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VчакырылышТРДәүләтСоветының
тугызынчыутырышында“2015елга,2016
һәм 2017 еллар планлы чорынаТатар
станРеспубликасы Законына үзгәреш
ләр кертү хакында” 1275 нче номерлы
ТР закон проекты беренче укылышта
һәмтулаемкабулителде.Законпроекты
нигезендә, республикабюджеты керем
нәренең гомуми күләме агымдагы елга
172,9млрдсумкүләмендәфаразлана.ТР
бюджетычыгымнарыныңгомумикүләме
190млрд541млнсумтәшкилитәчәк,де
фицит5,4млрдсумнан17млрд666млн
сумгакадәрүскән.

ТРПрезидентывазифаларынвакыт
лыча башкаручы РөстәмМиңнеханов
губернаторларның илкүләм рейтингын
да өченче урынны алган.Анымай һәм
июньтикшеренүләренәтиҗәсенә карап,
“Рейтинг”мәгълүмати коммуникацияләр
үзәгетөзегән.ЭлегрәкТатарстанлидеры
рейтингта беренче иде, әммамайиюнь
аендааның урынынаЯмалНенецавто
номияле округы башлыгыДмитрий Ко
былкинчыккан.

ТРПрезидентын һәмЧаллышәһәр
советына депутатлар сайлауга әзерлек
йөзеннәншәһәрдәсайлаукомиссияләре
оештырылды.Хәзершәһәрсоветыдепу
татлыгына кандидатлар тәкъдимителә.
Аларны теркәү процессы 14 июльдән
башлана.

“ВатанАна”мемориалы каршындагы
беренчепосттанМәскәүгәбарганЧаллы
укучыларыПоклоннаягорадагыБөекВа
тансугышымузеенаКамгэсэнергострой
ның50еллыгынабагышланган китапны
бүләкитепкайттылар.

11июльдәМамадышрайоныныңҖөри
авылындакерәшентатарларыныңПитрау
бәйрәмебула.

ТатарстанныңАлексеевскрайонында
урнашкан“Биләр”тарихиархеологикму
зейтыюлыгытерриториясендә7–12июль
көннәрендә“Сәләт”IVхалыкараяшьләр
укуукытуфорумыуза.БыеландаТатар
станнан,Россия төбәкләреннән,шулай
укеракһәмякынчитилләрдән5меңнән
артык кеше катнаша, дип хәбәр итәТР
Яшьләрэшләреһәмспортминистрлыгы
ныңматбугатхезмәте.

2026июлькөннәрендәБолгардамө
селманяшьләрефорумыуздырыла.Анда
Татарстаннан,шулайукРоссиянеңИдел
буефедеральокругытөбәкләреннәнһәм
КырымРеспубликасыннан100дәнартык
егетһәмкызкатнашырдипкөтелә.

РоссияЭчке эшләрминистрлыгында
куркынычсыз селфи (үзүзеңнефотога
төшерү)буенчабелешмәлекпрезентаци
яләнде.Әлегебелешмәлек, иңберенче
чиратта, яшьләр аудиториясенәюнәл
телгән, дип хәбәр итә әлегефедераль
ведомствоның матбугат хезмәте. Бук
летта рәсемнәр ярдәмендә аерым бер
җирләрдәбутөрфотоганиөчентөшәргә
ярамавыаңлатыла,шулайукселфиясау
омтылышыфаҗига белән тәмамланган
тормыштаналынганочраклармисалитеп
китерелә.БелешмәлекбеләнЭчкеэшләр
министрлыгыныңрәсмисайтындадата
нышыргабула.

14–16 августта “Бөек Болгар2015”
Бөтенроссиятарихфестивалеуздырыла
чак.Шуңабәйлерәвештә,Казанның“Сто
личный”автовокзалындаБолгарга(Спас
районы)махсусрейскабилетларсатыла
башлады,диеләkzn.ruКазанмэриясесай
тыхәбәрендә.

Төзелешобъектларында

“Салават Күпере”ндә
спецстройлылар19километр
канализация,15километрсу
торбаларычелтәресузарга
тиешләр. Акчага әйләндер
гәндә:канализацияүткәрүдә
барлыгы240млнсумлык,су
белән тәэмин итү челтәрен
сузуда 230 млн сумлык эш
башкарырга туры киләчәк.
Магистральторбаүткәргечлә
ре–10,11,12,13нчеквартал
ларга,аннан–кварталэчен
дәгейортларгаүткәрелә.

Предприятие генераль
директорыныңпроизводство
буенчаурынбасарыЕвгений
Каряжниковсүзләренчә,“Са
лаватКүпере”ндәэшикесме
налыитепоештырылган,һәр
сменада барлыгы 45 кеше
–монтажчылар һәм эретеп

ябыштыручылар эшкә чыга.
Төзелеш участокларына 16
берәмлекэкскаватор,2буль
дозер, 2 катокһәмүзбушат
кычйөкмашиналарыҗәлеп
ителә.Көненә130–140метр
торбасалына.

Без “Салават Күпере”нә
канализацияүткәреләторган
участоктаторбасалучымон
тажчыларбеләнсөйләшәбез.
“Һәрвакыт тырышып эшли
без,җәй көннәрендәбигрәк
тә, – ди Радик Нигъмәтов.

– Канализация торбалары
нигездәачыкысулбеләнса
лына.Алтыҗидеметртирән
лектәге траншеяәзерлибез.
Күперасларыннантишепүт
кәрергәдәтурыкилә.Торба
ларныңдиаметры төрле, иң

юаннары бер
метрданартып
китә...”

Радик Рә
шитулыНигъ
мәтовүзедис
тә елга якын
ш у ш ы н д ы й
эштәикән,би
редәбригадир
вазифаларын
башкара.Аның
кул астында
эшләүчеЕвге
нийАнатолье
вич Абрамов,
АлександрМи

хайлович Бобров та тәҗ
рибәлеләр. Монтажчылар,
экскаваторчылар үзара да,
участокбашлыгыСергейВик
торовичЛеонтьев белән дә
килешепэшләүләретурында
әйтәләр.

Шушыукучастоктаҗыел
ганюынтыксуныколлекторга
озата торган насос станци
ясе салына.Аныңҗирасты
өлешен тәмамлаганнар ин
де.Җирөстеөлешентөзеп,
торба үткәргечкә тоташтыру
бурычытора.

Насос станциясен җит
керүне дә, торбалар үткә
рү кебекүк,августазагына
тәмамларга кирәк. Чөнки
яңамикрорайонда беренче
объектларны–“Акташ”фир
масы җиткерә торган 13/5
йортын һәм ике балалар
бакчасын август азагында
тапшырупланлаштырылган.
“Сроклар билгеле, безнең
аларны үтәмәскә хакыбыз
юк,–дибухактаЕвгенийВа
сильевичКаряжников.–Хә
зерэшҗиңелрәкбара,җәйге
көннең кадерен белеп ка
лыргакирәкбит.Тырышкач,
уңай динамика да күренә:
графиктанберазарткакалу
бар иде, хәзер куып җитеп
киләбез. Проектта хаталар
булгалый, аларны төзәтү
процедурасышактыйкулны
тота.“СалаватКүпере”ндәге
эшкүләменең45%ыүтәлде
дияргәбула”.

“Спецстрой” ҖЧҖ  тө
зүчеләре эшли торган эре
объектлардан икенчесе –
Горбунов исемендәге Казан
авиация берләшмәсе, алар
әлеге предприятиене ре
конструкцияләүдә катнаша
лар:тышкычелтәрләрүткәрү
спецстройлыларҗаваплылы
гында.ТагынКазанвертолет
заводы һәм Краснокамски
дагы ГОЗНАК фабрикасы
төзелешләрендәдәкүләмле

эшләрбашкаралар.Чаллыда
“Развитие”индустриальпар
кы төзелешендә эшлиләр.
Социаль әһәмияткә ия объ
ектлар–хастаханәләр,бала

ларбакчалары,
торак йортлар
төзелешенәшу
лайукҗаваплы
карыйлар.

Ә л б ә т т ә ,
предприятие
нең матдитех
никбазасынны
гытуһәрчаккүз
уңында тотыла:
махсус техника
һәм  автомо
бильпаркларын
төзекләндерү,
яңарту юнәле
шендә планлы
эшлиләр.

Эшкүләмнә
реарткан саен,
коллективтаэш
ләүчеләр саны
ишәябара.Тор

басалучы,эретепябыштыру
чы,монтажчыкебектурыдан
турытөзелештәэшләүчеләр
нең генә түгел, сметачылар,
инженертехник хезмәткәр
ләрнең санын да арттыру
ихтыяҗы туа.Белгечләрнең
квалификациялеләреналыр
гатырышалар,гәрчәаларны
табуҗиңелбулмасада.“Без
коллективыбызгатәҗрибәле
һөнәр ияләрен, осталарны
кабулитәргәәзер,килсеннәр
генә. Бүген төзелеш база

рында эшҗитәрлек, безнең
перспектива өметле”, – ди
генераль директор урынба
сары Евгений Васильевич
Каряжников.

Р. Р. Нигъмәтов, Е. А. Абрамов, Е. В. Каряжников, 
А. М. Бобров, С. В. Леонтьев (сулдан уңга)

Булачак насос станциясе

Экскаваторчы Анатолий 
Семенович Ивлев

“Спецстрой”ҖЧҖколлективының2015елдагыиң
күләмлеэшмәйданы–“Салаваткүпере”микро
районы.Төзүчеләралдынаяңаторакйортларга
канализацияһәмсуүткәргечторбаларчелтәренүт
кәрүбурычыкуелган.
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Акционерларҗыелышыннан

Ел күр сәт кЕч лә рЕ
Инвестиция процессларын

да катнашучыларның базар
мөнәсәбәтләренә нигезләнгән
заманчаикътисадишартларда
“Камгэсэнергострой” ААҖЯр
Чаллышәһәрендә, Татарстан
Республикасында һәм чит тө
бәкләрдәалыпбарылгантөзе
лешләрдәһәмхезмәткүрсәтүдә
актив катнашу өчен кирәкле
булган җитештерү потенциа
лын саклап калды. Акционер
лык җәмгыятенең бүлендек
предприятиеләре,акционерлык
җәмгыятенең милкен аренда
шартларында кулланып, бер
дәмтөзелешхуҗалыккомплек
сысоставындаэшйөртәләр.

Докладчыбилгеләпүткәнчә,
2014елда “Камгэсэнергострой”
ААҖһәманыңбүлендекпред
приятиеләре тарафыннан 12
млрд823млнсумлыктөзүмон
таж эшләре башкарылган һәм
хезмәт күрсәтелгән.Шул исәп
тән,Иннополиста–3млрд561
млн сум, “Алабуга” икътисади
зонасында – 1 млрд 721млн
сум,Краснокамскидагы“Гознак”
филиалыфабрикасында–696
млн,гидрокрекингҗайланмасы
төзелешендә – 224 млн сум,
“ТАИФНК”да – 158 млн сум,
“СалаватКүпере”ндә–169млн
сум,РФсалымхезмәтенеңСо
чидагысанаториентөзүдә–126
млнсум,Мәләкәсаръягындагы
торак йортларны салуда – 114
млнсум,ТРбашинвестициятө
зелешидарәсенеңтранзитобъ
ектларында – 1млрд 153млн
сумүзләштерелгән.

Узганелакционерлыкҗәм
гыятенеңүзкөчләребелән–1
млрд098млнсумлык,“Камгэсэ
нергострой” предприятиеләре

төркеменең үз көчләре белән
5млрд272млнсумлыктабыш
алынган.

Ми лЕк бЕ лән ида рә итү
Милек белән  идарә итү

“Камгэсэнергострой”акционер
лык җәмгыяте эшчәнлегенең
үзенчәлекле төре булып тора.
2014 елда милекне арендага
бирүдәнкергәнфайда245млн
сумтәшкилиткән.Узганел215
млнсумлыктөпсредствомилке
сатыпалынганһәмкулланышка
кертелгән.115млнсумлыктау
шалуисәпкәкуелган,74млнсум
лыктөпсредстволарсатыпҗи

бәрелгән.Шулайитеп,2014ел
азагынатөпфондларныңбәясе
665млнсумтәшкилиткән.

кЕМ ни чЕк эш ли?
Төзелеш тармагында көн

дәшлек зур. Бүген җитештерү
технологияләренең һәм идарә
итүнең алдынгы ысулларын
кулланучыэрекомпанияләрге
нәалга чыгумөмкинлегенәия.
Мондыйшартлардазаманчаҗи
тештерүкуәтләренә,югарыоеш
канлыкка,эшбашкаручыларның
квалификациясенә таянганнар
гына–“Камгэсэнергострой”ААҖ
нәкъшундыйларрәтендә–эре
сәнәгать һәм энергетика объ
ектларына, киң колачлы торак
төзелешенә алынырга җөрьәт
итә.Узганел,Чаллыдантыш,Та
тарстанныңКазан,ТүбәнКама,
Алабугашәһәрләрендәтөзелеш
эшләреалыпбарылды.

2014 елда безнең акцио
нерлыкҗәмгыяте тарафыннан
12млрд823млн сумлык төзү
монтаж эшләре башкарылган
һәмхезмәткүрсәтелгән,шуның
5млрд 272млн сумлыгы – үз
көчләребезбелән. Планзада
ниеләренарттырыпүтәүчеләр:
“Гидропромжилстрой” ҖЧҖ
(БурджумовНизамиНаметович),
«ПЭС»ҖЧҖ(СеменовАндрей
Александрович), «СтройКран»
ҖЧҖ (ШакировРушанМөхәм
мәтгалиевич), “Лаборатория
КГАЗС”ҖЧҖ (СеменовМак
симЮрьевич), “Камгэсстройс
наб”ҖЧҖ (Латыфский Камил
Гакыйльевич), «ПМУ1»ҖЧҖ
(СеньшовИгорь Александро
вич).

“Камгэсэнергострой” акцио
нерлыкҗәмгыятендәэшләүче
ләрсаны2014елда3324кеше
булган,  айлык уртача хезмәт
хакы29мең600сумтәшкилит
кән.Хезмәтҗитештерүчәнлеге
планда каралган 123мең сум
урынына132меңсумгаҗиткән.
Хезмәтҗитештерүчәнлегепла
нын түбәндәге бүлендек пред
приятиеләр арттырып үтәгән:
“Гидропромжилстрой” ҖЧҖ
(БурджумовНизамиНаметович),
«ПЭС»ҖЧҖ(СеменовАндрей
Александрович), «СтройКран»
ҖЧҖ (ШакировРушанМөхәм
мәтгалиевич), “Лаборатория
КГАЗС”ҖЧҖ (Семенов Мак
симЮрьевич), “Камгэсстройс
наб”ҖЧҖ (Латыфский Камил
Гакыйльевич), «ПМУ1»ҖЧҖ
(Сеньшов Игорь Александро
вич), “Железнодорожник”ҖЧҖ
(ГалакИгорьАлексеевич).

Тулаем алганда, бүлендек
предприятиеләр буенча 2014
елныңфинанс күрсәткечләре
уңай:чистатабыш89,6млнсум
тәшкилитә.

төп бу рыч лар
Казан төбәгендә граждан

лык объектларыһәм торак тө
зелеше алып бару, җитештерү

базабызныныгыту–барлыгы2
млрд588млнсумлыкэшбашка
рукүздәтотыла.

Камааръягындаҗитештерү
куәтләренмөмкинбулганчафай
даланып,5млрд716млнсумлык
эшбашкарупланлаштырыла.

РФ төбәкләрендәге граж
данлыкһәмсәнәгатьобъектла
рытөзелешләрендә696млнсум
үзләштерелердипкөтелә.

Гомумән алганда, сәнәгать
һәм гражданлык объектлары
торгызу, торак җиткерү, төзе
лешиндустриясенеңкуәтләрен
арттыруакционерлыкҗәмгыяте
эшчәнлегенеңтөпюнәлешләре
санала.

Сәнәгать объектлары тө
зүдәакционерлыкҗәмгыятенең
тоткан урынын тагында ныгы
тып,Иделбуефедераль окру
гында иң көчле өчлеккә керү
максатитепбилгеләнә. “Камгэ
сэнергострой”ААҖнең “Алабу
га” аерым икътисади зонасы,
ТүбәнКамада “ТАНЕКО”ААҖ,
Краснокамскида “Гознак” объ
ектларын торгызуда катнашуы
күздәтотыла.

Гражданлык төзелешендә 
компаниянеңтәҗрибәсебар,ал
гатабареспубликадаалдынгы
лыккачыгубурычитепкуела.

2015елдада“Камгэсэнергос
трой”ААҖсәламәтлек саклау,
мәгарифһ. б. тармаклар өчен
Татарстан Республикасының
дәүләт заказы объектларында
эшләвендәвамитә.Безнеңтөзү
челәр“Иннополис”төзелешендә
катнаша.

Торактөзелешендәикезо
на билгеләнгән: Кама аръягы
һәм Казан. Алдагы биш елда
“эконом” класслы йортлар са
луда 50,6 гектарҗирмәйданы
үзләштерү планлаштырыла.
Әлеге күрсәткечләргә ирешүдә
Күзәнәклебетон заводыбелән
Тимербетонэшләнмәләрзаво
дыныңкуәтләрентулысынчаэш
кәҗигү,панельлейортларсалу
тәҗрибәсен кулланып, нәтиҗә
лелекнеарттырумөмкинлекләре
файдаланылачак.

Торактөзелешенең2015ел
да билгеләнгән төп участокла
ры–ЧаллыныңМәләкәсаръягы
микрорайонындагы–22гектар
лы,КазанныңОсиновобистәсен
дәге 14,5 гектарлымәйданнар.
2014елдаМәләкәс аръягында
икеторакйорт(22/02һәм22/03)
салынабашладыинде.

Казанда«Удачный»торакра
йонытөзелешендәкатнашукүз
дәтотыла.“СалаватКүпере”ндә
2014елда 169млн сумлык эш
башкарылды,әконтрактныңбә
ясе2млрд076млнсумтәшкил
итә.Әлегеторакрайоны2015ел
азагындафайдалануга тапшы
рылыргатиеш.

Төзелешиндустриясе өл
кәсендәпредприятиеләрнеңҗи
тештерү куәтләрен,җитештерү
мәйданнарын тулысынчафай
далану, көндәшлеккә сәләтле
яңа продуктлар эшләп чыгару
бурычыкуела.2014елда“Кам

гэсЗЯБ”ҖЧҖ1155меңсумлык
продукция эшләп чыгарды, бу
2013 ел күрсәткеченнән 11%
ка,пландагыдан6%какүбрәк.
“ЗЖБИ210”ҖЧҖ 2014 елда
продукциясатуһәмхезмәткүр
сәтүне2013елгыдан97%каарт
тыругаиреште.

Шулай итеп, Акционерлык
Җәмгыяте алдында җитди бу
рычлар тора. 2015 ел бюдже
тында билгеләнгәнчә, “Камгэ
сэнергострой” ААҖ һәм аның
бүлендекпредприятиеләребыел
генподрядбуенча15,3млрдсум
лыкэшбашкарыргатиеш.

Принятыерешения
нагодовомобщемсобранииакционеров,

состоявшемся25.06.2015г.
1.УтвердитьгодовойотчетОАО«Камгэсэнергострой»(далее

–Общество)за2014год.
2. Утвердить годовуюбухгалтерскуюотчетностьОбщества

за2014год
3.Утвердить следующийпорядок распределения прибыли

Обществапорезультатамфинансовогогода:
чистую прибыль по итогам работы за 2014 год в размере

19096181,1руб.направитьна:
–выплатудивидендовпопривилегированнымакциямизрас

чета15рублейнаоднуакцию,чтосоставляет2728095рубля;
– выплату вознаграждения членам Совета директоров

2100000рублей
–оставитьвраспоряженииОбществанаегоразвитиеиобе

спечениетекущейдеятельности14268086,1рублей.
Определитьдату,накоторуювсоответствиисрешениемо

выплате(объявлении)дивидендовопределяютсялица,имеющие
правонаихполучение:14июля2015г.

4.ВыплатитьвознаграждениечленамСоветадиректоровв
размере300000рублей.

5.ЧленамРевизионнойкомиссииОбществавознаграждение
невыплачивать.

6.ИзбратьвСоветдиректоровОбщества следующиекан
дидатуры:

1. АляшевЮрийЛеонидович;
2. БикмуллинРинатХарисович;
3.ЕвдокимовАлександрСергеевич;
4.ЕгоровИванМихайлович;
5.СабировРустемБасырович;
6.СотоваСветланаВикторовна;
7.ШагиахметовИльшатИльгизович;
8.ШагитовИльдарНазифович.
ФайзуллинИрекЭнварович–министрстроительства,архитек

турыижилищнокоммунальногохозяйстваРеспубликиТатарстан,
назначенРаспоряжениемПрезидентаРеспубликиТатарстанот
26.01.2015№39наоснованииспециальногоправа«золотойак
ции»всоставСоветадиректоров.

7.ИзбратьвРевизионнуюкомиссиюОбществаследующие
кандидатуры:

1. КадыровИскандерАмирович;
2. СадыковаНаиляКасимовна;
3.ХайрутдиноваЭльмираАхатовна;
4.СагиеваДиляраНагимовна.
ГазизуллинаТаслияСалимзяновна–начальникМежрайонного

контрольноревизионного отдела территориального отделения
ДепартаментаказначействаМинистерствафинансов,назначена
РаспоряжениемПрезидентаРеспубликиТатарстанот26.01.2015
№72наоснованииспециальногоправа«золотойакции»всостав
Ревизионнойкомиссии.

8.ИзбратьаудиторомОбщества–ООО«ВолжскоКамское
аудиторскоеагентство».

9.Всвязисотсутствиемкворума,сделкисзаинтересованно
стьюнеодобрять.

10.Определитьспособвыплатыдивидендовза2011годи2013
год–наличнымиденежнымисредствамипозаявлениюакционе
ра,неполучившегообъявленныедивидендывсвязистем,чтоу
обществаилирегистратораотсутствовалиточныеинеобходимые
адресныеданныеилибанковскиереквизитыакционера.

11.ПереутвердитьГодовойотчетОбществаза2012год.

25июнькөнне“Камгэсэнергострой”ААҖдирекциясе
неңактларзалындаакционерларныңеллыкгомумиҗы
елышыузды.Ул2014елйомгакларынабагышланды.
Җыелышныҗәмгыятьнеңдиректорларсоветырәисе
–ТРтөзеш,архитектура,ТКХминистрыИ.Ә.Фәйзуллин
алыпбарды.Президиумда“АкБарс”холдингкомпания
се”ААҖгенеральдиректорыИ.М.Егоров,директорлар
советыәгъзасыА.С.Евдокимов,“Камгэсэнергострой”
ААҖгенеральдиректорывазифаларынбашкаручыИ.
Н.Шаһитовэшләделәр

25июнькөнне“Камгэсэнер
гострой” ААҖ акционерлары
ныңеллыкгомумиҗыелышында
җәмгыятьнең2014елгыэшчән
легетурындахисапдокладыбе
ләнгенеральдиректорвазифа
ларынбашкаручыИлдарНазиф
улыШаһитовчыкты.Шулуккөн
не“Камгэсэнергострой”ААҖди
ректорларсоветыутырышында
И.Н.Шаһитовны2015елның
26 июненнән акционерлык
җәмгыятенеңгенеральдирек
торыитепбилгеләүтурында
караркабулителде.
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Бүлендекпредприятиеләрдә

Аның тормыш һәм хезмәт
юлычордашларыныкыннанәл
ләниаерылмый.Биккүпләрке
бек,уртамәктәпнетәмамлаган
авылкызышәһәргәкилә.Түбән
Камадаһөнәриукуйортындабе
лемала,эшли.АннарыЧаллы
гакилепКАМАЗзаводларының
берсенә урнаша. Ләкин завод
эшенәкүңелеятыпбетми,һәм
1982елдаГ.НуретдиноваН.С.
Рукинҗитәкчелегендәге“Отдел
строй2”оешмасынакилә.Әбу
оешмаүзенеңсылаучыбуяучы
лары,плитәсалучыларыбелән
һәрвакыт горурланып яшәде.
Фидакарьхезмәт,үзараярдәм
ләшепэшләү,коллективныхөр
мәтитүкебексыйфатларотдел
стройлыларныңбарысыөчендә
уртак.Әнәшулкүркәмсыйфат
ларны Гөлчәчәк тә яшьтән үк
үзенәсеңдерәкилә.Улүзэшенә
һәрвакытзурҗаваплылыкбелән
карый,һәмшуңадахезмәтенең
нәтиҗәсенкүрепканәгатьлекки
чергәнмәлләрекүп.

Үзгәртеп кору елларында
Гөлчәчәк ханымШәһәр төзе
лешеидарәсенә (“Камгэсграж
данстрой”га) күчә,  һаман да
төзелештәэшләвендәвамитә.
Индеменәтагынегермеелүтеп
киткән.Шулелларэчендәтөрле
дәнтөрлеобъектларкалыккан.
Безплитәсалучыханымбелән
Чаллы каласының13 нче ком
плексындагыбалаларбакчасы
төзелешендәочраштык.Улбү
ген “Камгэсгражданстрой”ның
АльмираВеличкобригадасында
эшли.Плитә салучылар бакча
бинасыныңкухнясын,туалетла
рынплитәбеләнбизиләр.“Бри
гададаберкемдәбергенәтөрле
эш эшләми.Әйтик, плитәчегә
штукатур булырга туры килә.
Бинаның өске катлары салы
ныпбетмәгәнбула,безтүбәнге
катларны штукатурлый баш
лыйбыз.Аннарыакрынлапһәр
кайсыбызүзэшенәбаса”,–дип
сөйлиГөлчәчәкханым.Сүзҗебе
үзеннәнүзе элеккеге елларга
кайта: “Төзелешнеңиң  куәтле
чорларында унбишкәунбиш
сантиметр зурлыктагы плитка
ларбеләнэшләдек.Икекулдаш

көненәикешәрөчәрквартирны
эшләпчыгаидек.Берикеайди
гәндәмәктәпөлгертәидек...Хә
зертөрлезурлыктагыплиткалар
беләнэшлибез.Инструментлар
камилләшә, гомумән алганда,
элеккегегәкарагандауңайлырак
булабара.Шулайдамөһимобъ
ектларны тапшырыралдыннан
хәзердәэшкызубула.Казанда
Универсиада объектларын са
лунымисалитсәк,кичкесәгать
тугызга,унгакадәртоткарланган
чакларбулаиде...”

Гөлчәчәк ханым чыгышы
белән Зәйрайонының Имән
лебашавылыннан.ӘтисеЯкуп
белән Әнисе Фәрдәнә салып
калдырган иркен йортта алар
–алтыбертуганкыз–ешҗые
лышалар.

Тикменә иреИлдус  кына
вакытсызгүриясебулганикән.
“Илдус белән Алуштада (Кы
рым)пансионатлартөзелешен
дәтаныштык,–дипдәвамитә
Гөлчәчәк.–УлШәһәртөзелеше
идарәсенең 111 нче төзүмон
таж идарәсендә ташчы булып
эшлииде.Өйләнештек.Икекыз
бала үстердек. Кызганыч, Ил
дусоныкныкүрәалмады.Кинәт
үлембелән, көтмәгәндә китеп
барды.Кырысракхолыклыбул
сада,тормыштагыкүпнәрсәне
йөрәге аша уздыра торганиде
шул...”

 КызларыИлгизәбеләнГү
зәлнең инде үз тормышлары.
ГүзәләнисебеләнбергәА.Ве
личкобригадасындаштукатур
малярбулып эшли– Гөлчәчәк
Нуретдиноваүзенәалмашәзер
ләгәндигәнсүз.

Ләкин ГөлчәчәкЯкуп кызы
кебек тәҗрибәле эшосталары
барлыкҗаваплылыкны, авыр
лыкны яшьләр җилкәсенә са
лып китәргә ашыкмыйларәле.
Үзләренеңтөзелештәкирәкбу
луларынтоеп,хезмәтләреннән
тәм табып эшләүләрен дәвам
итәләр.“Берөйрәнгән,яраткан
эш,пенсиягәяшенәҗитсәктә,
һаманэшлибез,беравырлыгын
дасизмибез.Акчанывакытында
бирсәләр,эшбулса,безсөенеп
кенәторабыз”,–диләралар.

Билгелебулганча,РФПрези
дентыныңИдел буефедераль
округындагы тулы вәкаләтле
вәкилеМихаилБабичинициати
васыбелән,“КаДетство”проекты
кысаларында,4округта–Татар
стан, Башкортостан, Удмуртия
РеспубликаларындаһәмПермь
краендакадеткорпусларыоеш
тырылды.Шуның берсе,Идел
буефедераль округына карга
ны, Түбән КамадагыСоветлар
Союзы Герое ГаниСафиуллин
исемендәгеинтернатмәктәпба
засындабулдырылды.Интернат
мәктәпбинасытулаемяңартыл
ды.Төзүмонтаж,җиһазлау,би
наныңтирәягынтөзекләндерү,
каршылыкларполосасыкөйләү
эшләретөгәлләнеп,2014елның
1сентябрендәкадетларкорпусы
тантаналытөстәачылды.

Интернатмәктәп бинасын
төзекләндерүтулысыбелән“От
делстройК”оешмасыҗаваплы
лыгындабулды.Әйтергәкирәк,
ТүбәнКамашәһәреҗитәкчелеге
камгэслыларның эшеннән бик
канәгатькалды.

Хәзерге көндә камгэсэнер
гостройлыларкадетлармәктәбе
янындаукфизкультурасәламәт
ләндерү комплексын салалар.
Төзелешэшләреөчен,төппод
рядчыбуларак,“ПМУ1Камгэс”
оешмасы җавап бирә. “Спорт
комплексы төзелешефевраль
аенда башланган иде, бетон
чыларкыскагынавакытэчендә
шактыйкүләмлеэшбашкарды
лар”,–ди,төзүчеләрнеңэшен
нәнканәгатьбулуынбелдереп,
объектта эшләрне оештыручы
СергейОгурцов. Бетончы һәм
ташчыларбинаныңнигезләрен
корып,стенасынкүтәреп,түшәм,
идәнплитәләренҗәйгәннәр,тү
бәсеняпканнар.Бинакирпечтән
өелгән,беркатлы.

Хәзерге вакытта төзүчеләр
бинадаэчкеһәмтышкыбизәлеш
эшләре,кабельләр,канализация
сузу,суүткәргечторбаларсалу
беләнмәшгульләр.Субподряд
шартындагы“Камгэсстройцентр”
(элеккеге “Отделстрой”), “Кас
кад”, “Энергостандарт плюс”,
“Спецстрой”һ.б.фирмалардан

биредәкөнсаен70кешеэшли.
Пмулыларүзләреуникешәрсә
гатьлек графикта, 4 көн саен
алышыныпторалар.

Бассейнбеләнспортзалын
берләштерүче сәламәтләнде
рү комплексы төп
корпуска терәп ди
ярлек салына, һәм
ике араны ябык ко
ридортоташтырачак.
“ПМУ1Камгэс”ҖЧҖ
төзүчеләре шушы
коридорның кирпеч
стеналарын күтәрү
беләнмәшгульләр.

Объектка“Камгэс
стройцентр” төзүче
ләреннән Антонина
Баринова җитәкче
легендә 25 кешелек

төркемҗәлепителгән.Сылаучы
бизәүчеләрбинаныштукатурлау
эшләрен  тәмамлап киләләр.
Индебизәүгәкерешкәннәрбас
сейнныңтүшәменшпатлевкабе
ләнтигезлиләр.

Бассейнның үзенә килгән
дә,аныңзурлыгы25х9метр.
Тирәнлеге 1,23 метрдан баш
лап 1,83 метрга кадәр. Аның
стеналарынаплиткасалынган
инде. Бассейн белән бергә,
суны тикшереп тору лабора
ториясе, кадетлар өчен душ
керү,киенүчишенүбүлмәләре
дәбулачак.

Төзелешэшләрен төгәлләү
өченайярымнанкимрәквакыт
калыпбара–августуртасында
төзүчеләрбиредәнкитәргәти
еш.Аларныңтәҗрибәлебулуын,
тырышыпэшләвенкүздәтоткан
да,объектныбилгеләнгәнвакыт
ка өлгертәчәкләренәбернинди
шиктумый.

ДүшәмбекөннеЧаллы
гакилгәнТРПрезиденты
вазифаларынвакытлыча
башкаручыРөстәмМиң
нехановтөзекләндерел
гән Камабалалармедици
насыүзәгенкарады.Аны
Чаллышәһәрбашкарма
комитетыҗитәкчесеНаил
Мәһдиев,ТРсәламәтлек
саклауминистрыГадел
Вафинһ.б.рәсмизатлар
озатыпйөрде.

Биредәге төзекләндерү
эшләре “ТатарстанРеспубли
касында сәламәтлек саклау
учреждениеләренмодерниза
цияләү”программасыкысала
рындаалыпбарылды.Башта
перинаталь үзәк белән бала

лар хастаханәсе яңартылды.
ӘР.Миңнехановкүптәнтүгел
генә төзекләндерелгән “Г”
блогын карады. Аны төзүче
ләриюньаендафайдалануга
тапшырдылар. Төзекләндерү
һәмҗиһазлауга 190млн сум
инвестицияләр җәлеп ител
гән. Әлеге блокта яңа туган
балалар патологиясе һәмди
агностика бүлекләре урнаш
кан.Камабалалармедицина
сыүзәгеЧаллышәһәренәһәм
республиканыңҗидерайонына
хезмәткүрсәтә.

РөстәмМиңнеханов бел
дергәнчә, Чаллыдагы чират
тагы төзекләндереләчәк объ
ект–2нчешәһәрхастаханәсе
бинасы, һәм төзүчеләр әлеге
эшкәтотыныргаәзербулырга
тиешләр.

“Салават Күпере” то
рак районы төзелешенә
дә беренчеләрдән булып
килгәналар.Буучастокка
ун кеше җәлеп ителгән.
Алар “Камгэсэнергострой”
ААҖтөзиторганйортларга
хезмәткүрсәтәләр.

“Безтөзелешмәйданын
вакытлыча электр энер
гиясебеләнтәэминитәбез,
– дип сөйли участокның
мастерыАзатСадыйков.
– Территория яктыртыла,
төзелә торганйортларның
барлык этажлары электр
тогыбелән тәэминителә.
Төнләбетонкоючыларэшли
икән, без аларгашартлар
тудырыргатиеш,шуңакүрә

тәүлекәйләнәседежурлык
оештырылды.Авырлыклар
юкдиярлек:кешеләрҗитә,
төзелешнең тигез барма
выдабезнеңэшкәберни
чек тәэсиритми.Электро
монтажчылардан, әйтик,
Фәрит Фазуллин, Илнур
Төхвәтуллин,МихаилНа
умов, Рәис Гәрәев, Гали
Нәҗметдинов – “Казан
Арена”даэшләгәнтәҗрибәле
кешеләр,бикярдәмчелләр.
Җитәкчеләребез дә кай
гырт у чан ” .  А з ат  ү зе
предприятиегәкүптәнтүгел
электромонтажчы булып
урнашкан.Икеайдананы
мастеритепкуйганнар.Мон
дый колачлы төзелештә
эшләү тәҗрибәсе булма
ганәлеаның.“Күпнәрсәгә
өйрәнәм,тәҗрибәтуплыйм”,
–дияшьмастер.

“Безтөзелешобъектына
беренчеләрбулыпкиләбез,
соңгыбулыпкитәбез”,–диләр
Электрчелтәрләрепредприятиесе
хезмәткәрләре.

РөстәмМиңнеханов
төзекләндерелгәнүзәкнекарады

ГазетаныңМактаутактасыТүбәнКамада
ГөлчәчәкЯкупкызыНуретди
нованың“Камгэсэнергострой
”даэшлибашлавынадүртдис
тәел.Плитәсалучыул.Аның
исәбендәгеобъектларнысанап
бетерерлектүгел–дистәләгән
поликлиника,хастаханәләр,
мәктәпләр,балаларбакчала
ры,торакйортлар,мәдәният,
спорткорылмалары–бары
сындадаГөлчәчәкханымның
өлешебар.

Рәсемдә (сулдан): Азат Садыйков,  
Сергей Матвеев һәм Михаил Наумов

«Камгэсстройцентр» ҖЧҖ 
прорабы А. В. Баринова

«Камгэсстройцентр» ҖЧҖ һөнәр остасы 
Гудрат Искәндәр оглы Мустафаев

«ПМУ-1 КамГЭС» төзүчеләре

Камгэсэнергостройлылар
ТүбәнКамадагыкадетлар
мәктәбенеңфизкультурасә
ламәтләндерүкомплексын
салалар.Объектныңзаказчы
сы–ТРБашинвестициятөзе
лешидарәсе(ГИСУ).Төзелеш
эшләреөчен,төпподрядчы
буларак,“ПМУ1Камгэс”оеш
масыҗавапбирә.



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

Ваклап сату бәясе килешү буенча

БашмөхәррирурынбасарыРизидәКАМАЛОВА
ФотохәбәрчеНиколайТУГАНОВ

Компьютердаҗыючыһәмурнаштыручы
РезидәТАИРОВА

Редакциянеңһәмнәшеритүченең
адресы: 423807, Татарстан, Чаллы
шәһәре, Гидротөзүчеләр урамы, 17,
119нчыбүлмә(88нчеабоненттарт
масы).

Телефоннар:  701916 (баш
мөхәррир), 701812 (башмөхәррир
урынбасары,хәбәрчеләр,оператор).

Факс:702557(«Газеталарга»дип
тамгакуярга).

email: pressa@kamges.com;
ti.kamges@mail.ru
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акционерлыкҗәмгыяте

Илһамият

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ве те-
ран нар со ве ты кот лый:

Сə вия Габ дел ша кы зы Ша кир җа-
но ва – пред при я тие ве те ра ны;

Əз һəм бəк Ман сур улы Ман су ров – 
пред при я тие ве те ра ны.

Имəн нык лык ла рын бирсен Хо дай,
Сə ла мəт лек сез гə те ли без.
Кү ңел ты ныч лы гы таш ла ма сын,
Шат лык бе лəн үт сен кө не гез.

* * *
“Кам гэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 

кот лый:
Зəл фи рə Мир га сыйм кы зы Хəйб-

рах ма но ва – ар ма ту ра це хы ның эре теп 
ябыш ты ру чы сы;

Ре нат Рөс тəм улы Шəй дул лин 
– №2 кү зə нəк ле бе тон це хы ның кран 
ма ши нис ты;

Ни за ми Обул ог лы Му са ев – ре-
монт-тө зе леш це хы ның тү бə ябу чы-
сы;

Ил нур Ил шат улы Зəй ни ев – җи-
теш те рү не компь ю тер да ав то мат лаш-
ты ру бү ле ге баш лы гы урын ба са ры.

Таң нурлары булып йортыгызга
Ак бəхетлəр генə сибелсен.
Түп-түгəрəк булсын тормышыгыз,
Юлларыгыз гөлгə күмелсен.

* * *
“ПЭС” ҖЧҖ кол лек ти вы кот лый:

Əнү дə Мир зах мəт кы зы Мир зах-
мə то ва – пред при я тие ве те ра ны.

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

* * *
“Спец строй” ҖЧҖ кол лек ти вы 

кот лый:  
Ма рат Ва зыйх улы Ну ри ев – ком-

мер ция бү ле ге баш лы гы.
Ку ан дыр сын һəр ту ган көн Сез не,
Кы рыс җил лəр ишек как ма сын,
Юл даш бу лып ал гы көн нəр дə дə,
Янə шə дəн бə хет ат ла сын.

“Камские зори”“Таң йолдызы”
газеталарының берләштерелгән
редакциясенең “ЯрЧаллышәһәре”
муниципальберәмлегенеңвәкаләтле
органынадепутатлар сайлаубуенча
сайлауалдыкампаниясендәкатнашу
чыларөченмәгълүматиһәмагитация
материалларынбастырубәяләре:

1 квадрат сантиметр мəйданның 
бəясе, НДСны кертеп, 24 сум.
Адресыбыз:Гидротөзүчелəр урамы, 

17, 119 бүлмə.
Телефоннары:70-19-16, 70-18-12.

калЕндарЬда шундыЙ көн бар
11июль–Бөтендөньяшоколадкөне;
12июль–Россияпочтасыкөне;

Самолетта пассажирларга хезмәт күрсәтүче
(бортпроводниклар)көне;

Балыкчыларкөне;
18июль–Дәүләтянгынкүзәтчелегеорганнарыоеш

канкөн
19июль –Металлургия һәм тау токымнары чыгару

сәнәгатехезмәткәрләрекөне;
20июль–Халыкарашахматкөне
23июль–Бөтендөньякитларһәмдельфиннаркөне
25июль–Елгаполициясекөне;

Сәүдәхезмәткәрләрекөне;
26июль–Хәрбидиңгезфлотыкөне;

Парашютчыларкөне
28июль –Вируслы гепатитларга каршыкөрәшкөне;

PRбелгечләркөне;
30июль–Халыкарадуслыккөне
31июль–Яһүдиләрдәмәхәббәткөне;

Системаадминистраторыкөне.

      БЕР ҮПКƏМ ЮК
Бер зарым юк сезгə, и кешелəр!
Бер үпкəм юк сиңа, и дөнья !
Өлешемə тигəн көмешем, дип
Һəр сукмакка əйттем, һəр юлга.

Абынсам да бик еш, егылсам да,
Еласам да шуңа үкереп,
Чит-ят күзлəр күреп өлгергəнче
Тора алдым һəрчак сикереп.

Пыскып янган өмет кисəвен дə
Йөрəгемə төреп сакладым.
Беркайчан да үзем өчен генə
Каен кисеп, учак якмадым. 

Балачакны баллы чəчəк дидем,
Яшел таҗым дидем яшьлекне.
Саф чишмəле гомер җəйлəремдə
Кушучлап гел эчтем бəхетне...

Көзлəремə, кышларыма керəм,
Эзлəремне күмəм җыр-моңга.
Бер зарым юк сезгə, и кешелəр!
Бер үпкəм юк сиңа, и дөнья!

* * *
Җəйнең зəңгəр күбəлəген.
Кунган килеш гөленə,
Рəсем-хəтер итеп элдем
Күңел өем түренə.

Кошлар җырын язып алдым
Йөрəгем тасмасына.
Болын, җилəк исен салдым
Хислəрем тартмасына.

Җиде төс белəн балкыттым
Күклəрен хыялымның.
Кояшлы яңгырда юдым
Челтəрен уйларымның.

Калсын, дидем, быелгы җəй
Бөтен җан халəтемдə.
Кəккүклəре бəхет юрый
Өметем сəгатендə.

Сирень Якупова

РаузаапабеләнӘсхәдуллаага
Нәбиуллиннарныңбергәгомер
итәбашлауларына63ел.Билге
леинде,мондыйбәхетлепарлар
га:“Озакеллартигезтатуяшәве
гезнеңсеренидә?”дигәнсорау
ныбирмичәкалыпбулмый.Бу
очрактаҗавапкөтелгәннәнүзгә,
ләкинискиткечтөгәлбулды.“Ул
кумады.Минкитмәдем”,–диде
Раузаапатуптурыгына,уенын
чынынкушып.

Өл кəн бу ын ке ше лə ре нең оп ти мист лы-
гы на һəм җор тел ле ле ге нə хəй ран ка лыр-
лык бит ул. Яшь лек ел ла рын ис кə ал ган да 
да су гыш тан соң гы авыр лык лар ни чек тер 
“арт кы план га” ка ла. “1952 нче ел да ту ган 
авы лым Юл ти мер дəн Ле ни но горс ки да 
яшəү че əби лə ре мə ку нак бу лып бар ган 
идем, – дип сөйли Рауза апа. – Ир тəн ип-
тəш кы зым бе лəн уни вер маг ка чык тым, 
кул сə га те алам, янə се. Шун да Əс хə дул ла 
ки леп сүз кат ты. “Кем кы зы син, укый-
сың мы, эш ли сең ме?” – дип со раш ты ра. 
Без чы рык-чы рык кө ле шə без. “Укы мый-
сың да, эш лə ми сең дə икəн, ни эш лəр гə 
җы е на сың соң?” – дип төп че нə. “Кия ү гə 
чы гам!” – дип кырт кис тем, бе раз ачу ым 
кил де ин де. 

Икен че көн не ир тəн əби лəр гə ки леп 
җит кəн бу. Əби бе лəн абый ми не тиз рəк 

авыл га кай та рып җи бəр де лəр, бə ла сен нəн 
– баш-аяк, ди гəн нəр дер. Нин ди кияү ди 
ин де! Ялан аяк 18 чак рым ны пыч рак ерып 
кай тып кит тем. Ни хик мəт тер, Əс хə дул ла 
да ми ңа ияр де бит. Əти аның бе лəн бик 
җит ди итеп сөй лə шеп ка ра ды. Су гыш лар-
да йө реп кайт кан, дөнья күр гəн егет бит. Ə 
мин ба ры 17 дə...” 

Шу лай да үз сү зен бир ми егет, Рау-
за ны Ле ни но горс ки га алып ки тə. То рыр 
урын, хез мəт ха кы бу лыр дип Зəй ГРЭ-
Сы тө зе ле ше нə ба рып ур на ша лар. Га и лə 
баш лы гы, пар тия со лда ты бу ла рак, төр ле 
җа вап лы ва зи фа лар баш ка ра. Ха ты ны на 
бух гал тер лар əзер лəү кур сы на тə вəк кəл-
лəр гə ки ңəш итə. 

1964 ел да Нə биул лин нар Чал лы га ки-
леп ур на ша лар. Ике кыз, бер ир ба ла тəр-
би я лəп үс те рə лəр. Əс хə дул ла За һит улы 
– “Ме тал лургст рой” оеш ма сы ве те ра ны.   
Рау за апа 33 ел сəү дə дə, 14 ел Ка мАЗ ның 
“Лифт ре монт мон таж” оеш ма сын да эш лəп 
ла ек лы ял га чы га. 

Ал тмыш өч ел! Җи ңел ге нə үтел мə гəн-
дер алар. Лə кин си кəл тə лəр си зел мə сен, 
җил-яң гыр лар ти мə сен өчен янə шəң дə 
ыша ныч лы тор мыш ип тə шең бу лу ки рəк-
тер. Рау за апа бе лəн Əс хə дул ла абый əнə 
шу лай бер-бер се нə те рəк бу лып ма тур го-

мер ки че рə лəр. Алар га ка рап сок лан мый 
мөм кин тү гел!

63елбергә

БорынгыКытаймедици
насыбуенча,түбәндәге
кагыйдәләрнеүтәгәнкеше
сәламәтлеккәдәтиенә,
күңелтынычлыгынада
ирешә.

1.Битегезгәешкынаҗиңелчә
массажясагыз.

2.Күзләргелхәрәкәтләнсен.
3.Колаксакбулсын.
4.Өске тешләр белән аскы

тешләр берберсенә тиеп тор
сын.

5.Авызныяпмагыз,ләкинбо
рынбеләнсулышалыгыз.

6. Авызда һәрчак төкерек
булсын.

7.Кабаланмыйча,акрын гы
насулагыз.

8.Йөрәкнешомланудансак
лагыз.

9.Исәнкешенеңаңыһәрчак
зирәкбулыргатиеш.

10.Гәүдәне,умырткабагана
сынтөзтотыгыз.

11.Эчегезнеяратып сыпыр
галагыз.

12.Күпсөйләшмәгез,сүзлә
регезмәгънәле,фикерегез аң
лаешлыбулсын.

13.Юынып йөрегез, тәнне
һәрчакчистатотыгыз.

14.Чәчневактешлетаракбе
ләнештарагыз.

Әлеге кагыйдәләрне үтәп,
безүзебезнеңэчке энергетик
халәтебезненыгытабызикән.
Буисәрухһәмтәнсәламәтлеге
өченбиккирәк.

 Ту ган кө не гез бе лән!
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ге не раль 

ди рек то ры ның тө зе леш бу ен ча урын ба-
са ры Сер гей Пав ло вич Яма шев ны ту ган 
кө не бе лəн кот лый быз!

Го мер киң лек лə рен иң лəр өчен
 Ки рəк тер ул бөр кет ка на ты.
Кы ю лык һəм зур ты рыш лык би зи
 Бу дөнь я га кил гəн ир  за тын.

Яз мыш сук мак ла ры адаш тыр мый
 Са быр лык ны тот саң ияр лəп.
Кил сен Сез гə уңыш, ку а ныч лар
 Бе рəү тү гел, йөз лəп, ме ңəр лəп.

Он тыл мас җыр бу лып яшə гез гел,
Ку шыл гач бу тор мыш ша вы на.
Бөр кет ке бек ар мый ка нат ка гып,
Ме не гез Сез го мер та вы на.

Сезбеләсезме?

Сәламәтрухтәннесавыктыра


