
Т??лекне? ??р с?гате, алар ?чен эш с?гате

1980 елдан башлап сентябрьне? беренче якш?мбесенд? Нефть  ??м газ с?н?гате
хезм?тк?рл?ре к?нен билгел?п ?т?без. 
Мордовияд? д? бу к?нне х?рм?тл?п ?ттек. Нефть ??м газ тармагы хезм?тк?рл?рене?
??н?ри б?йр?ме быел ул ?леге м?рт?б?ле ??н?р иял?ре к?не игълан ител?г? 50 ел тулу
юбилее бел?н ?зенч?лекле. Матур юбилейга ??ркемне? яхшы к?рс?ткечл?р бел?н
килерг? тел?ве б?йр?мне тагын да ?анландырды. 
Республика газчылары халыкка, коммуналь-к?нк?реш ??м с?н?гать предприятиел?рен?
?злексез газ бир?не т?эмин ит?л?р. Б?ген з??г?р ягулыкны? безне? ?йл?рг? даими
килеп торуына к?негеп беттек, аны? куркыныч булуы турында уйлап та карамыйбыз. ?
бит газ хезм?тк?рл?рне? тел?с? нинди ситуацияд? оператив эшл??л?ре ?чен р?хм?т
белдер?е юкка гына т?гел.       Янгын килеп чыкканда да газчылар б?ла урынына
беренчел?рд?н булып килеп ?ит?л?р. Газ хезм?тк?рл?рене? ?з эшл?рен? ?аваплы
карап, барлык профилактик чараларны вакытында ?тк?реп, гад?тт?н тыш
ситуациял?рд? оператив эшл??л?ре н?ти??сенд? без з??г?р ягулык бел?н эш итк?нд?
бернинди д? у?айсызлыклар тоймыйбыз.
Тыйнак кына ?з хезм?тл?рен ?т??че ?леге ??н?р иял?рене? газга б?йле килеп туган
гад?тт?н тыш х?лл?рд? ?зл?рене? фидакарьлекл?рен к?рс?т?л?ре, аларны? ??н?ри
осталыклары югары д?р???д? булуларына бер к?рс?ткеч булып тора.
Оештырылган б?йр?мд? ООО “Газпром трансгаз Нижний Новгород» генераль
директоры Вячеслав Югай исеменн?н газчыларны ЛПУМГ Торбеево филиалы
(“Торбеевское линейное производственное управление магистральных газопроводов»
филиал ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород”) начальнигы т?брик итте.
Оешманы? газ хезм?те эшен анализлап, ул эчке м?сь?л?л?рг? тукталды ??м Торбеево
филиалы коллективында 750 белгеч ?з эшл?рен? ?аваплы караган, бу ?лк?д? озак
еллар хезм?т куйган тырыш хезм?тк?рл?р эшл?вен ассызыклады. Торбеево ЛПУМГ-
филиал ООО “Газпром трасгаз Нижний Новгород»  ягулык-энергетик комплекска олы
хезм?т ?леше кертк?н Кадошкино районындагы Большие Поляны авылы газ станциясе 5
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разрядлы операторы Али Мубин улы Долотказин Россия Федерациясе энергетик
министры Р?хм?те - Благодарносте бел?н б?л?кл?? мо?а д?лил булды. Матди б?л?к т?
каралган: биш оклад к?л?менд? акча. 
Али Мубин улы Долотказин гомере буе туган авылында яш?п хезм?т ит?. Барлыгы кырык
еллардан арткан эш стажы бар. М?кт?пт? укыган чакта сабакташларыннан шук к??елле,
хезм?тч?нлеге бел?н аерылып торган. Ул оста машина й?рт?че д?. 1987 елда аны? эш
т?ре ?зг?р?, ч?нки Большие Поляны авылында газ бел?н т?эмин ит? станциясе ачыла. 
Али Мубин улы тормыш ипт?ше Рауза Айса кызы Долотказиннар Торбеевода я?а
белгечлекк? укып кайталар да ?и? сызганып эшк? кереш?л?р. Шулай белемн?рен
камилл?штер?-камилл?штер? эшлил?р. Эшл?ре - шактый кыен, ?аваплы ??м фидакарь
хезм?т. К?н саен безне? ??рберебезне? куркынычсызлыгын ??м и?тимагый иминлеген
т?эмин ит?г? б?ял?п бетергесез зур ?леш керт?л?р. Эшк? у?ган, укырга тырыш Роза
Айса кызыны? да шул ук станцияд? озак еллар тырышып хезм?т итк?н ?чен б?л?кл?ре
бар. Хезм?тт? д?, тормышта да сынатмый яшил?р алар. Г?з?ллекне яратучы Рауза
ханым бакчасы ч?ч?кл?р бел?н тулы. Матур йортларында матур гаил? яши. Али Мубин
улы тормыш ипт?ше Рауза Айса кызы бел?н бер ул - Рушан, бер кыз бала - Рушания
т?рбиял?п ?стер?л?р: б?ген аларны оныклары шатландыра. 
Нефть ??м газ с?н?гате хезм?тк?рл?ре ??н?ри б?йр?мн?рен югары н?ти??л?рг?
ирешеп, алдагы ?сеш программаларын у?ышлы тормышка ашырып каршы ала. Тырыш
хезм?тл?рен ?ит?кчел?ре к?р? ??м б?л?кли; тагы да зур у?ышларга ирешерг? язсын. 
Аларга нык с?лам?тлек, гаил? б?хете, тыныч р?х?т тормыш телибез.
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