
дәнтораиде.Минаныэлег
рәкМинэнергода күп санлы
очрашулар буенча таныш
АркадийВладимировичЭген
бургтанкабулитепалдым.Ул
“Волгодон”һәм“Куйбышевст
рой” оешмалары мәктәбен
үткән,  ә сугыш вакытында
немецлар камап алган Ле
нинградка Ладога күле бо
зыннан“Тормышюлы”салган
зур тәҗрибәле төзүче иде.
Хәзераны“Главзаводспецст
рой” начальнигы урынбаса
ры итеп күчерәләр. Хәзерге
көннәнберазалгарак китеп,
шунысындаәйтепүтәсеки
лә: Аркадий Владимирович
министрлыккаэшкәкүчкәчтә
элекүзеҗитәкләгәнтөзелеш

оешмасыбеләнһәрвакыткы
зыксынып, аның өчен янып
көеп торды, булдыра алган
кадәрярдәмитте.Әхәзерул
миңа оешманы тапшырука
булитүактытөзергәтәкъдим
ясагач,минаңа1970елның
бухгалтер балансы бар бит,
әяңаелныңәленибарыике
аегынаузды,һәмминуңыш
сызлыккаочрагантәкъдирдә
беркайчандааныэлеккеҗи

тәкчегәсылтамам,дипҗавап
бирдем”.

“Татарстан җирендә КА
МАЗһәмэнергетикаобъект
ларытөзелешендәтупланган
тәҗрибәне һич тә онытырга

ярамый.Анда күп эшләр га
дәти булмаган, әлегәчә кү
ренмәгәнысулларһәмалым
нарбеләналыпбарылдылар
һәм зур уңышка китерделәр.
КАМАЗның ул вакыттагы со
вет акчалары белән бәясе
– 5миллиард сум иде,шул
исәптән төзүмонтаж эшлә
ре3миллиард сумга төште.
Аларгаөстәппромкомзонада,
төзелеш индустриясе база
сында,шәһәрянызонасында
корылган объектлар, авыл
хуҗалыгы продукциясен эш
кәртүпредприятиеләретагын
800млн сумнанартык капи
тал салымнар таләп итте.

Шәһәр янындагы колхозлар
һәм совхозларны үзгәртеп
корудаһәмүстерүдәгенәдә
“Камгэсэнергострой”600млн
сумгаякынкапиталсалымнар
үзләштерде”.

Ир тә гә шә һә ре без һәм “Камгэсэ нер гост рой” ачык ак ци о нер лык җәм гы я те ле
ген дар шә хес, Со ци а лис тик Хез мәт Ге рое, шә һәр ебез нең мак тау лы граж да ни ны 
Ев ге ний Ни ка но ро вич Ба тен чук ның 100 яшь лек юби ле ен бил ге ләп үтә чәк. Га зе
та быз ның бу са нын шу шы ис тә лек ле ва кый га га ба гыш лый быз.

“Минемхәтереммондаязылганнарданкүбрәкис
тәлекләрнесаклый.ӘммабухатирәләрдәКАМАЗ
һәманыңянындаяңазуршәһәртөзелешенегер
менчегасырелларындаилебездәбулганиңзуртө
зелешләррәтенәкертепкүзалларгаҗитә.Шушы
зур вакыйгада катнашуыбелән һәркемгорурлана
ала.Андыйшәһәрләргадәттә300елдәвамында
үсепчыгалар,әбезаны20елдакордык.Кызганыч,
буйөзьеллыктада,егермеберенчегасырбашында
дабезнеңтәҗрибәнекабатлаучылартабылмасәле.
Шулайбулгач,киләчәктәбезнемактамасаларда,
яманяктантелгәалмыйча,хезмәтебезгәлаеклы
бәябирсеннәриде.”

Ев ге ний Ба тен чук ның
“Ба ры сы да ке ше ләр гә ка ла” ки та бы на ке реш сү зе

Евгений Никанорович
Батенчукка багышлана

* * *
Туа кеше,
Җиргә тәпи баса, 
Үскән саен ныгый адымы.
Туган җирдән алса яшәү көчен, 
Ега алмас тормыш давылы.

Яши Кеше,
Кеше өчен яшәп,
Үзен түгел, халкын яратса,
Ватан аңа газиз Ана икән,
Ирегеткә кадер, сан арта.

Кеше гомере – 
Фал китабы сыман,
Яшияши аны ачасың.
Фалда түгел, кылган гамәлләрдән
Чын бәхетне эзләп табасың.

Кеше җиргә килер кунак булып,
Тик яшәр ул яшьнәп вә күкрәп.
Өй дә салыр, зур калалар корыр,
Яуда булыр илгә нык терәк.

Яши Кеше,
Кунак булып түгел,
Хуҗа булып җирне яңарта.
Шундый ирнең исеме илдә кала,
Җиде илдә җиде даны арта.

Нәсих Таҗиев

Кичәгә килегез
28 февраль көнне 15.00 сәгатьтә 

«Энергетик» мәдәният сараенда Ев
гений Никанорович Батенчукның 100 
еллыгына багышланган тантаналы 
кичә башлана.

14 сәгать 30 минутта Е. Н. Батенчук 
һәйкәленә чәчәкләр салу була.

“Чал Кама буйларында
дөньякүләм автомобиль ги
гантыһәмяңазуршәһәртө
зүилебезөченXXгасырдагы
иңкүренеклевакыйгаларның
берсе булды. Ул безнең ха
лыкның чиксез мөмкинлек
ләрен, икътисадыбызның
куәтеначыкчагылдырды.Ул
төзелештә күпме көчле һәм
данлыклы шәхесләр үсеп
чыкты!Шундыйларныңиңкү
ренеклеләренеңберсе–Ев
генийНиканорвичБатенчук.
УлЧаллыгаилебезнеңтөрле
төбәкләрендә – субтропик
Сочида – Краснополянск,
Себердә–ИркутскһәмЕрак
ТөньяктаВилюйГЭСларынтөзепкилде.Һәмбезнеңяклар
ныңлегендарбатырынаәверелде...

Е.Н.Батенчукзуракылиясе,югарыочышлыкеше,зирәк
җитәкче,яшьләрнеңостазыиде,улкүпсанлыюгарыквали
фикациялеҗитәкчеләрһәмбелгечләртәрбияләпүстерде.
Аныңбеләнтеләсәниндитемагасөйләшүкызыкиде,кайда
гыначыгышясасада,улһәркемнеңигътибарынүзенәҗә
лепитте,аныңкешеләргәәйтерсүзекүпиде”.

Мин ти мер ШƏЙ МИ ЕВ, 
Та тарс тан Рес пуб ли ка сы ның бе рен че Пре зи ден ты
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Евгений Никанорович Батенчукның тууына 100 ел

Ев ге ний Ни ка но ро
вич Ба тен чук 1914 
ел ның 28 фев ра лен
дә Бал та шә һә рен дә 
(хә зер Одес са өл кә
се) туа.

Гаиләдә 11 бала бу
ла. Бала чагыннан ук
Евгений Никанорович
ачлык һәм ялангачлык
ны тоеп үсә. 1935 елда
Рубежанскхимиятехно
логияинститутынаукыр
гакерә.Бикяхшыукый,
исемле стипендия ала.
Институтны тәмамла
ганнансоңКызылАрмия
сафларынакитә.Тиздән
сугыштабашлана.Дош
манга каршысугышлар
ныңберсендәЕ.Батен
чук җитәкчелегендәге
сугышчылартөркеме,за
сададакалып,әсирлеккә
эләгә. Әлеге хәтәр ва
кыт турында Евгений

Никанорович болай дип
хәтерли торган була:
“Сорау алганда немец
лар мине ерткычларча
кыйнадылар һәм сугыш
әсирләрелагеренаозат
тылар.Минандаберни
чәкөнбулдымһәмшушы
вакытэчендәятыптато
раалмадым,чөнкикый
нап,бөтенүпкәләремне
авырттырыпбетергәннәр
иде.Букөннәрнеминба
сыпкынайоклыйалдым.
Наратагачынарттанко
чаклап, шуңа терәлеп
йокладым”.

Ә бу вакытта Батен
чукныңхатыныЛюдмила
Васильевнагаикехәбәр
килә:берсеЕвгенийНи
каноровичныңһәлакбу
луы, икенчесе хәбәрсез
югалуытурында.Икенче
хәбәр аның исән булу
ына өмет биреп тора.
Людмила Васильевна

ЕвгенийНиканоровичны
бөтенсугышбуеышанып
көтә.“Улһичшиксезкай
тачак”, –диул.Һәм  ул
чыннан да кайта! Бәлки
үзен көткәнгә һәм ярат
кангадыр?

Ләкинул заманда су
гыш әсирләренә карата
ышанмаучылык бик зур
иде.ӘлегефактЕвгений
Никаноровичка гомере
буе комачаулык китерә.
Ләкинүзенеңискиткечта
ланты,акылы,остаоеш
тыручы булуы белән ул
илебезнең иң олы төзе
лешләренең җитәкчесе
була.Аныңҗитәкчелеген
дәВилюйГЭСы,КАМАЗ,
ЯрЧаллышәһәреһәмТа
тарстандагы,Якутиядәге
һәмбашка төбәкләрдәге
объектлартөзелде.

ЕвгенийНиканорович
БатенчукЯрЧаллыда28
еляши.Биредәграмота
лы төзүчеинженерның
байтәҗрибәсебикярап
куя. Ул һәрвакыт төзе
лешнетизләтүнеңнәти
җәлеюлларынэзли.

Аның төп сыйфат
лары: бетмәстөкәнмәс
энергия, яңа  инженер
лык карарлары эзләү,
кешеләргәһәмаларның
мәнфәгатьләренәкарата
сизгер булу. Эшчеләр
гә ул һәрвакыт аңлап,
хөрмәт белән карады.
Шуңааныолылап“Батя”
дип атадылар да.Менә
шундый легендар кеше
беләнберчордаяшәве
безбеләнчынкүңелдән
горурланыргатиешбез.

ЕвгенийНиканорович
бик күп хөкүмәт бүләк
ләренә ия. Ул Социа
листикХезмәтГерое,өч
Ленинорденыкавалеры.
ШулайукОктябрьРево
люциясе,ХезмәтКызыл
Байрагы,КызылЙолдыз,
IIдәрәҗәВатансугышы
орденнарыһәмтугызме
дальияседә.

Евгений Никаноро
вичбиккызыклытормыш
юлыузаһәм1999елның
28маенда,үзенең85ел
лыкюбилееелындаара
бызданкитепбара.

Ел лар ки тә. Ел лар эчен дә фа
сыл лар алышына. Го мер ләр дә 
шу лай уза. Бе рәү ләр кар тая. Кем
нәр дер мәң ге лек кә ки тә ләр, җир
дә эш лә ре, кү ңел ләр дә исем нә ре 
ка ла. Җи де ил дә дан алып кит кән
нәр не җи де бу ын оныт мый. Алар
ның исем нә ре шә һәр урам на ры на 
би ре лә, үз лә ре мәй дан ур та сы на 
һәй кәл бу лып ба са лар. 

...Кырыкберенчеелның22июньиртә
сендәполкмәктәбенеңвзводкомандиры
ЕвгенийБатенчуктаяңакөняралыпкил
гәнмизгелдә бомбашартлауларыннан
уяна.Шулмәлдәулилөстенәябырылган
дошманявынберенчебулыпкаршылый.
Карышартыкарыштуганҗирнекалды
рып,арткачигенә.Дошманныңкөчлесе,
газраилнең имансызы аның Ватанына
ташлана.Сугышныңбашындауккүпләр,
биккүпасылирләряукырындаятыпкала.
Ул, чолганышта калып, дошман кулына
эләгә. Батенчукның рухын әсирлектәге
җәзалауларда, хурлыкларда сындыра
алмый.Ултоткыннарарасындабуйсыны
беләнгенәтүгел,яшәүрәвешебеләндә
каһармангаәйләнә.Әсирләрлагеренда
яшерен комитет оештырып, дошманга
каршыастыртынкөрәшача.Иленсагына.
Әлләачлыктан,әлләхатынын,бишектә
калганкызынсагынуданйөзенәзәгъфрән
сарылары суга.Фашист өеренә булган
нәфрәте дә, сөеклесенә, нәни кызына

булганкайнармәхәббәтедәкүңелтүрен
дәшигъриюлларбулыптуа.

Газраилйөрдедүртелбашочымда,
Бирешмәдемһичтәявызүлемгә;
Ышандымминһәрчакҗиңүкиләсенә,
Шуңакүрәяшименбүгендә.
Кызымбулдыминемяктыуем–
Шулкөчбирдеяшәпҗиңәргә.
Өметчаткыларынкүрәмсыман
Коңгыртчәчкәтөслекүзләрдә.
Хәтерләмимсинеңнәнийөзне,
Синтудыңдакалдыңбишектә.
Йөрәктәсин,гөлем,меңбаладан
Аерыридемсиненичектә.
Коңгырткүзләреңәтиңбулырдай
Гөлләрнеминэзләптабалмам.
Биккүрәсемкилә,биккүрәсемкилә
Әниеңне,сине,кызым,багалмам.

(Е. Ба тен чук «Кы зы ма» ди гән  
бу ши гы рен 1943 ел да тот кын да яз ган.  

Ав тор тәр җе мә се.)
Шулмәхәббәттоткынлыкбогауларын

өзәргә, әсирлектән качарга ярдәм итә
аңа.Кайтаиленәсолдат.Тик, туганҗи
рем,дипашкыныпкайтканирегетнету
ганилендәкочакҗәепкаршыалмыйлар.

Иләктәниләнәсехурлыклытикшерүләр,
нахакшикләнүләр китерәчәк рәнҗүләр
көткәникәнанымонда.Бу сынауныда
узаирегет...

...Бер кешеаягыбасмагандөньячи
тендә,суыкларыалтмышградустанашып
киткән,чакрымнанартыктирәнлеккәҗитеп
туңаторганҗирләрдәалмаздигәнасыл
таштапканиллеҗиденчеел.Шулташны
табуын тапканнар,аныалыргада кирәк
бит әле.Моның өчен тайгалар кичәсе,
төньяккакарапюлтотсаң–меңчакрым,
көньяккаборылсаң–яртымеңчамасы,
уңгаякисулгакаерсаң,алтышарйөзкило
метрберкешеяшәмәгәнтундрауртасына
юлсызнисезүтәрлеккыюирләртабылыр
мы?Шундакешеяшәрлекшартлартуды
расы,өйләрсаласы,шәһәрләркорасыһәм
төрлекушылдыкларбеләнүзярларында
кешейөзенкүрмигасырларбуетуңҗирне
юыпакканВилюйелгасынбуйсындырасы,
ГЭСкорып,арзанлыэлектрутларынкабы
засыдабарбитәле.

Менәшундыйҗәһәннәмчитенә,Ви
люйдигәнелгадаГЭСкорачактөзелеш
оешмасыныңбашлыгыбулыпбилгеләнә
ул.Кырыкдүртяшьлектипсәтимерөзәр
лекирнеңмәңгелек туңҗирләрнеакта
рырга,чебенчерки,озынборыннар,эре
эрекигәвеннәрбасканҗирдәяшәргәкөче
җитәрме?Аныңбеләнбергәиндетөзе
лешэшләретүгәрәкләнепятканИркутск
ГЭСытөзелешеннәнтагынмеңләгәншун
дыйукбатыр,кыюирегетләрЛенаярына
килеп төшә.Иркутскидагы төзелештән
бушаган төрле техникҗайланмаларны,
бульдозер,тракторларны,кайсынсүтеп,
күбесеншулкилешпоездга,самолетларга
төяпУстьКутстанциясенәчаклыташый
лар.МоннанюлЛенаелгасыөстенкапла
ганбозбуйлапМуктупавылына,булачак
Ленскшәһәренәчаклыолыберколонна
булып узачак. Анысын да узалар.Мең

дәбербәланычитләтеп,меңдәикейөз
чакрымбозөстеннәнюлүтәләр.Техника
авырлыгыначыдамыйча,хәвефхәтәркө
тепкенәторганурыннарда,машиналар,
тракторларбозастыначумаязганмизгел
ләрдәкүпбула.Тимерканатларбелән
тартыпчыгарачыгараалгабаралар.Ти
мертүзмәгәнҗирдәалартүзә,мәңгелек
туңлык,бәгырьгәтөшәрсуыклараларны
сыгасындыраалмый.Узганюлларында
вагоннарданкышлавыкларкалдырыпүтә
ләр.Кышлавыкартыкышлавык,авырлык
артыавырлык.Килерберкөн,беренче
ләркичергәнкыенлыкларонытылыр,ке
шеяшәмәгән кыргыйурыннардаЛенск,
Мирный,Удачный,Айхалисеменалган
яңакалалархасилбулыр,әаңдаяшәя
чәкун меңләгәналмазтабучыларозын
кәрванбашынабасканЕвгенийБатенчук
шикеллеҗиңелмәс,бернигәбирешмәсил
егетләренонытмас…

Бүгенфевральнеңегерме сигезенче
көне.Яңагасырныңдүртенчеелыбара.
Чаллыхалкышәһәрурамнарыначыгып,
мәдәниятсараезалларынаҗыелып,шә
һәрләрсалган,заводларторгызган,таш
кынелгаларныкатлаулыкорылмаларбе
ләнбуыпсудануттапканилулынолылый.
Гомере буе егерме сигезенчефевраль
иртәсеаныңөченбәхеттаңыбулыпатты.
Моннаннәкъутызөчелэлек,февральнең
үзе туган соңгы көнендәЧаллыҗиренә
аякбасканидеул.Татариледигәнилдә
исеменданлыиткәнгомеренеңтагынбер
бәхетлемизгелебашланганкөндәул.Ка
зандигәнбашкаладагы,күршеТүбәнКа
мадагы,КАМАЗныңүзендәгеТЭЦларны,
ЗәйГРЭСын,ТүбәнКамагидростанция
сенсалугаһәмИскеЧаллыҗирлегендә
яңанигездәяңашәһәрторгызуга,дөнья
теленәкерәчәкКамаавтомобильзавод
ларынтөзүгәалынган«Камгэсэнергост
рой»идарәсебеләнҗитәкчелекитүнеүз
кулынаалдыулбукөнне.

ШулкөннәнсоңелларЧулмансулары
кебекактыдаакты.Елларбеләнбергә
гомерләрузды.Илшаулаткантөзелешкә
кара кашлы, зифабуйлыкызларбулып
килгәнсылуларәниәбиләрбулды,комсо
молтуйларыуздырып,төзелешмәйдан
нарыншаулатканегетләрнеңдәтуннары
тузды,алариндеилагаларыбүген.Узган
гомер эзләрендә дистәләгән заводлар,
Чаллы дигән ак кала,шул калага нур
биргәнТүбәнКамаГЭСы, тагын, тагын
биккүпигелеклеэшләрекалды.Шундый
мәртәбәле,бергасырданяңасынакүчеп
тәонытылмасгаҗәептөзелешләрнеңба
шындаторганилаһишәхесшулкаланың
уртасынаһәйкәлбулыпбасты.Гүяулбү
ген:«Безсезнеңбеләнменәниндиматур
каласалыпбүләкиттек»,–дипәйтәтөсле
туганкөненәкилгән,җирдәгетормышны
дәвамиттерүчезамандашларына.

Н. Та җи ев ның  
“Җи де гән йол дыз” очерк лар  

җы ен ты гын нан алын ды.

Әлеге истәлекле тантанада укучы
ларның атааналары, укытучылар да
бариде.КолледждиректорыАнатолий
ИвановичБлощинскийныңдипломалу
чыларныкайнаркотлавы,аларгахәер
фатиха теләве, колледж студентлары

ныңдәртлечыгышларыбәйрәмгәтагын
даямьөстәде.Букөннеколледжның48
укучысы“Тегүче”,“Эретепябыштыручы”,
“Автомеханик”белгечлегедипломыал
дылар. Араларында кызыл дипломга
лаек булучылар да бар иде. Диплом
алучылар “өченче буынның яңа стан
дартлары”, белемалуның тизләтелгән
схемасыбуенчаукыганнар.

–АтаклытөзүчеЕвгенийНиканоро
вичБатенчукисеменйөрткәнколледж
да укуым белән үземне бик бәхетле
саныйм.Биредәге ике ел ярымвакыт
сизелмидәузыпкитте,–дитегүчеһө
нәреналганАльбинаКамалова. –Би
редә укыган вакытларымны гомерем
буейөрәк түремдә саклармын.Минем
һөнәремһәрзамандаһәрхатынкызга
кирәк. Газета ашабарлык укытучыла
рымарәхмәтбелдерәм!

Шу шы көн нәр дә Е. Н. Ба тен чук 
исе мен дә ге Яр Чал лы икъ ти са
дитө зе леш кол лед жы ның акт лар 
за лын да эш че ләр һәм хез мәт кәр
ләр ә зер ләү бү ле ге сту дент ла ры
на дип лом нар тап шы рыл ды.
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Камгэсэ нер гост рой да кол
лек тив та ри хын да ачык 
эз кал дыр ган, үзе нең эш
кә ка ра шы, үзе ар тын нан 
ияр тә алуы, һәр кем гә дә 
яр дәм ку лы су зар га әзер 
бу луы бе лән ае ры лып 
тор ган ке ше ләр ту рын да
гы ис тә лек ләр не ка дер ләп 
сак лый лар. Ев ге ний Ни
ка но ро вич Ба тен чук әнә 
шун дый ке ше ләр нең бер
се иде.  Хөр мәт ле ак са кал, 
иге лек ле, та лант лы, ке ше
лек ле шә хес не якын нан 
бел гән за ман даш ла ры быз 
үз лә ре нең ис тә лек лә ре 
бе лән ур так лаш ты лар. 
Дан лык лы тө зү че Е. Н. Ба
тен чук ның як ты ис тә ле ге 
алар ның һәр бер се нең кү
ңе лен дә иң ма тур ха ти рә
ләр не яңарт ты.

Төзүчеләргә 
үзенең балалары 

иТеп карады
Д а  м и р 

Әх мә дул ла 
улы Гә рә ев 
– “Камгэсэ
нергострой”
мед сан час 
теның баш
т а б и б ы ,
СССР Сәла
мәтлек сак
лауотлични
гы, Татарс

тан Республикасының атка
зангантабибы:

–Мин Чаллыга 1972 елда
килдем.Биредәинде төзелеш
нең гөрләгән чагы иде. Рәис
КыямулыБеляев,ЕвгенийНи
каноровичБатенчук,Владимир
АлександровичАльфиш,Ринат
РиязулыГыйләҗевһәмбашка
күренеклешәхесләр эшләгән
чоридеул.Безаларбеләнпар
тиянеңшәһәр комитетында уз
ган планеркаларда ешочраша
идек.Минһәрвакыталарныңул
вакыттагытөзелешбеләнидарә
итүләренә,КАМАЗзаводларын,
шәһәр төзү барышында килеп
туганкатлаулыпроблемаларны
чишәалуларынасокланаидем.
Бушкырданиндиматуршәһәр
һәм заводлар комплексы бар
лыкка китерүчеләр бит алар,
яңалыкнытудыручылар.

1985елныңноябреиде.Көн
нәрдән бер көнне Камгэсэнер
гостройныңпрофсоюзкомитеты
рәисеЮлияСергеевнаПронина
миңа төзүчеләр медсанчасте
оештырылу турында карар ка
бул ителүен хәбәр итте.Миңа
аныңҗитәкчесе булырга тәкъ
дим ителде. Төзүчесолдатлар
яшәгәнхәрбигоспитальнемед
санчастьитепүзгәртергә кирәк
иде.ЕвгенийНиканоровичәйтә:

“Менә, Дамир, биредә иртәгә
төзүчеләр дәвалана башларга
тиешләр”. “ЕвгенийНиканоро
вич,данлыклытөзүчеләребезне
шундыйпычракбинададәвала
мабызбитинде”,–дидеммин.
Улминем белән килеште. Би
нага капиталь ремонт ясалды.
ЕвгенийНиканорович никадәр
мәшгулькешебулсада,безнең
эшләребезнең ничек баруы ту
рында кызыксынып торды. Тө
зүчеләрбиткардада,салкында
да,яңгырдада,гелачыкһавада
эшлиләр. Медсанчасть эшли
башлагач,ЕвгенийНиканорович
ныңярдәмебеләнтабиблардан
торганбригадалартөзелешобъ
ектларына чыгып, төзүчеләргә
шундаукмедицинаярдәмекүр
сәтүнеоештырдылар.Бикотыш
лыалымбулдыул.

Төзелешнең кызу чоры бу
лугадакарамастан(КАМАЗза
водларыда,ТүбәнКамаГЭСы
да,КамаАланындаатомэлектр
станциясетөзелешләредә,шә
һәрдә),ЕвгенийНиканорович
ныңэшнеакылбеләноештыра
белүе төзүчеләрнең сәламәт
лекләребеләнбәйләнешлекүп
мәсьәләләрнехәлитәргәмөм
кинлекбирде.

Евгений Никанорович үзе
медсанчастькакереп,биредәдә
валанучыларныңсәламәтлеклә
ребеләнкызыксыныргадавакыт
табаиде.Улаларныңбарысын
даисемнәребеләнбелә. “Син
нәрсәмондаятасың,мининде
синетерелгәнсең,объекттадип
торам”,–диЕвгенийНиканоро
вичшаяртып.  Ул төзүчеләргә
үзенеңбалаларыитеп карады.
Юккагынааны“Батя”дипйөрт
миләридебит.

МинхәзерЕвгенийНикано
ровичныңһәйкәлеяныннан уз
ганда,бергәэшләгәнелларкүз
алдынакилә,һәмискиткечшә
хесләрбеләнберчордаяшәргә
һәмэшләргәтурыкилгәнязмы
шымарәхмәтукып,зургорурлык
хисләрекичерәм.

Ул бик кешелекле 
иде

Ма рат Ша кир улы Би би шев 
– ТатарстанРеспубликасының
һәм Россия Федерациясенең
атказангантөзүчесе,Йортлар
төзү комбинатының элеккеге
җитәкчесе,Чаллышәһәренең
Почетлы гражданины, СССР
һәм РоссияФедерациясе Ар
хитекторлар союзы әгъзасы,
СССРДәүләтархитектураһәм
шәһәртөзелешесоветыәгъза
сы,СССРМинистрларсоветы
Премиясе лауреаты,   Ленин,
ОктябрьРеволюциясе,Хезмәт
Кызыл Байрагы, “Татарстан

Республика
сыалдында
гы хезмәт
ләре өчен”
орденнары
кавалеры:

–Евгений
Никанорович
биккешелек
лекешеиде.
Улмоныбө
тен тормышы белән раслады.
Әсирлектәбулганкешебуларак,
улнәрсәнеңяраганын,нәрсәнең
ярамаганын, нәрсә сөйләргә
ярый,нәрсәярамыйикәнлеген
беләиде.Кешеләргәмөнәсәбә
тедәбашкачаидеаның.Улке
шеләрнең,тормышның,аннары
индеһөнәриосталыкныңбәясен
беләиде.

Евгений Никанорович ке
шеләрнеңпсихологиясеняхшы
аңлавыбеләнаерылып торды.
Хәттаүзеннәнбиккүпкәяшьке
шебеләндәулСездипсөйләшә
иде.Кешегәултирәнхөрмәтбе
ләнкарады.

...Вафатбулуалдыннанбер
ничә көн калгач, мин Евгений
Никаноровичянына хастаханә
гә килдемһәмаңашәһәрбуй
лапмашинадайөрергәтәкъдим
ясадым.Безаныңбеләнгидрос
танцияаша,КАМАЗзаводлары
корпуслары,кичкеЧаллыбуйлап
барып,Боровецкурманыянын
дагыИзгеПрасковьячишмәсенә
килепчыктык.Аннарыкалкулык
каменеп,КаманыһәмЯңашә
һәрнекүзәттек.

–БоларбарысыдаСезнең
беләнтөзелдебит,ЕвгенийНи
канорович,–дидеммин.

–Безнеңбелән,барыбызбе
ләндә,–дидеулбераздәшми
торганнансоң.–Әбезәлекүп
нәрсәнеэшлиалмыйкалдык...

 кайгырТУчанлыгын 
Тойдым

Ә л  ф и я 
Зә ки кы зы 
Сә ли мо ва – 
“Камские зо
ри””Таңйол
дызы” газе
таларының
берләште
релгән ре
дакциясенең
баш мөхәр
рире:

– 1990 елда Казан дәүләт
университетын тәмамлаганнан
соңминчакырубуенчаКамгэсэ
нергостройга, “Камские зори”
газетасына эшкә урнашырга
килдем.Бупроцесс  бикозак
касузылды:әлеберсеюк,әле
берсе.Әлетегендә,әлемонда

барырга кушалар. Әгерҗедән
үккилгәндәбулгач,тәмамарып
беттем.Башкармадирекциянең
озын коридоры буйлап барам,
каршымашкаф кебек олы гәү
дәлеберкешекилә.“Сезгәкем
кирәк, кемне эзлисез?” “Менә
эшкәурнашыргакилдем”.“Кай
да  документларың, күрсәт”.
Күрсәттем.Кемсоңбу?Минем
документларымны карый, дип
уйлыйм.“Әсезкемсоң?”–дип
сорыйм.“Батенчук”,–ди.Билге
ле,аныңфамилиясемиңабер
нәрсәтурындадаәйтмәде.Ул
минеүзебеләнияртеп,кадрлар
бүлегенә алып керде. “Бу кыз
ны урнаштырыгыз, мөхәррире
Ольга Павловнага шалтыра
тыгыз”, – дип күрсәтмә бирде.
“Әсинкембеләнкилдеңсоң?”
“Әнием белән”. “Нигә соң аны
алыпкермәдең?Барыгыз,ашап
алыгыз, ял итегез, урнашыгыз.
Иртәгә эшкә килерсең.Аннары
индеякыннанрактанышырбыз”,
– дип ул мине озатып калды.
ЕвгенийНиканоровичБатенчук
беләнберенчетанышуымшулай
узды.Менәшундаукиндеаның
никадәркешелекле,кайгыртучан
икәнлегентойдыммин.

Аннан соң “Камские зори”
газетасында эшләү дәверендә
ЕвгенийНиканоровичбеләнкүп
очрашыргатурыкилде.Улбезгә,
журналистларга, һәрчак ярдәм
итәргәтырыша,сорауларыбызга
теләпҗавапбирәиде.

бөек Тә, гади дә
Ка мил Ши

һап улы Нот
фул лин – тө
зелешветера
ны,“Камгэсэ
нергострой”
ААҖ Вете
раннар сове
тының элек
кегерәисе.

– Евгений
Никанорович
Батенчук–алтынйөрәклекеше
иде.Аныңкебеккешетагынбу
100еллыктатуармикән?Евге
нийНиканоровичбиккүпбелә,
күпне күрә һәм үзе туплаган
тәҗрибәсенбашкаларбеләндә
теләпуртаклашаторганҗитәкче
иде.Улкиңәшендәбирәбелде,
аталарчашелтәләптәалаиде.
Ниндигенәдәрәҗәлекешебул
сада,улһәркемнеүзебеләнтиң
күрепсөйләшә,һәркемгәярдәм
итәргә тырышаиде.Хәзер ан
дыйҗитәкчеләрюк.

 ЕвгенийНиканорович Ба
тенчук производствоныоешты
ручыбелгечбулуыбеләнбергә
кешеләрбеләнэшләүдәискит
кечталанткаиябуларактахәте

ремдәкалган.Улһәрберкешедә
аның иң яхшы сыйфатларын,
сәләтләреначыклап,аларныэш
мәнфәгатьләрендәкулланабел
де,кимчелекләренһәмнегатив
якларынкүрмәмешкәсалышты.
Башкакешефикеренәбикигъти
баритте,ЕвгенийНиканорович
каүзфикереңнеберниндикурку
сызҗиткерепбулаиде.Бөектә,
шулуквакыттагадидәбулганбу
легендаршәхескәмингомерем
буесокланыпяшәдем.

кыйбласы якТы, 
гамәлләре маТУр иде

Марс Мө
б ә  р ә к  ул ы 
Дәү  ләт  ш ин 
–  Та т а р с 
тан Респуб
л и к а с ы ны ң
атказан ган
төзүчесе, Яр
Чаллышәһә
ренеңмактау
лы граждани
ны,икеПочет
билгесеордены кавалеры,КА
МАЗтөзелешеударнигы:

–МинКамгэсэнергостройның
соңгыбуынҗитәкчеләреннәниң
соңгысыдыр.Инде күп яшәгән,
күпнекүргән,тормышымныңкүп
сәхифәләрекүңелемнәнҗуелган,
яки томанэчендә калганбулса
да,шулайдаАркадийВладими
ровичЭгенбург,РәисКыямулы
Беляев, ЕвгенийНиканорович
Батенчуккебеккүренеклешәхес
ләрбеләнбергәэшләгәнвакыт
ларымәледәбулсахәтеремдә.
Аларбеләночраштырганязмы
шымамеңрәхмәтлемин.Аеруча
ЕвгенийНиканоровичБатенчук
беләнбәйлеистәлекләрнебез
гаиләбезбеләнбиккадерләпкү
ңелтүребездәсаклыйбыз.Нинди
генәөлкәнеалсаңда,искиткеч
талантлы, энциклопедиягә тиң
акылгаиябулганкешеидеул,го
меребуеүзенәһәмбашкаларга
зурталәпләркуябелде.Безнең
гаиләләребезарасындадустанә
мөнәсәбәтләряшәде.Бик уни
каль,искиткечкешеидеул.

Евгений Никаноровичның
иңтөпсыйфатыкешелеклелек.
Аныңкыйбласыякты, гамәллә
рематур,шәфкатьле иде.Эш
колачы,җаваплылыкдәрәҗәсе
хәйранкалырлыкидеаның.Үзе
дәҗиңсызганыпмуеннанэшкә
чумды,башкаларйөрәгендәдә
уткабызды,эшкәрухландырды
ул.Аныңкайнапторганэнергия
се,оештырусәләте,профессио
нальосталыгы,ашкынулыҗаны
шушындыйкыскавакытэчендә
искиткечшәһәр һәм заводлар
комплексы төзергәмөмкинлек
бирдедә.

Камгэсэ нер гост рой ве те ран на ры 
яшь ләр бе лән әле дәнәле оч ра шу лар 
үт кә реп ки лә ләр. Е. Н. Ба тен чук ның 
100 ел лык юби лее ал дын нан мон дый 
очра шу лар та гын еша еп кит те.

 АкционерлыкҗәмгыятенеңВетераннар
советы шефлыкка алынган мәктәпләргә,
колледжларга,ИНЭКАның төзелешфакуль
тетына төзелеш ветераннарының десантын
оештырды.

Шәһәребезнең 12 нче урта мәктәбендә
җиденче һәм сигезенче сыйныф укучылары
беләночрашуЕвгенийНиканоровичтурында
документалькинокарауданбашланыпкитте.
Балаларатаклытөзүченеңтөзелештурындагы
уйлары,ВилюйГЭСын,ЯрЧаллышәһәреобъектларынторгызукинохроникасыбеләнтанышты
лар.Кинодансооң“Камгэсэнергострой”ААҖветераннарыЛ.СәхаповаһәмР.Арифҗановалеген
дартөзүчетурындагыхатирәләребеләнуртаклаштылар.Соңыннанукучыларүзләренкызыксын
дыргансорауларынбирделәрһәмветераннаргаБатенчукдәресеөченрәхмәтбелдерделәр.

“Камгэсэ нер гост рой” ААҖ 
баш кар ма ди рек ци я се һәм 
проф со юз ко ми те ты Е. Н. Ба
тенчукның юбилее һәм Ва
тан ны сак лау чы лар кө не ал
дын нан биль ярд һәм тен нис 
бу ен ча тур нир уз дыр ды лар.

Өстәл теннисы буенча ярыш
лардакатнашкан11иратарасында
бигрәк тә Камгэсэнергостройның
куркынычсызлык хезмәте башлы
гыА.Җәләлевкәтиңнәрбулмады.
Икенчеурындапрофсоюзкомитеты
рәисеД.Сабиров,өченчеурында

финанслар бүлегенең
башбелгечеМ.Нуриев.
Ә иң яхшы бильярдчы
дип(биредә16кешекат
нашты) ПТОинженеры
А. Исмәгыйлев табыл
ды.“Камгэсэнергострой”
ААҖгенеральдиректо
рының торак төзелеше
буенча урынбасары В.
Тарасов икенче урынга
чыкты,ПТОинженерыМ.
Фатыйховөченчеурын
ныалды.

Евгений Никанорович Батенчукның тууына 100 ел



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

Ваклап сату бәясе килешү буенча
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“Камгэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти
вы тү бән дә ге хез мәт кәр лә рен юби
лей ла ры бе лән кот лый:

ГелинаФәрук кызы Гафуро
ва – бе тон кат наш ма ла рын са лып 
то ру чы,

НадеждаГригорьевнаЗиманова 
– ваклаучытөюче,

РанияФәндүскызыГәрәева – бе
тон һәм ти мербе тон эш лән мә ләр не 
һәм конст рук ци я ләр не тик ше рү че,

НадеждаНиколаевнаЗорина – 
ап па рат чы,

ДмитрийМихайловичЧерны
шев – сле сарьре монт чы

Ку ан дыр сын һәр ту ган көн сез не,
Кы рыс җил ләр ишек как ма сын,
Юл даш бу лып ал гы көн нәр дә дә,
Янә шә дән бә хет ат ла сын.

* * *
“Камгэсэ нер гост рой”  ААҖ ве те

ра ныӘнисәФәрхетдинкызыОсо
кинаны юби лее бе лән кот лый быз! 
Аңа исән лексау лык, ба ла ла ры ның, 
онык ла ры ның ка дерхөр мә тен кү реп, 
хә ер ле го мер ки че рү ен те ли без!

Кот лап Сез не бәй рә ме гез бе лән
Юлы гыз га үс сен ак чә чәк.
Алып кил сен иде Сез гә яз мыш
Бә хет ле һәм ма тур ки лә чәк.

* * *
“ЗЖ БИ210” ҖЧҖ кол лек ти вы 

ар ма ту ра це хы баш лы гы Евгений
Марсель улы Тихоновны юби лее 
бе лән кот лый. Аңа исән лексау лык, 
хез мәт уңыш ла ры, га и лә имин ле ге 
те ли.

Мизгелләрдән тора тормыш юлы,
Һәр мизгеле яңа җыр кебек.
Яшәгез сез кояш кебек балкып, 
Бар дөньяга якты нур сибеп.

* * *
Электр чел тәр лә ре предп ри я ти

е се кол лек ти вы тү бән дә ге ве те ран
на рын юби лей ла ры бе лән кот лый:
АнатолийТихоновичДятлов,
НиколайДмитриевичБольшаков,
ЗәйтүнәМаннан кызыӘхмәт

шина,
ЗәрияНургаянкызыСитдыйкова.
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.

Дин вә мәгыйшәт

Чаллымөселманнарыөченнамазвакытлары

Милади
март

Һиҗри 1435 Атна көне Иртәнге 
Фәҗер

Кояш 
чыга

Өйлә 
Зөһер

Икенде 
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн 
озынлыгы

 1 29 раб. ахир Шимбә 5.51 7.21 13.00 16.07 18.05 19.35 10.44

 2 1 җөм. әүвәл Якшәмбе 5.48 7.18 13.00 16.09 18.07 19.37 10.49

 3  2 Дүшәмбе 5.46 7.16 13.00 16.11 18.09 19.39 10.53

 4  3 Сишәмбе 5.43 7.13 13.00 16.13 18.11 19.41 10.58

  5  4 Чәршәмбе 5.41 7.11 13.00 16.15 18.13 19.43 11.02

  6  5 Пәнҗешәмбе 5.38 7.08 13.00 16.16 18.15 19.45 11.07

  7  6 Җомга 5.36 7.06 13.00 16.18 18.17 19.47 11.11

  8  7 Шимбә 5.33 7.03 13.00 16.20 18.19 19.49 11.16

  9  8 Якшәмбе 5.31 7.01 13.00 16.22 18.21 19.51 11.20

10   9 Дүшәмбе 5.28 6.58 13.00 16.23 18.23 19.53 11.25

11 10 Сишәмбе 5.26 6.56 13.00 16.25 18.25 19.55 11.29

12 11 Чәршәмбе 5.23 6.53 13.00 16.27 18.27 19.57 11.34

13 12 Пәнҗешәмбе 5.20 6.50 13.00 16.29 18.29 19.59 11.39

14 13 Җомга 5.18 6.48 13.00 16.30 18.32 20.02 11.44

15 14 Шимбә 5.15 6.45 13.00 16.32 18.34 20.04 11.49

16 15 Якшәмбе 5.13 6.43 13.00 16.34 18.36 20.06 11.53

17 16 Дүшәмбе 5.10 6.40 13.00 16.35 18.38 20.08 11.58

18 17 Сишәмбе 5.07 6.37 13.00 16.37 18.40 20.10 12.03

19 18 Чәршәмбе 5.05 6.35 13.00 16.39 18.42 20.12 12.07

20 19 Пәнҗешәмбе 5.02 6.32 13.00 16.40 18.44 20.14 12.12

21 20 Җомга 5.00 6.30 13.00 16.42 18.46 20.16 12.16

22 21 Шимбә 4.57 6.27 13.00 16.43 18.48 20.18 12.21

23 22 Якшәмбе 4.54 6.24 13.00 16.45 18.50 20.20 12.26

24 23 Дүшәмбе 4.52 6.22 13.00 16.46 18.52 20.22 12.30

25 24 Сишәмбе 4.49 6.19 13.00 16.48 18.54 20.24 12.35

26 25 Чәршәмбе 4.47 6.17 13.00 16.50 18.56 20.26 12.39

27 26 Пәнҗешәмбе 4.44 6.14 13.00 16.51 18.58 20.28 12.44

28 27 Җомга 4.41 6.11 13.00 16.53 19.00 20.30 12.49

29 28 Шимбә 4.39 6.09 13.00 16.54 19.02 20.32 12.53

30 29 Якшәмбе 4.36 6.06 13.00 16.56 19.04 20.34 12.58

31 30 Дүшәмбе 4.34 6.04 13.00 16.57 19.06 20.36 13.02

Евгений Никанорович Батенчук истәлегенә

“Камгэсэ нер гост рой” ААҖ җә
мә гать че лек бе лән эш ләү бү ле
ге, проф со юз оеш ма сы бе лән 
бер лек тә, ве те ран нар ара сын да 
шах матшаш ка тур ни ры оеш тыр
ды. Тур нир Е. Н. Ба тен чук ның 
туу ы на 100 ел ту лу хөр мә те нә 
һәм Ва тан ны сак лау чы лар кө не 
уңа ен нан уз ды рыл ды. 

Башкармадирекциянеңконференци
яләрзалынаҗыелгантөзелешветеран
нарыозаккөттермичәпарлашыпшахмат
һәмшашкатакталарыалдынаурнашты
лар.Шашкауенычагыштырмачатизрәк
барды.БиредәВ.И.Беззубова–И.М.
Маркелова,Л.Ә.Сәхапова–Р.Г.Ариф
җанова,В.Н.Гайнуллин–З.М.Марчи
накаракаршыкөчсынаштылар.Икенче
турдаиндеҗиңүчеләруйнады.Нәтиҗәдә
шашкачыларарасындаВ.Н.Гайнуллин,
Л.Ә.СәхаповаһәмИ.М.Маркеловаҗи
ңүчеләрбулдылар.

Шахматчыларисәашыкмыйча,уйлап
эшйөртте.Беренче турдаӘ.Д.Вәлия
ров–Д.С.Сабиров,А.И.Сюткин–А.А.
Драгунов,Ә.Нәҗмиев–Я.Ш.Шәяхмәтов
көчсынаштылар.ИкенчетурдаӘ.Д.Вәли
яровһәмЯ.Ш.Шәяхмәтовбайтаквакыт
“билбирешми”утырганнансоңпартияне
берякныңдаотмавыбеләнтәмамлады
лар.Шулайитеп, аларикесеһәмА.А.
Драгуновшахмат уенында җиңүчеләр
диптабылды.

Турнирбарышындабез ветераннар
ныңкайберләребеләнсөйләшеп,спорт
уеннарына каратамөнәсәбәтләрен бе
лештек.

РазыяапаАрифҗановашашкашах
матта бик көчле булмаса да, үзенең
чаңгыда узышуда, йөгерешләрдә актив
катнашуыбеләнбөтеншәһәргәбилгеле
кеше.Спортныңбартөрләрендәүзитүен
исбатлап,шашкауенынадакилгән.

ЗинаидаМихайловнаМарчина, Ва
лентинаИвановнаБеззубова,ИдаМихай
ловнаМаркеловасоңгыеллардашашка

уеныбеләнмавыкмасаларда,вакытла
рынбушкауздырмаганнар,Өлкәннәруни
верситетында укыганнар, компьютерны
үзләштергәннәр. Турнир уздырылачагы
турындахәбәрнедәаларинтернеташа
алганнар.

В.Н.Гайнуллиншашкауйнаргаярата,
яшьтәнмавыга.Әлеузганелныңдекабрь
аендагынадаДСКветераннарыарасын
дауздырылганярышта3нчеурынныал
ган.ТукайрайоныСабантуенда2,3нче
урыннарныалганыбарикән.

ӘхтәмагаНәҗмиевАТХ5ветераны.
1964 елдан төзелештә эшләгән, куәт
ле КрАЗ, БелАЗларны иярләп, ТЭЦны,
ГЭСныһәмбашка объектларны салуда
катнашкан.УлтурниргадустыҖәгъфәр
агаШәяхмәтовбеләнбергә килгәниде.
Җәгъфәраганыңшоферлыкстажы40ел.
Әшахматбеләндуслыгыкүптәннәникән.
“Армиядә,тулайторактаяшәгәндәуйный
идек,бүгеняшьлекнеискәтөшерүкебек
кенә булды”, – ди.Әменә аныңбелән
беренчетурдакаракаршыуйнаганӘхәт
агаВәлияровныңшахматбеләнһәрвакыт
мавыгуытурындабезмоңакадәрдәбелә
идекинде.

АлександрИльичСюткин–АТХ3оеш
масынҗитәкләгән ветеран. Улшахмат
беләнТөньякфлотындахезмәтиткәндә
дуслашканбулган.“ПУАТта,АТХдатур

нирлароештырылаиде.Катнашаидем,
әлбәттә.Әхәзершахматшашкаклубын
даразрядлыуенчылар, аларбелән көч
сынашыпбулмый.Якитурнирларсугыш
ветераннарыарасындауздырыла.Менә
сугыш чоры балалары арасында оеш
тырылабашласа, уйнарбызәле”, –дип
елмая.

 Алексей Александрович Драгунов
спортныңбарлык төрләре,шулисәптән
шахматбелән,кечкенәдәндус,1нчераз
рядыбар.Киеренкелектәнбашыавырта
башлагач туктарга туры килгән. Ул үзе
байтак еллар “Камгэсэнергострой” ав
тохуҗалыкларының берсендә участок
башлыгыбулыпэшләгән.Әлаеклыялга
ПЭСтанчыккан.Шахматтурнирларында
һәрвакыт бик теләп катнашкан, призлы
урыннаргаешчыккан.“Спортныңбарлык
төрләреняратам,барытикбаскетболгына
уйнамадым”,–ди.“Хәрәкәттә–бәрәкәт”
дигәнәйтемнеһәрвакытактуальдипса
ныйАлексейАлександрович.

Турнирда катнашкан барлык уенчы
ларга“Камгэсэнергострой”ААҖдирекци
ясеһәмпрофсоюзкомитетыисеменнән
истәлек бүләкләре тапшырылды. Без
ветераннарыбызныңкиләчәктәдәспорт
беләндусбулыпкалуларынһәмһәртөрле
ярышлардакатнашакилүләрентелибез.

бел де рүләр
28февральдә13сәгатьтәГЭСбис

тәсендәгемәдәният һәм ял паркында
Комсомол районы предприятиеләре
хезмәткәрләре арасында чаңгы турни
рыуздырыла.

Ярышларныоештыручы–Комсомол
районыбашкармакомитеты,иганәчесе
–“Камгэсэнергострой”ААҖ.

* * *
“ЗЖБИ210” оешмасына электр бе

лән эретеп ябыштыручылар, арматура
челтәрләрен һәм каркасларын эретеп
ябыштыручылар, стропачылар, сылау
чыбуяучыларталәпителә.

Мөрәҗәгать итү өчен телефон 77
8763.

Сезбәндәләрнемалыгызбеләнриза�
кылдырыпбетерәалмассыз,әммаачык
йөзегезһәмгүзәлхолкыгызбеләналар
ныүзегезгәкаратаалырсыз.

(Хәдис)


