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Муркаш район ха=ач.

Çемье, юрату тата шанчăклăх кунне халалланă уяв республикăра июлĕн 7-мĕшĕнче иртрĕ, 
унта Чăваш Ен Пуçлăхĕ Михаил Игнатьев  хутшăннă. Республика уявĕнче район администра-
цийĕн пуçлăхĕн çумĕ Лилия Тарасова ертсе пыракан  делегаци те пулнă. Республика пуçлăхĕ 
Чăваш Енри 25 çултан кая мар пĕр-пĕрне килĕштерсе пурăнакан 45 çемьене  «Юратупа шан-
чăклăхшăн» медальпе чысланă, вăл шутра  пирĕн районти 2 çемье пулнă: Юнкă ял тăрăхĕнчи 
Лидия Семеновнăпа Виталий Никитич Фоминсем тата Оринин ял тăрăхĕнчи Раиса Васильев-
нăпа Валериан Прохорович Ивановсем.

Сăн ÿкерчĕкри Çатракасси ял тăрăхĕнчи Людмила Тимофеевнăпа Пимен Кириллович 
Смирновсем ĕнер районта ирттернĕ уява хутшăнчĕç. Вĕсем   пурнăçăн анлă çулĕпе 50 çул 
пĕрле килĕштерсе утаççĕ, 3 ача ÿстернĕ. Çемье пуçĕ «Свобода» хуçалăхăн ферма заведую-
щийĕнче тăрăшнă, мăшăрĕ те çак хуçалăхра мĕн тивĕçлĕ канăва тухиччен тимленĕ.   

Уява район администрацийĕн пуçлăхĕ Ростислав Тимофеев  уçрĕ,  уявпа саламларĕ. Вăл 
палăртнă тăрăх, пирĕн çĕршыв ачаллă çемьесене пысăк тимлĕх уйăрать. Р. Тимофеев çемье-
сем тĕлĕшпе патшалăх шайĕнче уйăракан пулăшу программисем çинче чарăнчĕ. Пурăнмалли 
çурт-йĕр условийĕсене  патшалăх пулăшăвĕпе лайăхлатма май килни  çемьесемшĕн пысăк 
тĕрек пулнине палăртрĕ. Çавăн пекех  хĕрарăмсен районти канашĕн  ертÿçи Лилия Тарасова, 
ашшĕсен канашĕн ертÿçи Александр Куликов тата ыттисем  саламларĕç. 

Уяв сцени çинче ял тăрăхĕсенчи нумай çул хушши пĕр-пĕринпе килĕштерсе пурăнакан хисе-
плĕ çемьесене район администрацийĕн пуçлăхĕн Тав çырăвне, ачаллă çемьесене амăш капи-
талĕн сертификатне тата удостоверени  парса чысларĕç. 

 Р. ИЛЛАРИОНОВА сăн ÿкерчĕкĕ.

+емьесене чыслар.=
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ХИСЕПЛĔ ЕНТЕШСЕМ!
Чи кăмăллă та ăшă уявсенчен пĕринпе 

– Ҫемье, юрату тата шанчăклăх кунĕпе 
чун-чĕререн саламлатăп.

Ҫемье – пирĕн юратнă асатте-асанне, 
кукаҫи-кукамай, атте-анне тата ачасем. 
Ҫемьере аслă ăрăва хисеплесси, ҫурал-
нă килпе Тăван ҫĕршыва юратасси, пĕлӳ 
тата ҫутăлăхпа савăнăҫ патне туртăнас-
си никĕсленет. Кăмăл-сипет, пĕр-пĕрне 
ăнланассипе пулăшасси, ҫемьешĕн тата 
пуҫланă ĕҫшĕн, йышăнусемшĕн ява-
плăха туясси, ҫывăх ҫынсене юратасси, 
Тăван ҫĕршыв патриочĕсене ҫитĕнте-
ресси пирĕншĕн – йăлана кĕнĕ ҫемье 
хаклăхĕсем. Раҫҫейре тата Чăваш Енре 
ҫемье – йăхран йăха куҫакан культура 
тата ăс-хакăл пуянлăхĕ. Чăваш халăх-
не ҫутта кăлараканĕн Иван Яковлевăн 
сăмахĕсене аса илтерес килет: «Ҫемй-
ĕрсене лайăх пăхса усрăр: ҫемье вăл 
– халăх чаракĕ, патшалăх чаракĕ. Ҫак 
пурлăха сыхласа пурăнăр. Ҫемьен 
лăпкă пурнăҫĕ пире пурнăҫ хыттинчен 
хӳтĕлесе тăрать. Килĕштерсе тĕреклĕ 
тăракан ҫемьешĕн катаран килекен пур-
нăҫ синкерĕсем хăрушă мар».

Хăвăрăн ҫемйĕрсене упрăр! Кашни 
кил-йышра телейлĕ те пурнăҫа юра-
такан ачасем ытларах пулччăр. Пур-
не те юрату, тăнăҫлăх, ырă малашлăх 
сунатăп. Амăшĕн куҫĕ телейпе тата 
савăнăҫпа ҫуталтăр, ашшĕ ывăл-хĕрĕн 
ҫитĕнĕвĕсемпе мăнаҫлантăр, ача-пă-
ча аслисене хаклама тата хисеплеме 
вĕрентĕр. 

Чăваш Республикин Пуҫлăхĕ                        
М. ИГНАТЬЕВ.

Июлĕн 8-мĕшĕнче Раççейре Çемье, юра-
ту тата шанчăклăх кунне паллă турĕç. Çав-
на май РФ Пенси фончĕн Чăваш Респу-
бликинчи уйрăмĕ кашнинех çемье телейĕ, 
чун ăшши, сывлăх тата ăнăçу сунать!

Ачаллă çемьесене патшалăх пенсипе 
тивĕçтерессипе тĕрлĕрен çăмăллăх туса па-
рать, ача амăшĕн капиталне тÿлет.

Ачана пĕр çулталăк çурăччен пăхса пурăн-
нă тапхăра ашшĕ-амăшĕнчен хăшĕ те пулин 
хăйĕн ĕç стажне кĕртме пултарать. Кунсăр 
пуçне 1-мĕш ачана пăхса пурăннă тапхăр-
шăн 1,8 балл, 2-мĕш ачашăн – 2 хут нумай-
рах, 3-мĕшшĕн тата 4-мĕшшĕн – 3 хут ну-
майрах шутласа параççĕ. Пĕтĕмĕшле вара 
ачасене пăхнăшăн 6 çул таран пенси стажне 
кĕртеççĕ, 24 пенси балĕ шутласа параççĕ.

2019 çултан тытăнса 3 тата 4 ачал-
лă амăшĕсем пенсие маларах тухмалли 
правăпа усă курма пуçларĕç. 3 ачаллă 

амăшĕсем 57 çулта – çĕнĕ пенси ÿсĕмĕпе 
пăхнинчен 3 çул маларах пенсие тухма пул-
тараççĕ. Енчен те вара хĕрарăмăн 4 ача 
пулсан вăл 56 çулта пенсие тухайрать. Унч-
ченхи пекех 5 е ытларах ачаллă амăшĕсен 
50 çулта пенсие тухма право пур. Кун пек 
çăмăллăхпах «çурçĕр» стажĕ пур 2 ачаллă 
хĕрарăмсем те усă курайраççĕ.

Инвалид ачаллă çемьери ашшĕ-амăшĕн-
чен пĕри пенсие 5 çул маларах тухма пул-
тарать. Кун пек инвалид ачана е ачаран ин-
валида пăхса пурăнакан ĕçлеме пултаракан 
çынна уйăхне 10 пин тенкĕ тÿлеççĕ, кашни 
çулшăн 1,8 пенси балĕ шутласа параççĕ.

Енчен те пенсионерăн çул çитмен ача 
пулсан тата кăнтăрлахи формăпа вĕренекен 
пулсан, ăна ача 23 çул тултариччен çемьере 
миçе çын пулнине кура пенсие хушса тÿлеççĕ.

Ачаллă çемьесене пулăшассипе федера-
цин ача амăшĕн (çемье) капиталĕн програм-

ми вăйра. Паянхи куна унăн виçи 453 пин 
те 26 тенкĕпе танлашать. Ку укçа-тенкĕпе 
харпăр хăйĕн пурăнмалли çурт-йĕр условий-
ĕсене лайăхлатма, ачисене вĕрентме е ача 
сачĕшĕн тÿлеме, инвалид ачана адаптаци-
леме, çемьесене адреслă тÿлевпе тивĕçтер-
ме, ача амăшĕн пухăнакан пенсине йĕрке-
леме усă курма май пур. Çемьере 2-мĕш е 
хыççăнхи ача 2007 – 2021 çулсенче çуралнă 
е ачана усрава илнĕ пулсан, кун пеккисем 
ача амăшĕн капиталĕн сертификатне илме 
пултараççĕ.

Чăваш Республикинче ачаллă çемьесе-
не пулăшмалли пур майпа та туллин усă 
кураççĕ. Пенси çăмăллăхĕсем тата социал-
лă тÿлевсем пирки пĕлсе тăни çынсене ма-
лашлăх планĕсене палăртма тата йышăну-
сем тума пулăшать.

РФ Пенси фончĕн 
Чăваш Республикинчи уйрăмĕ.

Пулёшу _ ачаллё =емьесене
+ёмёллёхсем

Июлĕн 12-мĕшĕнче Муркаш районĕн-
че Пĕчĕк тата вăтам предприниматель-
ство кунне ирттерме палăртнă. 

Уяв программи тĕрлĕ енлĕ. Унăн пĕр-
ремĕш пайĕнче предпринимательсем 
районти вăтам тата пĕчĕк предпринима-
тельствăна аталантарассин ыйтăвĕсене 
ĕçтешĕсемпе тата район администраций-
ĕн пуçлăхĕпе пĕрле сÿтсе явĕç. Пуçарул-
лă çынсем «Сеспель» пĕрлешĕве çитсе 
курма та планланă.

Уяв программин иккĕмĕш пайне вара 
вĕсем районта пурăнакансемпе пĕрле 
«Сывлăх» спорт шкулĕ умĕнче малалла 
тăсĕç. Уяв концерчĕпе чыслав програм-
мине 20 сехетре пуçлама палăртнă. Рай-
онти чи пултаруллă ушкăнсемпе пĕрлех 
Муркаш сцени çине Шупашкартан килнĕ 
эстрада артисчĕсем те тухса савăнтарĕç.

Уяв каçĕнче 23 сехетре тÿпене салют 
çутатĕ.

Хамăр инф.

Районта

,=л. =ынсем 
Муркаша уява 
йыхравла==.

Июлĕн 8-мĕшĕнче Чăваш Ен Пуçлăхĕ 
Михаил Игнатьев эрнесеренхи канашлу-
ра республика Министрсен Кабинечĕн 
членĕсемпе тата федераци территори ор-
ганĕсен ертÿçисемпе вĕренÿ объекчĕсене 
тăвас тата тĕпрен юсас ĕçсем мĕнле пыни-
не тишкернĕ.

Чăваш Республикин вĕренÿ тата çамрăк-
сен политикин министрĕ Сергей Кудря-
шов асăннă тăрăх, 2018 çулта пĕтĕмĕшле 
вĕренĕвĕн 82 организацийĕнче капитал-
лă юсав ĕçĕсене 347,4 млн тенкĕлĕх туса 
ирттернĕ. Кăçал вара 98 объектри юсав 
ĕçĕсем валли 612,5 млн тенкĕ уйăрнă. Ку 
укçа-тенкĕпе 29 шкулти спортзала, 18 шкул 
çуртне, пĕр вĕренÿ корпусне, 23 ача садне, 
ачасен 3 лагерьне çĕнетме палăртаççĕ.

Кунсăр пуçне 2019 çулта çĕнĕ тата рекон-
струкциленĕ шкул çурчĕсем Шупашкарти 
«Волжский-3», «Новый город» микрорай-
онсенче, Етĕрне хулинче çĕкленĕç. Канаш 
районĕнче шкулти çĕнĕ спортзал хута кайĕ.

Республикёра

Шкулсем 
=.неле==.

Хаклă вулакансем! Халĕ «Çĕнтерÿ 
ялавĕ» хаçата августран илсе тăма çы-
рăнтараççĕ. 

Вăрăм çу кунĕсем хăвăрт иртеççĕ. 
Хаçатсăр кĕркуннепе хĕллехи вăрăм 
каçсенче кичем пулĕ.

Редакци.

+ырёнтару – 2019

Августран 
илсе тёма

Эрнесеренхи канашлурах нумай хват-
терлĕ çуртсенчи юсав ĕçĕсем пирки те сă-
мах пынă. Капиталлă юсав ĕçĕсене кăçал 
нумай хваттерлĕ 300-е яхăн çуртра туса 
ирттерме палăртнă. Кун пирки капиталлă 
юсав ĕçĕсен республика фончĕн ертÿçи 
Вячеслав Долгов пĕлтернĕ. Вĕсенче 35,5 
пин çын е 13,1 пин çемье пурăнать. Ĕçсе-
не пĕтĕмĕшле 1 млрд та 59 млн тенкĕлĕх 
пурнăçлĕç.

Республика ертÿçи ĕçсен пахалăхĕ çине 
тимлĕх ытларах уйăрма сĕннĕ. «Влаç ор-
ганĕсен тата подряд организацийĕсен тĕп 
задачи – юсав ĕçĕсен пахалăхне çирĕп 
тĕрĕслесе тăрасси», – тесе палăртнă вăл. 
Çавăн пекех çак ĕçе хваттерсенче пурăна-
кансене хăйсене те анлăрах явăçтарма, 
обществăлла тĕрĕслев мелĕпе ытларах 
усă курма сĕннĕ.

Çитес çулхи ĕçсен планĕ те паллă. 2020 
çулта капиталлă юсав ĕçĕсене нумай 
хваттерлĕ 212 çуртра туса ирттермелле 
пулать. Вĕсен лаптăкĕ 750 пин тăваткал 
метрпа танлашать. Юсав ĕçĕсене 1 млрд 
та 24 млн тенкĕлĕх туса ирттерĕç.

300-е яхён 
=урт  юса==.
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Саламлатпёр

Кё=ал кашмашсем 
пу=арулёхпа палёра==.

Хаклăран та хаклă, юратнă аннене, ку-
камая, пултаруллă, кăмăллă тусăмăра 
– Анаткас Хачăк  ялĕнче пурăнакан Ма-
нефа Степановна КОЖАКОВĂНА сумлă 

юбилей ячĕпе чун-чĕре-
рен, ăшшăн саламлатпăр. 
Çирĕп сывлăх, иксĕлми 
вăй-хал, ырă кăмăлпа сана 
паянхи çавра çуллăхпа 
вăрăм ĕмĕр сунатпăр.

Саламлаканĕсем: 
хĕрĕ, кĕрÿшĕ, мăнукĕсем, аппăшĕсен 

çемйисем, тус-юлташĕсем.

Пире кун-çул парнелесе телейлĕ çитĕн-
тернĕ, халăха юрăхлă пулмашкăн пилленĕ, 
пурнăçра хамăр вырăна тупма пулăшнă 
юратнă аннемĕре, асаннене, кукамая – 
Анаткас Хачăк ялĕнче пурăнакан Лидия 
Кузьминична ЛЕОНТЬЕВĂНА сумлă 

юбилей ячĕпе ăшшăн 
саламлатпăр. Тĕнчери 
мĕнпур ыррине сунатпăр 
сана – тулăх пурнăç, куç 
тулли телей, чăваш юманĕ 
пек çирĕп сывлăх, инçет 
çул евĕр вăрăм ĕмĕр, кан-
лĕ ватлăх, тус-тăвансемпе 

шăкăлтатса пурăнма.
Салампа: 2 ывăлĕпе кинĕсем, хĕрĕпе 

кĕрÿшĕ, мăнукĕсем, кĕçĕн мăнукĕ, 
çывăх тăванĕсем.

Пирĕн юратнă аннене, пултаруллă ку-
камая, ăшă кăмăллă аппана, тараватлă 
тăвана – Анаткас Турай ялĕнче пурăнакан 
Татьяна Валерияновна ИВАНОВĂНА  
сумлă юбилей ячĕпе чун-чĕререн, ăшшăн 
саламлатпăр. Юман пек çирĕп сывлăх, 
иксĕлми вăй-хал, хаваслă кăмăл, вăрăм 
ĕмĕр сунатпăр. Çумра яланах çывăх çын-
нусем пулччăр, сĕтел çинчен çăкăр-тăвар, 
питÿ çинчен йăл-кулă ан татăлччăр. 

Саламлаканĕсем: мăшăрĕ, хĕрĕсем, 
мăнукĕ, çывăх тăванĕсем. 

Юратнă та хаклă çыннăмăра, аттене, ку-
каçине – Шаптак Муркаш ялĕнче пурăна-
кан Петр Петрович ПЕТРОВА 50 çулхи 

юбилей ячĕпе ăшшăн 
саламлатпăр. Турă панă 
кун-çулу вăрăм, сывлăху 
юман пек çирĕп, йыш-
лă тăванупа килĕштерсе 
пурăнма яланхи пекех ăшă 
та таса кăмăл пултăр. Сĕ-
тел çинчен   çăкăр-тăвар, 

кĕрекÿрен тăван ан татăлтăр. Умра яланах 
çутă кунсем пулччăр. Тавах сана тĕп кил 
ăшшине тытса тăнăшăн. 

Саламлаканĕсем: амăшĕ, мăшăрĕ, 
хĕрĕсем, кĕрÿшĕ, 2 мăнукĕ, хăти-тăхла-

чисем, ватă тăхлачи, пускилсем, 
тăванĕсем.

Вырăнти ыйтусене татса па-
рассипе хальхи вăхăтра пуçа-
рулăх бюджечĕн мелĕ чи лай-
ăххи пулнине Çатракасси ял 
тăрăхĕнче пурăнакансем те аван 
ăнланса илчĕç курăнать. Иртнĕ 
çул ку майпа Çатракасси ялĕнче 
ача-пăча спорт тата вăйă пло-
щадкине хута ячĕç, Торинкасси 
ялĕнче урам çулне вак чул сарса 
хытарма май килчĕ. Кăçал вара 
кашмашсем пуçарулăх кăтар-
трĕç – Львов урамĕнче пурăна-
кансем урам çулне йĕркене кĕр-
тес терĕç.

Усси куçкĕрет. Ĕçсене асăннă 
объектра пĕтĕмĕшле 1 млн та 
124 пин тенкĕлĕх туса ирттер-
мелле. Пĕр çулталăк хушшинче 
урамра çул тăвас тесен, ун чухлĕ 
укçа-тенкĕне урамра пурăнакан-
сем те ниепле те пухса пĕтерей-
рес çук, ял тăрăх администра-
цийĕн те мелĕсем виçесĕр мар. 
Çитменнине кун пек урамсем ял 
тăрăхĕн территорийĕнчи 11 ялта 
пĕрре кăна мар. Çапла вара, çул 
ыйтăвне пуçарулăх бюджечĕн 
мелĕпе татса пама килĕшнĕ 
май, пĕтĕмĕшле суммăран 200 
пин тенкĕ ытла ял çыннисем 
хăйсем пухнă, çавăн чухлех ял 

тăрăхĕн бюджетĕнчен уйăрнă, 
кирлĕ суммăран 60 процентне – 
670 пин тенкĕ ытла республика 
уйăрса парса пулăшнă.

Паянхи куна кунта 630 метр 

тăршшĕ çула вак чул сарассипе 
ĕçсем анлă сарăлнă ĕнтĕ. Ĕçсе-
не чикĕллĕ яваплăхлă «КЕР-
МЕН» общество пурнăçлать. 
Пĕтĕм урам тăршшĕпе çула 
Çатракассинчен Муркаша кай-
малли çул хĕрне çитиччен хыр-
са тикĕслесе хăйăр сарса тухнă, 
хытарнă. Халĕ вак чул сарса ка-
токпа пусăрăнтараççĕ. Çул айк-
кипе дренажне те чавнă. Пĕтĕм-
пех йĕркеллĕ. Ĕçсене пахалăхлă 
пурнăçлани курăнать.

Организацире вăй хуракан 
çул-йĕр ĕçченĕсемпе – Грачик 
Симонянпа тата Самвелпа Ан-
дрей Петросянсемпе тĕл пулса 
калаçрăм. Армени Республи-
кинчен иккен. Килĕшÿпе çул-йĕр 
юсавпа строительство органи-
зацийĕнче тăрăшаççĕ. Канмал-
ли кунсене пăхмасăрах ĕçлени 
пирки каларĕç. Палăртнă ĕçсене 
кĕрхи йĕпе-сапана кĕрсе кайич-
чен вĕçлес шухăшлă.

Сăмах май, пуçарулăх бюд-
жечĕн мелĕпе кăçал районта 19 
объектра ĕçсем туса ирттерме 
палăртнă. Вăл шутран 16-шĕ 
шăпах ĕнтĕ ялсемпе урамсен 

çулĕсене вак чул сарса хытарас-
сипе çыхăннисем. 4 ял тăрăхĕн-
че 2-шер проект пурнăçа кĕрет. 
Ĕçсене пĕтĕмĕшле 22 млн ытла 
тенкĕлĕх пурнăçлама палăрт-
нă пулсан, ял çыннисен, пред-
принимательсен тÿпи 4 млн та 
476 пин тенкĕпе танлашать. 
Çавăн чухлех ял тăрăхĕсен бюд-
жечĕсенчен уйăраççĕ. Респу-
блика вара ĕçсене пурнăçлама 
13 млн та 429 пин тенкĕ парса 
пулăшать.

Чылай çĕрти объектсенче 
ĕçсене çак вăхăта вĕçленĕ те 
ĕнтĕ. Тен çитес çул Çатракасси 
ял тăрăхĕнче çак мелпе хăйсен 
урам çулне юсас шухăшлисем 
татах пулĕç?

В. ШАПОШНИКОВ.

Сăн ÿкерчĕксенче: Валерий 
Михайлов экскаватор-погруз-
чикпа тимлет. Хăй Шупашкар 
районĕнчен, анчах та Муркаш 
районĕ уншăн ют пулманни 
пирки каларĕ – амăшĕ Муркаш 
тăрăхĕнчен иккен; çул тăва-
кансем канмалли кунсене пăх-
масăрах тимлеççĕ.

+ынсен пурнё= тёршш. вёрёмланать
Сывлёх сыхлав.

Юлашки çулсенче çынсен пурнăç тăр-
шшĕне вăрăмлатма май туса парасси, 
чирсене малтанхи тапхăрта тупса си-
плесси, çемьесене ачаллă пулма пулă-
шасси тата сывлăх сыхлавĕпе çыхăннă 
ытти ыйту çине уйрăмах пысăк тимлĕх 
уйăраççĕ. 

2018 çулта ку тĕлĕшпе тата сывлăх 
сыхлав аталанăвĕнче пĕтĕмĕшле мĕнле 
ĕçсем пурнăçлани çинчен нумаях пулмасть 
Чăваш Республикин сывлăх сыхлав мини-
стрĕ Владимир Викторов республикăн пра-
вительство ларăвĕнче доклад туса панă.

Министр палăртнă тăрăх, çынсен пур-
нăç тăршшĕ ÿсни сывлăх сыхлав сферин 
пĕтĕмĕшле аталанăвĕн кăтартăвĕ пулса 
тăрать. Юлашки ултă çулта çак хисеп 2,15 
чухлĕ пысăкланнă, вăтамран 72,95 çулпа 
танлашнă. Çакă Раççейри вăтам кăтарту-
ран та кăшт иртнине палăртнă.

Докладран 2018 çулта, унчченхи çулсен-
чи пекех, çынсем вилесси чакса пынин тен-
денцийĕ палăрать. 2012 çултанпа, тепĕр 
майлă каласан, ун чухнехи май уйăхĕнчи 
указсем хыççăн, çак кăтарту 5,3 процент 
таран чакнă. Ĕçлекен ÿсĕмри çынсем 
вилессин кăтартăвĕ 16,7 процент таран 

пĕчĕкленнĕ. 
Докладра çынсем ытларах чухне юн 

çаврăнăшĕпе çыхăннă чирсене, усал шыçă 
чирĕсене пула тата тĕрлĕ инкеке (вăл шу-
тра çул-йĕр çинчи инкексенче те) пула пур-
нăçран уйрăлнине палăртнă.

Юн çаврăнăшĕпе чирлесси республикăра 
Раççейри вăтам кăтартуран самаях пĕчĕк 
пулин те, çав чирсене пула ытларахăшĕ 
килте вилнĕ. Çавăнпа Владимир Викторов 
кун пек лару-тăрура васкавлă медицина 
пулăшăвне çийĕнчех чĕнмеллине асăрхат-
тарса каланă.

Чирсене малтанхи тапхăртах тупса 
палăртас тата вăхăтра сиплес тĕллевпе 
çынсене профилактика тĕрĕслевĕсене 
явăçтараççĕ (2018 çулта – 400 пине яхăн 
çын). Çак ĕçе пурнăçлани 2013 çултанпа 
республикăра пĕтĕмĕшле чир-чĕр сарăлас-
сине 10,6 процент таран чакарма пулăшнă.

Министр хăйĕн сăмахĕнче кашни район-
тах район тĕп больницисем ĕçленине, пурĕ 
179 ФАП юсаса çĕнетнине палăртнă. Ялта 
пурăнакансем валли куçса çÿрекен 14 ме-
дицина комплексĕ пуррине каланă.

2018 çулта кăна ял больницисене тĕплĕ 
юсама пурĕ 108 млн та 700 пин тенкĕ уй-

ăрнине, медицина оборудованийĕ туянма 
170 млн тенкĕ тăкакланине пĕлтернĕ. 

«Земство тухтăрĕ» программа ĕçлеме 
тытăннăранпа ялти больницăсене 426 вра-
ча явăçтарма май тупнă. 2018 çулта – 54 
врача тата «Земство фельдшерĕ» програм-
мăпа – 32 фельдшера.

Медицинăпа демографи лару-тăрăвĕ 
çинче чарăнса тăнă май, министр районсен-
чи кăтартусемпе те кĕскен паллаштарнă. 

Акă, сăмахран, Муркаш районĕнче 1 пин 
çын пуçне вăтамран условлă 10,2 ача çу-
ралнă (республикăри вăтам кăтарту – 10,6). 

Юн çаврăнăшĕн чирĕсенчен вилнин 
кăтартăвĕпе пирĕн район 100 пин çын пуç-
не – 150 е сахалрах çын вилнин (пĕчĕк 
кăтартуллисен) ушкăнĕнче, усал шыçăсене 
пула вилнин кăтартăвĕпе – вăтам ушкăнра 
(131–180 çын). 

Шел пулин те, пĕтĕмĕшле çын вилнин 
кăтартăвĕпе Муркаш районĕ республикăри 
вăтам кăтартуран та иртнĕ: районта 1 пин 
çын пуçне условлă 15,6 çын вилнĕ пулсан, 
республикăра вăтамран – 12,6 çын. Апла 
пулсан хамăрăн сывлăха пысăкрах тимлĕх 
уйăрмалла.

Н. НИКОЛАЕВА хатĕрленĕ.

Пу=арулёх бюджеч.

Православи к.тес.

Питрав – Православи Чиркĕвĕн 
пысăк уявĕсенчен пĕри. Çимĕк 
хыççăн пуçласа Питрав кунĕччен 
православи тĕнне ĕненекенсем типĕ 
тытаççĕ. 

Хуларан хулана, çĕршывран çĕршыва 
куçса апостолсем Христос вĕрентĕвне 
сарса çÿренĕ, анчах та çак ырă ĕçпе Пе-
трпа Павел апостолсем ытти апостол-
тан ытларах палăрса тăнă. 

Святой Петр, пулăçă ывăлĕ пул-
нăскер, вуникĕ апостолтан  пĕри пулнă. 
Евангелире каланă тăрăх, Петр Библире 
сăнласа панă чылай событие хутшăннă. 
Хăйĕн вĕрентекенне виçĕ хутчен те сут-
нă, хыççăн айăпне йышăнса шанчăклă 
çын пулнине çирĕплетсе панă, христи-
анство чиркĕвне йĕркелекенĕ пулса 
тăнă. 

Святой Павел, çуралсан Савл ят ил-
нĕскер, малтанах христианство тĕн-
не хирĕç калаçнă. Вилĕмрен чĕрĕл-
се тăнă Иисус Христоспа тĕл пулнă 
хыççăн вăл Турра ĕненме тытăннă. 
Павел Христос вĕрентĕвне Пĕчĕк Ази, 
Балкан çурма утрав çинче сарнă. Вăл 
вуникĕ апостол йышне кĕмен. Çапах 
та Павел апостол каласа хăварнисене 
Çĕнĕ сăмаха кĕртнĕ.

Питрав =итет
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П.рлеш\лл. ху=алёхсенче

Тыр-пул тухăçне ÿстерессинче çĕр ĕç 
культури тĕп вырăнта пулнине уй-хир 
ĕçченĕ аван пĕлет. Çавăнпах ăна тивĕçлĕ 
шая çитерессипе çанă тавăрса вăй ху-
рать. Халĕ калани тырă-пулă акма çĕр 
хатĕрлессипе те, пусă çаврăнăшне тĕрĕс 
тытса пырассипе те, ака вăрлăхĕн па-
халăхĕпе те çыхăннă.

Çĕнĕлĕхсемпе тан пыракан ял хуçалăх 
производство кооперативĕсемпе хресчен 
(фермер) хуçалăхĕсем юлашки çулсенче 
кĕрхи культурăсем çине пысăк тимлĕх уй-
ăрма пуçларĕç. Çак тĕллевпе вĕсем таса 
пусу тытассипе ытларах тăрăшаççĕ. Таса 
пусу – çитес çулхи тухăç никĕсĕ. Çакă кĕрхи 
культурăсене кĕске вăхăтра ытлă-çитлĕ акса 
хăварма май парать.

Суворов ячĕпе хисепленекен ял хуçалăх 
производство кооперативĕнче пысăк тухăçлă 
тырă-пулă туса илессипе çулленех çанă 
тавăрса ĕçлеççĕ. Акă кăçал та вĕсем кĕрхи 
культурăсене 1500 гектар акса хăварма çĕр 
хатĕрлеççĕ. Çак тĕллевпе ĕçлесе хуçалăхра 
çу каçипех таса пусу анисене тирпейлесе 
пăхса тăчĕç. Ку ĕçре эсир паянхи сăн ÿкер-
чĕкре куракан механизаторсем ХТЗ – 150 
тракторсемпе çăвĕпех вăй хучĕç. Вĕсем (су-
лахайран сылтăмалла): Чăваш Республикин 
тава тивĕçлĕ ĕçченĕ Андрей Архипов (меха-
низатор стажĕ чĕрĕк ĕмĕре яхăн), Николай 
Егоров (3 çул), 30 çул ытла трактор штурвалĕ 
умĕнче вăй хуракан Анатолий Васильев.

 – Акма çĕр хатĕрлени пысăк тухăç никĕсĕ 
пулнине, вăл вара хуçалăх экономикине вăй-
латнине ăнланатпăр. Çавăнпа  хушнă ĕçе 
вăхăтра тата пахалăхлă пурнăçлассишĕн 
тăрăшатпăр, – терĕç механизаторсем трак-
торсем патне васканă май.

 «Хурçă утсем» пĕрин хыççăн тепри тикĕс-

сĕн уй тăрăх пыни механизаторсем хăйсе-
не шаннă ĕçе тăрăшса пурнăçлани пирки 
каларĕ. Апла пулсан Суворов ячĕпе хисе-
пленекен пĕрлешÿллĕ хуçалăх тырă-пулă 
тухăçĕпе çывăх малашлăхра та ыттисемшĕн 
тĕслĕхре пуласса шанас килет.

А. БЕЛОВ сăн ÿкерчĕкĕ.

Тухё= ник.сне хыва==.
Юбилей

Пирĕн ялкора – Кашмаш ялĕнче 
пурăнакан Игорь Майкова чылайăшĕ 
аван пĕлет. Унăн сăввисемпе ытти хай-
лавĕ район хаçачĕн страницисенче тăтă-
шах кун çути кураççĕ. Илемлĕ чылай 
сăввине вара унăнне композиторсем 
юрра хывнă.

Паян пирĕн ялкор хăйĕн 55 çулхи юби-
лейне паллă тăвать. Çавна май хаçат 
редакцийĕ ăна юбилейпа ăшшăн салам-
лать, ырлăх-сывлăх сунать. Малашне те 
ялкор район хаçачĕпе тытакан çыхăну 
çирĕп пуласса шанса тăратпăр. Апла 
пулсан унран çĕнĕ хайлавсем кĕтетпĕр.

Паян вара вулакансене юбилярăн 
тăван ене халалланă «Хакли çук тăван 
енрен» сăввипе паллашма сĕнетпĕр.
Эп таçта та пулса куртăм,
Çакă аслă тĕнчере.
Чунăмпа çакна ăнлантăм:
Хакли çук тăван енрен.

Тăван енĕм, Муркаш енĕм,
Маншăн çав тери хитре.
Кашмаш ялĕ, тăван килĕм
Хаклă ылтăн-кĕмĕлрен.

Уçă сывлăшпа сывлатăп
Ялта, сывă çавăнпа.
Пусăран сив шыв ăсатăп
Ачаран ыр туйăмпа.

Юрататăп, ыр сунатăп
Хам çуралнă ялăма.
Аякра ăна мухтатăп,
Пур сăлтавĕ мухтама.

Тăван ялăм пит илемлĕ,
Çыннисем ĕçре маттур.
Çавăнпа эп пит телейлĕ,
Пурăнма вăй-халăм пур.

Эп таçта та пулса куртăм,
Çакă аслă тĕнчере.
Муркаш ен, çуралнă ялăм
Яланах чун-чĕрере. 

Сёвё ёсти 
55 =улта

Салтаксем =ыру илсен савёна==.
Призыв

Çуркуннехи призыв вĕçленсе пырать. 
Апла пулсан пĕтĕмлетÿсем тума та 
вăхăт. 

Муркаш тата Элĕк районĕсен çар ко-
миссарĕ Владимир Казаков пĕлтернĕ 
тăрăх, призыв вăхăтĕнче икĕ районтан 
пурĕ 75 яша салтака ăсатнă. Вĕсенчен 50 
каччă – Муркаш районĕнчен. Салтаксем 
тĕрлĕ çарта хĕсметре тăрĕç: ракета 
çар чаçĕсенче, тинĕс çар флотĕнче, кос-
мос çар чаçĕсенче тата ыттисенче те. 
Территорипе пăхас пулсан, Калинингра-
дран пуçлса Лăпкă океан таранах.

Çар комиссарĕ призыв вăхăтĕнче ДОСА-
АФ-ра çар учетĕн специальноçне алла илни-
сене те çара ăсатнине пĕлтерчĕ. Вĕсем хăй-
сен специальноçĕпе водитель пулса хĕсме-
тре тăрĕç.

Юлашки çулсенче пĕр çуллăх çара каяс 
вырăнне тÿрех икĕ çуллăх контракт çырма 
юрать. Кун пек чухне салтаксен ĕç укçи те, 
ытти çăмăллăх та пур. Çак меслете 12 при-
зывник суйласа илнĕ. 

Пурнăçра çар ĕçне суйлас текенсем, абиту-
риентсем, кăçал 12 çын, вĕсенчен 2 хĕр пул-
нине пĕлтерчĕ çар комиссарĕ. 

Владимир Казаков районта призыв кам-

панине йĕркеллĕ ирттерме майсем туса 
панăшăн призыв комиссийĕн председатель-
не – район администрацийĕн пуçлăхне Ро-
стислав Тимофеева, медицина ĕçченĕсене, 
ял тăрăхĕсен пуçлăхĕсемпе çар учечĕн вы-
рăнти специалисчĕсене, шалти ĕçсен район-
ти пайне тав сăмахĕ каларĕ.

Юлашки çулсенче çамрăксем çара хăйсен 
кăмăлĕпе кайнине палăртаççĕ. Апла пулин 
те, хĕсметрен пăрăнакансем те пур-ха. Вĕсем 
тĕлĕшпе хатĕрленĕ материалсене тивĕçлĕ ор-
гансене тăратнă. Кун пек çамрăксем алла çар 
билечĕ мар, справка кăна илейреççĕ. Вĕсен 
влаç структуринче, патшалăх тата муниципа-
литет влаç органĕсенче ĕçлеме май пулмĕ.

Çар комиссариатĕнче çартан малтанхи 
кун кăна таврăннă салтаксене курма пулчĕ. 
Максим Пушкинпа Иван Бочкин çар комис-
сариатĕнчи ырă йăлапа çар комиссарĕпе тĕл 
пулма килнĕ-мĕн.

Ивановка ялĕнче çуралса ÿснĕ, техникумра 
пĕлÿ пухнă Максим Новосибирск хулинчи ра-
кета дивизийĕнче, Лантăш ялĕнчи Иван шкул 
пĕтернĕ хыççăн Алтай тăрăхĕнчи Алейск 
хулинче инженер-сапер чаçĕнче хĕсметре 
тăнă. 

Иккĕшĕ те çар вăхăчĕ килĕшнине пĕл-

терчĕç. 
 – Лайăх апатлантараççĕ, нимĕнле «де-

довщина» та çук, казармăра душ пÿлĕмĕ те, 
кĕпе-йĕм çăвакан машинăсем те пур, – терĕç 
вĕсем.

Максим ав вырсарникунсенче кăнтăрла 
çывăрттарнине те пĕлтерчĕ. Телефонпа усă 
курма çарта ятарлă вăхăт уйăрса панă: Иван 
киле вырсарникунсерен шăнкăравлама пул-
тарнă пулсан, Максим – шăмат-вырсарникун-
сенче. Паллах, Интернет çыхăнăвĕсĕр теле-
фонпа кăна усă курма ирĕк панă. 

Çавăнпа та салтаксем ашшĕ-амăшĕ, 
тăванĕсемпе юлташĕсем патне çырусем 
шăрçаланă. Вĕсенчен çыру илсен вара питĕ 
савăннине те палăртрĕç вĕсем.

Çарта Иванăн алла автомат тытса полигон-
ри вĕрентÿсене хутшăнни, Максимăн çĕр ай-
ĕнчи бункерти çар дежурствисем асра юлнă. 
Иккĕшĕ те çарта йĕркелĕх, дисциплина, 
ăслă-тăнлă офицерсем пурри кăмăла кайни-
не пĕлтерчĕç. Паянхи тата пулас салтаксене 
малтанхи тапхăрта чăтăмлăх сунаççĕ вĕсем, 
çарти приказсене яланах пурнăçламаллине 
асра тытма сĕнеççĕ. Хăйсем вара малалла 
вĕренме шут тытнине каларĕç. 

Н. НИКОЛАЕВА. 

Патмар пултёран \те п.=ертет
Сёмах _ сывлёх хурал=ине

Юлашки çулсенче Сосновский пул-
тăранĕ сарăлса пынине куратпăр. 
Муркаш район территорийĕнчи хăш-
пĕр ял тăрăхĕнче те çак çÿллĕ, 6 метр 
çÿллĕш пулма пултаракан ÿсен-тăрана 
пĕчĕк мар лаптăксем çинче курма пу-
лать. Çын чарманнине кура, ÿсен-тăран 
чăнах та сарăлсах ÿсет. Çулçи унăн пĕр 
метр тăршшĕне майлах çитĕнме, чечек 
çупкăмĕн сарлакăшĕ те 80 см яхăн пул-
ма пултарать.

Муркаш район тĕп больницин дер-
матолог врачĕ Елена Кожевникова Со-
сновский пултăранĕ ÿте пĕçертнипе 
çынсем медицина пулăшăвне ыйтма 
пынă тĕслĕхсем пуррине пĕлтерчĕ. Çак 
патмар ÿсен-тăран сывлăха сиен кÿни-
не аса илтерчĕ:

 – Çак пултăранра эфир çăвĕсем пысăк 
калăпăшпа пухăннă, çавăнпа та унăн 
çулçисемпе çимĕçĕ çыншăн наркăмăшлă. 

Фуранокумарин текен компонент та пур 
ÿсен-тăранра, çавăнпах, Сосновский пул-
тăранне перĕнсен, ÿт пиçсе каяс хăруш-
лăх пысăк. Хĕвел хĕртсе пăхнă вăхăтра 
вара – уйрăмах.

Сосновский пултăранне перĕннĕрен ÿт 
пиçсе кайнин паллисем çак наркăмăшлă 
курăкăн сĕткенĕ ÿте кĕрсен тин палăрма 
тытăнаççĕ. Апла пулсан ăна çийĕнчех 
асăрхамасан та пулать.

Пиçсе кайнин пĕрремĕш палли – çав вы-
рăнта ÿт хĕрелни, кĕçĕтни. Хыççăн вара ÿт 
шыçать, пиçсе кайнă вырăн сарăлса пы-
рать,  хăмпăланма пултарать. Çакă пĕтĕм-
пех ÿт пиçсе кайни йывăр тапхăра куçнине 
кăтартса парать. Хăш-пĕр чухне кĕлетке 
температури хăпарать, шăнтса пăрахма 
пултарать, пуç ыратать.

Пиçсе кайнă вырăна сулхăна кайса юхса 
тăракан таса шывпа çумалла, марганцов-
ка хутăшĕпе е спиртпа тасатса илмелле 

те ÿт пиçсе кайнине сиплекен маç («Пан-
тенол», «Спасатель», «Опазол» тата ытти 
те) хурса çыхмалла. Тепĕр икĕ талăк пÿр-
трен тухмалла мар. Аллерги аталанас 
хăрушлăх пур пирки ăна чаракан препарат 
йышăнмалла. 

Žт хăмпăланма тытăннă пулсан, ÿсен-
тăран наркăмăшлă пулнине шута илсе, çий-
ĕнчех медицина пулăшăвне ыйтмалла.

Асăрхаттару пирки каланă май, Елена Ко-
жевникова ÿсен-тăрана пĕтерессипе ĕçленĕ 
чухне питĕ тимлĕ пулма сĕнчĕ. Сосновский 
пултăранне çуркунне, вăл чечеке ларман 
вăхăтра, çулса тăкмаллине каларĕ. Резина 
атă, презентран çĕленĕ куртка, хулăн мате-
риалтан çĕленĕ кĕпе-йĕм, пластик куçлăх 
тăхăнмаллине аса илтерчĕ. Пултăрана ма-
ларах  шывпа шăварни ÿте пиçсе каясран 
сыхлама пулăшнине палăртрĕ.

Н. НИКОЛАЕВА.

Редакци почтинчен

Тивĕш шкулĕ ĕçлеме пăрахни 12 çул 
çитрĕ пулин те, унтан вĕренсе тухнă 
çамрăксем июнĕн юлашки шăматкунĕн-
че хăйсен тĕл пулăвĕсене ирттереççĕ. 

Акă кăçал та 40 çул каялла Тивĕш 
шкулĕнчен вĕренсе тухнисем пухăнчĕç. 
Ун чухнехи каччăпа хĕрсем паян ашшĕ-
амăшĕ кăна мар, кукаçи-кукамисем те, 
мамак-маçаксем те. Мана та, кăштах 
чирленĕрен вырăнпа выртакана, çак 
тĕл пулăва вăйпа тăратсах илсе кайрĕç. 

Эпĕ шкулта класа ертсе пыраканĕ 
пулнăччĕ. Вăл çулсенче Тивĕш шкулĕн-
чи аслă классене 4 районтан, 6 ял Со-
ветĕнчен, 24 ялтан – 7 çул вĕренмелли 
пурĕ 8 шкултан килетчĕç. Халĕ пухăнни-
сем те 15 ялтан пурĕ 23-ĕн пултăмăр.

Мĕн кăтартрĕ-ха çакăн пек тĕл пулу?  
Халь пухăннисем (килейменнисем те) 
– пурте ĕç çыннисем: инженер та, врач 
та, учитель те пур, ытларахăшĕ вара 
– рабочи. Хĕр ачасем (вĕсене карчăк-
сем тесе калас килмест) пурте тивĕçлĕ 
канăва тухнă, çапах паянхи куна пурте 
ĕçре.

Троллейбус  водителĕ Потапов – 40 
çул руль умĕнче. Прокопьев кранов-
щик çартан таврăннăранпа паян кун-
ччен кранпа ĕçлерĕ, юлашки вăхăтра 
Крым кĕперне тунă çĕрте вăй хурать, 
халĕ отпускра. Пенсие тухиччен шалти 
ĕçсен пайĕнче ĕçленисем те пур пирĕн 
хушăра...

Хамăрăн шкул хыççăнхи пурнăç пирки 
пĕр-пĕринпе чылайччен шăкăл-шăкăл 
калаçрăмăр, паллах, шкул вăхăтне те 
аса илтĕмĕр. Çамрăк чухнехи юрă-кĕвĕ 
ирчченех янăрарĕ.

Тепĕр пилĕк çултан тата пухăнма ка-
лаçса татăлтăмăр.

Л. КРАСНОВ.

Шкулти 
туслёх _ 
.м.ре
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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.                                                                   16-20.

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

Среда Четверг Пятница Суббота

Песок: щебень, гравмасса, бой кирпича, ас-
фальтная крошка. Доставка? Тел? 8-927-857-21-33: 
8-937-393-37-07?                                                                                                                                 23-62?

* * *
Продаю% песок, бой кирпича, гравмассу, ще-

бень, торф. Доставка? 8-996-949-09-54?                      17-20?
* * *

Продаю: Песок. Гравмассу. Навоз. Чернозем. 
Грунт. Гравий. Щебень. Бой кирпича? Доставка до 
15 тонн? Недорого?Тел? 8-905-198-63-88?                      4-11?

* * *
Продаю бой кирпича и бетона разных фрак-

ций: щебень, гравмассу, песок, асфальтную 
крошку, чернозем, торф, вывоз строительно-
го мусора? Тел? 8-917-676-93-79: 8-961-347-25-47?  8-10?

* * *
ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ,  ГРАВМАССА, БОЙ 

КИРПИЧА, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ и т?д? Доставка по Морга-
ушскому району? НЕДОРОГО? Тел? 8-905-345-96-62?  8-10?

* * *
ПРОДАЮ: ГРАВМАССУ, ПЕСОК, БОЙ КИРПИЧА, 

ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. Доставка? Тел? 8-905-028-22-25?   6-10?
* * *

Песок, гравмасса (ОПГС), щебень (известковый, 
гранитный). Недорого? Доставка? Тел? 8-987-667-42-51?                                                                                                                                 
                                                                                                                      4-10?

* * *
Пластиковые окна от производителя? Низкие цены? 

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

Все виды строительных работ. Дома и бани 
под ключ: кровля любой сложности? Внутренняя и 
внешняя отделка: отделка домов сайдингом? Сме-
та бесплатно? Тел? 8-927-865-60-00: 8-987-670-56-78?   5-10?

* * *
Фундамент, кирпичная кладка, кровля любой 

сложности? Деревянные дома и бани: отделка домов сай-
дингом? Смета бесплатно? Тел? 8-927-992-32-42?        5-10?                    

* * *
Строим все? Дешево: быстро и с гарантией? Пенсионе-

рам скидки 20%? Тел? 8-967-795-88-69?                                 4-5?
* * *

 Песок: щебень: гравмасса: навоз: чернозем? До-
ставка? Тел? 8-937-955-18-87?                                                 2-3? 

* * *
Услуги фронтального погрузчика АМКО-

ДОР-342. Тел. 8-953-014-88-89. 

Продаю мотор-редуктор: двига-
тель для автомашины «Жигули»: 
гидроцилиндры: гидромоторы: ги-
дрораспределитель _ все новое: не-
дорого?  Тел? 8-967-794-08-42?   5-5? 

* * *
Продается бревенчатый дом с 

верандой размером 6 м х 10 м в 
д? Хорной? Надворные постройки: 
плодоносящий сад: земля 40 сот? 
Газ: свет: вода? Тел? 8-905-376-95-
99?

* * *
,не сумалли аппарат:  романов-

ски ёратлё =улталёкри така: рома-
новски п.ррем.ш пёранламалли 
сурёх сутатёп? Тел? 8-905-198-15-
28: 8-906-389-23-95?

* * *
Продаю черно-белую корову? 

Тел? 8-908-300-04-90?
* * *

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.                              8-10. 

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.                     6-10?

Пирĕн района та илемлĕ ятлă «Югория» страхлав компанийĕ çитрĕ. Унăн 
офисĕ Муркашра «Ростелеком» вырнаçнă Мир урамĕн 6-мĕш çуртĕнче уçăлчĕ. 
Шăпах çакăнта пÿрт-çурт, пурлăх, автомашина е çыннăн пурнăçĕпе сывлăхне 
страхлама пулать.

«Югория» – пысăк страхлав компанийĕ.  Вăл 1997 çултанпах ĕçлет, Раççей 
страхлав рынокĕн лидерĕсен шутне кĕрет. Компани шанчăклăхпа тата тÿле-
всене вăхăтра парса татнипе палăрса тăрать. Автострахлавпа (ОСАГО, 
КАСКО), пурлăх (пÿрт, хваттер, дача) страхлассипе, инкексенчен страхлас-
сипе тата ытти нумай тĕрлĕ страхлав ирттерессипе специализациленет.

Паян пирĕн корреспондентăн ыйтăвĕсене «Югория» страхлав компанийĕн 
Шупашкарти филиалĕн директорĕ Фаина ТИМОФЕЕВА хуравлама кăмăл турĕ.

 – Мĕн вăл «Югория»? Каласа парăр-ха, тархасшăн.
 – Ку вăл Çурçĕр енчи çĕрсен ячĕ. Компани шăпах çавăнта пуçланса кайнă. Югори 

е Югра – çак илемлĕ те пуян çĕрсене вырăссен летопиçĕсенче çапла илемлĕн çырса 
хăварнă.

«Югория» – тĕрлĕ енлĕ страхлавпа ĕçлекен компани. Компанин страхлавăн тата 
çĕнĕрен страхлассипе пурĕ 23 тĕрлĕ ĕç пурнăçлама ирĕк пур.

 – «Югория» компанин офисĕсем мĕнле хулара, регионта пур?
 – Пирĕн компанин пурĕ 94 филиал тата 140 ытла агентство, кунсăр пуçне Раççей-

ри 56 регионта компанин суту точкисем ĕçлеççĕ. Калининградран пуçласа Владиво-
сток таранах – çĕршыври пур пысăк хулара тенĕ пекех, вăл шутра Шупашкарта та, 
«Югория» компанин представительствисем пур. Унта пирĕн клиентсем килĕшÿсем 
çырма, консультаци, страхлав лару-тăрăвĕнче пулăшу илме пултараççĕ. Компанин тĕп 
офисĕ Ханты-Мансийскра вырнаçнă.

«Югориян» аталану историйĕ хăйне евĕрлĕ. Инçетри çурçĕр регионĕнчен вăл çĕр-
шыв варринелле тата ытти региона аталанса килнĕ. Нумай чухне вара компанисем Му-
скавра аталанма тытăнса регионсене тухаççĕ. Федераци статуслă пулин те, «Югория» 
компани бизнеса Урал, Çĕпĕр тата Атăлçи тăрăхĕнче аталантарать,  регионсенче 
ăнăçлă ĕçлет. Çавăнпа та кашни уйăхра Раççейри нумай хулапа поселокра компанин 
представительствисем уçăлаççĕ. Июнь уйăхĕнче Муркаш салинче те агентство уçăлчĕ.

 – Компани мĕнпе мăнаçланма пултарать? Хăш çитĕнÿсене пысăк пĕлтерĕшлĕ 
тесе палăртать?

 – «Югория» – Раççейри страхлав рынокĕнчи лидерсенчен пĕри. Раççей Федераций-
ĕн Тĕп банкĕн даннăйĕсемпе никĕсленсе  2016 çулта РБК информагентство ирттернĕ 
тĕпчевсем тăрăх, «Югория» çĕршыври пур страхлав организацийĕ йышĕнче страхлав 
тÿлевĕсене саплаштарассипе чи лайăх компани пулчĕ. «Югория» компани, ыттисемпе 
танлаштарсан, КАСКО тата ОСАГО тÿлевĕсене туллин тивĕçтернине тата тÿлевсем 
клиентсене панă тÿлевсен рынокри вăтам кăтартăвĕнчен пысăкрах пулнине палăртнă.

2017 çулта «Югория» Пĕтĕм Раççейри «Права потребителя и качество обслужива-
ния» премин çĕнтерÿçи пулса тăнă.

Компани çавăн пекех професси тата финанс премийĕсен лауреачĕ: «Золотая Сала-
мандра», «Финансовая элита», «Российский финансовый Олимп» тата ытти премисен.

Паянхи куна пирĕн компание 40 пин ытла организаци тата икĕ миллиона яхăн уйрăм 
çын суйласа илнĕ те ĕнтĕ.

Эпир сире хамăрăн офисра яланах хапăл туса кĕтетпĕр. Вăл çак адреспа 
вырнаçнă: Муркаш сали, Мир урамĕ, 6 çурт («Ростелеком» вырнаçнă çурт, 
айккинчен кĕмелле), 3-мĕш хут, тел.: 8(83541)62-1-52. 

ПРОДАЮ: ПЕСОК, ОПГС 
(ГРАВМАССА), ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
КЕРАМЗИТ и другое? ДОСТАВ-
КА из с? МОРГАУШИ?   НЕДОРОГО? 
Тел? 8-927-862-42-44?                          1-10?

Объявления

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?

  Кивелн. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
– пушар хёрушлёх.! Кил-=ур-
три  электропроводкёна: счет-
чика улёштаратпёр?  
Тел? 8-937-015-35-40?              2-10.

Куплю% КОРОВ: быч-
ков: телок от 1 меся-
ца: ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ЗАБОЙ? Дорого? Тел? 
8-961-345-77-89?     18-33?

* * *
Куплю КОРОВ на мясо* 

БЫЧКОВ от 10 дней 
до 500 кг* ТЕЛОК? Тел? 
8-937-951-19-03?   18-33?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: 

ТЕЛОК: ЛОШАДЕЙ: ОВЕЦ? 
ДОРОГО? Старых: моло-
дых в любом состоянии 
и вынужденный забой? 
Тел? 8-905-197-61-66? 3-10?

КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧ-
КОВ: ТЕЛОК до 800 кг: 
ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ? 
Тел? 8-927-851-27-77?  

8-10?
* * *

КУПЛЮ БЫЧКОВ от ме-
сяца до 600 кг? КОРОВ? ТЕ-
ЛОК? ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА-
БОЙ? Тел? 8-937-952-33-80?   

4-5?
* * *

КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ 
от месяца на откорм? ДО-
РОГО? Тел? 8-937-391-23-33?  

4-5?

ООО «ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ» примет на работу 
инженера отдела технического контроля. Тел. 8(83541) 
693-43, 69-1-19.                                                                                                                                                                        2-3.

* * *
В КФХ (д. Хорной) требуются доярка и скотник. З/п до-

говорная. Тел. 8-953-014-28-37, 8-952-029-00-40.

РАБОТА / ĔÇ

КУПЛЮ / ТУЯНАТÁП

Паллашёр% «Югория»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,  
ОКНА, ДВЕРИ. 

Тел. 8-961-346-56-76.              8-10.

ТАВ ТĂВАТПĂР
Ахмане ялĕнче çуралса ÿснĕ Николай Николаевич Ша-

рикова тата Карина Николаевна Шариковăна юлашки 
çула ăсатма пулăшнăшăн, нимĕнпе виçейми йывăр хуйха 
пирĕнпе пĕрле пайланăшăн пĕрле вĕреннисене, тус-юл-
ташĕсене, пĕтĕм тăван-хурăнташа, ял-йыша, Муркашри 
суту-илÿ çурчĕн ĕçченĕсене, «Юрма» агрохолдинг ертÿçи-
сене, «Юрмара» пĕрле ĕçленĕ юлташĕсене, Москакас-
синчи вăтам шкул тата Муркашри «БТИ» коллективĕсене, 
Москакассинчи хĕрарăмсен канашĕн ертÿçине, Москакас-
си ял администрацийĕн ĕçченĕсене, унта пынă мĕнпур 
çынна чĕререн тухакан тав сăмахĕ калатпăр.  

Шариковсен çемйи.

Çатракасси вăтам шкул коллективĕ кунта техслужа-
щире ĕçлекен Е.Г. Петрован хуняшшĕ

Вячеслав Петрович
ПЕТРОВ

вилсе кайнă пирки тăванĕсемпе пĕрле тарăннăн хур-
ланни çинчен пĕлтерет. 

Моргаушское районное Собрание депутатов и адми-
нистрация Моргаушского района выражают глубокое  
соболезнование  родным и близким по случаю кончины 
Заслуженного строителя Чувашской АССР,  Почетного 
гражданина Моргаушского района, главного архитекто-
ра Моргаушского района в 1965–1994 г.г. 

КУЗНЕЦОВА 
Александра Нестеровича.

Коллектив БУ «Моргаушская ЦРБ» выражает глубо-
кое соболезнование врачу-хирургу Кузнецову Ю.А. по 
поводу кончины 

ОТЦА 
и скорбит вместе с ним. 
 

Продаю: сено в тюках и рулонах по 350 кг, разнотра-
вье, возможна доставка; а/м «Лада Калина» 2009 г. в., в 
хорошем состоянии, универсал, черный цвет; трактор 
Т-25, МТЗ-80, 82.1  с агрегатами: прицеп, плуг, ворошил-
ка, окучник, доминатор, копалка навесная и прицепная, 
подъемник от кары на навеску.   Тел. 8-905-199-92-46.    

1-5.
* * *

Ви==.м.ш пёруламалли х.рл. .не сутатпёр? 
Тел? 8-960-305-45-48? 

* * *
Закупаем металлолом, холодильники, плиты, кот-

лы, листы, жестянку, автомашины легковые, грузо-
вые. Делаем справку об утилизации. Тел. 8-903-359-
95-54, 8-927-844-81-14.

* * *
П.р уйёхри хура-шурё т.сл. вёкёр сутатпёр? Хак. ка-

ла=са татёлнё тёрёх? Тел? 8-961-338-48-41?
* * *

МУП ЖКХ "Моргаушское" требуется водитель автомо-
биля на автомашину КамАЗ (мусоровоз). Оплата труда 
согласно штатному расписанию. Обращаться по адре-
су:  с. Моргауши, ул. Коммунальная, д. 2. Тел. 62-3-98. 

* * *
Требуются рабочие на уборку картофеля в Нижегород-

скую область. Вахта 25 дней. Тел. 8-908-728-54-73.     1-5.


