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Пуçламăш утăмсем, 
çăмăл килмен вĕсем

Район территорийĕнче вырнаçнă хăватлă 
«Сеспель» предприятийĕн историйĕ 1988 çул-
та  пуçланнă.  Малашлăха пăхакансем _ ăна 
пуçаракансем _ пысăк технологиллĕ бизнеса 
алла илсе  ĕçлес ĕмĕт тытнă. Вĕсем Шупаш-
карти приборсем тăвакан заводпа  «Дельта-С» 
компьютер пуçтарас тĕллевлĕ пулнă. Акă  
1000 ытла компьютер пухнă та ĕнтĕ. 

Предприяти ĕçĕ самай аталанса пыни курăн-
нă. Ăнăçупа хавхаланнăран, пуçаруçăсем   
Муркаш районĕнче çĕнĕ завод тума  5 гектар 
çĕр илме шухăш тытнă. Çапла «Сеспель» 
предприятин районти чи малтанхи утăмĕсем 
таса уйра таса хутран пуçланнă.  «Сеспель» 
ят та ахальтен кăна тухман, вăл _  çурхи пĕр-
ремĕш чечек ячĕ. Çуркунне çитнине пĕлтере-
кен пĕрремĕш чечек предприятие малашне 
ешерсе аталанма май туса пама  тивĕç пулнă.  

Паллах, ăнăçлă малашлăх валли тĕрĕс 
бизнес шухăшлавĕ кирлĕ. Çĕршывăн аталан-
са пыракан çĕнĕ экономикине çăнăх, цемент 
йышши тавар турттарма çурма прицепсем 
çитменни палăрнă. Çав çулхинех хастарçăсен 
ушкăнĕ çак шухăша вăя кĕртес тĕлĕшпе тех-
ника документацийĕсене тишкерсе хатĕрленĕ.     

Çапла 1999 çулхине  1800 тăваткал метрлă  
икĕ ангарта пĕрремĕш  3 цистерна кун çути кур-
нă.  Тепĕр виçĕ çултан  хатĕр продукци  йышĕ 
58  единицăна çитнĕ.  2004 çулта механика 
цехĕ хута кайнă, тĕрлĕ компанипе килĕшÿ туса 
ĕçлесси анлăланса пынă, продукци хатĕрлесе 
кăларасси çулталăкне  çĕре яхăн çитнĕ.  Ры-
нок системинче ура çинче çирĕп тăрас тесе 
коллектив тăтăшах çĕнĕлĕхсен уçлăхĕнче 
пулма тăрăшнă. Тепĕр çулта плазмăпа каса-
кан машина туяннă. 

2008 çулхи тĕнче кризисĕ «Сеспель» пред-
приятишĕн усăллă пулнă кăна, маларах  тума 
пуçланă 6000 тăваткал метрлă 4 номерлĕ тĕп 
цеха çĕклессине вĕçленĕ. Унта ротаци станокĕ 
ĕçлеме тытăннă. Çакă тепĕр çулхине бензин, 
битум турттаракан техника валли издели 
хатĕрлессине  çул çунă. 

Йывăрлăхсемсĕр те мар, 2009 çулхи кăрлач 
уйăхĕнче пĕтĕмпе те икĕ цистерна туса кăлар-
ни те пулнă. Ĕçпе тивĕçтерекен центр çынсене 
вăхăтлăх ĕçе явăçтарма пулăшнă, патшалăх 
хута кĕнипе кредит илме май килнĕ. Çапла 
майпа производствăна кăна мар, коллектива 
та сыхласа хăварнă, продукци ассортиментне 
70 процент таран анлăлатнă, халĕ вара кунта 
тулли хăватпа ĕçлеççĕ. Çав çулсенче кризис 
тĕрĕслевне пула чылай предприяти-организа-
ци йывăрлăхран тухайман пулсан, «Сеспель» 
предприяти  çĕршыв производствине ырă 
шанăç пачĕ.  

Тухăçлă малашлăх
2010 çулхине предприятие Ростехнадзор 

ирĕк панă хыççăн  завод хими хутăшĕсем, 
шĕвĕ газ,  çавăн пекех тĕксĕм тата çутă  
нефть продукчĕсем  турттармалли цистер-

нăсем  кăларма тытăннă. Çавна май вĕсене 
туянакан тăруках йышланнă, вĕсемпе хими 
комбиначĕсем, нефть кăларакан тата тирпей-
лекен  компанисем кăсăкланма, килĕшÿсем 
тума пуçланă. Çав çулхине предприяти çĕнĕ 
йышши лаборатори уçнă. Çакă аталанăвăн 
тепĕр тапхăрĕ пулнă, коллектив тепĕр пусăм 
çÿлелле улăхнă. Ку йышши издели хатĕрлес-
сипе Ростехнадзор  аккредитацине  тивĕçнĕ 
предприяти Раççейре «Сеспельсĕр» пуçне 
урăх çук. 

Тĕпре - тĕнче стандарчĕ
Асăннă производство тĕнчери пахалăхăн 

стандарчĕсене  тĕпе хурса экономикăн  тĕр-
лĕ секторĕ _ транспорт,  строительство, ял 
хуçалăхĕ,  нефтьпе газ комплексĕ, хими, 
апат-çимĕçпе тирпейлекен промышленноç _ 
валли  ятарлă цистернăсем янтăласа кăла-
рать. Халĕ çулталăкра вĕсем  1200 издели 
туса кăлараççĕ. Саккас паракан вара питĕ 
нумай. Кунта тирпейлĕ тата виçеллĕ, энер-
ги перекетлес, хутса ăшăтас,  инфратытăма  
тытса тăрас тăкаксене  пĕчĕклетесси  пысăк 
пĕлтерĕшлĕ.  Çакăнта ĕçе кĕртнĕ хальхи 
электронлă хÿтĕлев системи  Германирипе 
пĕр шайра. 

«Сеспель» _  Хĕвел Анăç Европăри чи вăй-
лă брендсемпе  пĕр ретре. Хăш-пĕр позицире 
вăл чи малтисен шутĕнче.  Чăваш логотипĕл-
лĕ цистернăсене вара Раççей автотрассисем  
çинче кăна мар, ют çĕршывсен çулĕсем çинче 
те курма пулать: Швеци, Монголи, Казахстан, 
Таджикистан, Узбекистан тата ытти те.

 Хăшне-пĕрне тен тĕлĕнмелле пек те туй-
ăнать пулĕ. Акă, тĕслĕхрен,  тиев турттар-
малли цистернăсен чашăкĕсене кунта пĕтĕм-
пе те 7 минутра хатĕрлеме май килет. Ĕçре 
çĕнĕрен те çĕнĕ технологипе ĕçлени  про-
дукци пахалăхĕ тата ăна хатĕрлесе кăларас 
калăпăш çине пысăк витĕм кÿрет, ĕç хăвăрт-
лăхне палăрмаллах ÿстерет.  Кунти хăш-пĕр 
технологи тĕнче шайĕнче те сахал. Малтанхи 
çулсенче цистернăн пĕр çĕввине тума 8 сехет 
кайнă пулсан, çĕнĕ технологипе ăна 8   мину-
тра ăсталаççĕ. Çавăн пекех сварка тунă чух-
нехи сиенлĕ хутăш тухасси те палăрмаллах 
чакнă. 

Кунта усă куракан йышши технологипе 
пысăк хăвăртлăхлă çар карапĕсем (Боинг 
Дельта, Спейс Икс) тунă çĕрте усă кураççĕ. 
Пĕрремĕш пусăмри Спейс Шаттл карапăн 
çунтармалли-сĕрмелли цистернисене те 
çакăн евĕрлĕ  технологипе ăсталанă иккен. 
Апла пулсан çак кăткăс ĕçре «Сеспель» пред-
приятие пионер теме пулать. 

Продукци ăсталамалли  материал çийĕсе-
не  çусенчен тасатма пысăк  пусăмпа килекен 
шывпа усă кураççĕ, вăл 1000 атмосферпа 
танлашать. Хатĕр продукци пахалăхне кун-
та компьютер мелĕпе, лазер пулăшăвĕпе 
тата ытти мелпе тĕрĕслеççĕ. Тĕнчипе те кун 
пек цистернăсем  хатĕрлекен сайра. Пред-
приятире  Италире, Швейцарире, СШАра, 

Германире, Австрире, Японире  туса кăлар-
нă паха йышши оборудовани вырнаçтарнă. 
Предприятире çынсен чылай ĕçне роботсем 
пурнăçлаççĕ. Вĕсем лазер пайăркипе тимĕр 
касаççĕ,  хатĕр продукцие сăрлаççĕ тата ытти 
те.

Ума чикĕ лартман
Предприятин конструктор базинче 180000 

тĕрлĕ деталь, çулсерен 6 çĕнĕ йышши ци-
стерна  шухăшласа кăлараççĕ, деталĕн 
25 процентне çĕнетеççĕ.  2018 çул вĕçĕн-
че «Сеспель» предприяти  «Повышение 
производительности  труда и поддержка 
занятости» наци приоритет программине 
çĕршыври «пĕрремĕш хум» предприятисен 
йышĕнче хутшăнма тытăннă. Кăçалтанпа 
программа проект шайĕнче пурнăçланса 
пырать. 

Предприятире «Федеральный центр ком-
петенций в сфере производительности  тру-
да» коммерциллĕ мар  автономлă пĕрлешÿ 
(ФЦК) эксперчĕсем тимлеççĕ. Вĕсем ертсе 
пынипе  кунта производствăна çухатусем-
сĕр тата эффективлăрах йĕркелессипе 
тăрăшаççĕ. Кунта тĕнĕл агрегачĕсем кăлар-
малли проект пилот проекчĕ шутланать. Ĕç 
вырăнĕсене пур енлĕ  ăнăçлă усă курнипе 
участокри ĕç тухăçлăхĕ  икĕ хут майлă  ÿснĕ. 
Маларах асăннă программăпа ĕçлеме пуç-
личчен  талăкра вăтамран 2,5 тĕнĕл агре-
гачĕ туса кăларнă пулсан, виçĕ уйăх иртнĕ 
хыççăн  _ 5 механизм таран. Ĕç йĕркелĕвĕн 
çак меслетне ытти участокра та вăя кĕртсе 
пыраççĕ. 

ФЦК  тата «Сеспель» тунă килĕшÿ ĕç 
тухăçлăхне  малтан 10 процент таран, икĕ 
çулта пурĕ _  15 процент таран,  виçĕ çулта 
30 процент таран ÿстерме май парĕ.  Кунран-
кун аталанса пыракан предприятире çак 
вăхăт тĕлне    700 яхăн     çын вăй хурать.  
Вăл шутра пысăк квалификациллĕ свар-
щиксем 100 ытла çын. Автоцистернăсем 
туса  кăларакансемсĕр пуçне территоринче 
çурт-йĕр таврашĕнче юсав ирттерекенсем, 
тĕрлĕ оборудование вырнаçтаракансем, 
вĕсене кирлĕ  шайра тытса тăракансем, ка-
дрсене вĕрентсе пыракансем тата ытти ĕçе 
йĕркелекен пур. Предприятинчи пĕр уйăхри 
вăтам шалу калăпăшĕ  40 пин тенкĕпе тан-
лашать. 

 2014 çулхине предприяти картишĕнчен 
1000 хатĕр издели тухнă. Коллектившăн 
ку та чикĕ мар.  Ĕçлекенсем кунсерен 40 
тоннăна яхăн металран тĕрлĕ издели туса 
кăлараççĕ. 

Алюмини - 
паха йышши металл 

Кивĕ цехсенче  цистернăсене хĕç тимĕр-
тен  тунă пулсан,  халĕ вĕсене алюмини-
рен ăсталаççĕ. Ку материал хакĕ сахал 
мар пулин те,  паха енĕсем чылай. Пĕлет-
пĕр ĕнтĕ, алюмини йывăрăшĕ пĕчĕк, чы-
лай çула пырать, тутăхмасть тата ытти те. 
Хăй пахалăхне чакарман продукцие тавар 
туянакан кăмăллать. Унран ăсталанă ци-
стерна 25 çула чăтать. Палăртмалла, вăл 
вăхăта автомашина хăй те кивелсе çитет. 
Алюмини çăмăл пулнипе тиев калăпăш-
не пысăклатма пулать, çапла майпа сĕр-
мелли-çунтармалли материал та пере-
кетленет. Алюминирен тунă материала 
пăрахăçласан та унпа иккĕмĕш хут усă 
курма пулать. Акă, тĕслĕхрен, хурçăран 
тунă пĕр маркăллă цистерна  8840 кило-
грамм таять пулсан, алюминирен ăстала-
ни _ 4250 килограмм. Иккĕшĕн хушшинче 
пысăк уйрăмлăх пулчĕ, ăна 220 ĕç кунĕ 
(рейс) çине хутласан 1000 тонна  пулать 
е çавăн чухлĕ çулталăкра тÿлевсĕр тиев 
пурнăçланать.  2007 çулта конвеертан 
пĕрремĕш алюмини цистернăсем тухнă, 
çав çулхине вĕсене 400 единица таран 
сутлăха кăларнă. 

Район аталанăвĕнче  
тÿпе пысăк  

2018 çулта районĕпе продукци пĕтĕмĕшле 
5 миллиард та  594 миллион тенкĕлĕх 
туса кăларнă, 4 миллиард та  804 миллион 
тенкĕлĕх _ промышленноç продукцийĕ.  Вăл 
шутра «Сеспель» предприятире  3 милли-
ард ытла  тенкĕлĕх. Пĕтĕмĕшле продукци 
калăпăшĕнче  çуррине ытла асăннă пред-
приятире туса кăларнă. Апла пулсан вырăн-
ти бюджета килекен укçа-тенкĕ калăпăшĕ те 
пĕчĕк мар.  

Раççейри «Объединение производите-
лей, поставщиков  и потребителей  алюми-
ния» ассоциаци «Развитие компетенций  по 
сварке алюминия» ятпа çулленхи  иккĕмĕш 
семинара  Чăваш Енре ирттерни «Сеспель» 
предприяти ĕçĕ-хĕлĕпе те тачă çыхăннă. Им-
порт продукцине  хамăрăннипе ылмаштарас 
тĕлĕшпе Раççей Федерацийĕн  Президенчĕ 
Владимир Путин лартнă задачăсене  респу-
блика ăнăçлă  пурнăçласа пынинче асăннă 
предприяти тÿпи те  пысăк.   

30 çул - анлă çул
Иртнĕ çулхи октябрь уйăхĕнче предприяти 

30 çулхи юбилейне анлăн паллă турĕ. Юби-
лей çулталăкĕ тепĕр самантпа та асра юлчĕ. 
Республика кунĕ умĕн иртнĕ çулхи июнĕн 
23-мĕшĕнче  предприяти иккĕмĕш производ-
ство лаптăкне уçрĕ.  Савăнăçлă мероприятие 
Чăваш Республикин Пуçлăхĕ Михаил Игнать-
ев, РФ Патшалăх  Думин депутачĕсем  тата 
ытти сумлă хăна хутшăнчĕç. 

Предприятин  иккĕмĕш производство 
цехне хута яни вăл  _ танк-контейнерсем 
туса кăларассипе ĕçе кĕртнĕ 500  миллион 
тенкĕлĕх инвестици проекчĕ, республикăра 
чи пĕлтерĕшлисенчен пĕри.  Кунти про-
изводство лаптăкне татах та анлăлатма 
палăртаççĕ. Çапла вара кунта кăçал продук-
ци туса кăларассине 4 миллиард тенкĕ урлă 
каçарма палăртнă.  Икĕ сменăпа ĕçлеççĕ. 
Хатĕрлев участокĕнче вара татти-сыпписĕр 
ĕç шавĕ тăрать, кунти ĕçсене 4 сменăпа 
ятарлă графикпа йĕркелесе пыраççĕ.  

_ Коллектив тăрăшуллă, саккас паракан 
сахал мар, ĕçлемелле те ĕçлемелле, _ терĕ 
директор çумĕ Юрий Федотов ĕç япăх мар 
аталаннине палăртса. «Сеспель» историйĕ 
_ ăнăçлăх историйĕ. «Сеспель» предприяти 
тивлĕчпе çĕр-çĕр çын ĕç вырăнĕллĕ пулчĕ. 
Малашлăх планĕсем те вĕсен пысăк.

«Сеспель»  предприяти _ район т.рек.

МУРКАШ РАЙОН, _ 75 +УЛ%
    Проект Чёваш  Республикин Цифра аталанёв.пе информаци  политикин 

Предприятин пу=ламёш утёмне тунё тёрёшуллё коллективён п.р ушкён.
Директор =ум. Юрий Федотов 

.=-х.лпе паллаштарать

Хат.р продукци _ картиш тулли: 
сутлёха тухма хат.р
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Хаçат-журнал тĕрлĕ информаципе 
тивĕçтерессинче яланах пысăк пĕл-
терĕшлĕ пулнă, паянхи кун та вăл хăйĕн 
пахалăхне çухатман. Район хаçачĕ те 
ку енĕпе ырă ятлă. Унăн 1-мĕш номерĕ  
1944 çулхи майăн 5-мĕшĕнче  Ишлейри 
типографире тухнă, тепĕр икĕ çултан  
ăна Орининти  типографире пичетлеме 
пуçланă. Çакăнта вăл вăхăтра вырăнти 
колхозăн пысăк тиражлă  хаçатне пичет-
лесе тăнă.  Тепĕр çултан район хаçачĕ 
Муркаш типографинче тухма пуçланă. 

 1974 çулта Муркашри типографие  Ни-
колай  Скворцов  ертсе пыма пуçланă. 
Николай Филиппович каланă тăрăх, ти-
пографи коллективĕ 15 çынран тăнă (сён 
\керч.кре).  Саккас паракан йышлă пул-
нă, ĕçе вăхăтра пурнăçлас тесе Шупаш-
карти 4-мĕш номерлĕ профтехучилищĕре 
вĕренекенсене те явăçтарнă. Ытларах 
пысăк предприятисемпе ĕçлеме тăрăш-
нă. Шупашкарти ЖБИ предприяти валли  
тĕрлĕ саккас тунă, унтан строительство 
материалĕ кÿрсе килнĕ, хут туянма  вара  
Мускав хули таран çитнĕ.

 Николай Скворцов паянхи редакци çур-
тне тăвассипе сахал мар тимленĕ. Район 
хаçачĕн ун чухнехи редакторĕпе Герман 
Андреевпа килĕштерсе ĕçленĕрен, чылай 
йывăрлăха çĕнтернĕ. Типографипе редак-
ци коллективĕсем 1984 çулта çĕнĕ хăтлă 
çурта куçнă, ĕç условийĕсем палăрмаллах 
лайăхланнă.

Николай Скворцов коллектива 26 çул 
ăнăçлă йĕркелесе ертсе пынă, ăна «Пи-
чет отличникĕ», «Чăваш АССР промыш-
ленноçĕн  тава тивĕçлĕ ĕçченĕ» ятсемпе 
тата тĕрлĕ Тав çырăвĕпе, Хисеп хучĕпе  
чысланă.

Николай Филиппович, редакцие килсе 
çÿренĕ май, хăйĕн йывăр ачалăхĕ тата 
çăмăлах килмен çамрăклăхĕ пирки хум-
ханса каласа парать. Хисеплĕ ветеранăн 
аса илÿ çăмхине сÿтме сăлтавĕ те пур, 
майăн 28-мĕшĕнче вăл 80 çул тултарать. 

_ Йышлă çемьере тата йывăр çулсенче 
çитĕнтĕм, аса илсен хурланмасăр та майĕ 
çук, аттепе аннен 6 ача пулнă. Вăл вăхăтри 
пурнăç нушалли каламасăрах паллă ĕнтĕ. 
Атте вăрçăран таврăнаймарĕ. Çавăнпа та 
пире ытларах та йывăр килчĕ,  ун пек çе-
мьесем, паллах, питĕ йышлă пулнă. 

Пуçламăш классене ялти шкулта 
вĕрентĕм, малалли пĕлĕве Муркаш 
шкулĕнче илтĕм. Тăраниччен çиесси 
ĕмĕтре кăначчĕ, хырăм выççи самай ну-
шалантаратчĕ. Çимелли çукранах икĕ 
çул хушши ял кĕтÿне пăхрăм. Тепĕр çул 
конюхра ĕçлерĕм, _ çапларах аса илет   
ветеран иртнине.

Вăл вăхăтра Муркашри сĕт-çу завочĕ 
япăх мар ĕçлесе пынă. Çамрăк Николай 
1957 çулта унта машинистра вăй хума 
тытăннă. Çавăнтанах çар ретне тăнă, унти 
автошкулта шофер ĕçне вĕреннĕ, çавăн 
пекех ăна инструктор пулма шаннă. Çар 
тивĕçне виçĕ çул çурă Польша Халăх Ре-

спубликинче  пурнăçланă.
Çар ретĕнчен таврăнсан Шупашкар-

ти автохуçалăхра шоферта ĕçленĕ. Çав 
хушăрах, техучилищĕре автомеханика 
вĕреннĕ май, механикра тăрăшнă. Унтан 
Чул хулари автотехникума пĕлÿ илме кĕнĕ.

 1966 çулта амăшĕ йывăр чирленĕ 
пирки ăна тăван киле таврăнма тивнĕ. 
Çавăн чухне КПСС  Муркаш райкомĕн 
1 секретарьне турттарма водителе вы-
рнаçнă. 

Техникумран алла диплом илсе тухсан 
Муркашри кирпĕч заводĕнче ăна  тĕп ме-
ханик должноçне шаннă. Лайăх ĕçленине 
кура 1974 çулхи апрель уйăхĕнче  типогра-
фи директорне çирĕплетнĕ. Пĕлĕве ÿсте-
ресси пирки те тăрăшнă, 1983 çулхине Шу-
пашкарти пединститутран вĕренсе тухнă. 

Район хаçачĕн коллективĕ хисеплĕ  
Николай Филипповича сумлă юбилей 
ячĕпе саламлать, çирĕп сывлăх, канлĕ 
ватлăх сунать.  

Типографие ёнё=лё ертсе пынё

Хальхи вăхăтра автомашина рулĕ 
умне ларакан хĕрарăмсем йышлăн 
пулсан, тракторпа çÿрекенсем сайра 
кăна. Тимĕр ут тилхепине тытакан тата  
ку енĕпе тĕслĕх илмелли хĕрарăма  
вăрçă тата ун хыççăн курма май кил-
нĕ. Йывăр ĕçе вĕсене нушаллă пурнăç 
кÿлĕнтернĕ, çăмăл ĕç шырасси йăла-
ра пулман, уй-хире кăвак шуçăмла 

тухнă та сĕм çĕрлеччен, тепĕр чухне 
кăвак шуçăмччен  ака-суха тунă, вăрçă  
çулĕсенче хавшанă колхозсене ура 
çине тăратассишĕн кунне-çĕрне пĕл-
месĕр  тăрăшнă. 

Сăн ÿкерчĕкре «Гигант» колхозра ĕçленĕ 
Нина Столярова хастар трактористкăна хăй-
ĕн ĕçтешĕпе куратăр. Вăл Паша Ангелина 
призне тивĕçнĕ республикăри пĕртен-пĕр 

çыннăн, районăн  Хисеплĕ çыннин, РСФСР-
ти çамрăксен тава тивĕçлĕ  наставникĕн, 
Пĕтĕм Союзри колхозниксен 4-мĕш  съезчĕн  
делегачĕн, Ĕç Мухтавĕн  3 степень орденне 
тата ытти чыслава тивĕçнĕ Раиса Калинина 
трактористкăн вĕрентекенĕ пулнă. Пĕчĕк 
кĕлеткеллĕ те вăр-вар  Раиса трактор çумĕн-
че пуçламăш утăмсем кăна тунă-ха, вĕрен-
текен вара унра хастар сухаçăна курнă.

 _ 1960 çулта сакăр класлă пĕлÿ илнĕ 
хыççăн «Гигант» колхоза ĕçе вырнаçрăм, 
каярах ку хуçалăх «Колос» колхоз пул-
са тăчĕ. Малтан прицепщикра тăрăшрăм. 
Нина Столярова вăрçă вăхăтĕнче трак-
торпа ĕçлеме пуçланă.  Эпĕ те ăна курса 
техника çумне туртăнма тытăнтăм, тракто-
рист ĕçĕ нимĕнпе те япăх маррине ăнланса 
пытăм. Вăл мана техникăпа ĕçлеме, юсама 
вĕрентрĕ. Хăй вара питĕ çыпăçуллă çын-
ччĕ, хура, йывăр ĕç тесе тиркесе тăмастчĕ.  
Çапла майпа ун çумĕнче тăрăшнипе  çак ĕç 
манăн чуна çывăхланса пычĕ.

 Пулас профессие  механизаторта кăна 
кураттăм. Механизаци училищинче вĕрен-
нĕ хыççăн  мана гусеницăллă Т – 25 пĕчĕк 
трактор, каярах МТЗ _ 80 трактор шанса 
пачĕç. Мĕн пĕлменнине, иккĕленнине Нина 
Столярова вĕрентекенрен ыйтаттăм. Вăл 
çынна ĕçпе те, сĕнÿпе те  яланах пулăшма 
хатĕрччĕ. Техникăна юсавлă та тирпейлĕ 
тытма тăрăшатчĕ, ыттисене те  çапла тума 
сĕнетчĕ. Тавах ăна мана çын пулма вĕрент-
нĕшĕн, _  ырăпа аса илет хăйĕн вĕренте-
кенне каярах «Дружба» колхозра  ĕçленĕ  
Раиса Калинина.

ИРТНИС,Р МАЛАШЛЁХ +УК   
тата массёллё коммуникацисен  министерстви пулёшнипе пурнё=а к.рет

«Тавах в.рентекен.ме»  

КПСС тĕп комитечĕ вăрçă хыççăнхи ял 
хуçалăхне ура çине тăратма  30 пин специ-
алиста уйăрасси  пирки хушу кăларнă. Çак 
йĕркепе 1959 çулхине Сергей Афанасьев 
(сăн ÿкерчĕкре) «Сеятель» колхоза кил-
нĕ, ăна ертÿçĕ пулма шаннă.  Вăл ертсе 
пынă çулсенче  колхозра фермăсем туса 
выльăх йышне ÿстернĕ, пĕвесемпе пло-
тинасем çирĕплетнĕ, вăрман тăрăхĕсем 
лартса хăварнă. 

Районăн производствăпа экономика 
кăтартăвĕ тăрăх, 1966 çулта  «Сеятель» 
колхозăн ял  хуçалăх  çĕрĕ 1398  гектар пул-
нă, вăл шутра 1101 гектар  _ ака-суха çĕрĕ. 
1966 _ 1970 çулсенче тĕштырăн тата пăрçа 
йышши  культурăн пĕр гектар пуçне тивекен 
пилĕк çулхи вăтам тухăçĕ 22,2 центнер пул-
нă,  1969 çулхи вăтам тухăç  30,3 центнер-
па  танлашнă, 1986, 1987, 1988 çулсенчи 
вăтам кăтарту  _ 27,3 центнер.  Патшалăха 
тыр-пул сутас  пилĕкçуллăх (1966 _ 1970 
ç.ç.) планне 186 процент  пурнăçлама вăй-
хăват çитернĕ. Çак тапхăрта тыр-пултан 
тата выльăх-чĕрлĕх отраслĕнчен тупăш 
илессипе  хуçалăх районта малтисенчен 
пĕри пулнă. 1985 çулта, планпа палăртнă 
тăрăх, колхоз утарĕнчен 950 кг пыл илме 
палăртнă, чăннипе продукцие çакăнтан ыт-
ларах илме пултарнă. Колхоз ÿсĕмĕ пирки 
чылай çырма пулать.  

Хуçалăх ĕçченĕсен пурнăç условийĕ çав 
çулсенче палăрмаллах лайăхланса пынă. 
Территоринче ертÿçĕ  тăрăшнипе 5 хутлă 
нумай хваттерлĕ çурт хута янă, колхоз-
никсем валли мунча ĕçлеттерме пуçланă. 
Çакă республикăра та çĕнĕлĕх  шутланнă,  
тăрăшуллă ĕçленине кура колхозра респу-
бликăри семинар ирттернĕ. Колхоза вăл  19 
çул хушши ăнăçлă ертсе пынă, хăй хыççăн-
хи ĕçченсем валли çирĕп никĕс хăварнă.

Сергей Афанасьева Ленин орденĕпе, 
икĕ Ĕçлĕх Хĕрлĕ Ялав орденĕпе чысланă, 
«ЧАССР ял хуçалăхĕн тава тивĕçлĕ ĕç-
ченĕ»  ята тивĕçнĕ, 1969 çулта колхоз-
никсен Пĕтĕм Союзри 3-мĕш съезчĕн 
делегачĕ, 1971 _ 1975 çулсенче  РСФСР 
Верховнăй Совечĕн депутачĕ, 30 çул  хуш-
ши ял Совечĕн тата район Совечĕн депу-
тачĕсем пулнă, ăна  КПСС 28 съезчĕн де-
легатне суйланă.     

_ Эпĕ 1976 çулта «Сеятель» колхозра 
бригадирта тăрăшма пуçларăм, ĕç килĕ-
шетчĕ. 1982 çулта тĕп агроном должноçне 
шанчĕç, 28 çул хушши тăрăшрăм. Мана 
11 председательпе ĕçлеме тÿр килчĕ. Çа-
пах та Сергей Афанасьев  чи пултаруллă 
ертÿçĕ пулнине палăртас килет, _ аса илет 
Фаина Васильева.  Сергей Афанасьев 
Аслă Отечественнăй вăрçа хутшăннă. 

Хастар ерт\=. 
пулнё 

Кёларёма Р? Макарова: А? Белов: 
В? Шапошников: Н? Николаева 
хат.рлен.?


