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Хаклă вулаканăм!
«Çĕнтерÿ ялавĕ» хаçата июль-

тен илсе тăма çырăнтарас та-
пхăр вĕçленсе пырать. Июнĕн 
25-мĕшĕччен çырăнма ĕлкĕрĕр.

Редакци.
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Иртнĕ эрнере районти тепĕр 7 çамрăк 
çемьене район администрацийĕн 
пуçлăхĕ Р. Тимофеев чаплă лару-тăру-
ра пурăнмалли çурт-йĕр условийĕсене 
лайăхлатма сертификат пачĕ. 

«Çакăн пек программа республикăра 
тата районта ĕçленишĕн ЧР Пуçлăхне 
Михаил Игнатьева тата район админи-
страцийĕн пуçлăхне Ростислав Тимо-
феева ăшшăн тав тăватпăр», – терĕç 
Москакасси ял тăрăхĕнчи нумай ачал-
лă Аннăпа Константин Тимофеевсем. 
Свидетельствăсен пĕтĕмĕшле сумми –             
3 миллион та 978 пин тенкĕ.

Кăçал асăннă программăпа çак 
пулăшăва 26 çамрăк çемье илнĕ пул-
сан, çулталăк вĕçлениччен ăна татах 38 
çемье 21,5 миллион тенкĕлĕх илмелле.

Районта

«Свобода» ял хуçалăх производство кооперативĕн механизациленĕ звенисем сенаж 
хывнă çĕрте те, утă янтăлассипе те тăрăшса ĕçлени пур çĕрте те курăнать. Акă Л. Майоровпа                      
В. Шапошников ирлесех нумай çул ÿсекен курăк çулаççĕ. Хуçалăхри  механизациленĕ бригада 
унран  утă та хатĕрлет, сенаж та хывать.  Çакна çирĕплетсе хуçалăх правленийĕн кантурĕ 
умĕпе М. Димитриев механизатор  утă тавăрса типĕтмелли агрегатпа иртсе кайрĕ. Хуçалăхри 
ĕçсем выльăх апачĕ хатĕрлессипе комплекслă пулса пынипе палăраççĕ. Çапла вара палăртнă 
лаптăкри курăка çулса пĕтерсен, Л. Майоров утă преслама тухать. Рулонти утăна фермăсем 
çывăхне тиесе турттарассипе С.  Харитонов механизатор тăрăшуллă. Çак вăхăта хуçалăхра 
100 тонна ытла типĕ утă янтăланă та ĕнтĕ.

Утă çинче тăрăшнипе пĕрлех ĕç-хĕл сенаж хывассипе те кал-кал пырать. Çапла вара кĕске 
хушăрах Кашмашри ĕне ферминче 1500 тонна паха апата технологие пăхăнса витсе хучĕç.

Сенаж турттарнă çĕрте В. Степанов, Е. Якимов, А. Кобец водительсем тăрăшуллă пулчĕç. 
Çарантан килнĕ чĕрĕ массăна пусăрăнтарассипе Александр Павлов (сăн ÿкерчĕкре) тимлерĕ. 

А. БЕЛОВ. 

Республика кунĕпе çыхăннă 
мероприятисен программи, 
яланхи пекех, кăçал та анлă 
та пуян. Республика кунĕ шай-
ĕнче Шупашкарти культура 
форумне тата ытти меро-
приятие хатĕрленсе иртте-
ресси пирки сăмах пынă та 
ĕнтĕ Чăваш Ен Пуçлăхĕ Ми-
хаил Игнатьев республика 
Правительствин членĕсемпе 
июнĕн 13-мĕшĕнче ирттернĕ 
канашлура.

Чăваш Республикин экономика 
аталанăвĕн, промышленноç тата 
суту-илÿ министрĕн тивĕçĕсене 
вăхăтлăх пурнăçлакан Светлана 
Ананьева хыпарланă тăрăх, куль-
тура форумĕн пленарлă ларăвĕ 
Чăваш патшалăх оперăпа балет 
театрĕнче иртет. Унта Раççей 
тата ют çĕршыв компанийĕсен, 
эксперт пĕрлĕхĕсен, патшалăх 
влаç органĕсен 200 ытла пред-
ставителĕ хутшăнмалла.

Форумра дискусси площадки-
сем ĕçлеççĕ. Наци культурине 
аталантарассипе çыхăннă çавра 
сĕтелсен ĕçĕ-хĕлĕ пирки куль-
тура, национальноç тата архив 
ĕçĕсен министрĕ Константин 
Яковлев каласа панă. Форум 
мероприятийĕсене Роскультпро-
ектăн приоритетлă проекчĕсен 
пайĕн заведующийĕ Инна Голы-
шева хутшăнмалла.

Халăх пултарулăхĕн пĕтĕм 
Раççейри XXVII  «Родники Рос-
сии» фестивальне пултарулăх 
ушкăнĕсем Раççейри 46 реги-
онтан, çавăн пекех Болгарирен 
тата Беларусьрен килме кăмăл 
тунă. Фестиваль пĕтĕмĕшле 
1115 хăнана йышăнмалла. 
Йăлана кĕнĕ тăрăх, фестива-
ле хутшăнакан пултарулăх уш-
кăнĕсем республика хулисемпе 
районĕсенче те хăйсемпе пал-
лаштараççĕ.

Декоративлă прикладной 

искусство маçтăрĕсен пĕтĕм 
Раççейри XVII «Русь мастеро-
вая» конкурсне 87 ăста хутшăнĕ. 
Вĕсем Чăваш Республикин 
Пуçлăхĕн парнисене çĕнсе илес-
сишĕн вăй виçĕç.

Кăçал пуçласа июнĕн 
23-мĕшĕнче Шупашкарта Хĕрлĕ 
тÿремре пĕтĕм Раççейри ача-пă-
ча «Легенды. Сказки. Предания» 
фольклор фестивалĕ иртет. Унта 
ача-пăча коллективĕсем  12 ре-
гионтан пулаççĕ.

Пĕтĕм чăвашсен «Акатуй» 
уявне июнĕн 24-мĕшĕнче Хĕрлĕ 
тÿремре уçаççĕ. Тĕп кунхи про-
граммăра спорт мероприятий-
ĕсем те, пысăк уяв концерчĕ те 
пур.

Республика тĕп хулипе пĕр-
лех кăçал уяв мероприятийĕсем 
июнĕн 23-мĕшĕнче Улатăр рай-
онĕнче те иртеççĕ. Çав кун унта 
чăваш, вырăс тата мăкшă куль-
турисен этнографи паркне уçма 

палăртаççĕ.
Шупашкар хула администра-

цийĕн пуçлăхĕн çумĕ Владимир 
Филиппов пĕлтернĕ тăрăх, Ре-
спублика кунĕ умĕн  Соляное 
микрорайонта çĕнĕ ача сачĕ тата 
«Çĕнĕ хулара» троллейбус ли-
нийĕ хута яма хатĕрленеççĕ.

Июнĕн 21 – 24-мĕшĕсенче 
Шупашкарта Хĕрлĕ тÿремре ре-
гионсем хушшинчи йăлана кĕнĕ 
«Регионы – сотрудничество без 
границ» выставка ĕçлет.

Фейерверксен пĕтĕм тĕнчери 
çулленхи «Асамат» фестивалĕ 
Республика кунне татах илем-
лĕрех тăвĕ. Унта Шупашкар, 
Санкт-Петербург, Мускав, Сер-
гиев Посад хулисенчен тата Кир-
гизирен пиротехникăн 5 команди 
хутшăнмалла. Фейерверксен 
кăтартăвĕсене Шупашкар хули 
550 çул тултарнине тата Чăваш 
автономине туса хунăранпа 100 
çул çитнине халаллаççĕ.

Чăваш Республикинче пурăнмалли 
çурт-йĕрпе коммуналлă услугăсемшĕн 
федераци çăмăллăхĕ илекенсене 
(Тăван çĕршывăн Аслă вăрçине хутшăн-
нисем тата инвалидсем, тĕрлĕ çар çа-
пăçăвне хутшăннисем, пĕтĕмĕшле чир 
инваличĕсем т. ыт. те) социаллă пулăшу 
парасси малалла пырать. Вăл пÿрт-çур-
та хутса ăшăтнăшăн тата коммуналлă 
услугăсемшĕн 50 процентпа танлашать.

Пирĕн районта çĕртме уйăхĕн              
14-мĕшĕ тĕлне пурăнмалли çурт-йĕрпе 
коммуналлă услугăсемшĕн федераци 
çăмăллăхĕ илессипе 1861 çынпа вĕсен 
çемье членĕсем пĕтĕмпе 3,228 миллион 
тенкĕлĕх усă курнă.

Хамăр инф.

Ларуран
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Районта физкультурăна тата спорта 
аталантарассипе нумай ĕç туса ирт-
тереççĕ. Юлашки вăхăтра ГТО норма-
тивĕсемшĕн ăмăртусем ирттересси 
мала тухрĕ. Çĕртме уйăхĕн 13-мĕшĕн-
че «Сывлăх» спорт шкулĕнче районти 
вăтам шкулсен вĕрентекенĕсем хăйсе-
не тĕрĕслерĕç. Стартсене 93 вĕренте-
кен тухрĕ. Вĕсем ГТОн вăл е ку разряд-
не тивĕçнине хĕрÿ кĕрешÿре çирĕплет-
ме пултарчĕç.

ГТО нормативĕсемшĕн ирттернĕ 
ăмăрту кăçал пĕрремĕш пулмарĕ. Ма-
ларах вăхăтра ăна пурнăçлассишĕн 116 
çын ăмăртнăччĕ.

Депутатсен район Пухăвĕн черетлĕ 
39-мĕш ларăвĕ июнĕн 18-мĕшĕнче ĕçлерĕ. 
Ларăва вырăна тухса Мăн Сĕнтĕр ял 
тăрăхĕнчи Мăн Хураçка клубĕнче ирт-
терчĕç. Унăн ĕçне депутатсемсĕр пуçне 
ял тăрăхĕсен пуçлăхĕсем, район адми-
нистрацийĕн яваплă ĕçченĕсем, район 
администрацийĕн пуçлăхĕ Ростислав 
Тимофеев хутшăнчĕç. Ларăва депутат-
сен район Пухăвĕн председателĕ Игорь 
Николаев ертсе пычĕ.

Çирĕплетнĕ кун йĕркипе килĕшÿллĕн ла-
рура депутатсем малтанах, вырăнти пуçа-
рулăха тĕпе хурса, ял тăрăхĕсен террито-
рийĕсенче обществăлла инфраструктурăна 
аталантарассин проекчĕсене пурнăçа кĕр-
тес ĕç мĕнле пынине сÿтсе яврĕç. Районта 
ку ĕçе пĕтĕмĕшле мĕнле йĕркелени пирки 
район администрацийĕн экономика тата 
АПК аталанăвĕн пайĕн пуçлăхĕ Ольга Ти-
мофеева каласа пачĕ.

Муркаш районĕн «Развитие культуры и 
туризма» муниципалитет программине пур-
нăçа кĕртессипе районти лару-тăрупа лару-
ра район администрацийĕн культура, архив 
ĕçĕсен тата туризм пайĕн пуçлăхĕ Любовь 
Рыжкова паллаштарчĕ.

Депутатсем ларура сÿтсе явнă тепĕр ыйту 
муниципалитет харпăрлăхĕнче шутланакан 
тата патшалăх харпăрлăхне палăртман 
ытти йышши çĕр участокĕ, çурт-йĕрĕ тата 
ытти йышши куçман пурлăх объекчĕ çине 
реклама конструкцийĕ вырнаçтарма тата 
унпа усă курма право илме торг хатĕрлен-
се ирттерессин йĕркине çирĕплетессипе 
çыхăннă. Кун пирки ларура район админи-
страцийĕн пуçлăхĕн пĕрремĕш çумĕ – капи-
таллă строительство тата общество инфра-
структурине аталантарассин пайĕн пуçлăхĕ 
Алексей Матросов пĕлтернине итлерĕç.

Пĕр мандатлă 11-мĕш суйлав округĕпе 
депутатсен Муркаш район Пухăвĕн депу-
татне суйлассипе хушма суйлав ирттермел-
ле пулать.

(Вĕçĕ 2-мĕш стр.)
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Саламлатпёр Налук ви=ине 
кадастр хакне кура палёрта==.

Пирĕн юратнă аннене, кăмăллă хуня-
мана, ытарайми асаннене, хаклă тăвана 
– Муркаш ялĕнче пурăнакан Валентина  
Макаровна МАСТЕРОВĂНА 80 çул тул-

тарнă ятпа пур кăмăлтан 
ăшшăн саламлатпăр. Сана  
чăваш юманĕ пек çирĕп 
сывлăх, чăваш сурпанĕ пек 
вăрăм ĕмĕр, вăй-хал, кан-
лĕ ватлăх сунатпăр.  Мĕн 
шутланисем пурнăçланса 
пыччăр. Эпир сана юратат-

пăр, хисеплетпĕр, пире савăнтарса пурăн-
ма Турри сана тата нумай çул усратăр.

Ăшă салампа: икĕ ывăлĕ, икĕ кинĕ, 
мăнукĕсем, тăванĕсем.

Кăçал пирĕн республика 
территорийĕнче ял шут-
не кĕрекен çĕр участокĕсен 
кадастр хаклавне ирттер-
се вĕсен кадастр хакĕсене 
çирĕплетеççĕ. Куçман пур-
лăх налукĕн виçине те ка-
дастр хаклавне кура палăр-
таççĕ. Çавăн пекех куçман 
пурлăхпа тĕрлĕ ĕç туса 
ирттернĕ чухне – сутнă е 
туяннă, арендăна е эткер-
лĕхе панă чухне те кадастр 
хакĕпе усă кураççĕ.

Федерацин «О государствен-
ной кадастровой оценке» Сак-
кунĕпе килĕшÿллĕн, кадастр 
хаклавне виçĕ çулта пĕр хутран 
ытла мар тата пилĕк çулта пĕр 
хутран кая мар ирттерме тивĕç. 
Республикăра ял çĕрĕсен ка-
дастр хаклавне юлашки хут 
2013 çулта ирттернĕ.

Чăваш Республикинче ка-
дастр хаклавне ятарласа йĕр-
келенĕ учреждени – Чăваш 
Республикин Юстици мини-
стерствин «Чуваштехинвента-
ризация» бюджет учрежденийĕ 
ирттерет. Унăн сотрудникĕсем 
иртнĕ çул капиталлă строи-
тельство объекчĕсен, çавăн 
пекех промышленноç тата 
ытти ятарлă пĕлтерĕшлĕ çĕр-
сен патшалăх кадастр хаклав-
не туса ирттернĕ. Çапла вара 
пĕтĕмĕшле 764 пин капиталлă 
строительство объекчĕн тата 
135 пин çĕр участокĕн кадастр 

хакне çĕнĕрен палăртнă. Дан-
нăйсене Росреестр сайтĕнчи 
патшалăх кадастр хаклавĕн 
даннăйĕсен фондне кĕртнĕ.

Кăçал та пĕлтĕрхинчен кая 
мар яваплă задача тăрать. 
Пĕтĕмпе 490 пин ял çĕр уча-
стокĕн патшалăх кадастр ха-
клавне ирттерме тивет. Хатĕр-
ленÿ ĕçĕсем 2018 çултах 
тытăннă. Хатĕрленÿ ĕçĕсене 
туса ирттернĕ май, «Чуваште-
хинвентаризация» учреждени 
çĕр участокĕсем пирки архив 
тата ытти информацие пухса 
тишкернĕ, малашне тĕпчесе 
тишкерме аналог объектсен 
переченьне хатĕрленĕ.

Çĕр участокĕсен кадастр ха-
клавне ирттернĕ чухне пулма 
пултаракан йăнăшсене асăр-
хаттарас тĕллевпе пирĕн ре-
спубликăра йăнăшсене тупса 
палăртса тÿрлетессине икĕ ре-
жимпа йĕркеленĕ. Паянхи куна 
бюджет учрежденийĕ пилотлă 
шутланакан ялсен тĕслĕхĕпе 
усă курса ял шутне кĕрекен çĕр 
участокĕсен патшалăх када-
стрĕн малтанхи хаклавне туса 
ирттернĕ. Кун пеккисен шутĕн-
че: Шупашкар, Канаш, Етĕрне, 
Çĕрпÿ, Сĕнтĕрвăрри, Куславк-
ка хулисемпе Муркаш ялĕ тата 
Шупашкар районĕнчи Кÿкеç 
поселокĕ. Кадастр хаклавĕн 
кăтартăвĕсене «Чуваштехин-
вентаризация» сайтĕнче (www.
chuvti.ru) вырнаçтарнă. Хар-

пăрçăсен хăйсен çĕр участокĕ 
телĕшпе асăрхаттару пур пул-
сан, вĕсем ăна çирĕплетÿ до-
куменчĕсемпе пĕрле бюджет 
учрежденине ярса пама пулта-
раççĕ.

Тÿрлетÿсен иккĕмĕш тапхăрĕ 
чухне 50 кун хушшинче асăр-
хаттарусене патшалăх тата му-
ниципалитет  услугисен нумай 
функциллĕ центрĕсем (МФЦ) 
урлă та, харпăр хăй е почтăпа 
та, «Интернет» сечĕпе те, вăл 
шутрах патшалăх тата муници-
палитет услугисен пĕрлехи пор-
талĕпе усă курса та «Чуваште-
хинвентаризация» бюджет 
учрежденине çитерме май пур. 
Çав тапхăр иртсе кайсан вара 
тек тÿрлетÿсене шута илмĕç.

«Чуваштехинвентаризация» 
бюджет учрежденийĕн сай-
тĕнче Чăваш Республикинчи 
куçман пурлăх объекчĕсен ка-
дастр хакне палăртассипе ин-
формацие эрнесерен çĕнетсех 
тăраççĕ.

Çĕр участокĕсен кадастр 
хакне палăртнă чухне пулма 
пултаракан йăнăшсене асăр-
хаттарас тĕллевпе Чăваш Ре-
спубликинче çавăн пекех ятар-
лă ĕç ушкăнĕ туса хунă. Унта 
Чăваш Республикин влаç ор-
ганĕн, Суту-илÿпе промышлен-
ноç палатин, бизнес пĕрлĕхĕн 
представителĕсем кĕреççĕ. 
Предпринимательсемпе тата 
ыттисемпе пĕрле вĕсем ял 

территорине кĕрекен çĕрсен 
кадастр хакне палăртассипе 
хăйсен сĕнĕвĕсене параççĕ. 
Ĕç ушкăнĕсене çавăн пекех 
муниципалитет районĕсемпе 
хула округĕсенче те туса хунă. 
«Чуваштехинвентаризация» 
бюджет учрежденийĕн пред-
ставителĕсем çывăх вăхăтрах 
патшалăх кадастр хаклавне 
ирттерессипе çыхăннă ыйту-
сене ял-хула çыннисемпе сÿт-
се явма республика хулисем-
пе районĕсене тухса çÿреме 
тытăнаççĕ.

Кунсăр пуçне ялсенчи эткер-
лĕхпе куçнă çĕр участокĕсен 
хуçисем валли «Чуваштехин-
вентаризация» бюджет уч-
режденийĕн сотрудникĕсем 
ятарлă памятка туса хатĕр-
ленĕ. Ăна учреждени сайтĕн-
че вырнаçтарнă. Çапла вара 
харпăрçăсем нормативпа 
право докуменчĕсене шы-
раса хăшкăлмасăрах хăйсен 
сĕнĕвĕсене бюджет учрежде-
нине çитерме пултараççĕ.

Кадастр хаклавĕпе çыхăн-
нă кирек епле ыйтупа та «Чу-
ваштехинвентаризация» бюд-
жет учрежденине пыма пулать. 
Адресĕ: Шупашкар хули, Ба-
бушкин тăкăрлăкĕ, 8-мĕш çурт. 
Тел.: 8(8352) 57-03-07. Элек-
трон почти: chuvti@cap.ru, сай-
чĕ: www.chuvti.ru.

ЧР Юстици министерствин 
пресс-служби.

Урам =улне 
юсама пу=ёна==.

"Ултав-ши ку;"
Т\р. ыйту _ т\р. хурав

Нумаях пулмасть «Единая Россия» политика партийĕн районти обще-
ствăлла йышăну пÿлĕмĕнче граждансене хăйсене интереслентерекен ый-
тусемпе Чăваш Республикин Патшалăх Канашĕн Председателĕн çумĕ Алек-
сандр Федотов йышăннăччĕ. 

Александр Иванович патне ыйтупа Йÿçкасси ял тăрăхне кĕрекен Вăрман-
касси ялĕнче пурăнакан та пынăччĕ. Хальхи вăхăтра патшалăхăн «Хăруш-
лăхсăр тата пахалăхлă автомобиль çулĕсем» наци проекчĕпе килĕшÿллĕн, 
«Исетерккĕ – Актай» çула юсас ĕçсем пыраççĕ вĕт-ха. Йышăнăва пынă çын 
юсав ĕçĕсем пынă çĕрте пухăнакан кивĕ асфальт ванчăкĕпе тата вак чулпа 
хăйсен ялĕнчи урам çулне юсама усă курма май çук-ши тесе ыйту хускат-
нăччĕ.

Редакцие шăнкăравлакан çын та çак ыйтупах интересленчĕ. Çавăнпа та 
Йÿçкасси ял тăрăхĕн пуçлăхĕпе Анатолий Кузьминпа çыхăнса пăхас терĕм.

Анатолий Николаевич çавăн пирки пĕлтерме кăмăл турĕ. Вăрманкасси ялне 
юсав ĕçĕсем пынă çĕрти асфальт ванчăкне тата кивĕ вак чула турттарас ĕç 
пуçланнă ĕнтĕ. Çак кунсенчен ăна урам хушшинчи çул çине сарма пуçăнаççĕ. 
Çавăнпа та пуçлăх редакцие шăнкăравлакан çын кăлăхах пăлханни пирки ка-
ларĕ.

В. ШАПОШНИКОВ    
хатĕрленĕ.

Хорнуй ял тăрăхĕнче пурăнакан хĕрарăм ре-
дакцие шăнкăравларĕ. Унăн ыйтăвĕ çапла пулчĕ:

«Хамăрăн пурлăха малтан «Поддержка» 
страхлав компанийĕнче страхланăччĕ. Кай-
ран, вăл пĕтнĕ хыççăн, «НАСКО» компанинче 
страхларăмăр. Ăна та ĕçлеме чарнине пĕл-
тĕмĕр. 

Кăçал çуркунне вара хамăрăн çурт-йĕре, 
выльăх-чĕрлĕхе «Югория» компанире 
страхларăмăр. Ун чухне страхланăшăн тÿленĕ. 
Халĕ вара июнь уйăхĕнче тата укçа шыраса 
илесшĕн: 200, 500, 900 тенкĕ таранах. Полис  
хучĕ хаклă теççĕ. Ултав мар-ши ку? Кун пек ла-
ру-тăрура мĕн тумалла-ши?»

Хурава «НАСКО» страхлав компанин Мур-
кашри представительне Надежда Сергеевăна 
уçăмлатса пама ыйтрăм.

Вăл каланă тăрăх, «НАСКО» компанин лицензи-
не туртса илнĕ хыççăн, унччен çак компанире çурт-
йĕре, выльăх-чĕрлĕхе е тата ыттине страхланă 
çынсем вĕсем патне тĕрлĕ ыйтупа пыраççĕ. Мĕн-
шĕн тесен страхланин срокĕсем тĕрлĕрен.

 – Укçа тÿлени, паллах, хут хакĕпе çыхăн-
ман. «НАСКО» страхлав компанийĕнче пурлăха, 
выльăх-чĕрлĕхе, ыттине страхланин полисĕсем 
малтанхи срокченех вăйра юлччăр тесен, эпир 
вĕсем тĕлĕшпе «перезаключение» текен проце-
дурăна «Югория» патшалăх страхлав компанийĕ» 
акционер пĕрлешĕвĕнче туса ирттеретпĕр. Çапла 
полис вăйра юлать. Паллах, çыннăн ирĕкне кура. 
Çавна май, страхлав срокĕ хăçан вĕçленнине 
шута илсе, тÿлев пур. Ăна страхлав тÿлевĕн сум-
ми тăрăх шутлаççĕ, – палăртрĕ Надежда Серге-
ева.

Çав вăхăтрах «НАСКО» полисне срок тух-
масăрах пăрахăçлас текенсене, юлнă уйăх-
семшĕн е кунсемшĕн пĕтĕмĕшле тÿлеврен шут-
ласа укçа тавăрса пани пирки те каларĕç офисра. 
Кун пек чухне полис срокĕ татăлать.

Сăмах май, Надежда Сергеева «Югория» 
патшалăх страхлав компанийĕ» акционер пĕр-
лешĕвĕн Чăваш Енре филиал пуррине палăртрĕ.

Н. НИКОЛАЕВА 
хатĕрленĕ.

Мăн Сĕнтĕр ялĕнчи Трудовая урамра пурăнакан арçын кунти ватă çынсем 
ыйтнипе шăнкăравлани пирки каларĕ. Кунти килти 13 хуçалăхран 8-шĕнче ватă 
çынсем кăна пурăнни пирки калать. Ыттисенче – ĕçлекеннисем тата кил-çуртпа 
дача вырăнне усă кураканнисем. Çак çын каласа панă тăрăх, урам хушшине шыв 
çурса пырать. Унччен пулнă вак чулне те çурхи шыв-шур тата çумăр шывĕ юхтар-
са кайса пĕтернĕ ĕнтĕ. Урам хушшипе çырма пулса тăрас хăрушлăх пур. «Урам 
хушшинчи çула ниепле те йĕркене кĕртме май çук-ши?» – тесе ыйтать вăл.

Мăн Сĕнтĕр ял тăрăхĕн пуçлăхĕпе Наталья Мареевăпа телефонпа çыхăннă 
май, çавна пĕлме пултартăм. Чăннипех те лару-тăру ку урамра йĕркеллех мар 
иккен. Урам хушшипе сарнă вак чулĕ те унччен пулман мар. Анчах та вăл шы-
впа юхса кайни тата урам хушшипе шырлан пулса пыни чи малтанах ку урамра 
пурăнакансем хăйсем çине тăманнипе çыхăннă. Пĕрлехи ĕçсене туса ирттернĕ 
чухне унта хутшăнма кăмăл тăвакансем çукпа пĕрех. Ытларахăшĕ ыйтма кăна 
хăнăхнă. Урам хушшипе шыв кайни урам пуçĕнче шыв çулне пăрса яманнипе 
çыхăннă.

Наталья Анатольевна çывăх вăхăтрах грейдер ярса урам хушшинчи çула 
тикĕслесе тухасси пирки каларĕ.

В. ШАПОШНИКОВ
хатĕрленĕ.

+ула =ывёх вёхётрах
грейдерпа тик.сл.=

«Тÿрĕ ыйту – тÿрĕ хурав» телефонĕсем: 
62-2-82, 8-927-857-42-06.

Райадминистрацире

Ял хуçалăх производствинче ну-
май çул хушши тăрăшса вăй хунăшăн 
район администрацийĕн 2019 çулхи 
майăн 29-мĕшĕнчи 496-мĕш номерлĕ 
йышăнăвĕпе çаксене район администра-
цийĕн Хисеп грамотипе наградăланă:

- Надежда Васильевна МИХАЙ-
ЛОВĂНА, Ильич яч. хис. ял хуçалăх про-
изводство кооперативĕн рабочине;

- Анжелика Витальевна ПЕТРОВĂ-
НА, Ильич яч. хис. ял хуçалăх производ-
ство кооперативĕн хуралçине;

- Зинаида Михайловна СЕМЕНОВĂ-
НА, Ильич яч. хис. ял хуçалăх производ-
ство кооперативĕн выльăх-чĕрлĕх пăха-
кан рабочине;

- Николай Владиславович ЕГОРО-
ВА, Суворов яч. хис. ял хуçалăх произ-
водство кооперативĕн автотрактор пар-
кĕн трактористне.

Тава тив.=л. 
.=ш.н

Ларуран

П.лтер.шл. 
ыйтусем 
с\тсе явр.=

(Вĕçĕ. Пуçл. 1-мĕш стр.)
Суйлавпа çыхăннă ыйтусем çинче хăй-

ĕн сăмахĕнче район администрацийĕн 
пуçлăхĕн çумĕ – йĕркелÿпе кадрсен, пра-
во енĕпе тивĕçтерессин тата вырăнти хăй 
тытăмлăх органĕсен ыйтăвĕсемпе ĕçле-
кен пай пуçлăхĕ Лилия Тарасова чарăнса 
тăчĕ.

Ларура çавăн пекех депутатсен район 
Пухăвĕн хăш-пĕр йышăнăвне улшăнусем 
кĕртесси пирки те ыйтусем пулчĕç. Де-
путатсен район Пухăвĕн 2018 çулхи де-
кабрĕн 11-мĕшĕнчи С-34/2 номерлĕ «О 
районном бюджете Моргаушского рай-
она Чувашской Республики на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» 
йышăнăвне улшăну кĕртессин ыйтăвĕпе 
район администрацийĕн пуçлăхĕн çумĕ 
– финанс пайĕн пуçлăхĕ Рената Ананье-
ва, депутатсен район Пухăвĕн 2018 çулхи 
сентябрĕн 21-мĕшĕнчи С-32/2 номерлĕ 
«О прогнозном плане (программе) при-
ватизации муниципального имущества 
Моргаушского района Чувашской Респу-
блики на 2019 год» тата депутатсен район 
Пухăвĕн 2017 çулхи мартăн 7-мĕшĕнчи 
С-16/3 номерлĕ «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности Моргаушского 
района Чувашской Республики, предостав-
ленные в аренду без проведения торгов» 
йышăнăвĕсене улшăнусем  кĕртессин ый-
тăвĕсемпе район администрацийĕн пур-
лăх тата çĕр хутшăнăвĕсен пайĕн пуçлăхĕ 
Олеся Валежникова тухса калаçрĕç.

Депутатсем ларура сÿтсе явнă пур ый-
тупа та тивĕçлĕ йышăну турĕç.

Лару ĕçне хутшăнакансене вырăнти 
«Хавас» ушкăн хăйĕн пултарулăхĕпе 
савăнтарчĕ. Ларăва хутшăнакансем 
çавăн пекех вырăнти пĕтĕмĕшле пĕлÿ 
паракан тĕп шкулта туса ирттернĕ юсав 
ĕçĕсемпе паллашрĕç. 

В. ШАПОШНИКОВ.    

http://www.chuvti.ru
http://www.chuvti.ru
mailto:chuvti@cap.ru
http://www.chuvti.ru
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Эсир сăн ÿкерчĕкре «Восток» ял 
хуçалăх производство коопера-
тивĕн производствинче нумай çул 
ĕçлекен Наумовсен династине 
куратăр. Анфиса Михайловнăпа 
Валериян Иванович (сăн ÿкерчĕ-
кре иккĕмĕшпе виççĕмĕшсем) 
хăйсен ĕç ĕмĕрĕн пысăк пайне 
хуçалăхра машинăпа ĕне сăва-
кан оператор пулса вăй хунă. Ĕç 
вырăнĕ – «Восток» ял хуçалăх 
производство кооперативĕнчи 
Мулкачкассинчи сĕт ферми. Ва-
лериян Иванович 1969 çултанпах 
тăван хуçалăхри обществăлла 
выльăх-чĕрлĕх патĕнче тăрă-
шать. Мĕн кăна ĕçлемен пулĕ 
вăл çак хушăра, анчах кашни 
ĕçех ответлăха туйса пурнăçла-
нипе палăрса тăнă. 20 çул ытла 

пĕрле ĕне сума çÿренĕ мăшăрĕ 
те, Анфиса Михайловна, çемье 
династине çирĕп тытса пынă.

Асăннă династи Мулкачкасси 
ялĕнче тымар янă. Валериян 
пиччепе Анфиса аппа хуçалăхра 
ĕнесене машинăпа сăвакан опе-
ратор пулса вăй хунă май, нумай 
çул районта малта пыракансен 
йышĕнче пулнă. Вĕсем хăйсене 
çирĕплетсе панă ушкăнри кашни 
ĕнерен 4-шар пин килограмм сĕт 
суса илекенсен клубĕнче  тăнă.

Пурнăçа, ĕçе, ача-пăчана юрат-
са пурăнсан кăна çамрăклăх ыт-
ларах упранса юлать. Çакнашкал 
пĕтĕмлетÿ патне пырса тухрăм 
эпĕ асăннă династие сăн ÿкернĕ 
чух (сăн ÿкерчĕкре).

Анфиса Михайловнăпа Валери-

ян Николаевич ялта та, пĕрлешÿл-
лĕ хуçалăхра та выльăхсене юрат-
нипе, вĕсен тусĕ пулнипе палăрса 
тăнă. Урăхла епле-ха? Ĕнесене 
юратмасăр кунсерен пĕрлешÿллĕ 
хуçалăхри вуншар ĕне патне сума 
лараймастăн, вĕсенчен кирлĕ 
чухлĕ сăвăм илейместĕн.     

 – Ĕçлемелле, шаннă ĕçе чуна 
парса пурнăçламалла. Юрат-
са тунă ĕç кăна тухăç парать, 
çамрăклăха упрать, ырă шанăçпа 
ĕмĕре тăсать. Ĕçленипе пĕрлех 
сывă пурнăç йĕркине тытни те – 
яшлăха тăснин тĕп вăрттăнлăхĕ. 
Тăрăшакана вара патшалăх та 
пулăшусăр хăвармасть. Çакна 
эпир  пĕрлешÿллĕ хуçалăхра та, 
хамăрăн килти хушма хуçалăх 
аталанăвĕнче те туятпăр, – пит 

çăмартисене йăл кулă кăларса 
калаçрĕ династи пуçлăхĕ. 

  – Ял хуçалăхĕнче пĕччен ĕçле-
ме йывăр. Юрать  ачасем хăйсен 
харпăрлăхĕнчи техникăпа ĕçле-
се параççĕ. Ахальлĕн пулсан 
пирĕн çĕр  тахçанах çум курăкĕпе 
витĕнмелле, – теççĕ ветерансем. 

Алă усса ларма хăнăхманскер-
сем харпăрлăхри çĕрпе тулăх 
усă курса çу каçа çулленех ыт-
лă-çитлĕ выльăх апачĕ, пахча 
çимĕçпе улма-çырла, çĕр улми 
туса илеççĕ.

Килти хушма хуçалăха çирĕп 
тытса пырасси, паянхи ĕçе ыра-
на хăвармасăр пурнăçласси 
пĕччен вăй хунипе пулманнине 
манпа ирттернĕ калаçура Сер-
гейпа Виталий ывăлĕсем те  пы-
тармарĕç. Пĕрремĕшĕ хуçалăхра 
аслă инженер пулсан, Виталий ял 
хуçалăх производствинче «хурçă 
утпа» вăй хурать. Туслă мăшăр 
ялан пĕр-пĕринпе юнашар пулни, 
хăйсемпе пĕрле килĕшÿллĕ пăх-
са ÿстернĕ 4 ывăлпа хĕрĕ те паян 
ĕçрен хăраса тăманни, вĕсем 
ялан пулăшма тăрăшни династи 
çирĕплĕхĕшĕн тĕкĕ пулса тăрать. 

 – Эпир пĕрлешнĕренпе чылай 
вăхăт хыçа юлчĕ. Шăкăл-шăкăл 
пурăнса ачасене те пурнăç çулĕ 
çине кăларса пыратпăр. Паян 
вĕсем  ĕç тиркесе тăмаççĕ. Çакă 
пулмасть-и-ха вăл ашшĕ-амăшĕн 
пурнăçри телейĕ? – мана куçран 
тинкерсе калаçрĕ çемье пуçĕ. 

Иртен пуçласа каçчен ĕçрен 
хăрамасăр вăй хунинчен пуçла-
нать те ĕнтĕ вăл вăрăм пурнăç 
тымарĕ, çирĕп династи никĕсĕ. 

А. БЕЛОВ.

Яла халалланё пурнё=
01 асёрхаттарать

Çĕртме уйăхне кĕнĕ май шăрăх çу 
кунĕсем пуçланчĕç. РФ Чрезвычай-
лă лару-тăру министерстви те вы-
рăнсенче çак вăхăтра асăрханулăха 
ÿстерме ыйтать. Апла пулсан çывăх 
вăхăтра асăрханулăх çине пурин те 
хушма тимлĕх уйăрма тивет. Ку асăр-
хаттару утă тапхăрĕпе тÿр килнĕрен, 
çак ĕçе хутшăнакансен пушар хăруш-
сăрлăхне пăхăнассине тĕп вырăн-
та тытмалла. Çакна шута илсе эпир 
паян хаçат тĕпелне районти 37-мĕш 
номерлĕ пушар чаçĕн пуçлăхне Юрий 
ВАРЮХИНА калаçăва чĕнтĕмĕр.

 – Юрий Николаевич, симĕс ĕç çи 
пуçланни пĕрремĕш кун мар ĕнтĕ. 
Ыранхи куна пăхса ĕçлекенсен 
хирĕсенче утă рулонĕсем те туллиех. 
Вĕсене фермăсем çывăхне турттар-
са утă капанĕсем туса лартни те – ял 
хуçалăхĕнчи паянхи кун чăнлăхĕ. 
Çак тапхăра район территорийĕнчи 
пушар тухаслăхпа еплерех хак пама 
пулать тата?

 – Калаçăва чĕннĕшĕн пысăк тав. Рай-
он хаçачĕн ĕçĕ те Муркаш енре пушар 
тухаслăха чакарассипе пысăк витĕмлĕ 
пулнине пытармастăп. Тĕрĕсех палăр-
трăр, районти пĕрлешÿллĕ хуçалăх-
семпе килти хушма хуçалăхсенче уяр 
кунсемпе усă курса çитес хĕл валли 
паха выльăх апачĕ хатĕрлессипе ĕçсем 
анлă сарăлчĕç. Ыранхи кун пирки шут-
лани лайăх, анчах çак тапхăрта пушар 
хăрушсăрлăхĕ çинчен самантлăха та 
манмасан пуласси татах та тулăхрах 
килесси никамшăн та вăрттăнлăх мар. 
Кунта симĕс ĕç çине хутшăнакансем 
пушар хăрушсăрлăх правилисене çирĕп 
пăхăнасси малти вырăнта тăрать. Çĕр 
ĕçченĕн çак ответлă тапхăрĕнче «хĕр-
лĕ автан» вăй илсе сиен кÿресрен каш-
нин асăрханмалла: хирте те, килте те, 
типĕтнĕ утăна упранă çĕрте те. 

Паянхи пĕтĕмĕшле ÿкерчĕк çавнаш-
кал. Кăçал хальхи вăхăта районта 34 пу-
шар регистрацилерĕмĕр. Ку вăл иртнĕ 
çулхи çак вăхăтринчен 13 тĕслĕх нумай-
рах. Пушар хăрушсăрлăх правилисене 
пăснипе  çĕртме уйăхĕн 1-мĕшĕнче Хор-
нуй çывăхĕнче çăмăл автомашинăна 
«хĕрлĕ автан» иленчĕ. Çĕртме уйăхĕн 
8-мĕшĕнче Калайкасси патĕнче уйри 
типĕ курăк çуннине сÿнтерме тухрăмăр. 
Çĕртме уйăхĕн 11-мĕшĕнче – Лантăшри, 
13-мĕшĕнче Ильинка ял тăрăхĕнчи Хы-
ркассинчи килти хушма хуçалăхсем 
кĕлленчĕç. Çĕртме уйăхĕн 12-мĕшĕн-
че Москакасси ял тăрăхĕнчи Ивановка 
ялĕнче электропроводка юсавсăрлăхне 
пула вутă упрамалли сарайĕнче пушар 
тухма тăчĕ, вăхăтра çитнипе çеç пысăк 
çухатуран пăрăнса иртме май килчĕ. 

 – Хăвăр сăмахăра утă хатĕрлес та-
пхăрпа çыхăнтарсан мĕн çинче ыт-
ларах чарăнса тăма пултаратăр, мĕн 
сĕнетĕр хаçат вулакана?

 – Ут çи – ял халăхĕ те, техника та 
ĕçе массăллă явăçнă тапхăр. Çавăнпа 
ку вăхăтра ыранхи куна çиччĕ виçсе 
пăхмалла. Кунта пушар хăрушсăрлăхĕ 
малти вырăнта пулмалли пирки калама 
та кирлех мар пуль, анчах... Ут çи çул-
ленех пушар тухаслăхпа палăрать. Тим-
лĕхе самантлăха çухатни вуншар тонна 
типĕтсе янтăланă утă-улăма кĕл тăвать, 
хаклă та паха техникăна юрăхсăра кăла-
рать. Пушар сăлтавĕсемпе тĕпчев ирт-
терсен кашни тĕслĕхрех  хăрушсăрлăх 
правилисене пăхăнманни куç умне пу-
лать. 

Пушар хăрушсăрлăх правилисене 
пăхăнса вăхăтра тата çителĕклĕ хатĕр-
ленĕ выльăх апачĕ çитес хĕл кунĕсенче 
те производствăна хавшатмасăр тытса 
пыма пулăшĕ. Пушар хăрушсăрлăхĕпе 
паян туса ирттернĕ ĕç çывхаракан вы-
рмара та ытлашши пулмасса шанатăп.

А. БЕЛОВ 
калаçнă.

Хат.р утёна 
тирпейл. 
упрар

+ар летчик.н .=не кёмёлланё
Пир.н паллё ентешсем

– Павел Павлович, сире 70 çулхи юби-
лейпа саламлама ирĕк парсамăр. Летчик 
пулас ĕмĕт шкулта вĕреннĕ чухнех çурал-
нă пек туйăнать сирĕн вăхăтри çамрăксен. 
Тĕрĕсех шутлатăп-ши кун пирки?

 – Тавтапуç саламланăшăн. Тĕрĕсех теме те 
пулать. Пирĕн вăхăтри çамрăксенчен нумай-
ăшĕ ун чухне çар профессийĕ илме ĕмĕтлен-
нĕ. Летчик, уйрăмах çар летчикĕ пулас килни 
чи пысăк ĕмĕт пулнă теме те юрать. Камран 
тĕслĕх илмелли те пулнă: тĕнчипе палăрнă 
Валерий Чкалов, хамăр ентешсем Федот Ор-
лов летчик, Андриян Николаев летчик-космо-
навт. Çавăн пекех вĕрентекенсен витĕмĕ те 
пулнă. Нумай арçын учитель ун чухне вăрçă 
витĕр тухнăскер пулнă вĕт-ха.

 – Кунсăр пуçне, ахăртнех, çемье витĕмĕ 
те пулнă пулĕ?

 – Çапла. Манăн атте, Павел Никифорович, 
1925 çулта çуралнăскер, вăрçă участникĕ пул-
нă, Кенигсберга илнĕ çĕре хутшăннă. Аманнă. 
Анне, Евгения Ивановна, аттепе пĕр вăхăтри-
ех, ĕмĕрĕпех пуçламăш классен ачисене 
вĕрентнĕ. Халĕ вăл 93 çулта, Шупашкарта 
пурăнать. Атте 1972 çулта çĕрĕ кĕчĕ.

 – Çемьере миçен çитĕннĕ эсир?
 – Эпĕ – асли, 1949 çулхи майăн 5-мĕшĕнче 

çут тĕнчене килнĕ. Йăмăкăмсем Света, Мар-
гарита, Люба Шупашкарта пурăнаççĕ, шăллăм 
Петр Ростов хулинче тĕпленнĕ.

 – Хăвăрăн çемье çинчен те пĕлес килет.
 – Вăл енчен те хама телейлĕ тесе 

шухăшлатăп. Пулас мăшăрпа эпир пĕр класра 
вĕреннĕ, пĕр-пĕрне ун чухнех килĕштернĕ. 
Çар училищинче вĕреннĕ чухне çыру çÿретнĕ. 
Юрату туйăмĕ те мана ăнăçлă вĕренсе тухса 

çар летчикĕ пулса тăма хавхалантарман мар. 
Кам юратса курнă, вĕсем мана ăнланаççĕ, 
паллах.

Манăн мăшăр, Ираида Васильевна, мате-
матика учителĕ пулса тăрăшнă, халĕ пенси-
ре ĕнтĕ. Пирĕн икĕ ывăл, мăнуксем улттăн. 
Вĕсемпе те савăнатпăр.

 – Служба çулĕсем еплерех иртрĕç?
 – Службăна Прибалтикăра, Литва террито-

рийĕнче пуçларăм. Унта 10 çул хушши Ан-12 
транспорт самолечĕпе вĕçнĕ. 1980 – 1981 çул-
сенче Афганистанра та çак самолет штурвалĕ 
умĕнче пулнă. Унсăр пуçне унта авиаци эска-
дрильин командирĕн çумĕ те пулнă.

1981 – 1987 çулсенче каллех Литварах, 
хамăн 600-мĕш çар транспорт авиаци полкĕн-
че службăра тăтăм, çĕнĕ йышши Ил-76 само-
лета алла илме тиврĕ.

1987 çулта Ю.А. Гагарин ячĕллĕ сывлăш- 
çар академийĕнчен вĕренсе тухрăм. Çавăн 
хыççăн 1988 – 1995 çулсенче Украинăри Ме-
литополь хули çывăхĕнче вырнаçнă 175-мĕш 
çар транспорт авиаци полкĕнче тĕрлĕрен ко-
мандăллă должноçра ĕçленĕ.

 – Эсир службăра тăнă çар чаçĕсенче 
чăвашсем е ентешсем пулнă-и? Вĕсем пир-
ки мĕн калама пултаратăр?

 – Паллах пулнă. Чăвашсем таçта та пур. 
Сăмахран, манăн экипажра командир çумĕ 
Патăрьел каччи пулнă. Халĕ вăл – отставкăри 
подполковник, Шупашкарта пурăнать.

 – Тăван тăрăха хăçантарах таврăнтăр-ха 
тата мĕн ĕçпе пурăнатăр?

 – Тăван ен яланах хăй патне туртнă. Кунта 
– тăвансем, ытарайми тавралăх. Шупашкара 
1996 çулта куçса килтĕмĕр. 1997 – 2002 çул-

сенче электроаппарат заводĕнче гражданла 
оборона системинче вăй хунă. 2002 – 2013 
çулсенче çав системăрах Шупашкарти «Водо-
канал» пĕрлешÿре ĕçлерĕм. Мăшăрăм хулари 
39-мĕш шкулта тăрăшрĕ, Раççей шайĕнчи хи-
сеплĕ ятсене тата ытти наградăна тивĕçрĕ.

 – Павел Павлович, эсир обществăлла 
ĕçре те яланах хастар пулни паллă. Кун 
çинчен пĕр-ик сăмах.

 – Чăнах та, обществăлла ĕçрен те нихăçан 
та пăрăнман пирĕн ăрури çынсем, уйрăмах – 
тĕрлĕ çĕрте службăра тăнă ветерансем. Ку 
ăнланмалла та ĕнтĕ: хамăрăн интерессене, 
ирĕксене хÿтĕлеме те пĕлмелле нумай чухне. 
Тахçан çирĕп те вăйлă пулнă çын та ватăлнă 
май вăйсăрланать, хавшакланать. Кун пек 
чухне вĕсене, уйрăмах вăрçă инваличĕсе-
не, тĕрлĕ енлĕ пулăшу ытлашши мар. Çавна 
шута илсе эпĕ те 2008 çултан пуçласа пĕтĕм 
Раççейри «Вăрçă инваличĕсем» обществăлла 
организаци пайташĕ пулса ĕçлесе пыратăп. 

 – Эпĕ пĕлнĕ тăрăх, сирĕн ывăлсем çар 
службин çулне суйласа илмен. Мăнуксен-
чен хăшĕ те пулин сирĕн авиаци çулне суй-
ласа илес шанăç пур-и?

 – Кун пек шанăç пур тесе каласшăн. Сă-
махран, кăçал 4-мĕш класран вĕренсе тухнă 
Сергей мăнукăм Чăваш Енри кадет корпусне 
вĕренме кĕме хатĕрленет. Ку кадет корпусĕ 
çар авиацийĕпе космонавтика тытăмĕсем 
валли специалистсем хатĕрлес енĕпе ĕçлени-
не шута илсен, пушшех те.

 – Апла пулсан, ăнăçу пултăр ĕнтĕ Сер-
гейăн та, сирĕн пурин те çемйипех.

 – Тавах. Çапла пултăрччĕ.
В. ФЕДОРОВ калаçнă.

Раççей Хĕç-пăшаллă вăйĕсен çар транспорт авиаци кунне çĕртме уйăхĕн 1-мĕшĕнче 
паллă тăваççĕ. Кăçал çар транспорт авиацийĕ 88 çул тултарчĕ. Çав кунсенче хамăр 
ентешпе – 1-мĕш класлă çар летчикĕпе, Турай ял тăрăхĕнчи Тушкасси ялĕнче çуралса 
ÿснĕ Павел Павлович Пайгусов полковникпа паллашма тÿр килчĕ. Вăл Балашовăра çар 
летчикĕсен аслă шкулĕнчен вĕренсе тухнă хыççăн (1966 – 1970 çулсем) 25 çул ытла 
çар транспорт авиацийĕнче службăра тăнă – 1970 çултан тытăнса 1995 çулччен. 
Ан-12 тата Ил-76 йышши самолетсемпе вĕçнĕ. Унăн çав çулсенчи вĕçев вăхăчĕ 5400 
сехетпе танлашать. Вăл шутран 700 сехечĕ – Демократиллĕ Афганистан Республи-
кинче службăра тăнă вăхăтри (1980 – 1981 çулсем).

Сăмах май, Павел Павлович Хĕрлĕ çăлтăр орденне тата Афган Республикин ме-
дальне шăпах Афганистанра службăра тăнă вăхăтра тивĕçнĕ. 
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Местное время
Облачность %

Явления погоды

Температура
Ощущается
Давление
Ветер

Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

   Продаем пиломатериалы обрезные, кровельные 
25 мм, половые 50 мм, брус любого размера; цемент. 
Доставка бесплатно. Цена договорная. Тел. 8-903-346-40-
58, 8-927-996-16-52.                                                                   10-20.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       41-47?

Среда Четверг Пятница Суббота

Песок: щебень, гравмасса, бой кирпича, ас-
фальтная крошка. Доставка? Тел? 8-927-857-21-33: 
8-937-393-37-07?                                                                                                                                 17-62?

* * *
Продаю% Гравмассу, Песок, Керамзит. НЕДОРО-

ГО? Тел? 8-927-860-98-17?                                              13-14?
* * *

Продаю% песок, бой кирпича, гравмассу, ще-
бень, торф. Доставка? 8-996-949-09-54?                      11-20?

* * *
Продаю: песок, щебень, гравмассу, навоз, чер-

нозем, грунт, бой кирпича? Тел? 8-905-198-63-88?     9-11?
* * *

Продаю чернозем, торф, асфальт-
ную крошку, щебень, гравмассу, песок, 
бой кирпича и бетона: вывоз строительно-
го мусора? Тел? 8-917-676-93-79: 8-961-347-25-47?  5-10?

* * *
ПРОДАЮ: гравмассу, песок, щебень, керамзит. 

Услуги самосвала? Тел? 8-952-312-38-34?                                           2-3?
* * *

ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ,  ГРАВМАССА, БОЙ 
КИРПИЧА, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ и т?д? Доставка по Морга-
ушскому району? НЕДОРОГО? Тел? 8-905-345-96-62?  2-10?

* * *
Услуги мини-экскаватора: ширина ков-

ша% 30 см: 40 см: 50 см? Глубина копания 3 ме-
тра? Работаем за наличный и безналичный рас-
чет? Тел? 8-962-599-04-70: 8-927-847-85-59?  5-5?

* * *
Пластиковые окна от производителя? Низкие цены? Ко-

роткие сроки? Тел? 8(8352)361540 8-967-470-15-40?    4-10?
* * *

Куплю% КОРОВ: бычков: телок от 1 месяца: ВЫНУЖ-
ДЕННЫЙ ЗАБОЙ? Дорого? Тел? 8-961-345-77-89?     12-33?

* * *
Куплю КОРОВ на мясо* БЫЧКОВ от 10 дней 

до 500 кг* ТЕЛОК? Тел? 8-937-951-19-03?   12-33?
* * *

КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК: ЛОШАДЕЙ: ОВЕЦ? 
ДОРОГО? Старых: молодых в любом состоянии и вынуж-
денный забой? Тел? 8-905-197-61-66?                               7-10?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК до 800 кг: ВЫ-

НУЖДЕННЫЙ УБОЙ? Тел? 8-927-851-27-77?  2-10?
* * *

Продаю двухкомнатную квартиру пл? 49 кв?м? в 
с? Моргауши по ул? 50 лет Октября: после ремон-
та: с мебелью: индивидуальное отопление: рядом 
«Магнит»: садик: остановка? Тел? 8-906-389-98-57?

Продается земельный участок 40 
сот? в д? Кубасы: дешево? Тел? 8-906-
136-81-40?                                             2-2?

* * *
Ноябр.н 1-м.ш.нче п.ррем.ш 

пёруламалли х.рл. тынашки сутат-
пёр? Тел? 8-967-790-90-66?

* * *
Продаю сено в тюках (раз-

нотравье): 1-ый укос: есть до-
ставка? Тел? 8-927-858-62-86?

* * *
Куплю коров: бычков: телок: молочных 

телят: баранов? Тел? 8-905-341-69-25?  5-10?
* * *

П.р уйёхри: пил.к уйёхри вёкёрсем 
тата п.р уйёхри тына пёру усрама су-
татпёр? Тел? 8-965-685-54-47?

Все виды стро-
ительных работ. 
Дома и бани под ключ: 
кровля любой слож-
ности? Внутренняя и 
внешняя отделка: от-
делка домов сайдин-
гом? Смета бесплатно? 
Тел? 8-927-865-60-00: 
8-987-670-56-78?   9-10?

* * *
Фундамент, кир-

пичная кладка, 
кровля любой слож-
ности? Деревянные 
дома и бани: отдел-
ка домов сайдингом? 
Смета бесплатно? Тел? 
8-927-992-32-42?        9-10?                    

Продаем: доски 25-50 мм (обрезные, необрез-
ные), брус любого сечения, жерди, подтоварник. 
Цена договорная. Доставка по району бесплатно. 
Тел. 8-927-667-28-32, 8-919-679-18-11.                              2-10. 

КРАСКИ, ЭЛЕКТРИКА,  ОБОИ, 
ЛЮСТРЫ. Напротив рай-
больницы, маг. «Дуэт». 
Тел. 8-905-343-26-25.      9-10. 

7-10..

ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ: 
СВАРНОЙ СЕТКИ: ПРОФНАСТИЛА: 
ЕВРОШТАКЕТНИКА? ВОРОТА: КА-
ЛИТКИ: НАВЕСЫ: КОЗЫРЬКИ? БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ЗАБРОШЕННЫХ  
УЧАСТКОВ? ПЕНСИОНЕРАМ _ СКИД-
КИ? Тел? 8-937-942-87-85?                  5-10?

* * *
В Большесундырское райпо на по-

стоянную работу требуется водитель 
с опытом работы на автомашину гру-
зовую Лада-Ларгус? Обращаться в 
отдел кадров райпо: Б? Сундырь: ул? 
Ленина: д? 32? Тел? 69-5-46?                 2-2?

* * *
Продаю пшеницу? Возможна  до-

ставка? Тел? 8-961-348-11-92?           2-4? 
* * *

Продается жилой дом пл? 77:5 кв?м? 
с хозяйствен? строениями в с? Юнга: 
зем? уч? 40 сот? Бревенчатый с кирпич-
ным пристроем: обшит сайдингом: 
крыша оцинк? профнастил: пластико-
вые стеклопакеты: газ? отопл?: водо-
провод? Заходи и живи? Цена дого-
ворная: торг? Тел? 8-909-301-69-20?

К Р О В Л Я
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ

Работаем быстро, качественно, де-
шево. Поможем подобрать и доста-
вить стройматериалы по низким 
ценам.

Цены ниже, чем на рынке. 
КЛАДКА, ФУНДАМЕНТНЫЕ работы. 
Тел.: 8-905-342-00-70.                     3-10?

Шалти .=сен пай.нче

Кăçалхи июнĕн 10-мĕшĕнче  шалти ĕçсен Муркаш районĕнчи пайне пĕр арçын 
пулăшу ыйтса килчĕ. Вăл ун патне Владимир ятлă çын шăнкăравланине каларĕ. Вла-
димир банкăн хăрушсăрлăх службин сотрудникĕ пулнине пĕлтернĕ. Вăл шăнкăрав-
ланин сăлтавĕ – банкра арçыннăн счечĕ çинчен 3 пин тенкĕ вăрлас тенине çирĕплет-
ни иккен. Арçынран çак операцие хăй е урăх çын тунипе интересленнĕ. Арçын кун 
пирки нимĕн те пĕлменнине илтнĕ хыççăн, банк сотрудникĕ текенскер çав вăхăтра 
арçыннăн çумра картта пуррипе кăсăкланнă. Счет çинчи укçана вăрласран, ăна бан-
кра уçнă тепĕр счет çине куçармаллине каланă. Арçын итленĕ, карттăн реквизичĕсе-
не те пĕлтернĕ. Çапла вара 14 пин ытла тенкĕсĕр тăрса юлнă.

Ултавçăсен калаçу е смс янин тĕллевĕ – çыннăн карттин реквизичĕсене пĕлесси. 
Çавăнпа нихăçан та никама та картта номерне, кодне, хыçал енчи цифрăсене ан 
калăр.

Июнĕн 14-мĕшĕнче те шалти ĕçсен пайне тепĕр çын пулăшу ыйтса пычĕ. Унăн теле-
фонĕ çине «ВКонтакте» сетьри юлташĕнчен 10 пин ытла тенкĕ укçа кирли çинчен хы-
пар янă. Ку çийĕнчех куçарса панă. Тепĕр хут смс килсен, урăх картта çине укçа куçар-
са пама ыйтсан, арçын кунта темĕн йĕркеллех марри çинчен шухăшлать. «ВКонтак-
те» сетьри юлташĕ патне шăнкăравлать. Вăл пĕр смс та яман иккен, унăн страницине 
«çĕмĕрсе кĕнĕ». Çапла ултавçă «юлташа» пула Муркаш çынни укçасăр тăрса юлнă.

Социаллă сетьри страницăсенчен çакăн евĕр смс килет пулсан, укçа куçарма ан 
васкăр. Чи малтанах юлташăр патне шăнкăравласа калаçăр. Çак калаçу пысăк тăка-
кран хăтарĕ. 

Çак фактсем тăрăх полицейскисем преступниксене тупса палăртассипе ĕçлеççĕ.
С. ЕГОРОВ, 

шалти ĕçсен районти пайĕн оперуполномоченнăйĕ.

"Юлташсем" те ултала==.

Пёшалшён ук=а т\ле==.
Муркаш район территорийĕнче 

хĕç-пăшалăн саккунсăр çаврăнăшне 
пÿлессипе, ку тĕлĕшри преступлени-
сене тупса палăртассипе Росгвардин 
Чăваш Енри управленийĕ тата Мур-
каш районĕнчи шалти ĕçсен пайĕ 
тĕрлĕ мероприяти пурнăçлать. Кунпа 
пĕрлех саккунсăр çаврăнăшри хĕç-пă-
шала, унăн хатĕрĕсене, сирпĕнекен 
хутăшсене упракансене çав хатĕрсене 
хăйсен ирĕкĕпе панăшăн укçа тÿлес-
сине пăхса хунине те аса илтерет. 

Регистрацилемен е саккунсăр май-
па килте упранакан хĕç-пăшал пулсан, 
ăна шалти ĕçсен Муркаш районĕнчи 
пайне килсе памалла. Çакă пулма пул-
таракан хăрушлăхран асăрханмалли 
чи çăмăл та шанчăклă меслет пулса 
тăрать. Тĕрлĕ сăлтава пула çыннăн 
шалти ĕçсен пайне хăйĕн килме май 
çук пулсан, полици сотрудникĕсем 
хăйсем пырĕç. Пур документа хатĕр-
ленĕ хыççăн çыннăн счечĕ çине укçа 
куçарса параççĕ.

Шалти ĕçсен органĕсенче регистра-
цилемен хĕç-пăшала, унăн хатĕрĕсе-
не, сирпĕнекен хутăшсене хăй 
ирĕкĕпе шалти ĕçсен пайне панăшăн 
çак хаксене палăртнă:

яка вулăллă сунар пăшалĕ (1 шт.) – 6 пин 
тенкĕ,
яка вулăллă кĕскетнĕ пăшал – 7 пин 
тенкĕ,
яка вулăллă нарезкăллă сунар пăшалĕ – 
7 пин тенкĕ,
5,6 мм пысăкрах калибрлă пистолет (ре-
вольвер) – 8 пин тенкĕ,
газ пăшалĕ, травматика пăшалĕ – 3 пин 
тенкĕ,
пĕчĕк калибрлă хĕç-пăшал – 6 пин тенкĕ,
хăй тĕллĕн туса хатĕрленĕ перекен 
хатĕр – 6 пин тенкĕ,
граната, мина, снаряд – 3 пин тенкĕ,
хĕç-пăшал патронĕ – 30 тенкĕ,
нарезкăллă хĕç-пăшалăн патронĕ – 50 
тенкĕ,
пĕчĕк калибрлă патрон – 50 тенкĕ,
сирпĕнекен хутăшсем (100 г) – 2 пин 
тенкĕ,
сирпĕтмелли хатĕрсем (детонатор, шнур 
т.ыт.те) (1шт/1 м) – 2 пин тенкĕ.

Хĕç-пăшала хăй ирĕкĕпе шалти ĕçсен 
пайне пырса парасси пирки тĕплĕн-
рех 62-6-67, 63-1-11 е 02 номерсемпе 
шăнкăравласа ыйтса пĕлме пулать.

А. БЕЛОВ, 
Росгвардин Чăваш Енри 

управленийĕн сотрудникĕ.

Рулонти е тюкланё люцерна ути су-
татёп? Тел? 8-961-338-56-58?

    * * *
В МБОУ «Моргаушская СОШ» Морга-

ушского района Чувашской Республики 
требуется водитель школьного автобу-
са и техник-электрик? Контактный теле-
фон% 8(83541)62-3-71?

* * *
КУПЛЮ БЫЧКОВ от месяца до 600 

кг? КОРОВ? ТЕЛОК? ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ЗАБОЙ? Тел? 8-937-952-33-80?   3-5?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ от месяца на 

откорм? ДОРОГО? Тел? 8-937-391-23-33?  3-5?
* * * 

Куплю ягоды? Любые? 
Тел? 8-967-795-88-69?                       2-5?

Официально
Об организации работы 

организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной 

продукции в дни проведения 
выпускных вечеров, балов в 

общеобразовательных организациях 
Моргаушского района 

Чувашской Республики
Согласно Постановления Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 14.11.2012 
г. №481 «Об установлении дополнительных 
ограничений времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции на 
территории Чувашской Республики» админи-
страция Моргаушского района Чувашской 
Республики рекомендует  организациям, 
имеющим лицензию на реализацию алкоголь-
ной продукции, в дни проведения выпускных 
вечеров, балов в общеобразовательных орга-
низациях Моргаушского района 21 и 26 июня 
2019 года в Моргаушском районе Чувашской 
Республики, выполнять требования Поста-
новления, устанавливающего запрет рознич-
ной продажи алкогольной продукции объекта-
ми торговли, находящимися в Моргаушском 
районе Чувашской Республики.

Объявления

ПРОДАЮ: ПЕСОК, ОПГС 
(ГРАВМАССА), ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
КЕРАМЗИТ и другое? ДОСТАВ-
КА из с? МОРГАУШИ?   НЕДОРОГО? 
Тел? 8-927-862-42-44?                          5-10?

Частная охранная организация 
примет на работу охранников для 

работы в Подмосковье? ЦКАД? 
Работа по 12 часов в сутки: вахта: 

зарплата 36 тыс? руб? 
Комфортные условия проживания? 
              Тел? 8-937-950-12-63?        2-2?   

Туры в 
Соль-Илецк? 

Тел? 8-917-254-51-80?

2-3.

НАТЯЖНЫЕ 
     ПОТОЛКИ 

   любой сложности.  
Подарки. Скидки. 
Гарантия 10 лет. 

Тел. 22-95-11, 8-917-078-95-11.                            

6-10.

Мăн Хураçкари тĕп шкул коллективĕ кунта директор 
çумĕ пулса ĕçлекен С.М. Тушилкинан ашшĕ 

Михаил Михайлович 
ТУШИЛКИН 

вăхăтсăр вилсе кайнă пирки унăн çемйипе тата çывăх 
çыннисемпе пĕрле тарăннăн хурланнине пĕлтерет.

Коллектив МУП ЖКХ "Моргаушское" выражает глубо-
кое соболезнование мастеру участка Тушилкину В.М. 
по поводу смерти отца 

ТУШИЛКИНА
Михаила Михайловича.

СПК «Ударник» выражает глубокое соболезнование 
главному бухгалтеру Павловой Л.В. по поводу безвре-
менной кончины мужа 

ПАВЛОВА
Алексея Владиславовича.


