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ҮТКӘННӘРДӘН БЕР ИСТӘЛЕК: Н.В. ЛЕМАЕВКА 90 ЯШЬ    4 бит

Дәвамы 2нче биттә.

8 бит

ТӨРЛЕСЕННӘН

3 бит

ПРОИЗВОДСТВО

Тиздән СК заводы үз ихты-
яҗлары өчен салкынны үзе 
җитештерә башлаячак. Әле-
гә кадәр технологик процесс 
өчен бик тә кирәк булган хла-
дагент белән аларны күр-
шеләре бутилкаучук заводы 
тәэмин итеп торган.

2 бит

Компаниядә җитештерелә тор-
ган продукцияләр исемлеге 
ике пунктка артты: олигомер-
лар һәм гликольләр заводын-
да каты полиэтиленгликоль-
нең сынау партиясе алын-
ды. Әлеге продуктны кулла-
ну өлкәсе киң, шуңа да аңа со-
рау бар.

1992 елдан  
чыга 

Ясалма салкын

Старт бирелде

Күп кенә атамаларның татар-
часын белмибез. Туганлык 
җепләрен белдергән берничә 
сүздә үзегезне сынап карагыз.
Котлаулар, һава торышы.

ЯҢАЛЫК ЭЗЕННӘН 

ПРЕДПРИЯТИЕ

ЭШЛЕКЛЕ СИШӘМБЕ

"Киләчәкне
кайгырта иде", –
диләр аны 
якыннан белгән 
чордашлары.

5 бит

Айсылу ХАФИЗОВА

“Нефтехим” җәмгыяте баш белгечләренең атна саен уздырыла 
торган оператив киңәшмәсендә предприятиенең артта калган 
тугыз ай эше буенча нәтиҗәләр ясалды. 

- Җитештерү планы 103,2 процент-
ка үтәлде, 13 миллард сумлык товар-
лыклы продукция чыгарылды. Тугыз 
айда, узган елның шушы чорына кара-
та, гамәлдәге бәяләр белән продукция 
җитештерү күләме 94 процент тәш-
кил итә. Ике миллион тоннадан артык 
углеводородлы чимал эшкәртелде. Опе-
ратив план үтәлеше – 102,2 процент, 
- дип нотык тотты җитештерү буенча ге-
нераль директор урынбасары Олег Не-
стеров.

План үтәлешенә капиталь ремонт-
лар да йогынты ясамаган. Сүз уңаен-
нан: агымдагы елга планлаштырылган 
ремонтлар тәмамланды. 

ТР Иҗтимагый палата-
сы утырышында аэро-
вокзал комплексларын 

рәсмиләштерү алымнары 
һәм концепцияләре каралды.

Монда сүз Россиянең аэропорт-
ларына танылган шәхесләр исеме 

бирелү уңаеннан күрелергә тиешле 
чаралар турында бара. Шул рәве-

шле, «Казан» һәм «Бигеш» халыка-
ра аэропортларында Г. Тукай һәм  

Н. Лемаев образлары  
барлыкка киләчәк.

«Казан» аэропортында Габдул-
ла Тукай тормышы чагылдырылса, 
«Бигеш»тә исә төп игътибар Татар-

станның сәнәгать потенциалына - 
Кама аръягы төбәге үсешендә Нико-

лай Лемаевның роленә биреләчәк.
Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, 

аэропортларны бизәү буенча Татар-
стан гражданнарының төрле кате-

Тугыз ай нәтиҗәләре

- Предприятие заводлары ай дәва-
мында капиталь ремонтта торса да, 
сентябрь аеның җитештерү күрсәт-
кечләре начар түгел. Продукциянең 
кайбер төрләре буенча үсеш күзәтелә. 
Әйтик, гликольләр, этилен, пропилен, 
бензол буенча. Апрель-сентябрь айла-
ры аралыгында 2,6 монна МПЭГ һәм 
190 тонна ТПЭГ алынды. Пропан-бу-
тан фракциясе узган елга караган-
да күбрәк сатылды. Август аеннан ав-
томобильләр өчен сыекландырылган 
пропан-бутан газы чыгарыла. Хәзерге 
вакытка ул 1723 тонна җитештерелде, 
- дип дәвам итте Олег Нестеров.

Киңәшмәдә һәр заводның эшенә кы-
скача анализ ясалды – барысы да тотры-
клы эшләгән, товарлыклы продукция сый-
фаты гамәлдәге таләплргә җавап бирә.

горияләре фикере исәпкә алынырга 
тиеш. Әлеге идеяне тормышка ашы-
ру өчен архитекторлар, тарихчылар, 

журналистлар, шулай ук теләге бу-
лучылар катнашында, иҗтимагый 

фикер алышулар оештыру  
планлаштырыла.

Искәрмә: узган ел Россия аэро-
портларына танылган ватандашла-

рыбызның исемен бирү буенча 
«Россиянең бөек исемнәре» бәйгесе 
узды. Финалга чыккан исемнәр ара-
сында Г. Тукай һәм Н. Лемаев та бу-

лып, алар өчен 193 меңгә якын  
тавыш бирелде.

Кайбер аэропортларның интерье-
ры инде үзгәртелгән. “Шереметьево” 

аэропортында, мәсәлән, А.С. Пуш-
кин һәйкәле ачылган, Краснодарны-
кында Екатерина II скульптурасы ку-
елган, Төмән аэропорты территори-
ясендә исә һава шары рәвешендәге 

арт-объект барлыкка килгән.

Аэропортларның йөзе үзгәрә
РӘСМИ
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ЭКОЛОГИК БЕЛЕШМӘ 7 - 14 октябрь 

“Су  
чистарту 
станция-
се-НКНХ” 
акционер- 
лык җәмгыя-
тендә әзер-
ләнгән эчә 
торган суның 
сыйфаты са-
нитар норма 
таләпләренә  
җавап бирде.

Калдыклар белән эшләү буенча нормадан  
тайпылу очрагы теркәлмәде. 

КАЛДЫКЛАР

АГЫМСУЛАР

А
ТМ

О
СФ

ЕР
А

ЭЧӘ ТОРГАН СУ

КИМЕДЕ

ТАБЫЛМАДЫ

МЕТАНОЛ,  АПАВ, СПАВ, ФЕНОЛ, ТИТАН, ХРОМ, БЕНЗОЛ, 
ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ,  СТИРОЛ,  СУЛЬФИДЛАР, 
АЦЕТОНИТРИЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД

ГАМӘЛДӘГЕ НОРМАТИВЛАР 
ЧИГЕНДӘ%

КYКЕРТ ДИОКСИДЫ,  ХЛОРМЕТАН, ЭТИЛБЕНЗОЛ, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН, ДЕМЕТИЛБЕНЗОЛ,   
4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ПРОПИЛЕН ОКСИДЫ, УГЛЕРОД ОКСИДЫ,  

ЧИКЛЕ УГЛЕВОДОРОДЛАР (С6-С10), ФЕНОЛ, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ЭТИЛЕН ОКСИДЫ, АЦЕТОФЕНОН, АЗОТ ОКСИДЫ,  ТУЗАН, ИЗОПРЕН, СТИРОЛ.

1,4 мг/м3 - ЧИКЛЕ
УГЛЕВОДОРОДЛАР (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

13 октябрь
   07:00 
  КӨНЬЯК 2,5 м/с

0,0051 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

12 октябрь
   07:00 
  КӨНБАТ 2,2 м/с

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

11 октябрь
  13:00 
   КӨНЬЯК  2,7 м/с

0,048 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

7 октябрь
   07:00 
  КӨНЬЯК  1,4 м/с

14
октябрь

Кама  
елгасында  

суның биеклеге  
55,80 метр  

(Балтика биеклеге  
системасы  

буенча) 
тәшкил итте.

МЕТОДИКА СИЗГЕРЛЕГЕННӘН ТҮБӘН

0,0020 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

8 октябрь
   07:00 
  КӨНБАТ  3,4 м/с

Информацияне тирә-як мохитне  
саклау бүлеге әзерләде

  ТИМЕР, ЦИНК
НИТРАТ-ИОННАР, СУЛЬФАТ-
ИОННАР, ХЛОРИДЛАР, КОРЫ 
КАЛДЫК

Вахитов проспектындагы санитар постта  
теркәлгән максималь күрсәткечләр

Узган атна белән чагыштырганда, биологик  
чистарту корылмаларында чистартылганнан соң, Кама 
елгасына агызыла торган су агымнары составында:

Бик тә кирәк ул салкын ВАКЫЙГА ЭЗЕННӘН

Синтетик каучук заводында үз ихтыяҗлары өчен  
салкын җитештерә башлыйлар

0,0108 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

   13 октябрь
   07:00 
  КӨНЬЯК  2,5 м/с

Суытты, яңгыр ява. Җәйге 
җылы көннәр искә төшә дә уфта-
нып куябыз. Әйе, салкынны үз ит-
мибез. Ә тормышта аннан башка 
да булмый. Монысы инде таби-
гый суык түгел – ясалма. Күз ал-
дына китерегез: суыткычыгыз ва-
тылды. Нишлисез? Әлбәттә, аны 
төзәтү чарасын күрәсез. Җилләт-
кечләр, кондиционер да бүген киң 
кулланышта. Сәнәгатьтә тә сал-
кын зур роль уйный. Хәтта аны 
махсус рәвештә җитештерәләр. 

Ясалма суыкны иң күп кулла-
нучы булып химия сәнәгате тора. 
Аны азот кислотасы, этилен, ка-
учук, химик сүсләр җитештерү 
процессында, аммиак синтезын-
да файдаланалар. Реакторлар-
да барган химик реакция тизле-
ге дә салкын ярдәмендә көйләнә. 
Димәк, ул шактый күп кирәк. Шуңа 
да “Нефтехим” җәмгыяте үз ихты-
яҗлары өчен аны үзе җитештерә. 
Тик һәр заводта да түгел. Компа-
ниянең үсеш стратегиясен исәпкә 
алганда, салкынга кытлык барлы-
кка килү гадәти хәл. Быел синте-
тик каучук заводының утызынчы 
цехында салкын җитештерә тор-
ган яңа установка төзелә. Тула-

Нурисә ГАБДУЛЛИНА
Александр Ильин фотолары

ем ук булмаса да, аны инде кул-
ланышка әзер дияргә мөмкин. 
Салкын җитештереләчәк җыйнак 
кына корылмада компрессорлар, 
сыешлыклар, җылыалыштыргыч, 
конденсатор һәм май станциясе 
монтажланган. 

- Әлегә кадәр безне салкын 
белән күршебез бутилкачук за-
воды тәэмин итеп торды. Зур 
проблемалар булмаса да, чит-
тән бәйле булу кыенлык туды-
ра, билгеле. Бу аеруча бутилка-
учук заводы капиталь ремонт-
ка туктаган вакытта сизелә, 
- ди яңа установка төзелгән цех 
начальнигы Динар Сәетгалиев.

1530 – заводның иң зур цехы, 
синтетик каучуклар җитештерү 
чылбырының бер буыны. Үз вакы-
тында ул берничә цехны бер-
ләштерү нәтиҗәсендә барлык-
ка килгән. Бүген биредә изопен-
тан-изопрен фракцияләре, бута-
диен, стирол чистартыла, шихта 
һәм катализатор әзерлиләр. 

- Салкын, беренче чиратта, 
этиленны, ә анысы каталитик 
комплексны суыту өчен кирәк. 
БК заводы капиталь ремонтка 
туктаганда безгә аммиаклы сал-
кынга күчәргә туры килә иде. Ә 
ул тиешенчә суытып бетерми, 
бу продукция сыйфатында ча-
гылыш таба, - ди цехның бүлекчә 
начальнигы Марат Кадыйров.

Яңа объектка, нигездә, ком-
паниянең база уку йортларын тә-
мамлаган яшь белгечләрне алу 
планлаштырыла. Алар укытыла-
чак. Агымдагы елда суыту уста-
новкасын процесска ялгау ка-
рала.
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Алия ШИҺАПОВА

Нурисә ФАТЫЙХОВА
Александр Ильин фотосы

ПРЕДПРИЯТИЕ

Старт бирелдеСклад эшендә ярдәмче

Кирилл ТЕМНИКОВ
Александр Ильин фотолары

КАМИЛЛЕККӘ ЧИКЛӘР ЮК

“Нефтехим” җәмгыятендә хезмәтне автомат-
лаштыру юнәлешендә камилләшү эше дәвам 
итә, шул уңайдан кулланышка яңа технологи-

яләр кертелә. Бу җитештерү процессына гына кагыл-
мый, ярдәмче подразделениеләрдә дә физик хезмәтне 
автоматка алыштыру бара. Әйтик, складларны. Компа-
ниянең җиһазлар базасында гамәлгә кертелгән систе-
маны “акыллы склад” дип атыйлар. Һәм менә ни өчен.

Беренчедән, ул склад хезмәт-
кәрләренең эшен күпкә уңайлы-
рак итә. 

Олигомерлар һәм гликольләр 
заводында яңа продуктның 
сынау партиясе алынды.

 - Безнең цех коллекти-
вы заводта җитештерелгән 
продукцияләрнең кайбер төр-
ләрен кабул итү, саклау, ту-
тыру һәм кулланучыларга оза-
ту белән шөгыльләнә. Завод-
та ике төрдәге яңа продукция 
җитештерә башлау цехның 
эшенә дә турыдан-туры йо-
гынты ясый, шуңа да зур бул-
маган мәйданда берничә яңа 
участок оештырырга туры 
килде. Беренчесе - колонна 
формасындагы йөз кубоме-
трлы биш сыешлык. Үткәр-
геч торбалар аша аларга ме-
токсиполиэтиленгликоль һәм 
каты полиэтиленгликоль ка-
бул итәбез, - ди цех начальни-
гы урынбасары Рөстәм Сөләй-
манов. 

Кулланучылар таләбе буен-
ча, каты полиэтиленгликольне 
кристаллаштыру һәм кабырчык 
формасына китерергә кирәк 
була. Моның өчен махсус җай-
ланма сатып алына һәм мон-
тажлана. 

Яңа җайланма чит илдә, 
безнең компания өчен махсус 
ясалган. Аны монтажлау вакы-
тында әлеге фирма белгечләре 
дә катнашкан. Бер үк вакыт-
та алар аңа хезмәт күрсәтәчәк 
хезмәткәрләрне дә эш тәртибе 
белән таныштырган.

- Биредә барысы да авто-
матлаштырылган. Продук-
ция кабырчык формасына ки-
терелгәч, 25 килограммлы 
капчыкларгы тутырыла, шун-
нан соң робот аларны махсус 
аслыкка әрдәнә итеп өя. Ал-
дагы этап – әзер партияне 
пленка белән төрү, тиешле 
мәгълүмат язылган ярлык 
ябыштыру һәм кулланучылар-
га озату, - дип дәвам итә цех 
начальнигы урынбасары. 

Бу процесс автоматлашты-
рылган. Капчыкларны аслы-
кларга робот ярдәмендә урна-
штыралар.

Ләкин аңа кадәр продукци-
яләрнең сыйфаты лаборатори-
ядә тикшерелә, анализ күрсәт-
кечләре әйбәт булса гына, аны 
кулланучыларга озатырга мөм-
кин. Ә аны транспортлауның 
берничә төре бар. Нигездә, ике 
йөз литрлы мичкәләргә, тимер 
юл цистернасына һәм автомо-
биль бойлерына тутырыла. Ә 
мичкәләр автомобиль һәм тимер 
юл транспортына төялә. Кабыр-
чык сыман каты продукт 25 кило-
граммлы капчык белән озатыла. 

Биредә әзер продукцияләр-
не вакытлыча сыешлыкларда са-
кларга да мөмкин. Ә моның өчен 
шартлар тудыру мөһим. МПЭГ, 
мәсәлән, югары температурада-
гы сыеклык хәлендәге метанол 
спирты нигезендәге полиэтилен-
гликоль. Шуңа күрә тиешле тем-
пература таләп ителә. Моның 
өчен сыешлык-колонналарда-
гы температура җылылык ступ-
никлары ярдәмендә саклана. 

Кристаллашу аппараты про-
дукцияне суыта, нәтиҗәдә юка 
гына элпә барлыкка килә, алга 
таба ул кабырчык формасында 
киселә. Кулланучыларны нәкъ 
менә шундый полиэтиленгли-
коль кызыксындыра да инде. 

Яңа төр продуктларга сату 
базарында сорау зур. Бу эшләр 
этиленоксидлаштырылган про-
дуктлар ассортиментын артты-
ру проекты кысаларында алып 
барыла. Проект буенча югары 
молекулярлы каты полиэтилен-
гликольләрне елына ун мең тон-
на җитештерү планлаштырыла.

МПЭГ һәм ТПЭГны кулла-
ну өлкәсе киң, әйтик, алар ста-
билизаторлар, антистатиклар, 
төрле чистарту һәм юу чарала-
ры җитештерү өчен чимал бу-
лып тора.

- “Нефтехим” тарафыннан 
сатып алынган йөкләр, беренче 
чиратта, безнең җиһазлар база-
сына кайтарыла. Биредә аларны 
бушатып, складларга тиешле 
кагыйдәләр буенча урнаштыру 
таләп ителә. Моның өчен йөкне 
исәпкә алып, системага кертә-
без, аннан соң подразделени-
еләргә җибәрелә, - ди компани-
янең склад хуҗалыгы начальни-
гы Нурислам Ильясов.

Икенчедән, “акыллы склад” 

системасы базага кайтарылган 
материалны тиз генә мәгълүмат 
базасына кертергә һәм аңа ин-
тентарь номеры билгеләргә мөм-
кинлек бирә. 

Камилләштерелгән систе-
ма кирәкле әйберне тиз табарга 
ярдәм итүдән тыш, аны складта 
дөрес урнаштыру өчен дә уңай-
лы. Товарны кабул итеп алгач, 
кладовойчы базага аның турын-
да мәгълүмат кертә, ә “акыллы 
склад” системасы аны урнашты-
ру урынын сайлый. Шул ук вакыт-
та бу система хезмәткәргә теге 
яки бу әйберне авырлыгы буен-
ча киштәгә куярга ярамаганлы-
гын да кисәтә. 

Әлеге системаны компания-

нең IT белгечләре мәгълүмати 
технологияләр компаниясе белән 
берлектә уйлап таба һәм кулла-
нышка кертә.

- Логистик системалар 
технологияләре компаниясе 
белгечләре склад эше буенча 
идарә итү системасы белән 
шөгыльләнде, ә безнекеләргә, 
“Нефтехим”ның исәп система-
сын исәпкә алып, аны интегра-
цияләү бурычы йөкләнде. Чөнки 
склад белән идарә итү система-
сы материалларның кайда са-
клануын гына күрсәтә, ә безгә 
процессны бухгалтерия һәм са-
тып алу исәп-хисабы белән бәй-
ләргә кирәк иде, - ди компания-
нең бизнес-процессларны авто-
матлаштыру буенча баш белгеч 
Дмитрий Кузьмин.

Системаны гамәлгә кертү КИ-
ПиА складыннан башланган. Би-
редә җитештерү мәйданнарын-
да кулланыла торган техник ча-
ралар саклана.

Менә шул рәвешле компани-
ядә барлык складларны да яңа си-
стемага күчерү планлаштырыла.

       ЯҢАЛЫК ЭЗЕННӘН
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Нурисә НӘҖИПОВА

Ахыры. 
Башы 1нче биттә.

ВАКЫТ/ВАКЫЙГА

ИИСКӘ АЛУ

Ул шундый иде...

Нурисә ГАБДУЛЛИНА

Күптән кул тимәгән эш кәгазьләре өемен тәртипкә 
китерергә булдым. Узган гасырның туксанынчы 
елларыннан бирле папкада тузан җыеп ятканна-

ры да бар икән бит. Һәр кәгазь битен карап, кирәкмә-
гәнен макулатура җыя торган капчыкка салам. Моны-
сы Фәтхулла абый кулына охшаган. РМЗда эшләүче 
Фоат Шәйхелмәрданов турындагы очеркы икән. Га-
зетада басылды ул, шулай да оригиналы сакланган. 
Кирәк бит, озак та узмады шәһәр музееннан искә алу 
кичәсенә чакыру алдым. “Исән булса, Фоат абыйга бу 
айда 80 яшь тулар иде”, - ди Дания Вәлиева. 

Әгәр исән булса... 
Шәһәрнең өлкән һәм урта 

буынына исеме таныш булган 
Фоат Шәйхелмәрданов моңа 
бик лаек шәхес. Әйе, ул гади 
эшче, ләкин шул гадилеге белән 
хезмәтендә зур уңышка иреш-
кән кеше. “Нефтехим” җәмгы-
яте тарихында илебезнең иң 
мәртәбәле бүләге – Ленин ор-
дены белән бүләкләнүчеләрнең 
берсе. Гаилә архивында сакла-
на торган хисапсыз Мактау, По-
чет грамоталары арасында Ха-
лыклар дуслыгы ордены, “СС-
СРның почетлы нефтехими-
гы” таныклыклары да бар. Фоат 
Шәйхелмәрданов – Түбән Кама-
ның почетлы гражданины. 

Югыйсә, Актаныш төбәгенең 
гап-гади авыл егете ул. Язмыш 
аны Үзбәкстанга илтә. Биредә 
ул Фәтхулла Абдуллин белән 
очраша. “Без тату яшәдек. 
Икебез дә институтка укырга 
кердек: ул – механиклар әзерли 
торган факультетка, мин исә 
филологияне сайладым. Тик 
тәмамламый алмадык, чөнки 
Ташкентта көчле җир тетрәү 
булды”, - дип искә ала Фәтхул-
ла абый.

1966 елда Шәйхелмәрданов-

лар гаиләсе Түбән Камага кай-
тып төпләнә. Фоат абый хим-
комбинатның ремонт-механика 
цехына тешче-фрезерчы булып 
эшкә урнаша һәм пенсиягә чык-
канчы шунда эшли. 

- Ул эшенә бөтен барлыгын 
биргән кеше иде. Иртән биштә 
үк чыгып китә. “Башкалар кил-
гәнче эшли башлыйм, заказлар 
күп”, - дия иде. Төнен йокысыз 
уздырган чаклары да булды: уй-
лый. Кирәгеннән артык җава-
плы иде шул. Өйдә дә эше ту-
рында онытмый. Аны тәүлек-
нең теләсә кайсы вакытын-
да чакырталар, ул юк димә-
де – чыгып йөгерде. Эш сәга-
теннән соң кала икән, димәк, 
тиз арада ясыйсы детале бар. 
Менә шундый – эше өчен яна 
торган кеше иде ул, - дип сөй-
ли аның хакында хатыны Гөләй-
лә ханым.

- Мин узышлый гына булса 
да, аның эш урынына кагылып 
чыга идем, һәм һәрвакытта 
да Фоатны станогы янында 
басып торган хәлдә очратам. 
Ул, бер мизгелгә генә күзләрен 
күтәреп карый һәм елмая, икен-
че секундта инде аның карашы 
кабат станогына төбәлгән бу-
лыр. Менә шундый – һәр секунд-
ның кадерен белә торган кеше 
иде ул, - ди Фәтхулла абый.

- Фоат белән бер коллек-
тивта эшләдек. Ул башкалар-
дан үзенең тыйнаклыгы һәм са-
бырлыгы белән аерылып тор-
ды. Ничә карама – аның ста-
ногы “гөрли”: төшке ялга китә-
без – ул эшли, әйләнеп кайта-
быз – ул инде ашап килергә һәм 
станогын кабызырга өлгергән. 
Бүләкләнде, тик масаймады, 
һаман да шул ук Фоат булып 
калды. Менә шундый иде ул ми-
нем коллегам, - ди хезмәт вете-
раны Владимир Ларькин.

- Аз сүзле, әмма эшкә ба-
тыр. Аны үрнәк итеп күр-
сәтәләр иде. Бик күп яшьләр 
өчен остаз булды, - ди РМЗ сле-
саре Виктор Калыгин. 

Фоат абый берничә станок-
та эшләргә өйрәнә, ягъни ме-
талл эшкәртүнең барлык алым-
нарын үзләштерә. Бу цехның 
җитештерүчәнлеген арттырыр-
га мөмкинлек бирә. Ә химком-
бинат төзелгән елларда бу зур 
әһәмияткә ия була. Аны “Алдын-
гы тәҗрибә мәктәбе” җитәкчесе 
итеп сайлыйлар.

- Үз эшенең профессоры, - 
ди компания профкомы рәисе 
киңәшчесе Әдип Хәйруллин, әй-
телгәннәргә нәтиҗә ясагандай.

Тагынмы? Әнисен, аның апа-
сын багып, соңгы юлга озатучы, 
хатынына – терәк, балалары 
өчен – яраткан, кайгыртучан 
әти, оныкларына – шат күңел-
ле, юмарт бабай да булган Фоат 
абый. “Бабакайның тик торган 
чагын күрмәдем. Ял итә белми 
иде ахры ул, - дип яза аның ту-
рында бер оныгы. 

Кеше бу дөньядан ике тап-
кыр китә, диләр. Берсе – үлем, 
икенчесе – аның турында оныт-
салар. Ә Фоат Шәйхелмәрдан 
улы Шәйхелмәрдановның исе-
ме шәһәр тарихына гына түгел, 
СССР нефть эшкәртү һәм нефть 
химиясе министрлыгының Почет 
китабына мәңгелеккә кертелгән.

ЯШЬЛӘР ИҖАТЫ

Алда – финал
Республиканың 

эшләүче яшьләре 
арасында узды-

рыла торган “Наше 
время – Безнең заман” 
иҗат фестиваленең 
Зәйдә үткән зона эта-
бында нефтехимиклар 
берничә номинациядә 
җиңү яулады.

Быел ул җиденче тапкыр 
оештырыла. Зона туры ел 
да төрле шәһәрдә үтә. Бы-
тыр, мәсәлән, Түбән Камада 
үтсә, быел үзешчән артистлар 
Зәй каласына җыелды. Анда 
берничә команда катнашты. 
Алар “Хореография”, “Музы-
ка” һәм “Минута славы” но-
минацияләрендә чыгыш яса-
ды. Ә бәяне бик тә компетент-
лы жюри (араларында хәтта 
Мәскәү вәкиле дә бар) бирде. 

Һәр команданың үзенә 
күрә бер үзенчәлекле номе-
ры булмый калмый. Нәкъ менә 
шундый “асылташлар” фести-
вальнең супер финалында 
тәкъдим ителәчәк. Тик алар-
ны сайлап алу җиңел булма-
гандыр, чөнки һәр чыгыш чар-
ланган, җитешсезлек эзләп 
бәйләнер урын юк. Шулай 

да җиңүче булырга тиеш. Ко-
мандалар арасында беренче 
урын өч коллективка бирелде. 
Шуларның берсе – нефтехи-
миклар. Безнекеләр “Хорегра-
фия”, “Ансамбль” һәм “Вокаль-
ное трио” номинацияләрендә 
– беренче, “”Слава минуты”да 
икенче урын яулады.

Супер финал, һәр елда-
гыча, Казан шәһәрендә, 16 
ноябрьдә узарга тиеш. Анда 
җиңүче, Күчмә кубокка өстәп 
,250 мең сум күләмендә пре-
миягә ия булачак.

Белмисең – өйрән!
ТР Президенты Рөстәм Миңнеханов татар телен бел-

мәүче ТР Министрлар Кабинеты хезмәткәрләренә шун-
дый киңәш биргән. 

Ул аларга 24 дәрес эчендә татар телен өйрәнү ысулын уй-
лап тапкан полиглот Дмитрий Петровның проектына игътибар 
итәргә кушкан. Бу хакта Казан Кремленең рәсми вәкиле Ли-
лия Галимовага сылтама белән, “Ватаным Татарстан” газета-
сы яза. «Татарский с Дмитрием Петровым» проекты ике ка-
налда — «Татарстан-24» һәм ТНВда трансляцияләнә. Роли-
кларны шулай ук YouTube та табарга мөмкин.
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- Ул көнне һич исемнән 
чыгарасым юк. “Сине Лема-
ев чакырта”, -диделәр. Нәр-
сәгә? Николай Васильевич 
ул чакта шәһәрдә таныл-
ган җитәкче – химкомби-
натның генераль директоры 
иде. Шундый хөрмәтле кеше 
чакырта икән, димәк юкка 
түгел, сүз җитди нәрсәләр 
турында барачак. Шундый 
уй белән сәнәгать зонасы-
на юл тоттым, - дип башла-
ды “Корабельная роща” са-
наторий-профилакторий тө-
зелеше тарихы турында ис-
тәлекләрен Владимир Схирт-
ладзе.

Ә хикәянең дәвамы мон-
дыйрак. Бу 1982 ел була. Н. 
Лемаев яшь табибка үтә дә 
җитди бурыч йөкли: Корабель-
ная роща урманында нефте-
химиклар өчен профилакто-
рий төзү. 

- Үзем тыңлыйм, үзем уй-
лыйм: мин бит төзүче тү-
гел. Шулай да генераль ди-
ректорның тәкъдиме дә кы-
зыктыра торган. “Уйларга 
кирәк”, - дип җавап бирдем. 
Озакка сузмаска кушты. Ул 
чакта Николай Васильевич 
шәһәрдә беренче кеше иде. 
Уйладым-уйладым да риза-
лыгымны бирдем. Тагын бе-
раздан мин үземне табиб 
итеп түгел, ә төзүче-инже-
нер итеп хис итә идем инде. 
Чөнки минем бурыч – профи-
лакторий төзелешенә кура-
торлык итү. 

Дөрес, “яу кырында” ул үзе 
генә булмый. Комбинатның 
капиталь төзелеш идарәсе 
белгечләре, шәхсән Рафаиль 
Глянц үзе ярдәм итә аңа. 

- Лемаев Глянцка: “Ра-

Нурисә ГАБДУЛЛИНА
Александр Ильин фотолары

фаиль Григорьевич, син про-
филакторийны үзеңә һәй-
кәл булырлык итеп төзе, ә 
син, Владимир Георгиевич, 
кеше профилакторийга тү-
гел, Схиртладзега дәваланы-
рга барам дип әйтерлек ит”, 
- диде. Әйе, ул киләчәкне кай-
гырта торган кеше иде.

Санаторий-профилакто-
рийның проектына үзгәре-
шләр кертелә, чөнки ул гадәти 
санаторий гына түгел, ә авыр 
хезмәт көненнән соң ял итү 
урыны да булырга тиеш. 
Әлбәттә, алгы планга алар-
ның сәламәтлеген ныгыту бу-
рычы куела.

Төзелеш ике ел бара. 1984 
елның 14 сентябрендә аны 
рәсми рәвештә ачалар.

- Ләкин әле эш тәмамлан-
маган иде. Калганы эш дәва-
мында барды. Николай Васи-
льевич үзе башлаган эшне 
контрольдә тота иде. Нин-
ди ярдәм кирәк булуы белән 
кызыксынды. Инде профи-
лакторийны ачкач, миннән: 
“Нәрсә кирәк?” – дип сорады. 
Безнең клубка рояль кирәк, ә 
ул елларда аны табуы кыен 
иде. Николай Васильевич 
мәсьәләне бер тапкыр теле-
фоннан шалтыратуы белән 
хәл итте дә куйды.

Бу вакытта “Нефтехим” 
берләшмәсе карамагында 
100 урынга исәпләнгән ял 
базасы була. “Корабельная 
роща” төзелгәч, аны “Ана 
һәм бала” санаториесе итеп 
үзгәртәләр. Анда нефтехи-
миклар һәм аларның бала-
лары сәламәтлеген ныгыта. 

В. Схиртладзе исә егерме 
алты ел, санаторийның баш 
табибы сыйфатында, коллек-
тив белән җитәкчелек итә. Бү-
ген дә эшли – рефлексоте-
рапевт.

Сменага алты йөз кеше ка-
бул итүгә исәпләнгән поликли-
ника, хирургия һәм терапия 
бүлекләре, башка объектлар 
төзелде. Бу зур гына бердәм 
медицина-санитар часть (МСЧ) 
булдырырга мөмкинлек бирде. 
Ул ел саен Россиядә һәм чит 
илләрдә ясалган иң заманча ме-
дицина җиһазлары белән тулы-
ландырылып тора.

Нефтехимиклар Кама бу-
енда гына түгел, Төньяк Кав-
казда, Кара диңгез ярларында 
да сәламәтлеген ныгыта ала. 
Унберенче бишьеллык финишы 
сызыгында сафка бастырылган 
сәламәтлек учреждениеләре 
аеруча горурлык хисе уята. Бо-
лар – мәктәпкәчә яшьтәге ба-
лалар һәм Татарстанда бе-
ренче булган “Ана һәм бала” 
санаторийлары. “Корабельная 
роща” санаторий-профилак-
ториесе төзелешендә комсо-
мол-яшьләр отряды аеруча ак-
тив катнашты. Алты катлы 

бу корпус күккә ашкан төз на-
ратлар арасында калкып чык-
ты. Биредә илебезнең таныл-
ган курортларындагы кебек 
үк дәвалану курсы узарга мөм-
кин: ванналар, ләм процедура-
лары, Кама буенда терренкур-
лар (терренкур – санаторий-ку-
рорт савыктыру алымы, ул үз 
эченә дәвалану физкультура-
сы, ландшафт һәм климат те-
рапияне ала).

Бу гадәти бина Шишкин ур-
маны юлына төшкән корабль-
не хәтерләтә. Аның интерье-
ры үзенә генә хас нәзәкатьлек 
белән бизәлгән. Керү юлында 
агач материалга чүкеп ясал-
ган кыса белән каймаланган 
“Коры бакча” каршы ала. Алда 
бакыр кыллары ерактан ук ал-
тынсу нур сиртеп торган “Зо-
диак билгеләре” металл пан-
но күзгә ташлана. Диета аш-
ханәсендәге натюрмортлар 
исә халык иҗатындагы лубок-
ны (графиканың бер төре, ул 

образларның гадилеге белән ае-
рыла). Икенче залдагы стенага 
эре чәчәкләр һәм җимешләр чә-
челгән сыман, өченчесендә исә 
агач шарлар тәлгәшләр рәве-
шендә җыелган.

Хәзер “Нижнекамскнефте-
хим”ның үз дәвалау-саламәт-
ләндерү базасы бар. Һәр объ-
ект, булсын ул поликлиника, 
хастаханә, санаторий, үзенең 
функционалы белән генә тү-
гел, ә һәр детале исәпкә алын-
ган архитектурасы, эчке һәм 
тышкы бизәлеше, теләсәгез, 
дизайн чишелеше белән игъти-
барга лаек. Моңа бик күп нерв 
күзәнәкләре һәм башка нәр-
сәләр сарыф ителә. Аның кара-
вы гүзәллек хасил була, ул без-
нең көнкүрешебезгә үтеп керә, 
аңа аерым бер уңайлык өсти. 
Киләшәсездер: мондый мохит 
кешегә тәрбияви яктан тәэ-
сир итми калмый, беренче чи-
ратта – XXI гасырда яшәячәк 
һәм эшләячәк яшьләргә.

ҮТКӘННӘРДӘН БЕР ИСТӘЛЕК

Киләчәкне кайгыртучы

Н.В. Лемаевның “Устремленность”
китабыннан өзек:
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21 октябрь

Дœшђмбе

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

22 октябрь

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 "Право на справедливость" 

(16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 

(12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
03.45 Т/с "Семейный детектив" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).
"Просто о сложном" ТК
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" (16+).

22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Слёзы солнца" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва Жилярди 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Сакральные места" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. Марк 

Бернес (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Андрей" (0+).
12.30 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.20 "Дом ученых". Алексей 

Жёлтиков (0+).
13.50 Цвет времени. Павел 

Федотов (0+).
14.05 Д/ф "Сакральные места" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Т/с "Время-не-ждет" (0+).

17.45 Чечилия Бартоли и 
Берлинский филармонический 
оркестр (0+).

18.30 Илья Репин. "Иван Грозный и 
сын его Иван" (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Сакральные места" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.20 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Лев Яшин. Больше, чем 

любовь (0+).
00.30 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.20 Д/ф "Андрей" (0+).
02.40 "Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме"

          (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Детектив Гурман" (16+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 Д/ф "Исчезающая еда" (12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Фолиант в столетнем 

переплете…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
16.00 Спектакль театральной 

студии "Стрекоза". "Как Настя 
чуть кикиморой не стала" (0+). 

17.00 Т/с "Счастлив ли ты?" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Д/ф "Путешествие по 

городам с историей" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.40 Х/ф "Мой ласковый и нежный 

зверь" (12+).
01.30 "Видеоспорт" (12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Дикий" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дикий" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Ты не поверишь!" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 

Большой передел" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.55 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Подозреваются все" (16+).
03.40 Т/с "Свидетели" (16+).

Сиш¸мбе

23октябрь
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 К юбилею легендарного 

института. "МГИМО. На всех 
языках мира" (12+).

01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 

(12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
03.55 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"СКА" (Санкт-Петербург), 
ТК "Нефтехим" (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Вавилон нашей эры" 
(16+).

22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Онг Бак" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

оттепельная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Слово Андроникова" (0+).
12.25 Цвет времени. Карандаш 

(0+).
12.30 "Что делать?" (0+).
13.20 Елена Ржевская. Эпизоды 

(0+).
14.05 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.25 Х/ф "Трест, который лопнул" 

(0+).
17.35 Юлия Лежнева и ансамбль 

La Voce Strumentale (0+).
18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).
21.40 Д/ф "Эпоха Аркадия 

Райкина" (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.20 Цвет времени. Карандаш 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Майя Туровская. Острова 

(0+).
00.30 "Что делать?" (0+).
01.15 "Слово Андроникова" (0+).
02.30 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Детектив Гурман" (16+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Увлечённые люди" 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Литературное наследие" 

(12+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
15.40 "Остров 13" (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Металлург" (Мг) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для детей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Д/ф "Путешествие по 

городам с историей" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).

23.40 "Автомобиль" (12+).
00.10 Х/ф "Гараж" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Дикий" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дикий" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Ты не поверишь!" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 

Большой передел" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.55 "Однажды..." (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.55 "Подозреваются все" (16+).
03.45 Т/с "Свидетели" (16+).

Ч¸рш¸мбе

24 октябрь
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).

П¸н¢еш¸мбе 10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" (16+).

23.25 "Вечерний Ургант"
          (16+).
00.00 К 90-летию Л. Яшина. 

"Прыжок Льва" (12+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время
          (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).

18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 

(12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
03.45 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).
"Просто о сложном" ТК
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества"(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Неизвестная история"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 

(12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
 "Спортивный четверг" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный 
спецпроект" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мстители: Эра 

Альтрона" (16+).

22.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Дикий" (18+).
02.10 Х/ф "Призрачная красота" 

(16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва красная 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Х/ф "Красавец-мужчина" 

(0+).
09.15 "Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке" 
(0+).

09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Я начинаю новый 

монолог... Марис Лиепа" (0+).
12.10 "Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах" (0+).
12.30 "Япония в эпоху Мэйдзи" 

(0+).
13.10 Д/ф "Алтайские кержаки" 

(0+).
13.35 Линия жизни. Ирина 

Мазуркевич (0+).
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.15 Цвет времени. Леон Бакст 

(0+).
16.30 Т/с "Время-не-ждет" (0+).
17.50 Филипп Жарусски и 

Фрайбургский барочный 
оркестр (0+).

18.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.45 "Япония в эпоху Мэйдзи" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.20 Цвет времени. Надя Рушева 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Ольга Славникова. "Прыжок 

в длину" (0+).
00.20 "Япония в эпоху Мэйдзи" 

(0+).
01.00 Д/ф "Я начинаю новый 

монолог... Марис Лиепа" (0+).
02.00 Д/ф "Секрет равновесия" 

(0+).
02.40 "Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Детектив Гурман" (16+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 "Рыцари вечности" (12+).
15.30 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
16.10 Л.Духанина. "Неужели меня 

нет". Спектакль театральной 
студии "Балаганчик".

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Кучтэнэч" (0+).
20.30 Татарстан хэбэрлэре (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 Д/ф "Исчезающая еда" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Дикий" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дикий" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Ты не поверишь!" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 

Большой передел" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 "Место встречи" (16+).
02.45 Т/с "Свидетели" (16+).
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25 октябрь
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Фигурное катание. Гран-при 

2019. Прямой эфир (0+).
03.20 "Про любовь" (16+).
04.10 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.45 "Сто причин для смеха" 

Семён Альтов (0+).
00.15 Х/ф "Васильки" (16+).
03.55 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Сибирь", ТК "Нефтехим" 
(16+).

           Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Пункт назначения 4" 

(16+).
00.40 Х/ф "Пункт назначения 5" 

(16+).

02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.10 "Тайны Чапман" (16+).
03.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

метростроевская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Роми Шнайдер (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Эпоха Аркадия 

Райкина" (0+).
10.55 К.Гольдони. "Синьор Тодеро 

хозяин" (0+).
12.55 Ольга Славникова. "Прыжок 

в длину" (0+).
13.25 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.05 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Зеленодольск (Республика 
Татарстан) (0+).

15.40 "Энигма. Василиса 
Бержанская" (0+).

16.25 Х/ф "Трест, который лопнул" 
(0+).

17.35 Неделя барочной 
музыки. "Ночь королей: 
торжественный концерт 
эпохи Людовика XIV" (0+).

18.30 "Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью" 
(0+).

18.45 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Юрий Погребничко. Линия 

жизни (0+).
21.10 Х/ф "С тобой мне жизнь 

мила" (0+).
22.35 Юрий Арабов. Линия жизни 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Юрьев день" (16+).
02.05 "Тайна Поречской 

колокольни" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

08.10 Утренняя программа 
"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 
(16+).

10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
15.00 "Учимся вместе!" (0+).
15.15 "Полосатая зебра" (0+).
15.30 Мультфильмы (0+).
15.50 Спектакль театральной 

студии "Арлекин". 
"Проданный смех" (0+). 

17.00 Т/с "Счастлив ли ты?" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Адам и Ева" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Д/ф "Путешествие по 

городам с историей" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).

23.40 "Коллеги по сцене". 
Музыкальна программа 
(12+).

00.35 Х/ф "В поисках Эрика" (16+).
02.30 Телефильм (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Т/с "Дикий" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дикий" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Ты не поверишь!" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 

Большой передел" (16+).
23.55 "ЧП. Расследование" (16+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.30 "Квартирный вопрос" (0+).
02.35 "Место встречи" (16+).
04.20 "Таинственная Россия" (16+).

Ќомга

27 октябрь
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Выстрел" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 Фигурное катание. Гран-при 

2019 (16+).
16.00 "Звезды "Русского радио" 

(12+).
18.10 Гарик Мартиросян в новом 

музыкальном проекте "Щас 
спою!" (12+).

19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" Новый сезон 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 Вячеслав Никонов и 

Дмитрий Саймс в программе 
"Большая игра" (16+).

23.45 Х/ф "Уилсон" (16+).
01.30 "На самом деле" (16+).
02.35 "Про любовь" (16+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
07.20 "Семейные каникулы" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.00 "Утренняя почта" (0+).
08.40 Местное время. Воскресенье 

(0+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 

(0+).
13.40 Х/ф "Училка" (12+).
17.50 "Удивительные люди-4" 

(12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Д/ф "Хватит травить народ. 

Кино про вино" (12+).
23.50 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

02.30 Т/с "Следователь Тихонов" 
(16+).

04.10 Т/с "Гражданин начальник" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
07.30 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 

(16+).
09.10 Х/ф "Рэмбо 2" (16+).
11.00 Х/ф "Рэмбо 4" (16+).
12.40 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 

(18+).
15.00 Х/ф "Стражи галактики" 

(12+).
17.20 Х/ф "Стражи галактики. 

Часть 2" (16+).
20.00 Х/ф "Первый мститель: 

Противостояние" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).

03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф "Воздушный извозчик" 

(0+).
09.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.30 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.10 Х/ф "Мэнсфилд Парк" (12+).
11.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.00 Письма из провинции. 

Зеленодольск (Республика 
Татарстан) (0+).

12.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе (0+).

13.10 "Другие Романовы" (0+).
13.35 Фестивальный оркестр 

Бриттена-Шостаковича (0+).
15.00 Х/ф "Гром небесный" (12+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.30 Н.Караченцов. Острова (0+).

18.10 Х/ф "Маленькое одолжение" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 Х/ф "Розыгрыш" (12+).
22.40 "Белая студия" (0+).
23.25 Концерт в парке дворца 

Шёнбрунн. Венский 
филармонический оркестр 
(0+).

01.05 Х/ф "Гром небесный" (12+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Игры сильнейших" (6+).
09.00 "Учимся вместе!" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).
10.45 "За гранью пьесы..." (12+).
11.00 "Автомобиль" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наше время - Безнен 

заман" (6+).
14.30 "Видеоспорт" (12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
15.55 Спектакль театральной 

студии "Театралика". "Гадкий 
утенок" (0+). 

17.00 Концерт (6+).
18.00 "Башваткыч" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
20.30 "Профсоюз-союз сильных" 

(12+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Баллистика" (16+).
00.35 "Песочные часы" (12+).
01.20 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 "Таинственная Россия" (16+).
06.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион". Стас 

Пьеха (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.45 "Ты не поверишь!" (16+).
22.55 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
02.15 "Жизнь как песня" (16+).
03.50 Их нравы (0+).
04.20 Т/с "Версия" (16+).

Якш¸мбе

26 октябрь
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф "Старший сын" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Старший сын" (0+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею Николая 

Караченцова. "Я тебя 
никогда не увижу..." (12+).

11.15 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Николай Караченцов. 

"Любви не названа цена" 
(16+).

13.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Реал" 
(Мадрид). Прямой эфир (0+).

15.55 Х/ф "Белые росы" (12+).
17.40 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
19.10 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

23.35 Фигурное катание. Гран-при 
2019. Прямой эфир (0+).

00.50 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+).

02.55 Фигурное катание. Гран-при 
2019. Прямой эфир (16+).

04.10 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
           (0+).
08.15 "По секрету всему свету"
           (0+).
08.40 Местное время. Суббота
           (0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"

          (16+).
13.50 Х/ф "На обрыве" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Совсем чужие" (12+).
01.00 Х/ф "Сила Веры" (16+).
04.40 "Сам себе режиссёр" (0+).
05.20 Х/ф "Арифметика подлости" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.50 Х/ф "Оз: Великий и ужасный" 

(12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 "Территория заблуждений" 

(16+).
17.20 Документальный спецпроект 

(16+).
19.20 Х/ф "Стражи галактики" 

(12+).
21.45 Х/ф "Стражи галактики. 

Часть 2" (16+).

00.20 Х/ф "Вавилон нашей эры" 
(16+).

02.10 Х/ф "Спаун" (16+).
04.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.05 Х/ф "После ярмарки" (0+).
09.10 Телескоп (0+).
09.35 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
10.05 Х/ф "Розыгрыш" (12+).
11.40 "Ассирийцы. Ладони Бога" 

(0+).
12.05 Д/ф "Дикая природа Греции" 

(0+).
13.00 Д/ф "История одной 

вселенной" (0+).
13.45 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.15 "Театральная летопись". 

Юрий Соломин (0+).
15.05 А.Грибоедов. "Горе от ума" 

(0+).

17.40 Д/с "Энциклопедия загадок" 
(0+).

18.15 Х/ф "Воздушный извозчик" 
(0+).

19.30 "Поколение, уходящее в 
вечность" (0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Мэнсфилд Парк"
          (12+).
23.40 Клуб 37 (0+).
00.35 Телескоп (0+).
01.05 Х/ф "После ярмарки" (0+).
02.10 "Тайна смерти "белого 

генерала" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Учимся вместе!" (0+).
09.15 Мультфильмы (0+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Азбука долголетия" (6+).
11.15 "ДК" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).

13.00 "Закон. Парламент. 
Общество" (12+).

13.30 "От сердца к сердцу" (12+).
14.30 "Литературное наследие"
(6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 Мистический мюзикл "Тайна 

серого замка или каникулы с 
приведениями" (6+).

17.00 "Народ мой" (12+).
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Барыс" (Нур-Султан). 
Прямая трансляция (6+).

20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН РТ-2019" (12+).
23.00 Х/ф "Бархатные ручки"
          (12+).
00.40 Х/ф "Вернусь к тебе" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 Х/ф "Криминальный квартет" 

(16+).

07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая"
           (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.10 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 "Россия рулит!" (12+).
23.05 "Международная пилорама" 

(18+).
00.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Светлана 
Сурганова (16+).

01.20 "Фоменко фейк" (16+).
01.45 "Дачный ответ" (0+).
02.55 Х/ф "Бой с тенью" (16+).

Шимб¸

           (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Спец-репортаж (16+).
          Тема дня ТК "Нефтехим" 

(16+).
           "Объектив" ТК "Нефтехим",
          (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Оз: Великий и ужасный" 

(12+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Воздушный маршал" 

(12+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

православная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Олег Ефремов (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Ласточка с острова 

Туманный" (0+).
12.00 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
12.30 "Игра в бисер" (0+).
13.15 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины (0+).
13.55 Цвет времени. Ван Дейк

          (0+).
14.05 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Колыванские камнерезы" 

(0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Х/ф "Трест, который лопнул" 

(0+).
17.35 Уильям Кристи и ансамбль 

Les Arts Florissants. "В 
итальянском саду" (0+).

18.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер (0+).

18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).
21.40 "Энигма. Василиса 

Бержанская" (0+).

22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.10 Д/ф "Ласточка с острова 

Туманный" (0+).
02.00 Д/ф "Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел"
         (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 

(16+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).

10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" 
          (16+).
13.00 Д/ф "Лучшие места в мире 

для дайвинга" (12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана
          (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "Учимся вместе!" (0+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
15.55 Спектакль детского 

театрального коллектива 
"Щелкунчик". "Алые паруса" 
(0+). 

17.00 Т/с "Счастлив ли ты?"
         (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).

20.00 "Вызов 112" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика- Наше 

дело" (12+).
23.00 Т/с "Королева ночи"
         (16+).
23.50 Х/ф "Американская дочь" 

(6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010"
          (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
          (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Дикий" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).

10.20 Т/с "Дикий" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"
          (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Ты не поверишь!" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь"
          (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 

Большой передел" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.40 "Место встречи" (16+).
02.55 Т/с "Свидетели" (16+).
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ФАЙДАСЫ ТИСЕН!

Туганлык терминнарын
беләсезме?

“Нефтехим” җәмгыятенең Ветераннар советы 
октябрь аеның 18-24 көннәрендә түгәрәк 
даталарын билгеләп үтүче ветераннарны котлый:
ГАЙФУЛЛИНА Дания Шакир кызы,
ЛАРИНА Александра Дмитриевна,
КАЗАК Нина Тимофеевна,
ХИСАМИЕВА Сәлимә Имаметдин кызы, 
ПАВЛОВА Анастасия Николаевна,
АТАКАЕВА Разита Җәүдәт кызы,
ГАЛИНА Алсу Миниҗан кызы,
ХӘБИБУЛЛИНА Гөлфия Рәдиф кызы, 
ШӘЙДУЛЛИНА Гөлчәчәк Рәүф кызы, 
ШАМБАЗОВА Гөлнур Бакир кызы, 
НӘБИУЛЛИН Нурулла Нургали улы,
ГОМӘРОВ Альфред Гали улы,
МӘРДАМШИНА Дамира Сәгыйрь кызы,
МӘРДАНОВ Илфат Хәбибелхак улы, 
ВӘЛИЕВА Фәйрүзә Насыйбулла кызы, 
НӘҖМИЕВА Минзилә Габделхак кызы, 
ЗАКИРОВ Фаил Мөзәгыйть улы,
РӘХИМОВА Җәүһәрия Гарифулла кызы, 
ЗӘЙНУЛЛИНА Рәсилә Шәмсемөхәммәт кызы,
НӘҖМЕТДИНОВА Тәлига Харис кызы, 
ТАБАЕВ Рәхим Гариф улы,
КАЛЫГИНА Таиса Антоновна,
ЗАКИРОВА Исламия Исмәгыйль кызы, 
ЗАҺИДУЛЛИН Роберт Рафил улы,
ЯРУТИН Владимир Васильевич,
РӘХИМОВА Галия Хәсән кызы,
НУРИЕВА Гөлнур Ильяз кызы,
КӘРИМОВ Рамис Ваһап улы,
ШӘРАПОВ Харис Харас улы,
ХАФИЗОВ Тәбрис Хафиз улы.

“ТСНХРС” трестының Ветераннар советы 
октябрь ае юбилярларын тәбрик итә:

МУЛЛАГАЛИЕВ Сафуан Ягъфәр улы,
ГУРОВА Нина Александровна,

КОЛИСНИЧЕНКО Нина Леонтьевна,
МЕРЯСЕВА Надежда Сергеевна,

БОГАТОВА Мария Александровна,
МИНАБОВ Мәсхүт Кыям улы,

ВАШУРИН Владимир Петрович,
ПУЧКИН Александр Анатольевич,

ТУТАБИЕВА Илүсә Нурислам кызы,
ОГОРЕЛЬЦЕВА Сания Нургали кызы.

ООО «УАТ-НКНХ» администрациясе 
һәм профсоюз комитеты октябрь 

аеның 17-23нче көннәрендә 
түгәрәк даталарын билгеләп үтүче 

хезмәткәрләрен котлый:

ӘМИРОВ Радик Рәкыйп улы, 
ЛОБОВ Виктор Николаевич, 

ХАҖИЕВ Марсель Рафаэль улы,  
БАТРАКОВ Сергей Евгеньевич,  

ГӘРӘЕВ Рөстәм Флүс улы.
Адонис весенний -
утчәчәк, сАры умырзАя

Имбир -
ютәлдән ярдәм

Ютәл үзәккә үтсә, имбир-
ле чәй коткарачак. 4 аш кашы-
гы вак итеп уылган имбирне 2 
литр суда 10 минут пешерәбез 
дә, бераз суынгач, 6 аш кашыгы 
бал яки 4 аш кашыгы әфлисун 
согы кушып, җылы килеш эчә-
без. Теләге булган кеше сөт тә 
куша ала. Сүз уңаеннан: имбир 
микробларны үтерә, кан әйлә-
нешен яхшырта, иммунитетны 
ныгыта, ялкынсынуны һәм авы-
ртуны баса, какырыкны купта-
ра, температураны һәм кан ба-
сымын төшерә, тынычландыра. 
Шулай да ашказаны һәм уни-
кеилле эчәк җәрәхәте, гепатит, 
аритмия, аллергия булганда, 
имбир белән дәваланырга яра-
мый. Ул диабетка каршы һәм 
йөрәк даруларының тәэсирен 
дә көчәйтә. Ике яшькә кадәр-
ге балаларга имбирле дарулар 
бирү тыела.

Абзый – әтинең яки әнинең бертуган ир туганы (дядя)
Җиңги – бертуган абыйның хатыны (тетя)
Түти, түтәй – әтинең яки әнинең бертуган хатын-кыз туганы (тетя)
Җизни – бертуган апаның ире; кан туган апаңның (түти) ире (зять)
Каениш – хатынның үзеңнән яшьрәк ир туганы (шурин)
Каенапа – хатынның бертуган апасы (свояченица)
Балдыз – хатынның бертуган сеңлесе (свояченица)
Баҗа – хатынның апасы яки сеңлесенең ире (свояк)
Каенага – иргә карата хатынның абыйсы яки энесе (деверь, шурин) 
Каенигәч – ирнең апасы (свояченица, золовка)
Каенсеңел – ирнең сеңлесе (золовка)
Кияү – кызның ире (зять) 
Килен –
1. улының яки энесенең хатыны
2. яңа гына кияүгә чыккан яшь хатын
3. өлкән буынның яшь буын
хатыннарына дәшә торган сүзе  (сноха)

Б¸хетне»
бер ¿лгесе

Чәй эчә икәү соңлап,
Самавыр җыры тыңлап.
Маңгайлардан тама тир,
Чыга булыр тәннән чир.

Сөлгеләрне сыкканчы,
Самавырны екканчы.
Бер самавыр гына  
                          җитмәс
Әле болар купканчы.

Үз җиренең чишмә суы,
Үз халкының тәм-томы.
Коелырга ошамаган
Әле боларның комы.

Ни дисәң дә, шәп күренеш
Бу татулык билгесе.
Бәхет диеп әйтмәсәм дә,
Бу - шуның бер өлгесе.

Рифкать ИМАЕВ


