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Балалар бакчасы төзелешендә эшләүчеләр

“Камгэсэнергострой”ААҖсоставында
гы“ПЭС”ҖЧҖколлективыүзенеңоешуы
на50тулуныбилгеләпүтә.Яртыгасырлык
тарихыбулганЭлектрчелтәрләрепредпри
ятиесебүгенКазанда,Алабугада,Чаллы
да,Краснокамскидатөзүмонтажэшләре
алып бара. Алардан иң әһәмиятлеләре
– Казандагы авиатөзелешһәм вертолет
заводлары.Буобъектларда “ПЭС”ҖЧҖ
якынча 200млн сумлык эшбашкарырга
тиеш.

2015елның1гыйнварыннанЧаллыда
зуркүләмле(искемебель)чүпчарнычиткә
чыгарутәртибеүзгәрде.Элекбуэшидарә
компанияләре җаваплылыгында булса,
хәзерикепредприятиегәйөкләнде.Әйтик,
“Мехуборка”хезмәткәрләре“Челныстрой
ремонт” һәм “Электротехниклар” идарә
компанияләрехезмәткүрсәтәторганйорт
яннарын эре габаритлы калдыклардан
арындыра.“Горкоммунхоз”исәкалганида
рәкомпанияләребеләнэшли.Мондыйис
кемоскыларатнагабертапкырһәрподряд
оешмасымәйданыннанчыгарыла.Төгәл
графикбулгач,берниндиөзеклекюк,дип
хәбәритә“ШәһриЧаллы”газетасы.

РФХөкүмәтенеңбыелгы 18март ка
рарынигезендә2015елның1апреленнән
социальпенсияләркүләме10,3процентка
арта.Шулайукаерымкатегорияграждан
наргаайсаенакчалататүләүләркүләмедә
5,5%каиндексацияләнәчәк.Болар–Со
ветларСоюзыГеройлары,РоссияФедера
циясеГеройлары,Данорденыныңтулыка
валерларыһәмаларныңгаиләәгъзалары,
СоциалистикХезмәт Геройлары,Россия
ФедерациясеХезмәтГеройларыһәмХез
мәтДаныорденыныңтулыкавалерлары.
Моннантыш,социальхезмәтләрҗыелма
сыныңбәяседә1апрельдән5,5процентка
индексацияләнә.

Узган ел нәтиҗәләре буенча Татар
станныңикемуниципалитеты“Россиянең
ачыкбюджеты” рейтингылидерларыөч
легенә керде. Алар –Чаллышәһәре (1
нчеурын)һәмӘлмәтмуниципальрайоны
(2нчеурын).“Элеккегерейтингларбелән
чагыштырганда, ел нәтиҗәләрендә үзгә
реш зур.Буюлымактау пьедесталында
биш катнашучы, аларныңөчесе,мөмкин
булган100баллныҗыеп,беренчеурынны
алды:КировөлкәсенеңВерхнекамскһәм
Оричевскрайоннары,ТатарстанРеспубли
касыЧаллышәһәре.Икенчеурындашулай
укТатарстанРеспубликасыӘлмәтрайоны
(98балл),өченчеурында–Ярославльөл
кәсеПереславльЗалесский(95,75балл)”,
–дипбилгеләпүтәрейтингтөзүчеләр.Рей
тингкабарлыгы37муниципальберәмлек
кергән.

1 апрельдән башлап   Казан үзәген
дәгеюл буйларында урнашкан паркинг
ларөченакчатүләүдән“качкан”машина
йөртүчеләргә2500сумкүләмендәштраф
салабашлаячаклар.Билгелебулганча,бу
турыдагызаконмаддәсе16марткөннеүз
көченәкергәниде.

Чаллыдашәһәргә нигез салучыларга
һәйкәл урынынбилгеләделәр. Ул галим
һәм туган як тарихын өйрәнгәншәһәр
дәшебез, бүген индемәрхүмВладимир
Ермаковныңкүптәнгехыялыиде,дипяза
“ШәһриЧаллы”басмасы.1626елдакилеп
калаганигезсалучыларгаһәйкәлтөзергә
хыялланаЕрмаков.Һәйкәлөченурында
билгелеикәнинде.“Междуречье”фирмасы
генеральдиректорыЮрийШеинәйтүен
чә, “Междуречье“микрорайонынпроект
лагандаЧелнинкаһәмМәләкәселгалары
кушылганҗирдәАлабугаданкүчепкилеп,
Чаллыганигезсалучыларгаһәйкәлтөзергә
караркылынган.

Яңашәһәрнең13нчеком
плексындагыбакчатөзелеше
узган елның декабрь аенда
башланган иде. Бүген төзе
леш мәйданында эш тулы
куәтенә бара дияргә кирәк.
240урынгаисәпләнгәнбас
сейнлыбакчанигездә“Дом
кор” панельләреннән тора.
Үзебезнең Күзәнәкле бетон
заводыннан да  детальләр
китерелә.Хәзергекөнгәбак
чабинасыныңберенчекаты
80 процентка әзер дияргә
була. Монтажчылар стена
панельләренҗыя,түшәмтү
ши,  ташчыларбүлмәләрен
бүлә бара. “Камгэсграждан
строй” оешмасының учас
токбашлыгыС.М.Коронов
әйтүенчә, материалларга
кытлыкюк, аларныҗитеш
терүчеләрүзләредәкитерә
икән.Бакчабинасынторгызу
өчентиешле2075кубометр
тимербетон эшләнмәләр
нең1258кубометрытөзелеш

мәйданына китерелгән, яр
тысы,ягъни1088кубометры
монтажланган.

“Тышкы плитәләр җылы
саклый торган, өч катлы,
алар авыр, икешәр кран
белән күтәреп куярга туры

килә, – дип сөйли Сергей
Михайлович.–Төзелешмәй
данындабезнеңөчДЭК,бер
автокран, экскаватор, үзбу
шаткычһәмпанель ташучы
машинаэшли”.

Камгэсгражданстройлы

лар төзелеш графигына сы
ешып, өлгерепбаралар.Бү
генгекөндәобъектка38кеше
җәлеп ителгән. Төп көчне

Александр Глухов җи
тәкчелегендәге комп
лекслыбригадатәшкил
итә.Алар25кеше:мон
тажчылар, ташчылар,
эретеп ябыштыручы
лар, балта осталары.
Төзүчеләр озайтылган
графикбуенча, иртәнге
сәгать7дән кичке6 га
кадәрэшлиләр.Шимбә
һәмякшәмбе көннәрне
дә, бүленеп, чиратлап
чыгалар. “Бакча бина
сынсалуга керешкәндә
Алабугадагымәктәптө
зелешендә эшләп кил
гәнбригададабишалты
төзүчеиде,–дипдәвам
итәС.Коронов.–Алар
янынаяңа кешеләр ка

булитәбез.Яхшыэшләпки
түчеләркала,теләмәгәннәр,
билгеле,китәтора”.

“Әйе, яңа килүчеләрнең
кайберләре китә. Балта ос
тасыбетончы,эретепябыш
тыручы кебек эш осталары

кирәк безгә”, – дип сүзгә
кушылаА.Н.Глухов.Алек
сандрНиколаевич үзе бик
тәҗрибәле, 1972елданбир
ле төзелештә эшли. Яшь
чагындаукэретепябышты
ручыһөнәренүзләштергән
һәм югары разряд алуга
ирешкән оста кулларның
берсеул.Шуңада,кешеюк
дипаптырамый,кирәкчакта
аппараткаүзетотына.Хез
мәтелларының күпчелеге
Камгэсэнергостройдаузган.
“1973 елда 28 нче комп

лекстамәктәпсалудан
башлаганидем,шуннан
соң мәктәпләр тагын
биккүпбулды.Сәнәгать
объектларында–Түбән
Камадагышин, нефть
эшкәртү заводларын
да да эшләргә туры
килде. Соңгы елларда
КазандагыСтадионны,
Алабугадагымәктәпне
салуда катнаштым”, –
дип сөйли. Шунысын
да әйтергә кирәк, А.
Н. Глухов тырыш хез
мәте өчен узган елТР

Төзелеш, архитектура һәм
тораккоммуналь хуҗалык
министрлыгыныңМактаугра
мотасыналаекбулды.

Бригаданың тәҗрибәле
хезмәт остасы Тәнзилә Га
зизова безнең сорауларга
эшеннән аерылмыйча гына
җавапбирде.Төзелешмәй
данында бердәнбер хатын
кыз ул. Югары разрядлы
ташчы.ЧаллыгаБашкортос
танның Учалы районыннан
яшьли,70нчеелларбашын
дауккилгәникән.Шушында
һөнәрлебулган,тормышкор
ган, ике ир бала тәрбияләп
үстергән.

ТәнзиләӘүхәдиевна бү
ген үз кул астында һөнәргә
өйрәнүчеегетләрнедәулла
рыкебеккүрә.Чаллытөзелеш

колледжын тәмамлап
килгәнНиязӘхмәтовбе
ләнАлександрЧишмин
гакирпечсалуныңнеч
кәлекләрен төшендерә
ул.Егетләрикеайгына
эшлиләрәле,шулайда
һөнәрләреняратыпөл
гергәннәринде.Тәнзилә
апаларын бик хөрмәт
итәләр,яхшыостаз,дип
мактыйлар. Үзләре яз
гы чакырылышта армия
хезмәтенәалынырга ти

ешләрикән.КайткачтаКам
гэсгражданстройдаэшләүлә
рендәвамитмәкчеләр.

Менәшулай, тәҗрибәле
осталарбелән яшьләр янә
шә,бермаксаткаэшлибире
дә. Камгэсгражданстройлы
ларныңкүңелҗылысыбелән
салынганбакчалар,узганел
тапшырылганнары кебек, иң
яхшыларрәтендәбулырдип
өметләник.

Р. КАМАЛОВА

Ташчы Т. Газизова

Бригадир А. Глухов

Участок башлыгы С. Коронов

Чал лы да ба ла лар бак ча ла ры ел са ен ар та то ра. 
Монда кам гэ сэ нер гос т рой тө зү че лә ре нең өле ше 
зур. Ме нә бы ел да ав густ аен да тап шы ры лыр га 
ти еш ле ал ты бак ча ның ике се кам гэсг раж дан ст
рой лы лар җа вап лы лы гын да. алар ның бер се – 
Яңа шә һәр дә, 13/14 ад ре сы бу ен ча, икен че се Мә
лә кәс аръ я гын да са лы на. 
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Республикабызда

Электр чел тәр лә ре пред
при я ти е се нең яр ты га
сыр лык та ри хы  оеш ма 
ве те ра ны Зә рия Нур га ин 
кы зы Сит дый ко ва ис
тә лек лә рен дә 

Исәнме,яңатормыш!
МинтумышымбеләнЛени

ногорскрайоныннан.Мәктәптән
соңӘлмәттә техник училище
бетердем.Аннанмине Казах
стангаҗибәрделәр.Жезказган
(элеккеге Джезказган) шәһә
рендәгеметаллургиякомбина
тында лаборант булып эшлә
дем.Шундаинститутбетереп,
инженерэлектрик белгечлеге
алдым. Ягъни Чаллыга әзер
инженербулыпкайттым.

1971 ел иде. Биредә бө
тенләйүзгәдөнья.Тузан,пыч
рак,бөтенҗирдәкотлованнар,
яшеллекбөтенләйюкдиярлек.
Машиналарташкыны,яшьләр
күп–кыскачаәйткәндә,Бөтен
союзтөзелеше.

Баштаракавырбулды,шу
лай булса да бик кызык иде.
Индехәзер,елларузгач,хати
рәләр сәхифәсен актарганда,
горурлык хисләре кичерәсең,
чөнкиТүбәнКамаГЭСын,тран
спорт электр җайланмалары
заводын, Катыргыкәгазь ком
бинатын, КАМАЗ заводларын,
Яңашәһәрне торгызуга синең
хезмәтеңдәкергәнбит.

Электр челтәрләре пред
приятиесеэшлекле,талантлы,
үзүзенаямыйчахезмәтиткән
җитәкчеләребеләнданлыклы
булды. Үзем эшләгән барлык
җитәкчеләрне–Н.С.Дюмин,А.
М.Стрельников,В.А.Сафонов,
В.В.Старцев,Г.Ф.Бриль–җы
лыхисләрбеләнискәалам.

Яхшыһөнәримәктәп
Минемберенчеэшурыным

производствотехник бүлеге
булды.Баштаөлкәнинженер,
аннан бүлек башлыгы урын
басары булып эшләдем. Ул
вакыттагыҗитәкчеләр–энерге
тикларА.М.Стрельников,Б.Ф.
Шамин.Аларминеәлегеавыр
һәм кирәкле һөнәргә өйрәтеп
кенәкалмадылар,миңакарата
аталарча кайгыртучанлык та
күрсәттеләр,үзбакчаларында
үскәняшелчәләрбеләндәсый
ладылар,гаиләбәйрәмнәренә
дәчакырдылар.

Йөздән артык кеше эшли
торган участокта  һәркемгә
дәэшҗитәрлекиде:монтаж
чыларбашкаргантөзүмонтаж
эшләренеңкүләменисәпләү,
башкарма документацияне
әзерләү,материалларныспи
сать итүне контрольдә тоту,
эшнең проектын Техник инс
пекциядәраслау.Улвакытта

кәрәзле телефоннар юк иде
бит.

МастерӘ.Җ.Хәйретдинов
җитәкчелегендәге Комсомол
яшьләрбригадасыбөтентөзе
лешкәбилгелеиде.Ниндиәйбәт
егетләрэшлиидеанда!Г.Чис
тяков,В.Филиппов,А.Волобу
евһәмбашкабиккүпләр.Алар
беләнбергәобъектларгачыгып,
эшләренеңбөтеннечкәлекләре
нә төшендем.Аларүзләренең
байтәҗрибәләрен,белемнәрен
миңаөйрәттеләр.Минбиредә
яхшыһөнәримәктәпүттем.А.
М.СтрельниковһәмБ.Ф.Ша
мин укытучыбуларакбик кат
гый иделәр.Мин тырыштым
һәмкиләчәкэшемдәболарның
файдасы зур булды.Ел саен
Предприятиедәһөнәриосталык
конкурсларыүткәрелде.

1972 елда мине комму
нистлар партиясе сафларына
алдыларһәмпредприятиенең
партия бюросы әгъзасы итеп
тә сайладылар. Унөч ел дә
вамындаидеология эшеөчен
җаваплы булдым. Аннан соң
бер ел партоешма секретаре
вазифаларынбашкардым.

Бергәялдаитәбез
Безэшләүгенәтүгел,бергә

ялдаитәидек.Тематиккичә
ләр,викториналароештырдык.
Предприятиенең20,25,30,35
еллыкларын уздырдык, вете
раннарныхөрмәтләдек,ялитү
базаларына чыктык. Безнең
үзешчән сәнгать түгәрәге дә
талантларгабикбайиде.Трене
рыбызРобертЮсуповҗитәкче
легендәгеспорткомандасыда

берләшмәдә иң яхшылардан
саналды.ӘИ.Н.Радинаһәм
В.Т.Реуцкийҗитәкчелегендәге
“Колумбы”туристлыкклубыбө
тенилебезнегизепчыккандыр.
Җәмәгать тормышыннанмин
дәчиттәкалмадым.Профсоюз
комитетырәисеА.Д.Волкова
һәм үзешчән сәнгать түгәрәге
җитәкчесеВ. Куликова белән

ярышларда катнашып, приз
лардаалаидем.Миңаһәрва
кыт сабырлык, энтузиазм, үз
көчемә, үзмөмкинлекләремә
ышану, гаиләмнең, дусла
рымныңтеләктәшлегеюлдаш
булдылар.

Энергетиклар
һәрвакытберенче
Берләшмәдәбезнеңпред

приятие  иң яхшылардан са
налды,  ПЭС энергетиклары
һәрвакытберенче рәттәбул
дылар.Бездәнбашкабер ге
нә төзелеш тә башланмады.
Төзелешмәйданынауткертү,
көнкүреш вагоннарын электр
энергиясебеләнтәэминитүке
бекэшләрнебезбашкардык.

БезнеңлегендарБатябо
лайдипәйтәиде:“Минэшчән,
үзүзенаямыйчаэшләүчекеше
ләрнеяратам.ШуңакүрәА.М.
Стрельников –минеммәхәб
бәтем”.НәкъменәАлександр
Мироновичҗитәкчелекиткәндә
Электр челтәрләре предприя
тиесеныклыпозицияалды,һәм
уләлегәкадәрсаклана.

ПТО– предприятиенең иң
изгеурыныдырул.Андабөтен
техник мәгълүмат һәм пред
приятие эшчәнлеге турында
документация туплана.Пред
приятиенеңбөтенучастоклар
дагыэшенбашыннанахырына
кадәрәлегехезмәтконтрольдә
тота.Эшбиккатлаулыһәмҗа
ваплыиде.Миңабуэштәтәҗ
рибәлебелгечләр,үзэшләре
неңосталарыГ.И.Кузьмина,М.
М.Ефстифеева,Л.И.Романен
ко,Л.Н.Ткач,Л.И.Подоприго
разурбулышлыккүрсәттеләр,
авырчаклардаһәрчакярдәмгә
килделәр.Аларбеләнәледә
җылы, дустанәмөнәсәбәтләр
яши.

Ул елларда производство
техникбүлекберничә төр эш
чәнлекалыпбараиде:

–электрэнергиясенреали
зацияләү;

–бөтенТатарстангатарал
ган110/35/6кВбүлүчелтәрлә
ренэксплуатацияләү;

–элемтәхезмәтекүрсәтү;
–төзелешобъектларынһәм

хастаханәләрнегазсыманкис
лородбеләнтәэминитү;

– Түбән Кама ГЭСы һәм
су басу зонасында, КАМАЗ,
яңашәһәр һәмшәһәр янын
да, Татарстан атом электр
станциясендә,КамТЗ (соңрак
“Алабуга”МИЗ) “УренгойПо
марыУжгород” газ үткәргече
компрессор станциясендә
алып барылган төзүмонтаж
эшләребашкару.

Линияләр төзелде, подс
танцияләрмонтажлапкуелды.
Аннары башкарма схемалар
буенчапроектсметадокумент
ларыэшләнде.Миңакүпобъ
ектларга командировкаларга
йөрергәтурыкилде.

Үзгәртепкоруеллары
1990нчыеллардатөзелеш

ритмы акрынайды һәм төзү
монтаж эшләренең күләме
азайды.Безбазармөнәсәбәт
ләрешартларында эшләүгә
программалартөзедек,электр
энергиясен реализацияләү
нең юлларын эзләдек. Эре
предприятиеләр урынына бик
күп ваклары барлыкка килде.
Электр челтәрләрен ремонт
лауһәмреконструкцияләүбе
ләншөгыльләнервакытҗитте.
1995елдапроизводствотехник
бүлеккәинженерпроектлаучы,
тәҗрибәле, талантлы белгеч
РинатИнсафулыИдрисовкил
де.Безтөзүмонтажэшләренең

тулыциклын (проектлау, төзү,
эксплуатацияләү) үзебезбаш
карабашладык.Р.И.Идрисов
килүбеләнПТОдаэшләвекүп
кәҗиңеләйде.Буеллардабез
яңаҗайланмалыПС110/35/6
кВ№123нефайдаланугатап
шырдык. Һава линияләрендә
агач терәүләрне тимербетон
га алыштырдык, администра
тивкөнкүреш бинасы һәм 60
машинага исәпләнгән гараж,
кислородҗайланмаларыцехы
төзедек,ЦРЭны үзгәртеп кор
дык.Шулайитеп,безвакытны
юккаүткәрмәдек,үзгәртепкору
ныңавырелларындаүзколлек
тивыбызныһәмкөнкүрешшарт
ларыбызнысаклапкалдык.

1993елда,хезмәткүрсәтү
ләрнеңсыйфатынһәмкуллану
чыларбеләнэшләүнетәртипкә
салу мәсьәләләрен хәл итү
максатыннан,ПТО составын
нан сату (сбыт) бүлеге оеш
тырылды. Соңрак производ
ствотехникбүлекнеКАМАЗдан
килгәняшь,энергиялебелгеч,
предприятиенең хәзерге гене
ральдиректорыА.А.Семенов
җитәклибашлады.

Фидакарь
хезмәттәшләрем

Минемхезмәтюлымдаһәр
чакяхшыкешеләрһәмискиткеч
белгечләргенәочрады.Баштан
баш инженер, аннары гене
ральдиректорбулыпэшләгән
ГеннадийФедоровичБрильне
аеручабилгеләп үтәсем килә.
Ул безне, яшьләрне, эшләргә
генәтүгел,аңагынахасюмор
хисебелән,яшәргәдәөйрәтте.
Аңаярдәмгәтеләсәниндике
шемөрәҗәгатьитәалаиде.Ул
һәркемгәкирәклесүзләртаба,
киңәшенбирә.

БезнеңбүлектәкүпелларЛ.
И.РоманенкоһәмВ.И.Полын
кинаэшләде.Алар,үзләренең
вакытларыбеләнсанлашмый
ча,фидакарьхезмәткүрсәтте
ләр.Улчактакомпьютерларның
яңакертеләбашлаганвакыты.
Отчетларның күп өлеше кул
дан эшләнде. Алар төнгә ка
дәрутыраиделәр,төннәрендә
чыктылар.

Дәвамчыларыбыз–
яшьләр

ХәзерЭлектр челтәрләре
предприятиесе 1100 куллану
чыны электр энергиясе белән
тәэмин итә һәм Татарстан
оешмаларыарасындадүртен
че урынны алып тора. Пред
приятиебезнең яшьлек чоры
хатирәләремоныңбелән генә
тукталмый,уляңаофыкларга,
яңакиләчәккәтабадәвамитә.
Бездә,эшебезнеңөметлеяшь
ләрдә икәнлегенә тулысынча
ышанып,Предприятиедәнкит
тек.ӘяшьләрН.Т.Романенко,
С.А.Полынкина,Ю.А.Федосе
ева,Е.В.Перевозщикова,О.Г.
Бриль,ИринаһәмРусланКур
тасановлар,А.П.Саутинһәм
башкалар безнеңышанычны,
һичшиксез,акларлар.

Үзенең үткәнен онытмаган
һәмветераннарынхөрмәтләгән
предприятиенең киләчәге дә
бар.Безнең эшнеяшьләрдә
вамитә.Аларда,безнеңкебек
үк,үзләреэшләгәнЭлектрчел
тәрләрепредприятиесенярата
лар,аныңбеләнгорурланалар
һәманыңтагындачәчәкатуы
өченбарысындаэшләргәәзер
ләрдердипышанасыкилә.

Барыгызга да сәламәтлек,
тынычлык, күңелкүтәренкеле
ге,яратканхезмәтегездәнканә
гатьлекалуыгызнытелим!

З. Н. СИТДЫЙКОВА

Электр чел тәр лә ре пред при я ти е се нең 50 ел лы гы на
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КазантеКстильпредпри
ятиеләреГеорГийтасма

сыҗитештерә
“Казанский текстиль”ЯАҖ

ендә5млнметрчамасыГеор
гий тасмасыҗитештерелгән,
һәмбу узган елдагыданшак
тыйкүп.ЙөкмашиналарыҖи
ңүатрибутынРоссиянеңбөтен
төбәкләренә – Краснодардан
алыпМурманскигакадәралып
бара. Җитештерүчеләр һәр
көн артып торучы ихтыяҗны
чак канәгатьләндерепөлгерә,
дипхәбәритә“Татаринформ”
агентлыгы.

суКорылмалары
нихәлдә?

Татарстандагыгидротехник
корылмаларнытикшерүбелән
шөгыльләнүче Ростехнадзор
күзәтүеастынареспубликадагы
1225корылмаэләгә,һәмалар
ның35%ыгынакуркынычсыз
лыкталәпләренәтиешенчәҗа
вапбирерлек.Күпчелегеузган
гасырның60–80нчеелларында
төзелгән һәм  сизелерлекдә
рәҗәдәтаушалган–өчтәнбер
өлешеавария алды хәлендә.
Бу хакта ТРМинистрлар Ка
бинетында узган брифингта
Ростехнадзорның Идел буе
идарәсебашдәүләтинспекто
рыРамил Гайнетдинов хәбәр
итте.“Суагызучелтәрләреһәм
ярбуезоналарыдаборчууята,
аларгамилекчеләр тарафын
нантиешледәрәҗәдәигътибар
бирелми”,–дипискәрттебаш
дәүләтинспекторы.

Татарстандагы хуҗасыз
гидротехник корылмаларның
күпчелегемуниципальберәм
лекләркарамагынатапшырыл
ган.Узганелаларнытөзеклән
дерүгәреспубликабюджетын
нан 128млн сум акча бүлеп
бирелгән.

мәшГульлеКнетәэмин
итүГә–936млнсум
Россиянең дүрт төбәге –

Татарстан,Алтай крае,Сама
раһәмТверьөлкәләрехалык
мәшгульлегеөлкәсендәөстәмә
чараларны гамәлгә кую өчен
1,9млрдсумкүләмендәсубси
дияала.РФХөкүмәтекарары
беләнТатарстан–936млнсум,
Алтайкрае–170млн,Самара
өлкәсе–680млн,Тверьөлкәсе
–88млнсумалачак.Буакчалар
икътисади вазгыять катлаулы
булган “КАМАЗ”, “АвтоВАЗ”,
“Алтайвагон”, “Тверьвагонтө
зелеше заводы” предприятие
ләрендә21,5меңхезмәткәрнең
мәшгульлегентәэминитүмөм
кинлегебирәчәк.

яКтылыКчаГылдыра
торГантамГалыКиемең

бармы?
1 июльдән юл читеннән

караңгыдабаручыҗәяүлеләр
киемнәрендәмашинаутларын
чагылдыра(кирекайтара)тор
ганэлементларйөртергәтиеш
була.Мондыйэлементбулма
са,җәяүлегә500сумкүләмен
дәштрафяный.

Яктылык чагылдыра тор
ган элементларҗәяүлеләрне
таптату очракларын икеләтә
киметәчәк,дипфаразлыйбел
гечләр.Мондыйкиемнәрнеэз
ләптабукыенлыктудырмаячак,
диләр,чөнкиТатарстандабуэш
беләншөгыльләнүчесәнәгать
оешмаларыбарикән.

ярминКәләрдәвамитә
ТР Авыл хуҗалыгы һәм

азыктөлек министрлыгы яр
минкәләр үткәрү вакытын 11
апрельгә кадәр озайтты, дип
хәбәритәминистрлыкныңмат
бугатхезмәте.ЯрминкәләрКа
занда һәмЧаллыда4 һәм11
апрельдәуза.
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 та тар стан Рес пуб
ли ка сы тө зе леш, ар
хи тек ту ра һәм ткХ ми
нис тр лы гы 28 ап рель 
– Бө тен дөнья хез мәт не 
сак лау кө не нә ба гыш
лан ган ай лык игъ лан 
ит те.

БухактаХөкүмәтйор
тында узган республика
киңәшмәсендә ТР төзе
леш, архитектура һәм
ТКХминистрыИрекФәй
зуллинхәбәритте.

ТР Дәүләт төзелеш
күзәтчелегеинспекциясе
һәм ТР буенча Дәүләт
хезмәтинспекциясе2015
ел башыннан хезмәтне
саклау буенча 299 тик
шерүуздырган.Кагыйдә
һәмнормаларныбозган
өченбарлыгы3млн811
мең сумлык 133 карар
чыгарылган. “Татарстан
Республикасы төзүчелә
ре берлеге” үзкөйләнү
ле оешма тарафыннан
226оешматикшерелгән,
95еҗаваплылыккатар
тылган.

2015елның27марты
наТатарстанда509,4мең
кв.мторакфайдалануга
тапшырылган, ягъниел
лык заданиенең21,2%ы
үтәлгән.

Социальипотекапрог
раммасыбуенча гомуми
мәйданы 18,5 мең кв.
метрбулган 337фатир
лы27йортгамәлгәкер
телгән.Әлегепрограмма
кысаларында төзелүче
йортлардан:71объект–
югарыәзерлекле;25объ
ект – уртача; 12 объект
начарәзерлектә.

И.Фәйзуллиншулай
укполицияхезмәткәрлә
реөченторактөзүтурын
да да сөйләде. “2014–
2015 елларгаТатарстан
Республикасында хокук
бозуларныһәмҗинаять
ләрне профилактикалау
эшчәнлеген оештыру”
программасы нигезендә
17 муниципаль берәм
лектә38административ
тораккомплексытөзелә.

Татарстанда2015ел
да аренда торагы төзү
программасы кысала
рында гомумимәйданы
71мең399кв.метрбул
ган21торакйорттөзелә.
Бүгенгәгомумимәйданы
8мең119,8кв.метрлы2
йортгамәлгәкертелгән.

ИрекФәйзуллинбил
геләпүткәнчә,5һәман
нан да күбрәк балалы
гаиләләрне торакбелән

тәэминитүпрограммасы
буенча2015елда44 га
иләгәтораксертификат
ларыбирүкаралган(128
млн101меңсумлык).27
мартка 67млн 924мең
сумга24сертификатрәс
миләштерелгән.

Төзелешминистрлы
гы һәммуниципаль бе
рәмлекләрнеңвәкаләтле
органнарыөлешкәкереп
төзү буенча 6 объектны
тикшерепторалар.Казан
да алар бишәү (“Фирма
“Свей”(“Магстрой”ҖЧҖ),
Чаллыдаберәү(“Доступ
ноежилье”ТТК).

“Авылклублары”рес
публика программасы
буенча эшләр барлык
42объекттадаалыпба
рыла.

“Парклар һәм сквер
лар”программасынакил
гәндә, муниципаль бе
рәмлекләр заявкалары
буенча Татарстан Рес
публикасыТөзелешми
нистрлыгы парклар һәм
скверлар кору һәм ре
конструкцияләүөчен163
җирөлешенәобъектлап
исемлектөзегән.Шулар
дан143кишәрлеккәрес
публика бюджетыннан
акча  биреләчәк. 39му
ниципальрайонпрограм
маныфинанслашугаәзер
булуынбелдергән.

ТР Пре зи ден ты  
Мат бу гат хез мә те

Миңнәхмәт Мөхәммәтдин
улыМөхәммәтдинов–БөекВа
тансугышыһәмхезмәтветера
ны. Камгэсэнергострой автоху
җалыкларында эшләп лаеклы
ялгачыккан.УлТүбәнКамадагы,
Зәйдәге, Чаллыдагы күп төзе
лешләрнеңнигезенсалудакат
нашкан.БүгенҗәмәгатеМәгъ
фияапабеләнтигезлектә,тыныч
кынагомеркичерәләралар.

Әхмәтабый1926елгы.Ватан
сугышына уляу кырларындагы
хәлиткеч борылышлардан соң
алына.ТуганавылыМалтабар
дан (Минзәлә районы) унҗиде
яшетулгаччыгыпкитә,һәмшул
китүдәнтуганнигезенәәйләнеп
кайтмый.

ЕгетилнеңКөнчыгышчиклә
ребуендахезмәтитә.“Амурда,
Еврей автономияле өлкәсен
дә, Биробиджанда иде безнең
часть.Японсугышыбашланган
чыМанчжуриягәчыктык.Пере
довойга барыпҗитә алмадык,
1945елнысугышбетте.Август
аендачастькакирекайттык...”–
дипискәалдыветеран.Сугыш
тәмамланганкөздәолыяшьтәге
шоферларныкайтарыпҗибәрә
ләрһәмаларурынынаяшьләр
не туплыйлар, автотранспорт
батальонына җыеп укыталар.
Курсларны тәмамлауга,маши
наларгаутыртып,Амурөлкәсе
нәхалыкхуҗалыгындаэшләргә
җибәрәләр. Чиратта – Комсо

мольскнаАмуре,  Владивос
ток. “Портка складлардан йөк
ташыдык.Сахалинга,Курилут
рауларына,пароходларгатөяп,
тормышөченкирәкярак–азык,
киемсалым, ягулык  озаталар
иде...”

Тугызынчыдистәсентүгәрәк
ләп килүче ветеранның сугыш
елларыннан исендә калганнар
шул кадәрме, өянәге көчәйгән
рәк чакбулып, артыгын сөйлә
шергәхәлеюкидеме,белмим,
әмма  хәтер сандыгының  тө
бенә үк төшеп җитә алмадык
шикелле...

1950елныңоктябрендәде
мобилизацияләнгәнӘхмәтМө
хәммәтдиновтурыУдмуртиядә
гебертуганапасыянынакайта,
чөнкиМалтабардаәтиәнисенең
вафатыннан соң якын кешесе
калмаганбула.БерелЧурстан
циясендәгеурманхуҗалыгында
йөктөяүчебулыпэшли.Аннары
газ генераторлы (утыняга тор
ган)машинадаурманташый.

Мәгъфия апаны дашунда
тапканул.Удмуртиягәапасына
балакарашыргадипкилгәнЧал
лырайоныныңӘҗмәкәйавылы
кызыбеләнМинзәләрайонының
Малтабар авылы егетешунда
өйләнешеп, тормыш коралар,
йортҗиткерәләр. Леспромхоз
данкиткәч,Әхмәтикеөчелиз
весть чыгара торган карьерда
даэшли.

“Балаларүсәбашлагач,укыр
гакирәкбулырдип,үзягыбызга
кайттык.–Ветеранхәтеряңар
туындәвамитә.–1964ел,Кама
буенда зур эшләр кузгалырга
тора гынаәле.Индехалыккүп
килә,әэшәлеюкдиярлек,бө

тен кешегә дә

җитми.Без,Удмуртиядәнбергә
килгәндустымНиколайЧерных
беләнСидоровкадагы төзелеш
оешмасыидарәсенәбарып,эш
белешергә булдык. Танышлар
ярдәме белән, ничек итсәк ит
тек,шоферларбулыпурнаштык”.
Николай–вахтамашинасында,
Әхмәт бензовозда эшли баш
лыйлар.Соңрак, куәтлемаши
налар кайта, автохуҗалыклар
оеша. Әхмәт белән Николай
Төзелешне механикалаштыру
идарәсендә, 1 нче автотранс
портхуҗалыгында,соңрак8нче
АТХдаэшлиләр.ТүбәнКамада,
Зәйдәбаргантөзелешләрдәкат
нашалар.Чаллыдагыбөтенсоюз
удар төзелешендә көнне төнгә
ялгап,аруталуныбелмиэшлә
гәнфидакарьләралар.

Әхмәт абый лаеклы ялга
чыкканчы руль артында була.
Әлбәттә,меңнәрчә чакрымюл
үткәншоферныңонытылмаслык
хәтирәләредәбар.Юлларның
дабиттөрлесен–карлыбозлы
сын,ерыпчыгаалмаслыкпычра

гынкүрергә,кайвакытгомерен
куркыныч астына куярга туры
килгән.Шундыйвакыйгаларның
берсеветеранныңхәтеренәае
ручатирәнуелган.

ӘхмәтМөхәммәтдинулының
Чаллыгакилепурнашкан,бензо
воздаэшләгәнвакыты.Каманың
аръягынасоляркачыгарыргати
ешбулаул.Янынабермастерны
утыртып,юлгачыга.200метрлап
бозөстеннәнбаргач,каршыки
лүче бермашина уты күренә.
Декабрьаебулуга карамастан,
егетләрсагаергамәҗбүрләр.Әх
мәт,шикләнеп,юлдашынаише
геначыктотаргакуша,үзенекен
дәачыпкуя.Беразбаргач,маши
наныңартыбозбеләнбергәуба
башлый. Ләкин алгаыргылган
бензовоз тагынбоз өстенә чы
га.Һәлакәткәтаруларынаңлап,
кабинадагыларшулбарганкөй
гәсикерептөшепөлгерәләр.Ә
машинаачыккалганишекбелән
арттәгәрмәчләрнеңберсенә“то
тынып”кала,бозастынакитми.
Батмый торганарадаюлчылар

ниндидәбулсачаракүрмәкче.
Бүрәнәтабыпалыпкилеп,аны
бензовозлюгынаберкетеп, бө
тенләйсутөбенәкитүдәнсаклап
калмакчылар.Азапланаторгач,
машинатөшептәкитә.

Краналыпкилеп,водолазча
кыртып,бензовознычыгаралар.
Тракторбеләнтарттырыпалып
кайталар.Әхмәтбаштанаяксуга
манчылганкилеш,кышкысуыкта
машинасынозатакайта.Җылы
ну өчен ул, азрак барган саен,
тракторнытуктатыпсикерептө
шәдәҗәяүләпйөгерә.Салкын
җилүзәгенәүтә,ләкинтехника
ныташларгаярамый...

Мондый юл һәлакәтләре
Әхмәт абыйның сәламәтле
генә тискәре йогынты ясамый
калмагандыр,билгеле.Әлебит
гаиләдә дә кайгыхәсрәт дигә
нең көтмәгәндә ишек кагучан.
Мөхәммәтдиновлар бер кыз,
икеулүстерәләр.Кызганыч,олы
кызларыбеләнуртанчыуллары
вафатикәнинде,икесендәяшь
кенә килешйөрәкөянәге алып
киткән.“Балахәсрәтебикавыр
икән”,–дипуфтаналарМәгъфия
апабеләнӘхмәтабый.

Мәгъфияапакөнкүрешхез
мәте күрсәтүдә эшләп лаеклы
ялгачыккан.Ул,һәрвакыттагы
ча,бүгендәиренеңтөптаяны
чы. Барлык эш диярлек аның
җаваплылыгында.Әхмәт абый
исә кәефсезләнгән чагында
ятыпторуныкулайкүрә.Бикмо
ңайган,күңелетулганмәлләрдә
кулынагармунынала.“Кечкенә
дән үк гармунда уйнарга кызы
гыпйөргәнидем.Леспромхозда
эшләгәндә үзлегемнән өйрән
дем”,–ди.

Р. КАМАЛОВА

 ту ган авы лы Мал та бар дан  ун җи де се тул гач чы гып ки тә Миңнәх мәт.  Бә хет эз ләп тү
гел, фронт ка ки түе бу ла аның. 

Миңнәхмәт Мөхәммәтдинов (сулда) армия хезмәтендә

Ул1922 елның22 ав
густындаЗәйрайонының
ЮгарыБаграҗавылында
туган.Гомеренең30елын
катлаулы, бик җаваплы,
зуртырышлыкталәпитүче
хезмәткә – балалар укы
туга һәм тәрбияләүгә ба
гышлады.Зәйрайонының
Федоровка, Кадер, Якты
Күл,ЮгарыБаграҗ,Пору
чиковоавыллары,Мирный
поселогымәктәпләрендә
татартелеһәмәдәбияты
укытты. Унбер ел укыту
тәрбия эшләре буенча
директорурынбасары,ал

тыелдиректор,икеел
районмәгарифидарә
сеинспекторыхезмәт
ләренбашкарды.
УльянМакаровичГера

симовБөекВатансугышы
елларындафронтныкорал
беләнтәэминитүчехәрби
частьтә хезмәт итә.Сал
кын тидереп госпитальдә
дәвалана, туган авылы
ЮгарыБаграҗгаинвалид
булыпкайта.

1960–70еллардаКама
буендаавтомобильзавод
лары корыла башлагач,
чагыштырмачаөлкәняшь
тә булуына карамастан,
Ульян Макарович Чал
лыга – комсомоляшьләр
төзелешенә килде. “Кам

гэсэнергострой” берләш
мәсенеңТөзелешнемеха
никалаштыруидарәсендә
кадрларбүлеге башлыгы
булыпэшләплаеклыялга
чыкты.

Хәрби хезмәттә һәм
КАМАЗның беренче чи
ратынфайдалануга тап
шырудафидакарьлеклә
ре өченУ.М. Герасимов
беренче дәрәҗә “Ватан
сугышы”, “Почетбилгесе”
орденнарыһәмкүпсанлы
медальләр белән бүләк
ләнде.

ӘниебезАннаИванов
набеләнматур гаилә ко
рып, алар безне – дүрт
балаларынтәрбияләпүс
терделәр. Барыбызга да
югарыбелембиреп, олы
тормышюлына чыгарды
лар.

УльянМакарович Ге
расимовтормышныярата
иде. Ул һәрвакыт хәрә
кәттә булды, оныкларын
тәрбияләргә ярдәм итте.
Илһамыкилгәндә,яшәеш
неңүзенчәлеклемизгеллә
реншигырьюлларынада
салаиде.

КадерлеәтиебезГера
симовУльянМакарович
ныңяктыистәлегебезнең
күңелләребездәмәңгесак
ланыр.

Ул ла ры Вла ди мир,  
Ген на дий, Ва лис лав,  

кы зы Люд ми ла һәм  
бар лык ту ган на ры.

Хуш ла шу

 Без март аен да 
ка дер ле әти е без 
Уль ян Ма ка ро вич 
Ге ра си мов ны 
мәң ге лек юл га 
озат тык. Бу көн
нәр дә бө тен га
и лә без, кар дәш
ыру ы быз зур 
югал ту ки че рә. 
Әти е без гыйб рәт
ле тор мыш юлы 
уз ган, ка дерхөр
мәт кә ла ек лы шә
хес иде. 

Мөһим мәсьәлә



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

Ваклап сату бәясе килешү буенча
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Оештыручы–ачыктиптагы

акционерлыкҗәмгыяте

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ  кадр-
лар бү ле ге баш лы гы Эн җе Ша мил 
кы зы Са фи на ны юби лее бе лəн кот-
лый быз.

* * *
Электр чел тəр лə ре пред при я ти е-

се кол лек ти вы тү бəн дə ге ве те ран на рын 
һəм хез мəт кəр лə рен юби лей ла ры бе лəн 
кот лый:

Тать я на Ярос ла вов на Сте пу-
тен ко ва,

За ки рə Ка ви кы зы Хə ни по ва,
Ва лен ти на Вла ди ми ров на Чер-

ны ше ва,
Петр  Пав ло вич Се ли вер стов – 

ма ши на йөр тү че,
Ана то лий Сер ге е вич По лын кин 

– мас тер,
Ка ниф Мин ни əх мəт улы Мин нəх-

мə тов – ма ши на йөр тү че,
Ил шат Фəр зет дин улы  Има мет-

ди нов – элек тро мон таж чы,
Алек сей Алек сан дро вич  Тка чен ко 

– элек тро мон тер,
Мак сим Да нир җан улы Хан на нов 

– ком мер ция бү ле ге бел ге че.  
* * *

“Кам гэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 
тү бəн дə ге хез мəт кəр лə рен юби лей ла-
ры бе лəн кот лый:

Вла ди мир Ана толь е вич Леу шин 
– ком прес сор җай лан ма ла ры ма ши-
нис ты,

Ве не ра Хə сəн кы зы Ярыч – ко тель-
ная ко о пе ра то ры,

Па вел Аль берт улы Ха фи зов – баш 
кон ст рук тор,  

Алек сей Вла ди ми ро вич Ря бов – на-
чаль ни ка СКАП за во доуп рав ле ния,

 Ил шат  Фə рит улы Хи са мет ди-
нов – бе тон са лу чы;

* * *
“Же лез но до рож ник” ҖЧҖ кол-

лек ти вы Ана то лий Алек сан дро вич 
Бо бер ны 65 яшь лек юби лее бе лəн 
кот лый.

Милади
апрель

Һиҗри 
1436

Атна көне Иртəнге 
Фəҗер

Кояш 
чыга

Өйлə 
Зөһер

Икенде
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн
озынлыгы

1 12 Җөмадиел-
ахир

Чəршəмбе 2.48 5.02 12.00 15.58 18.07 19.55 13.05

2 13 Пəнҗешəмбе 2.45 5.00 12.00 15.59 18.09 19.58 13.09

3 14 Җомга 2.41 4.57 12.00 16.01 18.11 20.01 13.14

4 15 Шимбə 2.38 4.54 12.00 16.02 18.13 20.03 13.19

5 16 Якшəмбе 2.34 4.52 12.00 16.04 18.15 20.06 13.23

6 17 Дүшəмбе 2.31 4.49 12.00 16.05 18.17 20.09 13.28

7 18 Сишəмбе 2.27 4.47 12.00 16.07 18.19 20.11 13.32

8 19 Чəршəмбе 2.23 4.44 12.00 16.08 18.21 20.14 13.37

9 20 Пəнҗешəмбе 2.20 4.41 12.00 16.09 18.23 20.17 13.42

10 21 Җомга 2.16 4.39 12.00 16.11 18.25 20.20 13.46

11 22 Шимбə 2.12 4.36 12.00 16.12 18.27 20.23 13.51

12 23 Якшəмбе 2.08 4.34 12.00 16.14 18.29 20.26 13.55

13 24 Дүшəмбе 2.04 4.31 12.00 16.15 18.31 20.28 14.00

14 25 Сишəмбе 2.00 4.29 12.00 16.16 18.33 20.31 14.04

15 26 Чəршəмбе 1.56 4.26 12.00 16.18 18.35 20.35 14.09

16 27 Пəнҗешəмбе 1.52 4.24 12.00 16.19 18.37 20.38 14.13

17 28 Җомга 1.48 4.21 12.00 16.21 18.39 20.41 14.18

18 29 Шимбə 1.44 4.19 12.00 16.22 18.41 20.44 14.22

19 30 Якшəмбе 1.39 4.16 12.00 16.23 18.43 20.47 14.27

20 1 Рəҗəб Дүшəмбе 1.35 4.14 12.00 16.25 18.45 20.50 14.31

21 2 Сишəмбе 1.30 4.11 12.00 16.26 18.47 20.54 14.36

22  3 Чəршəмбе 1.25 4.09 12.00 16.27 18.49 20.57 14.40

23  4 Пəнҗешəмбе 1.21 4.07 12.00 16.28 18.51 21.00 14.44

24  5 Җомга 1.16 4.04 12.00 16.30 18.53 21.04 14.49

25  6 Шимбə 1.10 4.02 12.00 16.31 18.55 21.08 14.53

26  7 Якшəмбе 1.05 4.00 12.00 16.32 18.57 21.11 14.57

27  8 Дүшəмбе 0.59 3.57 12.00 16.34 18.59 21.15 15.02
28  9 Сишəмбе 0.54 3.55 12.00 16.35 19.01 21.19 15.06

29 10 Чəршəмбе 0.47 3.53 12.00 16.36 19.03 21.23 15.10

30 11 Пəнҗешəмбе 0.41 3.50 12.00 16.37 19.05 21.26 15.15

Чаллы мөселманнары өчен намаз вакытлары

дин вә мәгыйшәт

игътибар: бәйге!

Минемгаиләм
шәмаиле

 та тар стан да “Ми нем га и ләм шә ма и
ле” рес пуб ли ка ак ци я се кы са ла рын да 
шә ма ил ләр бәй ге се игъ лан ител де.

Ул дүрт номинациядә уздырыла:
профессиональ каллиграфия, үзешчән
каллиграфия,балалариҗаты,гаиләми
расы.Бәйгегәтәкъдимителгәниңяхшы
шәмаилләр күргәзмәсен 15майдан 15
июльгәкадәрКолШәрифмәчетендәкү
репбулачак.

Бәйгедәкатнашыргателәгебулганнар
үзхезмәтенфотогатөшереп,25апрельгә
кадәрinfo@dumrt.ruэлектронпочтасына
җибәрәала.

(“Ва та ным Та тар стан”, 
/№ 22, 17.02.2015/)

Мәң ге лек кыйм мәт ләр

Борынгыримлыларүзләренеңка
лендарендагы икенче айнылатинча
аперире(ачылу)сүзеннәналыпапри
лисдипатаганнар.Чынлаптабуайда
бөреләрачыла.

Борынгы Русьта аны бик матур
исембелән“цветень”дипйөрткәннәр.
Чөнкиапрельдәберенчеяшеллекүсеп
чыга, кайбер агачлар чәчәк ата.Рус
халкынадабуисемне “преть”, ягъни
яну,кызу,черү,күксү,бурсу,парланып

пешү,эсселәнү,тирләүкебексүзбелән
дә бәйлиләр. Апрель аендаҗирнең
йомшарыпҗылына башлавын күздә
тотсак,буюраманыңдадөреслектән
ерактүгеликәненкүрәбез.

Борынгыбабаларыбызкалендаре
буенчаелныңберенчеае–“нәүрүз”21
апрельгәкадәрдәвамитә.22апрель
дән“сабан”аебашлана.

22 апрельдә КояшСәвер (Үгез)
йолдызлыгынабарыпирешә.Димәк,
борынгытөркикалендарьбуенча“сә
вер”аенакерәбез.

Календарьда
шундыйКӨнбар

1апрель–Көлкекөне
2 апрель –Халыкара балалар кита

быкөне
7апрель–Геологларкөне
7апрель–Халыкарасәламәтлексак

лаукөне
8апрель–Хәрбикомиссариатхезмәт

кәрләрекөне
12апрель–Авиацияһәмкосмонавтика

көне,руслардаПасхабәйрәме
18апрель–Һәйкәлләрһәмистәлекле

урыннаркөне
22апрель–Халыкараҗиркөне
23 апрель – Халыкара астрономия

көне
23 апрель –Халыкара сәркатипләр

көне
24 апрель –Халыкара яшьләр бер

дәмлегекөне
28апрель–Бөтендөньяхезмәтнесак

лаукөне
29апрель–Халыкарабиюкөне
30апрель–Янгынкуркынычсызлыгын

саклаукөне

Буюлыәлегеистәлеклева
кыйгаязгыканикулкөннәренә
туры килде, хәтер вахтасын
да46нчымәктәп укучылары
торды.

 Тантанада камгэсэнер
гостройлылар: Социалистик
Хезмәт Герое Р. И. Җәлә
ев, активист ветераннарР. Г.
Арифҗанова һәмВ.А.Руки
на, “Камгэсэнергострой”ААҖ
дирекциясенең эшләр белән

идарәитүчесеК.Г.Ла
тыфский, “Камгэсэнер
гострой”ААҖВетеран
нар советырәисеС. Г.
Гайниев, эшләр белән
идарә итүченең урын
басарыА.А.Мерзляков,
шулайукгазеталарыбыз
хезмәткәрләре дә бар
иде.“БезнеңөченХәтер
вахтасындаторузурсы
науһәмтынычтормыш
бәрабәренә башларын
салган якташларыбыз
рухынсаклауҗаваплы
лыгыда”,–диләркара
вылторучыяшьләр.

 ва танана ме мо ри аль ком п лек сы янын
да по чет лы ка ра выл да то ру чы лар ның 
алы шы ну ын шә һәр дәш лә ре без һәр көн
не кү зә тә. тиз дән Бө ек ва тан су гы шын да 
җи ңү нең 70 ел лы гы бил ге ләп үте лә чәк. 
Шу шы уңай дан 1 нче Пост та пост чы лар
ның ант ка бул итү тан та на сы уз ды. 

“Камгэсэнергострой” ААҖВете
раннар советы,БөекВатан сугышы
һәм төзелешветераны,  Төзелешне
механикалаштыру идарәсе кадрлар
бүлегенеңэлеккегебашлыгы

Ге ра си мов Уль ян Ма ка ро вичның
вафатбулуысәбәпле,мәрхүмнеңту
ганнарыныңһәмякыннарыныңтирән
кайгысынуртаклаша.


