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Быел үзенең 50 еллык юбилеен 
билгеләп үтәчәк Түбән Кама 
“Нефтехим” акционерлык 
җәмгыяте – Европаның иң зур 
нефть химияләре 
компанияләре унлыгында! 
Продукция җитештерү 
күләмен арттыру нәтиҗәсендә, 
2016 елда 153 миллиард сум-
нан артыграк табыш алган, саф 
табыш 25,1 миллиард сум 
тәшкил иткән. Сәнәгать 
җитештерүенең үсеш темпы 
102 процент тәшкил иткән...

Бу – язмышы Түбән Кама “Неф-
техим” акционерлык җәмгыяте 
белән үрелгән, төрле елларда 
предприятиедә эшләгән түбәнка-
ма лыларның тырыш хезмәт нә ти-
җәсе, горурлыгы. Андый шә һәр-
дәшләребез арасында Наилә һәм 
Наил Гыйльметдиновлар, аларның 
туганы Әлфия Нигъмә това да бар.

Наилә белән аның апасы Әл-
фия икесе дә шәһәребезнең 1нче 
мәктәбен тәмамлаганнар. Химия 
дәресләрен аеруча яратулары да, 
ул заманда химкомбинатта эшләү-
нең абруйлы саналуы да кызларны 
химия-техно логия институтына 
китерә. Әл фия үзебезнең шәһәр-
дәге югары уку йортында кичке 
бүлектә укый. Ә бөтерчектәй җитез 
сеңлесе Наилә югары белем алу 
өчен Казанга ук китеп бара. 

Әтиләре Хәниф эшли торган 
ТЭЦта башта – буяучы өйрәнчеге, 
аннан соң сызымчы булып бер-
никадәр эшләргә өлгергән Әлфия 
Нигъмәтова “Нефтехим”га берен-
че мәртәбә аяк басканда, гоме ре-
нең кырык елга якыны шул пред-
приятиедә үтәр дип  уена да китер-
мәгәндер. Биредә геләр кызның 
җитдилеген дә, тәвәккәллеген дә 
бер карауда ук күреп алалар. Шуңа 
да техник контроль бүлеге началь-
нигы Нина Бутенко аны әзер 
продукциягә күзәтчелек төркеме 
лаборато рия сенә җибәрә. Төркем 
җитәк чесе Роза Рамазанова кызны 
үз баласыдай кочаклап ук ала: 
“Хәзер ниләр эшләргә тиеш ле-
геңне күрсәтәм. Бүген үк төнге сме-
нага чыгарсың”... Шулай итеп, егер-
ме яшьлек Әлфиянең озын да, 
җаваплы да, яңалыклар белән кы-
зыклы да булган хезмәт юлы баш-
лана. Бер-бер сменада җитеш-
терелгән продукциянең утызар 
килограммын физик-ме ханик сы-
нау өчен тикшерергә алалар. Сә-
гать ләр дәвамында про дукцияне 
күз уңыннан үткә рәләр, брак ки-
тәргә тиеш түгел! Барысы да рәс-
миләштерелеп, журналга теркәлеп 
барыла. Әле бит алты ел буе 
кичләрен институтка лекцияләргә 
йөрисе, имтиханнар тапшырасы 
да була. Үҗәт кыз техник минимум-
ны да җиңел бирә, технология бу-
енча имтиханны да яхшы тапшыра. 
Эшлә гәнне, тырышлыкны күрә 
торган заман була. Хәер, профес-
сионаллар гына тупланган Түбән 
Кама “Нефтехим”да бу хәзер дә шу-
лайдыр. Эшли башлавына биш ел 
тулганда, Әлфияне смена инжене-
ры итеп куялар, күп тә үтми, ул өл-
кән инженер вазыйфасын үти баш-
лый. 1998 елда инде Әлфия Нигъ-
мәтова техник контроль идарә се-
нең (УТК) 3601нче цехы начальни-
гы урынбасары итеп билгеләнә 

һәм лаеклы ялга киткәнче шул ва-
зыйфаны башкара. Хезмәт юлында 
төрле чаклар – шатлыклар да, 
авырлыклар да була, әлбәттә. 

“Иң авыры – производствоны 
эшләтә башлау. Әзер продукцияне 
төяп озату да җиңелләрдән түгел. 
Әмма эшебез мавыктыргыч иде, – 
дип сөйли Әлфия Хә нифовна. – По-
листрол производствосы сафка 
басып эшли генә башлады, тотын-
ды яңгыр коярга, әйтерсең, болы-
ты белән төште. Безнең завод уйсу-
рак җирдә урнашкан. Бина эченә 
су керә башлагач, утысүнде. 
Ашыга-ашыга, барлык приборлар-
ны өскә күтәрә башладык. Аяктагы 
туфлиләрне резин итек ләргә ал-
маштырдык. Өлгердек, чөнки кол-
лектив бердәм, җитәк челәр дә га-
ди хезмәт кешесенең кадерен белә 
иделәр. Техник контроль идарәсе 
начальнигы Тамара Шаталова, цех 
начальнигы Светлана Жукова ке-
бек тәҗ рибәле остазлар кулы 
астында эшләве бик җиңел иде, 
гәрчә эш авыр булса да”. 

Эш урынындагы тәртипкә, эчке 
кагыйдәләрнең төгәл үтә ле шенә 
аеруча зур игътибар би релә, кат-
лаулы производствода шунсыз 
мөмкин дә түгел инде. Берсендә 
Венгриядән килгән цистернаны, 
“некондиция” дип, Әлфия бракка 
чыгара. “Ничек инде ул чит илдән 
килгән продукт сыйфатсыз булыр-
га мөмкин?! Чакырырга! Аңлат-
сын!” Эштән соң гына кайтып, йок-
ларга яткан җи реннән, төнлә уя-
тып алып китә ләр аны. Әмма 
бутилен-бутадиен фракциясе ана-
лизы Әлфиянең хаклыгын рас-
лый... Төн уртасыннан алып, икен-
че көннең төш вакыты җиткәнче, 
аңлатма язарга туры килә. Әмма 
андый хәлләргә карап кына 
Әлфиянең эштән күңеле суынмый.

 Еллар дәвамында ирешелгән 
осталык, үз хезмәтендә камил лек-
кә омтылыш, вакыты җиткәч, 
Әлфиянең үзен дә коллективка 
килгән һәр яшь белгеч өчен олы 
киңәшчегә, сер сыяр кешегә әй-
ләндерә. Химкомбинаттагы бик 
күпләр кебек ул пред прия тиедә 

үзен өендәгедәй иркен хис итә. 
Өйдәгедәй дигәннән, аның 

сеңлесе Наиләне дә язмыш, ерак 
Новосибирск якларыннан уратып, 
үзебезнең Түбән Камага, апасы эш-
ли торган химкомбинатка китерә. 
Язмышка ничек ышанмыйсың, ди 
инде?! Казан химия-технология 
институтында диплом яклаган 
көнне башы күккә тиярдәй булып 
очынып йөрүче Наиләне язмыш 
гомерлек яры булачак Наил атлы 
егет белән очраштыра. Исемнә ре-
нә кадәр охшаш булган егет белән 
кыз йөрәгендә санаулы мизгел-
ләрдә олы хис туып өлгерә. Оч-
рашуларының икенче көнендә үк 
поезд Наиләне ерак Себер якла-
рына алып китә, ә Наил – Түбән Ка-
мага, үзе инде җиде ел эшли тор-
ган химкомбинатка кайта. Кайта 
һәм, ныклы бер карарга килеп, 
Наиләнең әти-әнисе янына кызла-
рының кулын сорарга бара. Бу 
1975 елның 1 августы була. Әтисе 
Хәниф тә, әнисе Асия дә егетне бер 
күрүдә үк ошаталар... Үз туена кай-
ту өчен, эш урыныннан Наиләгә ба-
ры берничә көнгә генә ял бирәләр. 
Кеше кешесе булгач, “юллама бу-
енча килдең, эшлисе елларыңны 
тутыр” дип, беркем дә каршы килә 
алмый. Шулай итеп, Наилә ире 
янын, Түбән Камага кайта. 

“17 февральдә химкомбинатка 
эшкә урнаштым. Лаклар, буяулар 
белгечлеге алган булсам да, би-
шенче разрядлы лаборант итеп 
куйдылар. Ярты елдан смена инже-
неры итеп күчерделәр. Бик актив 
идем, – дип искә ала ул чакларны 
Наилә ханым. – Наилгә Вахитов 
урамындагы 27а йорт фатирыннан 
бер бүлмә бирде ләр. Анда өч гаилә 
яшәдек! Без нең бүлмә – 12 кв м, 
кемнекедер әле 9 гына иде. Ярты 
елдан соң ике бүлмәле фатирга 
күчендек. Ленарыбыз шунда туды. 
Бер елдан эшкә чыктым. Улым 
йөриячәк бакча төзелеп кенә ята. 
Өч айлык баласы белән өйдә уты-
ручы бер хатынга йөрттем. Беркем 
ярдәм итмәде. Тормышта барысы-
на да үз көчебез, үз тырышлыгы-
быз белән ирештек”.

Моны 1998 елдан 3603 нче цех-
ны җитәкләүче Наилә әйтә. Ә бит, 
гадәттә, ул вазыйфаны цех началь-
нигы урынбасары булып эшләгән 
кешеләргә ышанып тапшыралар. 
Наиләгә исә, 42 белгече булган 
лабораториядән соң, 350 кешелек 
коллективны җитәк ләргә туры 
килә. Өстәвенә үзе өчен өр-яңа 
булган стирол производствосы! 
Монда да беренче урында – шул ук 
каты таләпләр, тәртип. Коллектив 
хатын-кызлар дан гына торса да, 
бердәм һәм үзара ярдәмчеллеге 
белән аерылып тора. Наиләнең 
үзен гади тотуы, белмәгән нәрсә-
ләрне үз кулы астындагылардан, 
әйтик, шул ук лаборантлардан со-
рауны түбәнлеккә санамавы, кеше-
лекле булуы да коллектив бердәм-
легенә этәргеч булгандыр, мөга ен.

Цех начальнигы Наиләнең 
түгел, әле химкомбинатта эшли 
генә башлаган яшь әнинең иртә 
таңнан нәни улы Ленарны уятып, 
йөгерә-йөгерә бала караучыга 
илтүен, шул кызулык белән вахта 
автобусы тукталышына ашыгуын 
күз алдына китермәкче булам. Ни-
чек җитешкәндер дияр идең, ару 
белмәс яшьлеккә җитезлек тә, 
өлгерлек тә хас. Ул чорда әле 
транспортта бушлай йөрү дигән 
нәрсә булмый. Автобуска – 5, трам-
вайга 3 тиен түлиләр. Аның кара-
вы, зарарлы производствода эш-
ләүчеләргә дәва-профи лак тик тук-
лану өчен талонга ка дәр бирелә, 
хәтта “икенче сет ка”дагыларга да 
бушлай сөт өләшенә... 

Наиләдән аермалы буларак, 
ире Наил көндезләрен генә эшли. 
Әмма эше нинди була! Түбән Кама 
“Нефтехим” коллективындагы 25 
мең кешенең хезмәт хакы алу-
алмавы Наил Рәхмәтулла улы 
Гыйль метдиновның тырышлыгы-
на, сәләтенә бәйле була. Чөнки 
аның Түбән Кама “Нефтехим” акци-
онерлык җәмгыяте генераль 
директорының коммерция буенча 
урынбасары вазыйфасын башкар-
ган чоры илдәге үзгәртеп кору ел-
ларына туры килә. Һич бетмәс ко-
мандировкалар. Кара төндә өйгә 

кайтып җитүгә, иртәгәсен тагын – 
юлга, тагын әзер продукцияне са-
тып алырга сәләтле предп рия тие-
ләр эзләп, ил гизүләр... Күпләр 
хәтер лидер әле, “тере акча” дигәне 
тәмам онытылган, исәп-хисап бар-
терга корылган авыр елларны... 

Ул вакытлар артта кала, уллары 
Ленар һәм кызлары Ләйсән үсеп 
җитә. Икесе дә әти-әнисе юлын 
сайлыйлар. Шәһәребездәге 25нче 
гимназияне тәмамлаган Ленар чы-
гарылыш имтиханнары нәтиҗәсе 
буенча сынаусыз-ни сез генә НХТИ-
га укырга керә. Башлы егет бер-
бер артлы технология һәм икъти-
сад факультетларын тәмамлый. 
1998 елдан башлап унике ел дә-
вамында “Неф техим”ның 1141нче 
цехында сәүдә бүлеге белгече бу-
лып эшли. Шул ук цехта техник 
идарә инженеры вазыйфасындагы 
хатыны Виктория белән алар 
хәзерге вакытта Казанда яшиләр. 

Наил белән Наиләнең кызлары 
Ләйсән исә ТИСБИда икътисадчы 
белгечлеге алып чыккач, Ленар 
эшли торган цехка абыйсыннан 
бары бер генә елга соңрак урнаша. 
Хәзерге вакытта Ләйсән – “Нефте-
хим” акционерлык җәмгыятенең 
сәүдә департаментында әйдәп ба-
ручы икътисадчы! 

Кем белә, бәлки, әле киләчәктә 
Наил белән Наиләнең дүрт оныгы 
да химиклар нәселе дәвам чылары 
булыр. Ул вакытта инде Гыйльмет-
диновлар нәселенең Түбән Кама 
“Нефтехим”дагы гомуми эш стажы 
хәзерге 113 елдан күпкә артып 
китәр. Хәер, әле бит без монда 
Наиләнең апасы Әлфия белән бер-
туган энеләре Фәритнең эш елла-
рын исәпкә алмадык. Аларын да 
кушсак, барлыгы 186 елга җыела! 
Быел үзе нең 50 еллык юбилеен 
билгеләп үтәчәк Түбән Кама “Неф-
техим” акционерлык җәмгыяте 
коллективындагылар хезмәтләре 
соклануга лаеклы мондый гаилә 
династияләре белән хаклы рәвеш-
тә горурланадыр. 
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