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Шәһәрдә Яңа ел чыршыларын
урнаштыра башладылар. Комсомол
районындачыршылар«Төзүче»мәй-
данында, ЗЯБ бистәсенең Сарман
трактында,Сидоровка бистәсе һәм
Элеватортавындакуелачак.Үзәкра-
йонда,төпшәһәрчыршысыннанкала,
тагын38нчебистәдәбәйрәм«сылуы»
куела. Автозавод районыныңҖиңү
паркында һәм Боровецкий бульва-
рында яңа ел чыршылары утларын
кабызачак.

11-12декабрькөннәрендә«Олим-
пийский»балаларһәмүсмерләрспорт
мәктәбендәйөзүбуенчареспубликакү-
ләмярышларуза.АндаЧаллы,Алабу-
га,Казан,ТүбәнКама,Бөгелмә,Мин-
зәлә,Актаныш,Зәй,Җәлилшәһәрлә-
реннән килгән спортчылар катнаша.
Ярышлар11декабрькөнне–15.30,12
декабрьдә9сәгатьтәбашлана.

13декабрьдәСармантрактында,
“Южный”агросәнәгатьпаркындаһәм
Г.Камалбульварындаавылхуҗалыгы
ярминкәләреузачак.Азатлыкмәйданы
исәшәһәрдәшләрнеказярминкәсенә
чакырыпкала.

Чаллыдагыбарлыкидарәчекомпа-
нияләрнеңэшчәнлеге тикшереләчәк.
Бу хакта хуҗалык җитәкчеләренең
дүшәмбе киңәшмәсендә Башкарма
комитетҗитәкчесеНаилМәһдиевхә-
бәр итте. “Гражданнарданҗыелучы
акчаларныңдөрессарыфителү-ител-
мәве ел ахырына кадәр ачыкланыр
дип уйлыйм.Бәлки хокук саклау ор-
ганнарыярдәмедәкирәкбулыр.ТКХ
өлкәсе һәршәһәрдәшебез өчен үтә
күренмәлебулачак–минсезгәмоны
ышандырыпәйтәм”,–дидеул.

РоссияДәүләтДумасыдепутаты,
Россиянеңгаделлекяклаучыпенсио-
нерларпартияселидерыИгорьЗотов,
БөекВатан сугышындаҖиңүнең 70
еллыгынбәйрәмитүгәбәйлерәвеш-
тә,киләсеелныҖиңүелыдипигълан
итү тәкъдиме белән чыккан. «Җиңү
варислары»халыкараберлегеярдәме
беләнВладимирПутин исеменә хат
әзерләнгән.2015елныҖиңүелыдип
игъланитүфикеренСоветларСоюзы
Геройлары,РоссияФедерациясе ге-
ройларыклубыхуплаган.

Татарстан мөселманнары диния
нәзарәтекиләсеелбашыннан,Росси-
ядәберенчеләрдәнбулып,шәригать
буенчагаиләникахлашуынраслаучы
рәсмидокументныгамәлгәкертә.Шу-
лай ук республикадагы барлык тер-
кәлгәнникахлар турындамәгълүмат
туплау базасы булдырыла.Шул рә-
вешлеТатарстаняшьләрендәниках-
ка каратаҗитдимөнәсәбәтбулдыру
максатитепкуела.

Никахны теркәү таныклыгы “Гоз-
нак” тарафыннан расланган,махсус
серияле һәм тәртип санлы кәгазьдә
эшләнгән. Ләкин ул ЗАГСта бирелә
торганязылышутаныклыгынаалмаш
булаалмаячак.

ТРмөселманнарыДиниянәзарә-
тенең “Зәкят” хәйрияфонды “Мох-
таҗларны ашат” акциясе башлануы
турында игълан итте. Теләге булган
һәркем аз керемле гаиләләргә һәм
мохтаҗларга ярдәмитә ала.Моның
өченфондкамөрәҗәгатьитәргәһәм6
меңсумкүләмендәсәдакакалдырыр-
гакирәк.Чарадакатнашыргателәүче
“Зәкят” хәйрияфондынамөрәҗәгать
итәала:Казаншәһәре,Тукайурамы,
3. Телефоннар: 8-987-275-29-59 яки
8-843-225-33-22.

Иннополистөзелешендә

ГазетаныңМактаутактасы

Дамирҗан Ханнанов –
Электр челтәрләре предпри-
ятиесендә үзйөрешлеборау-
лау-кранҗайланмасымаши-
нисты. Төзелеш мәйданна-
рын электр энергиясе белән
тәэминитүдәаныңдаөлеше
бар.Өлешедигәннән, пред-
приятиедә эшли башлавына
дистә елюк әле, әмма аңа
объектларның саллыларын
салуда катнашу насыйпбул-
ган:ТАНЕКО,Алабугааерым
икътисади зонасы, башкала-
дагыАгропарк,“КазанАрена”
стадионы.ХәзергекөндәДа-
мирҗанАлабугарайонындагы
“Три медведя” поселогында

эшли,гадигенәитепәйткән-
дә,микрорайонга“уткертүдә”
катнаша.

Электрчелтәрләрепред-
приятиесендә эретеп ябыш-
тыру,тишү,кисүҗайланмала-
рыкөйләнгәналтыберәмлек
техникаисәпләнә.Дамирҗан
Ханнановшул тракторлар-
да эшләүчеләрнең берсе.
Тракторчылыккауляшьтәнүк
укыган,8нчеуртаһөнәрибе-
лембирүучилищесын кызыл
дипломга тәмамлап, 5 нче
разрядалыпчыккан.Һәмшул
вакыттан(1986елдан)башлап
һамантехникада:Гравзаводта,
Камазстройтрестта, аннары
ерак Хабаровск якларында
эшләпкайткан.ПЭСкаулбел-
дерү буенча, вакытлычадип
килгәнҗиреннәнурнашыпкал-
ган.Коллективныүзитүе, эш
шартларыннанканәгатьбулуы
турындаүзеболайдипсөйли:
“Һәркайсыбызга беркетелгән
аерымтехникаюк.Каякирәк,

шунда утырасыңда китәсең.
Берәратналыкэшбулаикән,
техника төзелешмәйданын-
да тора инде.Читкә икешәр
атналык сменалап йөрибез.
Безалтытракторчы,барыбыз
дабертирәяшьтә,аңлашып,
килешеп эшлибез. Техника
сафтанчыкса, инструментны
алыштыру хаҗәте туса,мөм-
кинлектәнчыгып,яурындаук,
якибазагаалыпкайтыптөзә-
тәбез.НачальнигыбызАндрей
Анатольевич Ремизов хәлгә
керәбелә,әйтик,ремонткирәк,
дисеңикән,берсүзсезризалы-
гынбирә,ярдәмдәитә.”

Дамирҗангасоңгывакытта
төзелешмәйданнарындагид-
ропромжилстройлыларбелән
иңгә-иң эшләргә туры килә.
“Белүемчә,минемөстәнзар-
ланганнары, дәгъва белдер-
гәннәребулмадыәлемоңака-
дәр”,–дипулхезмәттәшләре
беләнмөнәсәбәтләртурында
сүзнейомгаклапкуя.

Хезмәтендәге уңышлары
өченәледән-әлемактау гра-
моталарыбеләнбүләкләнеп
килгән Д. Ханнановка быел
“АкБарсХолдинг” компания-
сенең көмеш күкрәк билгесе
тапшырылды. Әлеге бүләк

аныңколлективтагынатүгел,
гаиләсе–җәмәгатеһәмбала-
ларыалдындаабруенкүтәрә
төшкәндер.Сүзуңаеннан,җә-
мәгатеИринаВикторовнада
балаларына үрнәкбулырлык
– чирек гасырданбирле бер
урында,начаришетүчебала-
ларбеләнэшләүчепедагог.Ә
менә улларыМаксимХанна-
новныңәтисебеләнбероеш-
мадаэшләвенәйтергәкирәк.
Автомеханика техникумын
тәмамлап, армия хезмәтен
узганнан соңПЭСка килүенә
икеелбулганинде,тәэминат-
чыикән.КызларыГөлназбыел
институт тәмамларгаҗыена,
азык-төлектоварларыэкспер-
тыбелгечлегеала.

Дамирҗан Ханнановның
үзен әтисе башлаган эшнең
дәвамчысыдияргәбула,чөн-
ки Әмирьян ага Ханнанов
заманында 62 нче төзү-мон-
таж идарәсендә балта оста-
сы-монтажчыбулыпэшләгән.
ӘнисеРозаапаҗәмәгатьтук-
лануыөлкәсендәэшләпялга
чыккан.Аларинделаеклыял-
да,балаларыныңуңышлары-
насөенепгомеркичерәләр.

Гаиләсенең һәм әти-әни-
сенең төп таянычы булган
ДамирҗанӘмирьянулыХан-
нановисәкөндәлекфидакарь
хезмәтебеләналарныңыша-
нычынаклаптора.

р. КамалОва

Бер-берсе белән 130 гра-
дуслы почмак ясап тоташкан
турыпочмаклы ике бинадан
торгануку-лабораториякорпу-

сытөпбинабулыптора. Би-
редә барлыкмонолит эшләр
дә төгәлләнгән, түбәябылып
беткән,фасадны урнаштыру,

цокольөлешнеҗылытубара.
Хәзерге вакытта төп көчләр
уку-лаборатория корпусында
сылау-бизәүэшләренсыйфат-
лыитепбашкаругаюнәлтелгән.
Биредә “Отделстрой-К” оеш-
масының тәҗрибәле прораб-
ларыВераВайпан,Антонина
Баринова җитәкчелегендәге
сылаучы-бизәүчеләре әлеге
корпусныңберенчеһәмикен-
че катларында сылау-буяу,
баскычларга һәм стеналарга
плитә ябыштыру, асылмалы
түшәмнәр урнаштыру, колон-
наларнысылаптигезләүһ.б.
эшләрбеләнмәшгуль, балта
осталарынада эшҗитәрлек.
Күпобъектларныүз вакытын-

да тапшыруны тәэмин иткән
отделстройлылар биредә дә
бердәм команда булып, бер-
берсенә эшфронтыәзерләп,

РеспубликабызныңЮга-
рыОсланрайонында,
Казаннан35километр
ераклыкта,Иделелгасы-
ныңуңякярындабара
торганИннополис–яңа
шәһәртөзелешедәвам
итә.Биредәэшләркөн-
нән-көнкиңрәкколач
беләнтәүлекбуеалып
барыла.Чөнкиагымдагы
елныңдекабрьахырына
камгэсэнергостройлылар
университетныңукулабо-
раториякорпусын,дүрт
тулайторакныһәмспорт
комплексынфайдалануга
тапшырыргатиешләр.

ДамирҗанӘмирьян
улыХаннановбыел“Ак
Барс”холдингкомпа-
ниясенеңкөмешкүкрәк
билгесебеләнбүләк-
ләнде.

Ахыры2нчебиттә

Уку-лаборатория корпусы

Корпусның эчке күренеше

ИннОПОлИС:ƏҺƏМИЯТлеВаКыйГалар
2012ел,9июнь–РоссияПремьер-министрыДмитрийМед-

ведевкатнашындаIT-паркныңберенчебинасы–булачак
“Иннополис Казан” территориаль-махсус инновацияле
үзәге нигезенә яшьбуынгаюлламабелән капсула салу
тантанасыбулды.

2012ел, ноябрь–РФХөкүмәтеРәисеДмитрийМедведев
Татарстанда«Иннополис»МИЗоештырылутурындака-
раримзалады.

2012ел,декабрь–«Иннополисуниверситеты»автономком-
мерциялебулмаганоешматеркәлде.

 2013ел,май–РФХөкүмәте карарыбеләнТатарстанның
ЮгарыОсланрайонында төзелеп килүче торак пунктка
Иннополисисемебирелде,

2013ел,август–Иннополистаберенчегазүткәрүторбалары
эшләтепҗибәрелде.

2014ел,26ноябрь–Иннополисшәһәрстатусыналды.

д. Ə. Ханнанов
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сылау-бизәүэшләренком-
плексы алып баралар.
“Отделстрой-К” оешмасы-
ның генераль директоры
РаяГеоргиевнаНиколаева
да,генеральдиректорның
урынбасарыИлшатШаки-
ров табиредәге эшләрне
һәрвакытконтрольдәтота-
лар.Р.Г.Николаеваүзхез-
мәткәрләренең эшеннән
канәгатьбулуынбелдерде.
“Проекттагы төгәлсезлек-
ләрбетерелсә,башкахез-
мәтләр,мәсәлән, тәрәзә
куючылар, инженерлык
челтәрләрен,электрүткәр-
гечләренурнаштыручылар
эшебезне тоткарламаса-
лар,безүзбурычыбызны
вакытындаүтәрбез,–диде
ул.–Тиксылау-бизәүэш-
ләренсыйфатлыитептә-
мамлауөченбезгәберкем
дәкомачауламаскатиеш”.
“Камгэсэнергострой”ААҖ

генераль директорының
производствоны әзерләү
буенча урынбасарыФо-
ат Самат улы Хәкимов
та: “Әлегәэшләрбиккүп,
уку-лаборатория корпусы
архитектура ягыннан да
бик катлаулы.Шулай да
отделстройлыларның үз
эшләренбилгеләнгән ва-
кытка тәмамлавындабер
шигемдәюк”, –дипбел-
дерде.

Тренажерһәмфитнес
заллары,бассейнурнаша-
чак спорт комплексында
фасадэшләретөгәлләнеп
килә.Барлык коммуника-
цияләрдәүткәрелгәнди-
ярлек.Сылау-бизәүэшлә-
ребашкаруөченвакытлы
җылыту җайланмалары
көйләпкуелган.

Тулайторакларда-кам-
пусларда барлык эшләр
дә тәмамлану алдында.
Биредә“Инженерлыктех-
нологиясе компаниясе”
оешмасы эшчеләре эчке

инженерлык челтәрләрен
урнаштыралар. Кампус-
ларда инде кайбер бүл-

мәләрдәҗиһазлардаур-
наштырылган.Студентлар
һәм аспирантларга яшәү
һәмукуөченбөтенуңайлы
мөмкинлекләрдәбар.

“Камгэсэнергострой”
ААҖ җаваплылык зона-
сындагыобъектларда,ин-
женер-техник хезмәткәр-

ләрнедәкертеп,барлыгы
700 кеше эшли. Алар –
“Стройинжиниринг”,“Спец-

строй”, “Отделстрой-К”,
“Инженерлык технология-
секомпаниясе”оешмала-
рывәкилләре.Төзүчеләр
графикка сыешырга ты-
рышып эшлиләр. Чөнки
тапшырутантанасынаса-
наулыкөннәр генә калып
бара.

Югарыда билгеләп
үтелгәнчә,объекттаиңак-
тивалыпбарылганэшләр-
нең берсе – сылау, буяу,
плитәябыштыру,кыскача
әйткәндә төгәлләү эш-
ләре.Шуңа күрә таякның
юанбашысылаучы-бизә-
үчеләргә төшәчәк. Чөнки
объекттан иң соңыннан
алар китә бит. Ә отдел-
стройлылар сынатмый.
Чөнки коллективбердәм.
Үзләренәтапшырылганбу-
рычныңникадәрҗаваплы
икәнлегенбеләләралар.
Билгеле,төзүчеләрнеерак
командировкаларда туй-
дыргандыр.Аларныңбит
һәрберсенең диярлек га-
иләләре, һәркемнең үз
проблемаларыбар.

* * *
Хәтерегезгә төше

рәбез, Иннополис –фе
деральәһәмиятлемасш
таблыинфраструктура
лыпроект,улюгарыһәм

мәгълүматитехнологи
яләр өлкәсендә махсус
лаша. 1200гектармәй
данныбиләгәнтеррито
риядәберничәдистәмең
ITбелгеч, аларның гаилә
әгъзалары һәм хезмәт
күрсәтүче персоналны
да кертеп, 150 меңнән
артык кеше яшәр һәм
эшләрдипкөтелә.Инно
полис – яңашәһәртөзү
проекты, ул илебезнең
югары квалификацияле
яшьбелгечләренберләш
терәчәкһәмшуныңбелән
бергәРоссияФедерация
сенең инновацион көчен
арттырачак. Проектны
тормышка ашыру рес
публиканың киләчәктәге
үсешенәсыйфатлыэтәр
геч булачак, 200меңнән
артык эш урыныбулды
рачак, IT неңтөбәктән
китүен киметәчәк, яңа
ITкомпанияләрнеңәлеге
төбәккәкилүенәэтәргеч
бирәчәк.

Гидрокрекинг:
стартбирелде

2декабрьдәРФПремьер-минис-
трыДмитрийМедведевэшсәфә-
ребеләнТүбәнКамадабулды.
ТРПрезидентыРөстәмМиңнеха-
новһәмТүбәнКамамэрыАйдар
Метшинбеләнбергәилхөкүмәте
башлыгы«ТАНЕКО»компания-
сенеңяңапроизводствосы–кат-
нашгидрокрекингҗайланмасын
тантаналышартлардаэшләтеп
җибәрде.

ҮзенеңсәламләүчыгышындаДмит-
рийМедведевтүбәнкамалыларныәлеге
әһәмиятлевакыйгабеләнкотлады,ком-
паниянеңпродукциясеилбазарызаказ-
ларыһәмихтыяҗларынаюнәлдерелгән
булуга,шулайук«ТАНЕКО»заводлары-
ныңкүпчелекдәрәҗәдәРоссияҗиһазла-
рыннантөзелүенәбасымясады.

Рәсмирәвештәэшләтепҗибәрелгән
әлегеобъекткыскавакытта,нибары4ел-
да,төзелде.Безнең“Камгэсэнергострой”
оешмасына “Гидрокрекинг водородҗи-
тештерү”014нчетитулынакергән3100
һәм3110секцияләрен торгызубурычы
куелды.Бу–трансформаторподстанци-
яләрен,эстакадаларны,насосстанция-
ләренберләштергән, бер-берсе белән
үзарабәйләнгәнобъектларкомплексы.
Катнаш гидрокрекинг җайланмасында
елына2,9миллионтоннавакуумлыга-
зойлэшкәртелә,шулайук1,16миллион
тонна«Евро5»класслыдизельягулы-
гы,500меңтонна«РТ»,«ТС-1»,«Джет
А-1»маркалыреактивдвигательләрөчен
ягулык, 600мең тоннадан артык туры
куылганбензинһәмгидрочистартылган
газойлҗитештереләала.Шулайукмай-
ларҗитештерүҗайланмасын эшләтеп
җибәрүбазаргаяңапродукт–IIIтөркем
югарыиндекслыбазамайларынтәкъдим
итәргәмөмкинлекбирәчәк.Әлегебаза
майларыалгатабаюгарыиндекслымо-
торһәмтрансмиссиямайларынҗитеш-
терүөченнигезбулачак.

Иннополистөзелешендә

Вакыйга

Башы1нчебиттә

СергейЧернявский “Отдел-
строй-К”оешмасындабалтаоста-
сыбулып6 ел гына эшләсәдә,
“Казан-Арена”футбол стадионы
төзелешендә,Республикаклиник
хастаханәсен,Чаллыдамедици-
нашәһәрчеген үзгәртеп коруда
катнашуыбеләнчынкүңеленнән
горурлана.

Сылаучы-бизәүчеГөлфия
Мөхлисова төзелештә 30 ел
эшли инде. Гомере буе туг-
рылыклы булган һөнәренә
үзлегеннән генә өйрәнгән Г.
Мөхлисовашушыелларэчен-
дәбиккүп объектларсалуда
катнашкан.ХәзерулАлексан-
дра Голицина бригадасында
Иннополисныңберенчеэтабы
объектларынбилгеләнгән ва-
кыттатапшыруөченбөтенкө-
ченкуепэшли.

Быел11айдаТатарстандаторак
төзүбуенчаеллыкбурычның
86проценттанартыгыүтәлгән.
Бухактаторактөзелешебуен-
чареспубликапрограммаларын
тормышкаашыругабагышланган
киңәшмәдәхәбәрителде.

ӘлегекиңәшмәнеТатарстанРеспуб-
ликасыПрезидентыРөстәмМиңнеханов
алыпбарды.Киңәшмәэшендәшулайук
ТРПремьер-министрыИлдарХаликов
такатнашты.

Татарстанда2014елның5декабре-
нәалынганкүрсәткечләрбуенча,2млн.
78,3меңкв.м.торакфайдаланугатап-
шырылган,ягъниеллыкбурычның86,6
процентыүтәлгән.Республиканыңтөзе-
леш,архитектураһәмТКХминистрыИрек
Фәйзуллинхәбәриткәнчә,республикада
хезмәтнесаклауөлкәсендәэшдәвамитә.
Контроль-күзәтчелекорганнары төзелә

торганобъектлардаатнасаенхезмәтне
саклау таләпләре үтәлешен тикшереп
торалар. Дәүләт төзелеш күзәтчелеге
инспекциясе2014елда931тикшерүуз-
дырган.Хезмәтнесаклаукагыйдәләрен
һәм нормаларын бозуларга карата 19
млн.268меңсумлыкштрафсалутурында
508карарчыгарган.Бүгенгәреспублика
буенча11млн.416меңсумштрафтү-
ләттерелгән.

Социальипотекапрограммасыбуен-
ча2014елның5декабренәкүрсәткечләр
буенча гомумимәйданы264,8мең кв.
метрмәйданда4мең520фатирлы99
йорт тапшырылган. Тагын29объектта
эшләртөгәлләнүалдында.Ятим,ата-ана
кайгыртуыннанмәхрүмбалаларныторак
беләнтәэминитүкысаларындареспуб-
ликаның19муниципальберәмлегендә
1әрбүлмәле309фатиралупланлашты-
рыла.2014елның5декабренә211торак
бинагамилекхокукырәсмиләштерелгән,

шулардан182сендәятимбалаларбелән
найм килешүе төзелгән, 98 торакбина
буенчадокументлар рәсмиләштерелә.
Барлыкторакурыннардафайдалануга
тапшырылган.

5һәманнандакүбрәкбалалыгаилә-
ләрнеторакбеләнтәэминитүпрограм-
масы буенча ел башыннан бирле 122
млн. сумлык 37 сертификат бирелгән.
2014елның5декабренәшулардан37
сертификат та тормышка ашырылган,
дипхәбәриттеИрекФәйзуллин.Улискә
төшерепузганча,2015елдаТатарстан
Республикасыбюджетында5һәманнан
дакүбрәкбалалыгаиләләрнеторакбе-
ләнтәэминитүпрограммасыбуенча128
млн.101меңсумакчакаралган.

КиңәшмәбарышындаИрекФәйзул-
линшулайуктөзелешөлкәсендәге2015
елда гамәлгә ашырылачак программа-
лар турында сөйләде.Социальипоте-
ка программасы үтәлеше турындаТР
ПрезидентыкаршындагыДәүләтторак
фонды башкарма директоры Тәлгать
Абдуллинчыгышясады.

9декабрькөнеБаш-
кармакомитетҗитәк-
чесеНаилМәһдиев
шәһәребездәяшәүче
СоциалистикХезмәт
Геройларыбелән
очрашты. 

Бәйрәм өстәле артында
4 Социалистик Хезмәт Ге-
роеҗыелганиде:1977елда
“КАМАЗ”ның беренче чира-
тын сафка кертүдә планна-
рын арттырып үтәгән өчен
югары исемгә лаек булган
Мөдәррис Абдулла улыИс-
ламгалиев, 1977 елда “КА-
МАЗ” төзелешендә хезмәт

батырлыгы күрсәткән өчен
билгеләпүтелгәнРадикИн-
сафулыҖәләев,1981елда
“КАМАЗ”ныңикенчечиратын
төзегәндәирешкәнуңышла-
ры өчен Герой исеме алган
ВәзилСалихулыМәүликов
һәмшулукелдабишьеллык
планнарынарттырыпүтәгән
өченюгарыисемгәлаекбул-
ганНигъмәтулаТөхбәтулла
улыАбдуллин.

НаильМәһдиевмактаулы
чаллылыларныихласкүңеле-
ннәнбәйрәмбеләнкотлады,
аларныңшәһәр төзелешенә
керткән хезмәтләренең бик
әһәмиятле булуын ассызык-

лады,яшьбуынгеройларүр-
нәгендәүссенидедигәнтеләк
белдерде.

Очрашу ахырындаНаил
Мәһдиев Социалистик Хез-

мәтГеройларынаистәлекле
бүләкләртапшырды.

Яр Чал лы шә һә ре мэ ри я се 
мат бу гат хез мә те

Кампуслардагы бүлмә Отделстройлылар эш вакытында

Республикакиңәшмәсе

9декабрь–ВатанГеройларыкөне
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Инвалидларункөнлеге

–“Экологиксәясәт”–предприятие
эшчәнлегендәәйләнә-тирәмохитне
саклаутурындагызаконнарүтәлешен
билгеләүче төшенчә. Предприятие
ниндигенәбулсада–эремеул,кече-
ме–экологияөченҗаваплы,димәк,
кемдәбулсабуэшбеләншөгыльлә-
нергәтиеш.Билгеле,экологиксәясәт-
нетормышкаашыручыаерымидарә
якибүлекоештырылгандаяхшырак,
ләкин андый мөмкинлек юк икән,
һичьюгы,җаваплызатларбилгеләнә.
Безнең подразделениеләрдән “Кам-
гэсЗЯБ”та инженер-эколог бар, кал-
ганнарындаэкологияөченхезмәтне
саклаубелгечеҗавапбирә.Экологлар
кайдадырбикяхшы,яки,киресенчә,
бикначарэшлиләрдипәйтепбулмый,
барысыдатырышалар,тикбарыбер
аерымбүлек, аерымҗаваплы кеше
булганданәтиҗәлерәксанала.

Безнеңбүлектә экологиягә кагы-
лышлыбарлыкмәгълүмат туплана,
анализлана.Шулмәгълүматлардан
чыгып,алгабурычларкуелаһәммак-
сатларбилгеләнә.

Экологның беренче бурычы –
табигатьне саклау законнарының,
норматив документларның, хокукый
актларның үтәлешенә күзәтчелек
итү.Иң беренче чиратта документ-
лар тәртиптә булырга тиеш.Әйтик,
төзелешмәйданнарыннанҗитеште-
рү калдыкларын, чүп-чарнычыгару-
га килешүләр төзелә, акционерлык
җәмгыяте кысаларында боерыклар,
күрсәтмәләрчыгаһ.б.

Моннантышбез,төзелештәнчүп-
чарнывакытындачыгаругакүзәтчелек
итепкенәкалмыйча,буэштәүзебез
дәкатнашабыз.Болайнигездәтөзе-
лешмәйданындагытәртипөчентөп
подрядчыҗавапбирә.Подрядчылар-
гаышаныпҗитепбулмыйикәнинде,
теге яки бу объектны үз күзәтчеле-
гебезгә алабыз.Җитештерүбазала-
рындадакалдыкларбула,аларныда
килешүнигезендә,заявкаларбуенча
чыгарабыз, урнаштырабыз, утиль-
ләштерәбез.

Кайвакыт табигатьне саклау за-
коннарынбозганөчензаказчыүзеүк

штрафтүләргәмәҗбүритә.Әштраф-
ларсаллы,әйтик,беркөнне30мең
сумлыкштрафсалындыди.Шул ук
көннетагынбертикшереп,кабатшун-
дый ук суммагаштраф билгеләргә
мөмкиннәр.Икемәртәбәтотылсалар
–60меңсум.Әлеанытүләдемдәко-
тылдымдигәнсүзтүгелбит,чүп-чарны
барыберчыгарыргакирәк.Шуңакүрә
төзелешмәйданындатабигатьнесак-
лау законнарының үтәлешен үзҗа-
ваплылыгыбызгаалабыздазаказчы,
ягънишулобъекттаэшләүчеподраз-
делениебезгәзаявкабирә.

Сүздәюк,штрафкатарымасөчен
алданбезнеңкүрсәтүһәмкисәтүләр-

гә битарафбулмаска кирәк.Җитәк-
челәр экология кануннарын үтәүгә
йөз белән торсыннар иде. Безнең
максатҗәзабирү түгелбит.Салын-
ганштрафныберничектәкирекагып
булмый,штрафтүләүгәкадәрбарып
җиткермәскә кирәк. Аңлыйлар да
кебек, ләкин әйткәнне яратмыйлар,
ишетмиләрдипәйтимме.Безненин-
дидертырнакастыннанкерэзләүче
итеп күрәләр. Экологларны бөтен-
ләйдиярлексангасукмауочраклары
да бар. Кайчакта хәттаҗитәкчеләр
штрафтүләүнекулайраккүрәмеәллә
диптәуйлыйсың.

Безпредприятиеләрбеләндаими
элемтәдә торырга тырышабыз.Әй-
тик,“Башинженеркөне”ндәэкология
проблемаларыһәрвакыт кузгатыла.
Төзелешмәйданнарының, подраз-
делениеләрнең һәркайсына аерым
тукталабыз,фотоматериалларбелән
мисаллар ярдәмендәҗитешсезлек-
ләрнедә,уңайтәҗрибәнедәҗитке-
рергәтырышабыз.

Эшчеһәмхезмәткәрләрдәэколо-
гик үзаң тәрбияләүдәмаксатитеп
куела. Менә бәдрәфләр мисалын
карыйк. Төзелешмәйданнары күч-
мәкабинкаларбеләнтәэминителә.
Аларчистартылыптаторыла,мах-
сусоешма–“Биосервис”ҖЧҖеннән
килеп җыештырып, стерильләште-
реп китәләр. Әйтик, биш кабинка
тора, ләкин кайберәүләр анда ба-
рып җитә алмыйча, яртыюлда ук
тукталып, качып-посып йомышын
йомышларгамөмкин.Кысталганнан
түгел,иренгәннәншулайитә.Менә
шулайяшибез...

Безнеңподразделениеләр–Кама
аръягытөбәгендәфедеральәһәми-
яткәияпредприятиеләр.Аларныта-
бигатьбайлыкларыннанфайдалану-
гакүзәтчелекитүфедеральхезмәте
–Росприроднадзорның республика
идарәсе,ТРЭкологияһәмтабигать
ресурсларыминистрлыгыпланбуен-
ча тикшерәләр.Документларныда,
базаларда,төзелешмәйданнарында
законнарүтәлешендәкүзәтептора-
лар.Аларның кайчан, кайда, нәрсә
тикшерәселәрен алдан сайтларын-
дагыисемлекнекарапбеләбез.

Йомгакясап,шуныәйтәсемкилә:
бүгенге көндә экология хезмәтенең
төппроблемасы–финанслар.Чөнки
әйләнә-тирәмохитнесаклаузаконна-
рыныңүтәлешенәчыгымнарсызгына
ирешепбулмаганлыгынаңлапҗиткер-
мәүчеҗитәкчеләрбарәле.

Нәрсәулэкологиксәясәт?Экологныңтөпбурычларыһәм
көндәлекмәшәкатьләренидәнгыйбарәт?Камгэсэнергострой
предприятиеләрендәтабигатьнесаклаузаконнарынидәрә-
җәдәүтәлә?Менәшундыйсорауларбеләнбез“Камгэсэнер-
гострой”ААҖЭкологиябүлегенеңКамааръягызонасыөчен
җаваплыәйдәпбаручыинженерыТатьянаЗинәтуллинагамө-
рәҗәгатьиттек.

Табигатьнесаклау

8декабрьдәТатарстан
РеспубликасыПре-
зидентыРөстәмМиң-
нехановкатнашында
«Алабуга»МИЗтерри-
ториясендә600МВт
егәрлеклебүлгечяр-
дәмчестанцияэшлә-
тепҗибәрелде.

Яңа ярдәмче станция
резидент-компанияләрне
иңюгары–беренчекатего-
рияышанычлыктагыэлектр
энергиясебеләнтәэминитә-
чәк,дипхәбәритәТРПрези-
дентыматбугатхезмәте.

Беренче категория бу-
енча тоташтыру, электр
энергиясе белән тәэмин
итү тукталса, тәэмин ите-
леш икенче чыганактан

дәвам итәчәк дигән сүз.
Шулайитеп,МИЗрезидент-
компанияләрнең электр
көче үзгәрү куркынычлы-
гынкиметә,нәтиҗәдә,җи-
тештерүдә брак булудан
саклый.Объектмаксималь
рәвештә автоматлашты-
рылган – бер үк вакытта
анда ике оператор гына
эшли.Ярдәмчестанциянең
гомумбәясе1,5млрд.сум
тәшкилиткән.

Бүлгечярдәмчестанци-
яне ачу тантанасында чы-
гыш ясап, ТРПрезиденты
РөстәмМиңнеханов әлеге
вакыйганың мөһимлеген
ассызыклады.«Безнеңөчен
резидентларыбызныэлектр
энергиясебелән тотрыклы
тәэмин итү бик мөһим, –

дипбилгеләпүттеул.–Бу
гади генәбурычтүгел,без
аныдаимирәвештәхәлитә
бардыкһәммоны,ниһаять,
башкарыптачыктык».

«Бүген «Алабуга»мах-
сус  икъ ти са ди  зо на сы
электр белән тәэмин итү
югарыдәрәҗәдәышаныч-
лы булырга тиеш һәм бу
безнең махсус икътисади
зонаның көндәшлеккә сә-
ләтлелеген шактый арт-
тырачак», – диде Рөстәм
Миңнеханов.

Мөхтә рәм ку нак лар
символик өзгечне тоташ-
тырдылар, шуның белән
яңастанцияэшлибашлады
һәм«Алабуга»МИЗэнерге-
тикаышанычлылыгыняңа
дәрәҗәсенәаякбасты.

“Камгэсэнергострой”акционерлык
җәмгыятенеңХәйрияфонды,2004
алып,хезмәтветераннарына,Бөек
Ватансугышындакатнашучылар-
га,инвалидларгаярдәмкүрсәтү
буенчауңышлыгынаэшләпкилә.
ХәзергевакыттаФондта1123вете-
ранисәптәтора.Шуларның253е–
инвалидлар.

 Инвалидларункөнлегекысаларында
акционерлыкҗәмгыяте башкарма дирек-
циясеветеран-инвалидларга150меңсум
акчакүчерде.ШулайукФондкайбербүл-
ендек предприятиеләрнең үзләре теләп

күрсәткәнярдәмакчаларыбеләндәтулы-
ланды.Алар–“Железнодорожник”(гене-
ральдиректорыИ.А.Галак),“КамгэсЗЯБ”
(В.И.Петров), “Гидропромжилстрой” (Н.
Н.Бурджумов)оешмалары, “Росинка”сә-
ламәтләндерүүзәге(Р.Ә.Сафин).Бездә
исәптә торучы төзелеш ветераннары-ин-
валидлар исеменнән күрсәтелгән матди
ярдәмһәмигътибарөченаларныңбары-
сынадаихласрәхмәтебезнебелдерәбез.
АларныякынлашыпкилүчеЯңаелбелән
котлап,исәнлек-саулык,барлыкэшләрендә
дәуңышлартелибез.

Г. Ор ди на,
Хәй рия фон ды ның баш кар ма ди рек то ры

Рәмзия апаның рухы
күтәренкелегенәсокланыр-
лык.Чөнкииндеберничәел
урын өстендә ятыбрак то-
рыргатурыкиләаңа,әүзе
“Аллагашөкер”нетеленнән
төшерми.Шундый халәттә
һәр туар көннеачык күңел
белән, сөенеп каршылый
белү бөтен кешегә дә би-
релми торган матур сый-
фаттыр.

Рәмзия Ахун кызыХа-
тыйпова–алтыбалаанасы.
Өчирбаласын–Рафис,На-
зиф,Рамилнеһәмөчкызын
–Фәйрүзә,Фирдания,Эль-
мираны дөньяга китергән,
меңдәбермәшәкатьбелән
аяккабастырган.Үземоны
зур батырлыкка санамаса
да,аныңгорурланыргатулы
хакыбар.

Рәмзия апа пар канат
булыпяшәгән иреНаилне
сагынып искә ала. Ул ин-
де балалар аякка басып
беткәндә генә, вакытсыз
гүриясебулганикән.Кам-
гэсэнергостройның 6 нчы

автохуҗалыгында эшләп
лаеклыялгачыкканнансоң
биказгынагомеряшәпкала
алган,кызганыч.“Күркәмхо-
лыклы,тәртиплекешеиде,
эшендәдәбикихтирамит-
теләр”,–дипсөйлиРәмзия
апа.Улбелә,чөнкиүзедә
аныңбеләнберүкоешма-
да байтак еллар эшләгән.
Алайгынадатүгел,соңрак
икеулларындаүзяннары-
на, автохуҗалыкка алып
килгәннәралар.Хатыйпов-
ларныңАТХ-6дагыхезмәт
стажларынкушыпсанаган-
да, йөз елдан күпкә артык
чыгаторгандыр.Ир-егетләр
техникада,Рәмзияапатөр-
леэшләрдәэшләгән.Авыр
булса да, тырышып, алты
баласындакараргаөлгер-
гәнәлеул.Үзебүгенбердә
зарланмый,баштараккыен-
ракбулгандыринде,аннары
алар бер-берсен караша
торган булдылар бит, дип
һамандатыйнаклыккүрсә-
тә.Ничеккенәбулсада,си-
гезкешелекгаиләнеңкөндә-
лектормышынкөйләпалып
бару шушы җыйнак кына
гәүдәле,сербирмәсханым
җилкәсендәбулганбит.

РәмзияапаүзеМусабай
кызы.Мәгъсүмәапабелән
Ахунҗан абыйның алты

баласыннанөченчебулып,
1938 елда дөньяга кил-
гән.Улчактагытормышның
авырлыкларыисендә әле:
“Ашаргаризык,кияргәкием
күрмәдек.Мәләкәскәдистә
чакрымйөрепукыдык.Уку-
ныдәвамитәргәмөмкинлек
булмады,аннарыэшләдем
дә эшләдем... Әти белән
урман кисәргә барсак, әни
икебезгә биш бәрәңге куя
торганиде.Әткәйшуными-
ңакүбрәкашатасыитә,мин
аңакиреалыпкуям–шулай
утырганыбыз күз алдында.
Икмәкюк,үскәнчактаипи-
ләрбулмады...”

Сугышчорыныңһәман-
нансоңгыелларныңачлык-
ялангачлыкларынкичергән
Рәмзия апа тыныч еллар-
ныңкөндәлекэш-мәшәкать-
ләреннән зарлануны кирәк
санамый. “Бервакытныда
авырдимим.Ачбулмадык,
рәхәтяшәдек.Иремэшлә-
де.Балаларымәйбәтбул-
ды,тыңладылар.Минәзенә
дәшат”,–диул,сүзнеозын-
гасузмыйча.

Улхәзерберенчегруп-
паинвалид.“Йөриалмыйм,
индебайларкебекрәхәттә
ятам гына, –ди ярымша-
яртып. –Шулай да, канә-
гать.Балаларымтәрбияли-
ләр.Җәйгематуркөннәрдә
урамгаалыпчыгалар.”

Камгэсэнергостройоеш-
масыннанартыкзурярдәм
күрсәтелмәсәдә,искәалу-
ларыөченрәхмәтлеул.

Менәшундыйсокланыр-
лык кешеләр яши янәшә-
бездә. Гомере буе сынала
килептә,сынмаган,сыгыл-
маган, көчле рухлыбулып
калаалганРәмзияАхункы-
зыХатыйповабиккүпләре-
безгәүрнәкбулырлык.Алга
табадакүңелкүтәренкеле-
генҗуймыйчаяшәүнасыйп
булсынидеаңа.

р. Ка ма лО ва    

РәмзияАхункызыХа-
тыйпова–“Анаданы”
медалеиясе.Төзелеш
елларындаКамгэсэ-
нергостройныңавто-
мобильхуҗалыгында
эшләгән.Хәзерлаеклы
ялда,балаларытәр-
биясендә,ил-көннәр-
неңиминлегенәшөкер
итепгомеркичерә.



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

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

РаисаМаксимовнаФоменко – 
кран ма ши нис ты,

НиколайСтепановичКривенко 
– КИ ПиА сле са ре,

Ирина Борисовна Крюкова – 
җә мә гать че лек бе лән эш ләү бү ле ге 
бел ге че,

ФәнисФәһимулыФатыйхов – 
пар һәм энер ге ти ка це хы баш лы гы,

СергейНиколаевичОрешников – 
сле сарьре монт чы,

ЭльфираАмировнаШевчук – сле
сарьре монт чы

 Бәй рә ме гез бе лән сез не кот лап,
Күк тән ак лык, пакь лек си бел гән.
Эн җе ке бек ап-ак кар лар бу лып,
Из ге те лә ге без те зел гән.

* * *
“Же лез но до рож ник” ҖЧҖ кол

лек ти вы пред при я ти е дә юл мон те ры 
бу лып эш лә ү че ДамирЙосыф улы
Билаловны һәм  йөк та шу до ку мент
ла рын эш кәр тү че тех ник ЗәлинәГам
леткызыСәрвәрованы юби лей ту ган 
көн нә ре бе лән кот лап, алар га исән лек
сау лык, зур уңыш лар те ли.

Без те ли без сез гә го мер ләр нең 
Юл лар ке бек озын, ти ге зен.
Кү ңел ләр гә яд карь итеп са лыр, 
Бә хет ләр гә ту лы, из ге сен.

* * *
“Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ 

Ве те ран нар со ве ты пред при я тие ве
те ра ны ЛюцияХарис кызыШәри
фуллинаны 75 яшь лек юби лее бе лән 
кот лый:

Бәй рә ме гез бе лән Сез не кот лап,
Ак бә хет ләр ге нә те ли без.
Үт кән нә ре ин де шау лап уз ган,
Ал да бул сын ты ныч көн ди без.

Әлегеколлекциядәзаманчабасмалар
һәмборынгыкулъязмаларныңфаксими-
лесеколлекциянеңбизәлешебулыптора.
Коллекциянеңкүпкенәэкспонатларынмө-
селмандәүләтләренеңиҗтимагый-сәяси
һәмдинэшлеклеләре,танылганмәдәни-
ятһәмфәнхезмәткәрләремузейгабүләк
итептапшырган.

ШулайуккүргәзмәдәминиатюрКоръ-
әннәрдәбар.Аларныңкүбесекөмешяисә

көмешбеләнэшкәртелгәнматурташлар
белән бизәлгән капларга, савытларга,
футлярларгасалынган.ӘлегеКоръәннәр
XIX-XXйөзчикләрендәхатын-кызларның
бизәнүһәмкүзтиюдәнсаклауәйберебу-
ларактакулланылган.Миниатюрбасма-
ларгаКоръәннеңтулытекстысыйган.Аны
зурайткычпыялаярдәмендәукыганнар.Ә
бупыяланыКоръәнтартмасыныңтышына
бизәгечташурынынадакуйганнар.

Әкүргәзмәнеңиңуникальэкспонаты
–8нчегасыргакараганКоръәнкулъяз-
масыныңфаксимилесе(рәсемдә).Әлеге
кулъязманыңтөпнөсхәсеалтыборынгы
Коръән текстының берсе дип санала.
Шушы кулъязмалардан Коръәннең яз-
матекстытаралабашлаган.Моңакадәр
Коръәннетелдәнгенәбелгәннәр.

Күргәзмәдәшулайукдекоративпан-
нодаэшләнгәншамаилләр,сүрәләрһәм
аятьләрдә күрергәбула.Халкыбызның
көнкүрештә кулланыла торган әйберлә-
ренәдәурынбирелгән.

“Казан кремле” тарих-архитекту-
ра һәм сәнгать музей-тыюлыгының 20
еллык юбилеена багышланган әлеге
күргәзмә 14 декабрьгә кадәр дәвам
итәчәк.Күргәзмәкысаларындабиккүп
очрашуларузачак.Шәһәртарихымузее
җитәкчесе Рәисә Вәли кызы Булатова
билгеләпүткәнчә,бигрәктәяшьбуынны
дини яктан тәрбияләүдә, исламмәдә-
ниятенөйрәнүдәкүргәзмәнеңролебик
зурбулачак.

Күргәзмәләр

Шушыисемастында2декабрьдәшәһәребезтарихымузееныңкүргәз-
мәләрзалында“КазанКремле”тарих-архитектураһәмсәнгатьмузей-
тыюлыгытупланмаларыннанкүргәзмәачылды.АндаКоръәннеңгарәп
телендәгебасмаларыколлекциясеннәнтарихияктаниңәһәмиятле
һәмсәнгатибизәлешеягыннанаеручаигътибаргалаекөлешетәкъдим
ителде.КүргәзмәнеачудаКазаншәһәренең“Исламмәдәнияте”му-
зеебашлыгыНурияГабделәхәткызыГәрәеваһәмшәһәребезнеңдин
әһелләрекатнашты.

Анакөнекүпсанлы
бәйрәмнәрарасында
аерымурыналыпто-
ра.Балаларыхакына
корбанбулыргаәзер
торучыәниләребезне
олылаукөнеһәрелны
ноябрьнеңсоңгыяк-
шәмбесендәбилгеләп
үтелә.28ноябрькөнне
“Камгэсэнергострой”
ААҖендәдәшушыбәй-
рәмуңаеннанбикматур
концертбулды.

15нчебалалариҗатйор-
тының яшь артистлары һәм
өлкәнбуынуниверситетының
“Гармония” бию ансамбле
чыгышлары бикҗылы кабул
ителде, күңелләрдә бәйрәм

рухын уятты. “Антре” цирк
студиясендәшөгыльләнүче
НадеждаПавлованың акро-
батик этюды беркемне дә
битараф калдырмады.”Ля-
Ля-фа” вокаль ансамбленең
чынпрофессионалларчачы-
гышышулай ук күңелләрне
дәртләндереп җибәрде. Ә
“Гармония” биючеләрен зал
алкышларның иң көчлесенә
күмде, чөнки аларарасында
Камгэсэнергострой ветеран-
нарыдабар.

Гомумән,бәйрәмбик кү-
ңеллебулды.Залдаутыручы
һәмсәхнәдәчыгышясаучы-
ларның да йөзләрендә ел-
маюһәмкүзләрендәшатлык-
лы елмаю иде.Шушындый
матур кичәне оештыручы-

ларга һәманда катнашучы-
ларга,аерымалганда,15нче
балалар иҗат йорты дирек-
торы Светлана Грачевага,
Балалариҗатйортының“Ан-
тре”циркстудиясеҗитәкче-
сеГалинаБамбуровага,“Ля-
ля-фа”вокальансамбленең
художествоҗитәкчесеИрина

Соболевага,хореографОль-
гаГагаринагаһәм“Камгэсэ-
нергострой”ААҖҗитәкчеле-
генә олы рәхмәтләребезне
җиткерәбез.

Кам гэ сэ нер гос т рой  
ве те ран на ры исеменнән  

л. н. Ткач, 
 р. С. Хә мәт ди но ва

Киләсе 2015 елда “Камгэсэнергос-
трой” акционерлык җәмгыятенеңшә-
һәребезһәмКАМАЗавтогигантытөзе-
лешенеңберенчеелларыннанукчыга
башлаган“Таңйолдызы”газетасына45
елтула.Билгелебулганча,“Камгэсэнер-
гострой”идарәсендәберенчерусгазета-
сы“Энергетик”исемебелән1965елның
маендаиҗатителәбашлый,аннарыаны
бикматуряңгырашлы“Камскиезори”га
алыштыралар.1970елныулгазетаның
татарчагатәрҗемәсе–“Каматаңнары”-

ныңберенчесаныдадөньякүрә.1990
елныңязында халыкдепутатларының
шәһәрСоветы,заманнанарткакалмас-
катырышып,татартелендәүзорганын
булдыра.Шулайитеп “Кама таңнары”
тәрҗемә хәленнән мөстәкыйль “Таң
йолдызы”наәверелә.

Шәһәребезтөзелешенеңданлыел-
ларынкүпләрхәтерләрендәйөртәдер.
Газетабызашасезулелларгакирекайт-
кандайбулырсыз.ШулайукКамгэсэнер-
гостройныңбүлендекпредприятиеләре

тормышы,төзелепкилүчеобъектлардан
репортажлар,шәһәребезнеһәмКАМАЗ
заводларыннигезеннәнбашлапсалган
хөрмәтлеветераннарыбыз,аларгаал-
машкакилүчеяшьләртурындаукырсыз
һәмбашкабиккүпяңалыкларбеләнта-
нышырсыз.
Элемтәбүлекләрендәбезнеңгазеталар-

гаяртыелгаязылубәясе–131сум
46тиен(берелга262сум92тиен),
абонемент тартмасына салганда –
125сум64тиен.

Басмаларныңиндексы:«Камскиезори»
–00108,«Таңйолдызы»–00032.

Белешмәләрөчентелефоннар:
70-19-16,70-18-12.

Әбунә-2015Безнеңбеләнкалыгыз!
Шәһәребезнең барлык элемтә бүлекләрендә “Камгэс-

энергострой”ААҖбасмалары “Камские зори” һәм “Таң
йолдызы”газеталарынаязылубашланды.

«ислам мәдәнияте» музее башлыгы н. Г. Гәрәева чыгыш ясый

Декабрьдә
магнитлыкөннәр

13,15,17,18,19,26декабрьдәмагнит
давылларыбулыргамөмкин.Букөннәрдә
үзегезнеңһәмякыннарыгызныңсәламәт-
легенәигътибарлыбулыгыз.

Ту ган кө не гез бе лән!
Тө зе леш ве те ра ны, газ һәм электр бе

лән эре теп ябыш ты ру эше нә 25 ел го ме
рен ба гыш ла ган НурияТимергаликызы
Гыйльметдинованы ту ган кө не бе лән 
кот лый быз! Аңа нык лы сә ла мәт лек, хә ер ле 
озын го мер те ли без. Ну рия апа! Иҗат чиш
мә гез бер кай чан да са ек ма сын. Га и лә гез гә 
те рәк, ба ла ла ры гыз га, онык ла ры гыз га 
ки рәк бу лып, имин лек тә, мул лык та озак 
ел лар яшә гез. Шат лык лы миз гел лә ре гез 
күп бул сын!

Сү рел мә сен Сез дә иҗат дәр те,
Моң чиш мә се бе рүк кип мә сен.
Го мер йом гак ла ры сү тел сә дә,
Кү ңе ле гез дән яшь лек кит мә сен.

КалендарьдашундыйКөнбар
12 декабрь – РФ Конституциясе

көне
18декабрь–Халыкарамигрантлар

көне
19декабрь –Халыкара ярлыларга

ярдәмитүкөне
20декабрь–ФедеральКуркынычсыз-

лыкхезмәтекөне
22декабрь–Энергетикларкөне
27декабрь–РФкоткаручыларыкөне
28декабрь–Халыкаракинокөне


