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тава тив.=л. тухтёр

Сывлёх сыхлав.

«Хăрушлăхсăр ĕç» Чăваш Республи-
кин  «Çынсене ĕçпе тивĕçтересси» пат-
шалăх программин хушма программи 
пулса тăрать. Ĕç çынна савăнăç кăна 
кÿме тивĕç. Çавăнпа та ĕçре пулакан 
инкексене, професси чирĕсемпе чир-
лессине чакарасси, уйрăмах профилак-
тика мероприятийĕсене çÿллĕ шайра 
йĕркелесси ĕç тăвакан влаç органĕсен, 
вырăнти хăй тытăмлăх органĕсен, ĕç 
паракансен пĕрлешĕвĕсен тата про-
фесси союзĕсен пĕрлехи тивĕçĕ пулса 
тăмалла.

Çынсене ĕçлеме меллĕ те хăрушлăхсăр 
условисем туса парассипе республикăра 
нормативпа право базине йĕркеленĕ. Ĕç 
условийĕсен мониторингне тăтăшах ирт-
тереççĕ. Апла пулин те производствăра 
çынсем суранланнă тата вилнĕ тĕслĕхсем 
пулаççĕ-ха. Кун пекки иртнĕ çул та пулман 
мар. Вĕсенчен ытларахăшĕ çын çÿлтен 
ÿкнипе, транспорт хатĕрĕпе суранланни-
пе çыхăннă. Пĕтĕмĕшле вара пĕлтĕр çын 
производствăра суранланнă тĕслĕхсем 
176 пулнă. Ку вăл 2017 çулхинчен 13 про-

цент сахалрах. Çитменнине инкек тÿсе-
кенсенчен 6-шĕ çав вăхăтра ĕçре ÿсĕр 
пулнă. Сывлăхшăн сиенлĕ тата хăрушă 
производствăра ĕçлекенсен шучĕ чакса 
пырать.

Республикăра юлашки 7 çул хушшинче 
пĕрремĕш хут ĕç сыхлавĕ валли уйăракан 
укçа-тенкĕ калăпăшĕ ÿсни палăрать. Çул-
талăкне вăл 1,5 млрд тенкĕпе танлашнă. 
Ĕç сыхлавĕпе тивĕçтерме ĕçлекен пĕр 
çын пуçне вăтам шутпа 10 пин тенкĕ ытла 
уйăрнă. Ку вăл унчченхинчен 14,8 процент 
нумайрах.

Ĕç условийĕсемпе ĕç сыхлавне лай-
ăхлатассипе ĕç условийĕсен хаклавне 
ирттерни пĕлтерĕшлĕ пулса тăрать. Ĕç 
вырăнĕсен аттестацийĕ вырăнне унпа 
2014 çулхи январĕн 1-мĕшĕнчен усă кур-
ма тытăннă. 2018 çулта 2 пин ытла ĕç па-
ракан 65403 ĕç вырăнĕн ĕç условийĕсен 
ятарлă хаклавне ирттернĕ.

Производствăра суранланассине тата 
професси чирĕсемпе чирлессине чака-
рас тĕллевпех ĕç сыхлавне вĕрентессине 
йĕркеленĕ. Республикăра 2018 çулта ку 

вĕренĕве 10 пин те 27 çынна явăçтарнă. 
Вăл шутран 2 пин те 483-шĕ – организа-
цисен ертÿçисем, 718-шĕ – ĕç сыхлавĕн 
специалисчĕсем.

Производствăра суранланассине ча-
карас тĕллевпе Чăваш Республикин Ĕç 
тата социаллă хÿтлĕх министерстви хуш-
ма мероприятисен планне – «çул-йĕр 
картти» туса хатĕрленĕ, «Нулевой трав-
матизм» типлă программа çирĕплетнĕ, 
муниципалитетсене тухса вырăнсенче 10 
семинар-канашлу йĕркеленĕ. Çавăн пекех 
методика сĕнĕвĕсене пĕрле пухса «Реко-
мендации по охране труда при работах на 
высоте», «Типовая программа «Нулевой 
травматизм» буклетсем пичетлесе кăлар-
нă.

Туса ирттерекен çак тата ытти меропри-
тисем çынсем производствăра суранла-
нассине, професси чирĕсемпе чирлесси-
не татах чакарма пулăшма тивĕç.

С. ДИМИТРИЕВ,
Чăваш Республикин ĕç тата 
социаллă хÿтлĕх министрĕ.

,= =ынна савёнё= кёна к\т.р
,= хёрушсёрлёх.

Муркаш район тĕп больницинче 
вăй хуракан Леонид Андреев хи-
рурга пирĕн районта пурăнакансен 
сахалтан та виçĕ ăрăвĕ питĕ лай-
ăх пĕлет. 1954 çулта Шупашкар 
районĕнче çуралнăскер, кунта тĕ-
пленнĕ. Чăваш патшалăх универ-
ситечĕн медицина факультетĕн-
чен вĕренсе тухнă специалист 
41 çул каялла июлĕн 10-мĕшĕнче 
направленипе Муркаш больници-
не килнĕ те, çавăнтанпа çынсен 
пурнăçĕпе сывлăхĕшĕн нимĕнпе 
виçейми пысăк ĕç пурнăçласа пы-
рать. 

Пуян опытлă хирург ĕнер 65 çул-
хи юбилейне паллă турĕ. 

 – Больницăри ĕç ĕмĕрĕ пĕр 
самант пек кăна туйăнать. 
Çулĕ вăл нимех те мар, чунпа 
çамрăк пулмалла. Темĕнле йы-
вăр ĕçрен те урăх ĕçпе канмал-
ла. Хĕлле эпĕ яланах йĕлтĕрпе 
чупатăп, çулла пулсан ишме 
çÿретĕп. Кунне 6 çухрăмран кая 
мар утма тăрăшатăп. Пуçа вара 
шашкăлла выляса кантаратăп. 
Çавăнпа ĕçлес кăмăл та манăн 
яланах пысăк, – сывлăха нумай 
çула упрама пулăшакан меслет-
сем пирки  çапла каласа парать 
ăста хирург.

Сăмах май, аслă категориллĕ 
травматолог-ортопед тата аслă 
категориллĕ хирург – çакă вăл пĕр 
пултаруллă çын: Чăваш Республи-
кин тава тивĕçлĕ врачĕ Леонид 
Андреев.

Н. НИКОЛАЕВА 
сăн ÿкерчĕкĕ. 

Заявленисем 
йышёнасси 
в.=ленет

Цифра эфир телевиденийĕ çине 
куçнă май, граждансен хăш-пĕр катего-
рийĕсене эфир хумĕсене йышăнмалли 
оборудовани туянма кайнă расхутсе-
не саплаштарас тĕллевпе компенсаци 
тÿлеме пăхнă.

Çак çăмăллăха Аслă Отечественнăй 
вăрçă ветеранĕсем, пĕчĕк тупăшлă тата 
пĕччен пурăнакан граждансем тивĕçеççĕ. 
Çăмăллăха тивĕçлисене компенсацие 
2018 çулхи октябрĕн 1-мĕшĕнчен тытăн-
са 2019 çулхи июлĕн 31-мĕшĕччен туяннă 
оборудованишĕн параççĕ.

Компенсаци илме заявлени йышă-
насси 2019 çулхи августăн 1-мĕшĕччен 
пырать. Компенсаци илес текен çыннăн е 
унăн саккунлă представителĕн социаллă 
хÿтлĕх пайне пырса заявлени çырмал-
ла. Заявленипе пĕрле çак документсем 
кирлĕ пулаççĕ: паспорт е çын кам пулни-
не çирĕплетекен ытти йышши документ 
копийĕ (заявительпе аслă ÿсĕмри çемье 
членĕсем валли);  ача çуралнин свиде-
тельствин копийĕ; Чăваш Республикин 
территорийĕнче пурăннине çирĕплетекен 
документ копийĕ; заявителĕн тата çемье 
членĕсен юлашки 3 уйăхри тупăшĕсене 
çирĕплетекен документсем; цифра теле-
виденийĕн оборудованийĕн эксплуатаци 
докуменчĕсен копийĕсем; оборудовани 
туянма кайнă расхутсене çирĕплетекен 
тÿлев докуменчĕсен копийĕсем.

Документсен копийĕсемпе пĕрлех вĕсен 
оригиналĕсем те çумра пулмалла.

В. АНИКИНА,
районти социаллă хÿтлĕх пайĕн 

ертÿçи.

Цифра телевидений.

Район уй-хир.сенче

Утё капана 
к.рет

Çак вăхăта районти пĕрлешÿл-
лĕ хуçалăхсемпе хресчен (фермер) 
хуçалăхĕсенче нумай çул ÿсекен курăк-
сене пĕрремĕш хут çулас ĕçсем вĕçлен-
се пыраççĕ. Июлĕн 22-мĕшĕ тĕлне 
вĕсене 5500 гектар çинче çулнă. Ку вăл 
планпа пăхнин 94 проценчĕ пулать.

Утă районĕпе 3949 тонна типĕтсе 
янтăланă. Çак паха апата хĕл кунĕсем вал-
ли «Путь Ильича» агрофирмăра 350 тонна, 
«Свобода» хуçалăхра 330 тонна, Суворов 
яч. хис. хуçалăхра 400 тонна, «Ударник» 
хуçалăхра 460 тонна, «Бездна» обществăра 
250 тонна типĕтсе управа хума пултарнă.

Сенаж 13350 тонна хывнă. «Герой» 
хуçалăхра унăн запасĕ 2500 тоннăпа, «Путь 
Ильича» агрофирмăра 2600 тоннăпа, «Сво-
бода» хуçалăхра 2000 тоннăпа, Суворов яч. 
хис. хуçалăхра 3030 тоннăпа, «Ударник» 
хуçалăхра 2300 тоннăпа танлашать.

«Путь Ильича» агрофирмăра 1800 тонна, 
«Оринино» хуçалăхра 715 тонна, Чкалов 
яч. хис. хуçалăхра 1000 тонна силос хывнă.

Хуçалăхсенче кĕрхи культурăсем акма 
çĕр хатĕрлессипе тимлеççĕ. Пĕтĕмĕшле 
кĕр акине 5270 гектар çинче ирттерме 
палăртнă пулсан, 4061 гектар çĕр хатĕр-
ленĕ ĕнтĕ. Е. Андреев яч. хис. хуçалăхра, 
«Путь Ильича» агрофирмăра, Суворов яч. 
хис. хуçалăхра, Чкалов яч. хис. хуçалăхра, 
«Гея» обществăра кĕр аки валли çĕр хатĕр-
лесе çитернĕ.

В. ШАПОШНИКОВ.
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Саламлатпёр

Сир.н =.р участок. 
м.н хак тёрать;

Юратнă мăшăра, ылтăнран та хаклăрах  
аннене, ырă кăмăллă хунямана, яланах 
тимлĕ асаннене, хисеплĕ тăвана – Мур-
кашра пурăнакан Алевтина Владими-
ровна РОЖКОВĂНА чи ăшă туйăмсем-

пе сумлă юбилей ячĕпе 
чун-чĕререн саламлатпăр. 
Тĕнчере мĕнпур ырри 
пĕтĕмпех сана валли пул-
тăр: ирсерен вăратакан 
хĕвел çути, çемьери çы-
вăх çынсен тимлĕхĕпе 
юратăвĕ, ĕçри çитĕнÿсем, 

ачусен тата мăнукусен пархатарлăхĕ. Ки-
лекен кашни кун сана савăнăç, телей пар-
нелетĕр. Ĕмĕрÿ вăрăм, утас çулу яланах 
такăр пултăр, Турри вăй-хăват парса тăтăр. 
Эпир пурте сана чун-чĕререн юрататпăр. 

Саламлаканĕсем: мăшăрĕ, 2 ывăлĕпе 
кинĕ, хĕрĕ, мăнукĕсем Лилия, Сережа 

тата тăванĕсем. 

Пирĕн юратнă, чи хаклă çыннăмăр, анне, 
асанне, хуняма – Анаткас Хачăк ялĕнче 
пурăнакан Елена Мокеевна ИРЗАКО-

ВА июлĕн 24-мĕшĕнче 
90 çулхи çуралнă кунне 
паллă тăвать. Эпир ăна 
100 çула çитме ырлăх-сы-
влăх сунатпăр. Сĕтелÿ 
çăкăр-тăварпа, кĕрекÿ 
юратнă тăвансемпе тул-
ли пултăр, пурнăç çулĕпе 

такăр утса тĕнчери мĕнпур ырлăха курма 
сунатпăр. 

Саламлаканĕсем: аппăшĕсем, 
хĕрĕсем, кĕрÿшĕсем, мăнукĕсем, кĕçĕн 

мăнукĕсем, хăтисемпе тăхлачисем, 
мĕнпур тăванĕ. 

Хисеплĕ те хаклă тăванăмăра – Анаткас 
Хачăк ялĕнче пурăнакан Елена Мокеев-
на ИРЗАКОВĂНА сумлă юбилей ячĕпе 

чун-чĕререн, ăшшăн са-
ламлатпăр. Çирĕп сы-
влăх, куç тулли телей, 
вăрăм ĕмĕр, канлĕ ватлăх 
сунатпăр. Ырă та тимлĕ 
пулнишĕн таймапуç. 

Сан пуçна шурă тĕс шу-
ратсан та, 

Ах, пĕлет-çке чĕрÿ юратма. 
Çулусем таврăнмаççĕ пулсан та, 
Ах, пĕлен-çке чунтан савăнма. 
Кайччăрах çулусем малалла,
Кашни вăхăт илемлĕ хăй пек,
Пурăнсам нумай çул савăнса, 
Хăв кăна пĕлнĕ пек.

Саламлаканĕсем: Яндушкинсем, 
Егоровсем, Трихалкинсем. 

Пирĕн хаклăран та хаклă, юратнă, хисе-
плĕ çыннăмăра – Хорнуй ялĕнче пурăна-
кан Петр Исаевич ИСАЕВА 85 çулхи 

юбилей ячĕпе чун-чĕре-
рен ăшшăн саламлат-
пăр. Пире савăнтарса 
пурăнма сывлăху çирĕп, 
утас çулу такăр пултăр, 
ĕмĕрÿ вăрăм килтĕр. 
Пире пурнăçăн анлă çулĕ 
çине юратса çитĕнтер-

се, вĕрентсе кăларнăшăн сан умра çĕре 
çити пуç таятпăр. Санпа эпир чăннипех 
мухтанатпăр, эсĕ пирĕншĕн – яланах ырă 
тĕслĕх. 

Çăлкуçне валакĕ кирлĕ
Шăнкăр-шăнкăр шыв юхма, 
Аттеçĕм, пире эс кирлĕ
Туслă йышпа пурăнма. 

Салампа: ывăлĕпе кинĕ, 
хĕрĕпе кĕрÿшĕ, мăнукĕсем, 

хăтисемпе тăхлачисем, 
тăванĕсем.

Лучшего мужа, папу, 
дедулю – Юрия Никола-
евича ГОРЛАНОВА из 
д.Калайкасы мы поздра-
вить с юбилеем спешим,  
с 65-летием. Здоровья и 
любви желаем.

Желаем жить и быть любимым, 
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.

С поздравлением: мама, жена, дочь, 
сыновья, внук, внучка. 

 – Унччен асăннăччĕ, пилĕк çулта 
пĕр хутран кая мар ирттерекен хаклав 
вăхăтĕнче пирĕн районта 177 ял çĕрĕсен 
хаклавне ирттерме пăхнă. Ку шута уйрăм 
çынсен 22 пин те 751 çĕр участокĕ кĕрет. 
Çулталăк пуçламăшĕнче тытăннă хаклав 
ĕçĕсем çак вăхăта республикипех анлă 
сарăлчĕç. Анчах та çынсен те çак хаклав 
ĕçĕсенчен аякра тăрса юлмалла мар. 
Мĕншĕн тесен сирĕн çĕр участокне мĕн-
ле хакланинчен чи малтанах сирĕн çĕр 
участокĕшĕн тÿлемелли налук виçи тепĕр 
пилĕк çул хушши мĕнле пуласси килет.

Хаклав ĕçĕсене Чăваш Республикин 
Юстици министерствин «Чуваштехинвен-
таризация» бюджет учрежденийĕ туса 
ирттерет. Çак вăхăта илес пулсан, асăннă 
учреждени хăйĕн www.chuvti.ru сайтĕн-
че «Кадастровая оценка» пайра ялсен 
территорийĕсенче вырнаçнă çĕр уча-
стокĕсен хаклавне ирттернин малтанхи 
кăтартăвĕсене хатĕрлесе пичетленĕ ĕнтĕ. 
Отчет проектне хатĕрлес ĕç пырать. Унта 
вара çĕр участокĕсен кадастр хакĕ пир-
ки те, характеристики пирки те (лаптăкĕ, 
мĕнле тĕллевпе усă курма ирĕк пани т. 
ыт. те) сведенисем пулаççĕ. Отчетпа пал-
лашнă май çĕр участокĕн хакне мĕнле 
шутласа палăртнине, унăн виçи çине мĕн 
витĕм кÿнине пĕлме май пулать. Отчета 
çывăх вăхăтрах «Чуваштехинвентариза-
ция» бюджет учрежденийĕн сайтĕнче вы-
рнаçтараççĕ.

Отчетри пур материалпа та кирек кам 
та ирĕклĕнех паллашма пултарать. Анчах 
та çакна çапла майпа ытахальтен выр-
наçтармаççĕ. Хаклавпа çĕр участокĕсен 
хуçисен пурин те паллашма тăрăшмалла. 

Кирлех пулсан, çынсен хăйсен асăрхат-
тарăвĕсене, тупса палăртнă тĕрĕсмар-
лăхсене хаклавçă патне ярса памалла. 
Куçман пурлăх объекчĕн характеристики 
пирки деклараци те ярса пама пулать. 
Деклараци форми тата ăна çырса тул-
тармалли йĕрке, асăрхаттарусене ярса 
парассин йĕрки пирки те бюджет учреж-
денийĕн сайтĕнче «Кадастровая оценка» 
пайĕнче информаци вырнаçтарнă.

Росреестрăн Чăваш Республикинчи 
управленийĕ республикипе куçман пурлăх 
объекчĕсен кадастрĕнчи 500 пине яхăн 
çĕр участокĕн сведенийĕсене бюджет 
учрежденине тăратнă. Куратăр ĕнтĕ, ха-
клавçăн мĕн чухлĕ çĕр участокĕн хаклав-
не туса ирттерме тивет. Çавăнпа та хăш 
чухне йăнăш самантсем те пулма пул-
тараççĕ. Пĕлтерĕшли – вĕсене вăхăтра 
тупса палăртасси тата тÿрлетесси.

Хаклав отчечĕн проекчĕпе паллашнă 
чухне çынсене чи малтанах çĕр участокĕн 
характеристики çине тимлĕх уйăрма сĕннĕ 
пулăттăм: лаптăка тĕрĕс кăтартнă-и, мĕн-
ле тĕллевпе усă курма юранине палăрт-
нинче йăнăш çук-и, адресĕ урăх мар-и? 
Участока мĕнле ушкăна кĕртнипе те ин-
тересленсе пăхмалла. Çĕр участокĕсене 
мĕнле тĕллевпе усă курма ирĕк пуррине 
кура системăлаççĕ. Калăпăр, сад ĕрчетме 
тата харпăр хăйĕн пурăнмалли çурт-йĕрне 
тума уйăрнă çĕр участокĕсем тĕрлĕ уш-
кăна лекеççĕ. Участокпа усă курма ирĕк 
панине икĕ тĕрлĕ ăнланма май пур чухне 
те тимлĕх кирлĕ. Сăмахран, документра 
çĕр участокне «Для эксплуатации здания» 
тесе палăртнă. Çурчĕ вара пурăнмалли е 
пурăнмалли мар? Пурăнмалли мар пулсан 

мĕнле тĕллевпе усă курмалли – магазин, 
склад е офис вырнаçтармалли-и? Çĕр 
харпăрçи пулăшмасăр е муниципалитета 
ыйтупа тухмасăр кун пек чухне вĕçне-хĕр-
не тухма ниепле те май çук.

Çĕр участокĕн хакĕ унăн характери-
стикисĕр пуçне вăл хăш вырăнта вырнаç-
нинчен те килет. Çавăнпа та учреждени 
хăвăрăн участок хаклав çине витĕм кÿме 
пултаракан объектсенче мĕнле инçĕшĕн-
че вырнаçнине тĕрĕс кăтартнипе те инте-
ресленсе пăхни ытлашши пулас çук. Кун 
пек объектсем шутне автомобиль çулĕсе-
не, район е хула центрне, шыв объекчĕсе-
не, вăрман тăрăхĕсене, карьер е свалка 
таврашне те кĕртме пулать.

Хаклаври йăнăша вăхăтра асăрхаманни 
çĕр участокĕн кадастр хакне ÿстерсе яма 
пултарать. Апла пулсан вара налук виçи 
те пысăкрах пулать. Росреестрăн Чăваш 
Республикинчи управленийĕн тавлашуллă 
самантсене татса парассипе ĕçлекен ко-
миссийĕ çирĕплетнĕ тăрăх, шăпах ĕнтĕ ял 
çĕрĕсен кадастр хаклавне ирттернĕ чухне 
граждансемпе организацисен тĕрлĕ ыйту 
ытларах çуралать. Сăмах май, комиссие 
йĕркеленĕренпе 1 пин те 500-е яхăн çĕр 
участокĕн кадастр хакне çирĕплетессипе 
тавлашуллă самантсене пăхса тухма тив-
нĕ.

Хальхи вăхăтра харпăрçăсен хăйсен 
çĕр участокĕсен кадастр хакне пĕтĕм-
пех шута илсе тĕп-тĕрĕс палăртма май 
пур. Çавăнпа та çынсене Чăваш Ре-
спубликин Юстици министерствин «Чу-
ваштехинвентаризация» бюджет учреж-
денийĕн сайчĕ çине тата Росреестрăн 
сайтĕнчи (www.rosreestr.ru) патшалăх 
кадастр хаклавĕн даннăйĕсен фонд-
не вăхăтран вăхăта кĕрсе пăхма сĕннĕ 
пулăттăм. Хăвăра пырса тивекен пĕл-
терĕшлĕ информацие асăрхамасăр ан 
хăварăр.

В. ШАПОШНИКОВ калаçнă.  

Саккун 
=ынна х\т.лессиш.н .=лет.р

Район прокуратуринче

Иртнĕ эрнере район прокуратури  
Чăваш Республикин прокурорĕн респу-
бликăн ĕç тăвакан влаç органĕсен тата 
вырăнти хăй тытăмлăх органĕсен ый-
тăвĕсемпе  ĕçлекен  аслă пулăшуçи  В. 
Федоров ертсе пынипе кăçалхи ултă уйăх 
ĕç-хĕлне пĕтĕмлетрĕ. Пĕтĕмлетÿпе район 
прокурорĕ В. Шоркин паллаштарчĕ.  

Çак тапхăрта район прокуратури  
пĕтĕмĕшле тĕрĕслев ирттернин шай-
ĕнче  саккуна пăснă 659 факт тупса 
палăртнă, нормăпа правăн саккунсăр 
132 актне хирĕçлев тăратнă, 52 ĕçе суда 
янă, 336 асăрхаттару çырнă, 299 çынна 

дисциплинарлă яваплăха кĕртнĕ, адми-
нистративлă яваплăха – 50. 

Ĕç правине пăхăннин прокурор 
тĕрĕслевĕ   шайĕнче 9 асăрхаттару тăрат-
нă, 11-шне административлă яваплăха 
кĕртнĕ. Район прокуратури  витĕм кÿни-
пе çулталăкăн пĕрремĕш çурринче район 
территорийĕнчи предприятисем ĕçлекен-
сем умĕнчи шалу парăмне 5 миллион та 
497 пин тенкĕ чухлĕ татнă.

Çул çитменнисен правипе интересĕсе-
не хÿтĕлесси епле пынине тĕрĕсленĕ май,  
йĕркене пăснă 158 факт тупса палăртнă, 
18 иск заявленийĕ тăратнă, вăл шутра 

алимент енĕпе, усă курма юраман инфор-
мациллĕ Интернет-сайтсемпе усă курас-
сине чикĕлессинче 87 асăрхаттару çырнă,  
ответлă 100 çынна  дисциплинарлă ява-
плăха, 16-шне административлă яваплăха  
кĕртнĕ. 

Çул-йĕр хăрушсăрлăхĕпе тивĕçтерес-
син тĕрĕслевĕ шайĕнче йĕркене пăснă 
42 факт тупса палăртнă, 13 асăрхаттару 
тăратнă, 7 çын тĕлĕшпе  административлă 
яваплăх çирĕплетнĕ. 

Çавăн пекех  район прокуратури ГИБДД 
уйрăмĕпе пĕрле çул-йĕр хăрушсăрлăхĕпе 
тивĕçтерессин законодательствине пăхăн-
нине тĕрĕсленĕ. Муркаш витĕр иртекен 
республика пĕлтерĕшлĕ "Муркаш – Турай 
– Сăр" тата "Автанкасси – Муркаш – Козь-
модемьянск" маршрутлă çулсем çинче  
çитменлĕхсене тупса палăртнă, вĕсен-
чи хăш-пĕр вырăнта маршрут транспорт 
хатĕрĕсем валли пассажирсене лартмал-
ли тата антармалли вырăнсем пулман. 
Тĕрĕслев пĕтĕмлетĕвĕ тăрăх, «Чувашупр-
дор» хысна учрежденине çитменлĕхсене 
сирме яваплăха кĕртес тĕлĕшпе район 
судне иск заявленийĕ тăратнă.

Ларура çавăн пекех ытти ĕçе те пăхса 
тухрĕç.   Чăваш Республикин прокурорĕн 
республикăн ĕç тăвакан органĕсен тата вы-
рăнти хăй тытăмлăх органĕсен ыйтăвĕсем-
пе  ĕçлекен  аслă пулăшуçи  В. Федоров 
кулленхи ĕçре тимлĕх уйăрмалли самант-
сене палăртрĕ, район прокурорĕ В. Шоркин  
çулталăкăн иккĕмĕш çурринче пурнăçла-
малли ĕçсем çинче чарăнчĕ.

Р. ИЛЛАРИОНОВА.

Ял =.р.сен кадастр хаклав.

Район администрацийĕн пурлăх тата çĕр хутшăнăвĕсен пайĕн ертÿçипе Олеся ВА-
ЛЕЖНИКОВĂПА унччен ирттернĕ калаçура республикăра, вăл шутра пирĕн районта та, 
ял çĕрĕсен кадастр хаклавне мĕн тума, мĕнле йĕркепе ирттересси пирки калаçнăччĕ. 
Ку хутĕнче Олеся Анатольевна çак вăхăта ку енĕпе мĕнле ĕçсем туса ирттерни, хăрпăр 
хăйĕн çĕр участокĕ тĕлĕшпе ял çыннисен мĕн çине тимлĕх уйăрмалли пирки каласа 
пама кăмăл турĕ:
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Карттёпа кёна пурёнма пулмасть

Хальхи вăхăтра укçа енчĕкĕн хулăнăш-
не унта пур укçапа мар, унти банк картти-
сем çинче миçе тенкĕ пулнипе те виçеççĕ.  
Нумай çĕрте тĕрлĕ услугăшăн, вăл шутра 
пурăнмалли çурт-йĕрпе коммуналлă ус-
лугăсемшĕн те, е карттăпа, е онлайн мел-
пе тÿлевсем куçаратпăр.

Муркашра карттăпа кăна пурăнма пу-
лать-и? 

Хальлĕхе тĕрлĕ сăлтава пула Муркашра 
пур тÿлеве те карттăпа тума пулмасть, апла 
пулин те унпа чăнах та меллине хальхи 
вăхăтра нумайăшĕ туять.

Муркашри лавккасенче ку тĕлĕшпе пăтăр-
мах çук. Килетĕн, тавар суйлатăн, кассăра 
çăмăллăнах карттăпа тÿлетĕн. Пулчĕ те.

Хăш-пĕр лавккара карттăпа тÿлев тума 
май пулманни е Интернет çыхăнăвĕн пăтăр-
махĕпе  е пачах та электричество çуккипе 
кăна çыхăннă. Ку – сайра хутра. 

Апла пулин те шăп та лăп укçа илнĕ 
вăхăтра электричество сÿнтереççĕ пулсан, 
банкомат, сăмахран, карттăна «çăтса яма» 
пултарать. Ун пек чухне кĕсьере укçа çук пул-
сан вара йывăртарах килĕ.

Пĕрре çапла сĕт продукцине туянма тесе 
Муркашри пĕр киоска кĕтĕм. Шăпах терми-
нал ĕçлемест иккен. Çывăхри банкомата 
кайса килетĕп тесе, тавара уйăрса хума ый-
трăм. Банкомат вара «временно не выдает 
наличные» тесе кĕтсе илчĕ. Капла та пулать. 
Юрĕ-ха, киоскри сутуçăна асăрхаттартăм та 
тепĕр банкомата çитсе килтĕм. Çапла алăри 
"чĕрĕ укçапа" кăна «хамăн» тавара туянма 
май пулчĕ. Икĕ-виçĕ минут вырăнне  вара 
вунă-вунпилĕк минут таранах иртрĕ.

Пасара карттăпа кăна каймалла мар – 
нимĕн те туянаймăн. Алăра "чĕрĕ укçа" е 

смартфонри онлайн тÿлев приложенийĕ 
пулсан çеç япала туянма пулать. Алăра укçа 
çук чухне кунти сутуçăсем онлайн тÿлевпе 
ĕçлени пулăшать – банкомата укçа илме кай-
малла мар. 

Столовăйсемпе кафесенче вара карттăпа 
тÿлеме аван – черетри çынсен эсĕ тата кас-
сир укçа шутланине кĕтмелле мар.

Обществăлла транспортпа çÿреме те 
алăри "чĕрĕ укçа" кирлĕ, унсăрăн чарăну па-
вильонĕнчех тăрса юлмалла пулĕ.

Такси те "чĕрĕ укçана" килĕштерет. Çапах 
та хăш-пĕр такси водителĕ онлайн тÿлевпе 
те ĕçлет. Паллах, ку лайăх.

Банк карттипе тÿлевсем тума ансат 
та меллĕ. Ăна çухатни те укçа çухатни-
ех мар: çухатсан, унăн ĕçне чарса ларт-
ма пулать, укçи вара счет çинчех юлать. 
Апла пулин те банк карттин даннăйĕсем 
ултавçăсемшĕн уçă пулассинчен яланах 
асăрханмалла. Укçа енчĕкĕнче вара, карт-
та пур пулсан та, чĕрĕ укçа чиксе çÿрени 
ытлашши мар.

Н. НИКОЛАЕВА.

«Безналичная Чувашия» проект
Юратнă та хаклă мăшăра, аттене, асатте-

не, кукаçие – Сентимĕр ялĕнче пурăнакан 
Илья Андреевич КОЛБАСОВА  70 çулхи 

юбилей ячĕпе чун-чĕре-
рен саламлатпăр. Çирĕп 
сывлăх, вăрăм кун-çул, 
иксĕлми вăй-хал, ăнăçу, 
телей сунатпăр. Ĕмĕтлен-
нĕ ĕмĕтсем çитсе пыччăр. 
Ачусене пурнăç çулĕ çине 

тăратнăшăн, ĕçе юратма, çынсене хисепле-
ме вĕрентнĕшĕн сан умăнта пуç таятпăр. 
Эпир сана юрататпăр, санпа мухтанатпăр, 
эс пурришĕн Турра тав тăватпăр. Нумай-ну-
май çул пурăнма ырлăх-сывлăх сунатпăр. 

Саламлаканĕсем: мăшăрĕ, ывăлĕпе 
хĕрĕсем, кинĕпе кĕрÿшĕсем тата 

мăнукĕсем Эмилия, Евгений, 
Кирилл, Виктория, Дмитрий. 

Ятман ялĕнче пурăнакан юратнă ку-
камая – Алевтина Зиновьевна ПРИ-
ЕМОВĂНА сумлă юбилей ячĕпе са-

ламлатăп. Эсĕ маншăн 
ылтăн-кĕмĕлтен те ха-
клăрах. Сана юман пек 
çирĕп сывлăх, вăрăм кун-
çул сунатăп, юрататăп, хи-
сеплетĕп. Эсĕ пурришĕн 
чунтан савăнатăп. Сана 

хисеплесе çĕре çити пуç таятăп. 
Саламлаканĕ: мăнукĕ Наташа. 

Хаклăран та хаклă, чи юратнă мăшăра, 
аннене, асаннене – Ятман ялĕнче пурăна-
кан Алевтина Зиновьевна ПРИЕМОВĂ-

НА сумлă юбилей ячĕпе 
ăшшăн саламлатпăр. 
Сывлăху çирĕп, утас çулу 
такăр пултăр, шутлани-
сем пурнăçланса пыччăр.  
Нумай-нумай çул пире 
савăнтарса пурăнма Тур-

ри вăрăм ĕмĕр пиллетĕр. 
Ăшă салампа: мăшăрĕ, хĕрĕсем, 

ывăлĕ, кĕрÿшĕ, кинĕ, мăнукĕсем.

Ытарайми ырă кăмăллă, эпир пурте чун-
тан хисеплекен аннене, кукамая, асанне-
не – Çурлатри ялĕнче пурăнакан Анфиса 
Васильевна ЕФРЕМОВĂНА 80 çулхи 

юбилей ячĕпе саламлат-
пăр. Çирĕп сывлăх, вăрăм 
ĕмĕр сунатпăр. Эсĕ пурри 
пире савăнтарать, вăй-
хăват парать. Эпир сана 
хисеплетпĕр, юрататпăр.
Тавах сана пуриншĕн те. 

Ăшшăн, ăшшăн саламлатпăр, 
Çывăх çыннăмăр сана.
Ыррине кăна сунатпăр, 
Эсĕ тивĕçлĕ çавна. 

Салампа: ачисем, мăнукĕсем, 
мăнукĕсен ачисем, çывăх тăванĕсем.

Юратнă аппана, йăмăка, аннене – Йÿçкас-
си ял тăрăхĕнчи Вăрманкасси ялĕнче 
пурăнакан Елена Васильевна ПЕТРОВĂ-
НА çак илемлĕ çуллахи 
кун 55 çул тултарнă ятпа 
чун-чĕререн саламлатпăр. 
Юман пек çирĕп сывлăх, 
хавхалану, тараватлăх, 
хĕвеллĕ кăмăл, вăрăм 
кун-çул сунатпăр. Санăн 
кун-çулунта яланах чипер чечек ешертĕр, 
сăн-питÿ хаваслă кулăпа хитрелентĕр. 

Пур кăмăлтан ырă сунса: аппăшĕ, 
йăмăкĕ, ывăлĕпе икĕ хĕрĕ тата çывăх 

тăванĕсем.

Саламлатпёр

Асёрхаттару

Л.п.ш сиен ан к\т.р
«Россельхозцентрăн» Чăваш Респу-

бликинчи бюджет учрежденийĕнчен 
пĕлтернĕ тăрăх, регионта лĕпĕш (ре-
пейница) массăллăн вĕçни палăрать. 
Уйрăмах – Элĕк, Вăрнар, Етĕрне тата 
Муркаш районĕсен территорийĕсен-
че. Тепĕр эрнерен лĕпĕшсен хурчĕсем 
тухма пуçăнаççĕ. Ытларах чухне вĕсем 
акмасăр çитĕнекен ÿсен-тăранпа тăран-
са пурăнаççĕ. Массăллă ĕрчесе кайсан 
вара ял хуçалăх культурисене те сиен 
кÿме пултараççĕ: хĕвелçаврăнăшне, 
кукурузăна, сойăна, хуратула, пăрçана 
тата пахча çимĕç культурисене.

Ку лĕпĕш хăвăрт куçса çÿрет – сехетре 
25 – 30 километр хăвăртлăхпа. Пĕр талăк 

хушшинче 500 км таран вĕçме пултарать. 
Вĕçевĕн пĕтĕмĕшле инçĕшĕ вара 5 пин(!) 
километра та çитет.

Репейница вăрман хĕррисенче, 
уçланкăсемпе улăх-çаранта, юхан шы-
всем патĕнче, çавăн пекех парксемпе сад-
сенче те тĕл пулма пултарать.

Акнă-лартнă культурăсене лĕпĕшрен 
сыхлама ытларах чухне инсектицидсемпе 
усă кураççĕ. Žсен-тăран çулçине çиекен 
хуртсене пĕтермелли препаратсемпе усă 
курас пулать. Анчах та усă курмалли ин-
струкцие пăхăнасси, харпăр хăйĕн гигиени 
тата хăрушсăрлăх пирки самантлăха та 
манмалла мар.

Тĕпчевсем ирттересси, ÿсен-тăрана 

хÿтĕлесси, препаратсемпе усă курасси 
пирки кирлĕ информацие «Россельхоз-
центрăн» Чăваш Республикинчи бюджет 
учрежденине шăнкăравласа пĕлме пу-
лать. Тел.: 8 (8352) 51-88-13.

«Россельхозцентрăн» Чăваш 
Республикинчи бюджет учрежденийĕ.

+.н. к.неке

+ар комиссариач.сем =инчен
Йĕркеленнĕ Совет влаçне шалти тата 

тулашри тăшмансенчен хÿтĕлес тĕллевпе 
1917 çулта милици органĕсене йĕркелесе 
янă пулсан, 1918 çулхи апрелĕн 8-мĕшĕнче 
РСФСР Халăх комиссариачĕн канашĕн де-
кречĕпе Çар комиссариачĕсене туса хума 
йышăннă. Унтанпа 100 çул та иртрĕ ĕнтĕ.

Чăваш АССР Верховнăй Совет прези-
диумĕн 1944 çулхи февралĕн 10-мĕшĕнчи 
постановленийĕпе Муркаш районне йĕрке-
леме йышăннă. Çав уйăхрах Муркаш Çар 
комиссариатне те йĕркеленĕ... 

Çак датăсене халалласа И. Ульянов 
ячĕллĕ Чăваш патшалăх университечĕн ти-
пографийĕнче «Военный комиссариат Мор-

гаушского и Аликовского районов Чувашской 
Республики в системе органов военного 
управления России» кĕнеке-справочник пи-
четленсе тухрĕ. Авторĕсем:   О. Андреевпа 
С. Семенов – асăннă университетра пĕлÿ 
илнĕ наука историкĕсем тата икĕ районăн 
çар комиссарĕ В. Казаков подполковник. 

Кун пек справочника ытти районта кăлар-
ман-ха. Кĕнеке тиражĕ пысăк мар пулин те, 
178 страницăллă кĕнекере историксемпе 
краеведсене тата студентсене, çавăн пекех 
пулас салтаксемпе офицерсене интереслен-
терекен факт сахал мар.

Икĕ районăн çар комиссариачĕсене пĕр-
лештериччен, 1944–2007 çулсенче, Муркаш 

çар комиссариатне пурĕ 15 офицер (капи-
тан, майор, полковник) ертсе пынă. Пĕрлеш-
тернĕренпе паянхи кунччен кунта А. Проко-
пьев (2007–2009 ç.ç.),  В. Буклаков (2009 ç.), 
В. Андреев (2010–2012 ç.ç.) подполковник-
сем, А. Кочуров  полковник (2012–2015 ç.ç.) 
тăрăшнă. Хальхи вăхăтра вара, 2015 çулхи 
кĕркуннерен, Сĕнтĕрвăрри районĕнчи По-
кровски салинче кун çути курнă, Элĕкре ты-
мар янă Владимир Казаков подполковник 
икĕ район çамрăкĕсене патриотла воспитани 
парас тĕлĕшпе нумай тăрăшать.

Г. САВЕЛЬЕВ, 
журналист-краевед.

Росреестр ёнлантарать

Çĕр участокĕ кирлĕ мар пулсан
Вăйра тăракан законодательствăпа килĕшÿллĕн, çĕр участокĕн хар-

пăрçи унпа хăй пĕлнĕ пек усă курать тата уншăн çуллен налук тÿлеме 
тивĕç. Анчан та практикăра урăхларах та пулма пултарать. Калăпăр, 
вăл çĕр участокĕпе тĕллевлĕ усă кураймасть, çавна май уншăн на-
лук та тÿлесшĕн мар. Кун пек чухне соткăсен хуçин харпăрлăх пра-
вине пăрахăçлаттарма право пур. Росреестрăн Чăваш Республикин-
чи управленийĕн статистика даннăйĕсене пăхас пулсан, кăçалхи 6 
уйăхра çĕр участокĕн харпăрлăх правине пăрахăçлаттарас текенсем 
121 çын пулнă. Иртнĕ çул ку вăхăтра кун пеккисем 87 пулнăччĕ.

Çĕр участокĕн харпăрлăх правине пăрахăçлаттарас тесен, хар-
пăрçăн МФЦ-на пырса заявлени çырас пулать. Заявленипе пĕрле çĕр 
участокĕн харпăрлăх правине çирĕплетекен документ та кирлĕ. Ку вăл 
йышăну, постановлени, свидетельство, патшалăх акчĕ, килĕшÿ пулма 
пултарать. Енчен те харпăрлăх правине унччен регистрацилемен пул-
сан, участок кирлĕ марри пирки заявлени кăна çырма тивет. Харпăр-
лăх правине пăрахăçланăшăн патшалăх пошлинине илмеççĕ.

Харпăрлăхри çĕр участокĕ кирлĕ маррине регистрациленĕ хыççăн 
Росреестр управленийĕ халĕ ĕнтĕ унччен пулнă харпăрçăна вăл тек 
малашне çĕр участокĕн харпăрçи пулманни пирки уведомлени ярса 
пĕлтерет. Управлени çавăн пекех ку çĕр участокĕн харпăрлăх прави 
муниципалитета куçни пирки хыпарлать, информацие налук инспек-
цине çитерет.

О. ЛЕБЕДЕВА.

Мунча регистрацилес тесен
Хамăн участокри мунчана регистрацилес тетĕп. Çавна 

валли ман мĕн кирлĕ пулать? «Дача амнистийĕ» вĕçленнĕ 
май, мунчана харпăрлăха регистрацилессин йĕрки улшăн-
ман-ши?

«Дача амнистийĕ» вĕçленни хуçалăхри çурт-йĕре (гараж, 
мунча, сарай т. ыт. те) харпăрлăха регистрацилессин йĕрки-
не улăштармасть. Кун пек объектсене кадастр учетне тăратма 
тата харпăрлăх правине патшалăх регистрацийĕ тума ку объ-
ект вырнаçнă вырăнти çĕр участокĕн техника планĕ тата çĕр 
участокне харпăрлăха çирĕплетнине ĕнентерекен документ 
кирлĕ пулаççĕ.

Техника планне хатĕрлеме кадастр инженерĕ патне кайма тивет. 
Инженерăн вара ятарлă квалификаци аттестачĕ пулмалла тата вăл 
обязательнăй йĕркепе хăйне хăй йĕркелекен (саморегулируемый) 
организацире шутланса тăма тивĕç. Кадастр инженерĕсен ре-
естрне Росреестр сайтĕнче вырнаçтарнă. Адресĕ: https://rosreestr.
ru/wps/portal/ais-rki. Кайран вара объекта кадастр учетне тăратса 
патшалăх регистрацийĕ тума МФЦ урлă заявленипе тухас пулать.

Сад участокĕ çинче вырнаçнă куçман пурлăх объектне уйрăм 
çыннăн харпăрлăхне регистрациленĕшĕн патшалăх пошлини 350 
тенкĕ тÿлеме тивет.

Росреестр управленийĕн 
пресс-служби.

Т.пелте
Тăварланă хăяр

Виçĕ литрлă банкăна укроп, хура хур-
лăхан çулçисем, хрен, юман çулçисем (!), 
ыхра, йÿçĕ пăрăç (кăшт кăна) хуратпăр. 
Хатĕр хăярсене банкăна тултаратпăр. 
Тăварлă шыв яратпăр.

1 литр шыв çине 2 апат кашăкĕ тăвар кир-
лĕ. Сивĕ шыв яратăр пулсан, банкăна виçĕ 
кун лартмалла, вĕри шыв хушатăр пулсан 
– 2 кун. Çапла йÿçсе тăнă хыççăн çиеле 
пухăннă кăпăка кашăкпа пуçтарса тăкмалла. 
Банкăри шыва вĕретмелле, хыççăн каялла 
ямалла та хупăлчапа хупса лартмалла.

Кун пек тăварланă хăяр пичкери пек 
кăчăр-кăчăр пулать.
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Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе 

информаци политикин тата массёллё комму-
никацисен министерстви?

ЧР Цифра аталанёв.пе информаци поли-
тикин тата массёллё коммуникацисен мини-
стерствин “Муркаш район.н «+.нтер\ ялав.» 
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Калёпёш. 1 пичет  листи?
Ал =ырёв.сене рецен-

зилеме==.: каялла тавёрса 
пама==.: 2 страницёран пысё-
краххисене йышёнма==.?

Рекламёпа п.лтер\сен 
чёнлёх.ш.н в.сене паракан-
сем яваплё?

P_ реклама материал.?

ИЗДАНИ ИНДЕКС,% П2851? 
Ха=ат юнкунсерен тата шёмат-
кунсерен тухать?
Номер дежурнёй.
В?Л? Шапошников?
Пичете панё 23?07?2019 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 16 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 16 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4258?

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.                                                                   20-20.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       4-46?

Среда Четверг Пятница Суббота

Песок: щебень, гравмасса, бой кирпича, ас-
фальтная крошка. Доставка? Тел? 8-927-857-21-33: 
8-937-393-37-07?                                                                                                                                 27-62?

* * *
Продаю: Песок. Гравмассу. Навоз. Чернозем. 

Грунт. Гравий. Щебень. Бой кирпича? Доставка до 
15 тонн? Недорого?Тел? 8-905-198-63-88?                      8-11?

* * *
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?  10-10?

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

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

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

* * *              
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?   9-10?

* * *
Фундамент, кирпичная кладка, кровля любой 

сложности? Деревянные дома и бани: отделка домов сай-
дингом? Смета бесплатно? Тел? 8-927-992-32-42?        9-10?                    

* * *
Песок:    щебень,    гравмасса, бой кирпича, ас-

фальтная крошка. Доставка? Тел? 8-917-675-35-75?       4-6?
* * *

ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ: СВАРНОЙ СЕТКИ: ПРО-
ФНАСТИЛА: ЕВРОШТАКЕТНИКА? ВОРОТА: КАЛИТКИ: 
НАВЕСЫ: КОЗЫРЬКИ? БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАБРОШЕН-
НЫХ  УЧАСТКОВ? ПЕНСИОНЕРАМ _ СКИДКИ? Тел? 8-937-
942-87-85?                                                                                   4-15?               

* * *
Услуги мини-экскаватора: ширина ковша% 30 см: 35 

см: 45 см: 55 см? Глубина копания 3 метра? Час работы 
мини-экскаватора 1000 руб? плюс доставка? Прокладка 
труб под асфальт методом прокола до 10 м? Бурение 
скважин на воду: цена 1600 руб? за 1 метр? Работаем за 
наличный и безналичный расчет? Тел? 8-927-847-85-59: 
8-962-599-04-70?                                                                                         2-3?

* * *
ФУНДАМЕНТ, КИРПИЧНАЯ КЛАДКА, КРОВЛЯ 

любой сложности? Проект: смета? Продаем бетон М-200: 
кирпич: профнастил: металлочерепицу со скидкой? 
ЗАБОРЫ: СЕТКА сварная и т?д? Тел? 8-937-397-08-71?                                                                                                                                 
                                                                                             2-10? 

* * *
Доставка сыпучих грузов: гравмасса, речной песок, 

керамзит, щебень до 5 тонн. Тел. 8-927-868-31-45, 8-906-
387-56-77.                                                                                      1-10.

* * *
Бройлер: хур: кёвакал: мулард: кёркка ч.пписене су-

татпёр? Нумай илекенсене ле=сех паратпёр? Тел? 8-937-
395-16-03:  8-906-130-82-51?                                             3-10?

 * * *
Продаю 3-хкомн. квартиру в с. Юськасы, ул. Совхозная, 

д. 1. Тел. 8-903-063-34-00.                                                    3-5. 
* * *

Сумалли х.рл. .несем сутатпёр? Тел? 8-937-010-27-99? 
* * *

Продаю зем. участок 28 сот. Ровное место. Свет, газ, 
вода. Тел. 8-906-387-66-97.                                                                       1-5.  

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. 

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.                    8-10?

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

Объявления

  Кивелн. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
– пушар хёрушлёх.! Кил-=ур-
три  электропроводкёна: счет-
чика улёштаратпёр?  
Тел? 8-937-015-35-40?              4-10.

Куплю КОРОВ на мясо* БЫЧКОВ 
от 10 дней до 500 кг* ТЕЛОК? Тел? 
8-937-951-19-03?                           22-33?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК: 

ЛОШАДЕЙ: ОВЕЦ? ДОРОГО? Старых: 
молодых в любом состоянии и вы-
нужденный забой? Тел? 8-905-197-61-66?  

   7-10?
* * *

,НЕ: ВЁКЁР: ТЫНА ПЁРУСЕМ: СУРЁХ-
СЕМ ИЛЕТП,Р?  Тел? 8-905-341-69-25?   

                                                                       3-10?

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% КОРОВ: бычков: телок 

от 1 месяца: ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА-
БОЙ? Дорого? Тел? 8-961-345-77-89?     

22-33?
* * *

ДОРОГО КУПИМ КОРОВ: БЫКОВ: 
ОВЕЦ: КОЗ? Тел? 8-937-390-29-62?        2-2?

* * *
КУПЛЮ% бычков от 1 месяца 

до 600 кг: коров старых и мо-
лодых на мясо: больной скот? 
Дорого? Тел? 8-937-379-90-01? 

2-13?

КУПЛЮ / ТУЯНАТÁП

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,  
ОКНА, ДВЕРИ. 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  REHAU
от 2900 руб./кв.м

ДВЕРИ (межкомнатные, металлические)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. 
Пенсионерам – скидки! 
Тел. 8-927-844-78-11.              4-10.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кольцовым Алексеем Валериевичем,  E-mail: arshin21@yandex.ru, контактный 
телефон: 8(83541)63-4-39, почтовый адрес: 429530, Чувашская Республика, Моргаушский р-н, с. Моргауши, 
ул. Ленина, д. 41/5, № квалификационного аттестата: 21-11-27, являющимся членом СРО "Гильдия Када-
стровых Инженеров №801/10-16 от 13.10.2016 г. ., СНИЛС 074-075-154-55, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №8052, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 21:17:090201:11, расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Моргаушский р-н, д. Сергеевка, ул. Речная,  дом 21.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Раиса Николаевна, проживающая по адресу: Чуваш-
ская Республика, Моргаушский р-н, д. Сергеевка, ул. Речная, дом 17.

Собрание по поводу согласования  местопо  ложения границ земельного участка состоится по адресу: 
Чувашская Республика, Моргаушский р-н, д. Сергеевка, ул. Речная, дом 21   25.08.2019 г. в 9 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу: 429530, Чувашская 
Республика, с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5 в межевой организации ООО «Аршин».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 24.07.2019 г. по 24.08.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом  межевого плана  принимаются с 24.07.2019 г. по 24.08.2019 г. по 
адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский р-н, с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
кадастровый номер 21:17:090201:8, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, 
д. Сергеевка, ул. Речная, дом 23.                    

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий  личность, а также документы  о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казаковой Н.В. (страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 155-846-696 16, адрес: Чуваш-
ская Республика, г. Чебоксары, пр. Максима Горького дом 51 кв. 168, e-mail: cku21@mail.ru, тел. +7 999 
199 77 17, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 943, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
21:17:200401:17, расположенного по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Моргаушский район, сель-
ское поселение Тораевское, деревня Сярансирма, ул. Зеленая,  дом 32.

Заказчики кадастровых работ: Смирнова Вера Ивановна, проживающая по адресу: Чувашская Респу-
блика, Козловский район, дер. Еметкино, улица 50 лет Победы, дом 10, тел. +7 900 332 6044, Смирнов 
Владимир Юрьевич, проживающий по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский, район, д. Шептаки, ул. 
Заречная,  д. 78, тел. +7 953 015 29 36.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, каб. 603, ООО «Центр кадастровых услуг» 24 августа 2019 года в 
10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, каб. 603, ООО «Центр кадастровых услуг».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются с 24 июля 2019 
г. по  24 августа 2019 г. по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, каб. 603, 
ООО «Центр кадастровых услуг».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: кадастровый номер: 21:17:200401:18, расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 
р-н Моргаушский, с/пос. Тораевское, д. Сярансирма, ул. Зеленая, дом 34.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В ООО «Полиэтиленовые трубы» требуются опе-
раторы экструдеров и специалист отдела  тех-
нического контроля. Тел. 8(83541) 69-3-43.  2-3.

* * *
Требуется водитель категории B,C,D. Тел. 8-960-302-

83-49, Евгений. 
* * *

КАФЕ "УЮТ" (д. Калайкасы) принимает заказы 
на проведение любых торжеств. Недорого. Также 
требуется повар, официант. Ежедневная зарпла-
та. ИП Атнекеева. Тел. 8-960-303-38-95, Светлана. 1-2. 

* * *
На АЗС (д. Калайкасы) требуется лицензированный 

охранник. Тел. 8(8352) 30-84-97.                                      1-2.
* * *

На постоянную работу требуются рабочие строитель-
ных профессий: монолитчики, плотники, каменщики, 
фасадчики. Тел. 8-937-397-08-71.                                1-10.

РАБОТА / ĔÇ

Усёллё канашсем

Хура йĕр ан юлтăр
Тĕрлĕ тĕслĕ тата шурă атă-пушмак 

çинче тепĕр чухне унăн тĕпĕ хура йĕр 
хăварать. Ăна тасатма тĕрлĕ меслетпе 
усă курма пулать.

Чи малтанах атă-пушмака тусанран 
тата пылчăкран лайăх тасатмалла.

Хура йĕре чĕрне сăрламалли аце-
тонсăр хутăш е «647» растворитель 
тасатма пулăшать. Таса татăка е ватă-
на унпа йĕпетмелле те йĕре асăрхан-
са сĕрмелле. Ытла нумай вăхăт тата 

ытла вăйлăн пусса сĕрме кирлĕ мар 
– материалăн пахалăхне япăхтарма 
пулать.

Хура йĕре шăл тасатмалли пастăпа е 
порошокпа усă курса тасатма пулать.

Хура йĕре çийĕнчех асăрхарăр пул-
сан, ăна ытти чух алă шăлма усă куракан 
нÿрĕ салфеткăпа сăтăрса тасатмалла.

Меламин губка та çакăн пек йĕре та-
сатма пулăшать. Ăна шывпа йĕпетсе 
пăрса илмелле те, хĕррипе пушмак çин-
чи хура йĕре çуса ямалла.

Обратись в ООО "Аршин" с 24 
июля по 24 октября 2019 года и по-
лучи подарочный сертификат на 
сумму 1500 рублей при проведе-
нии межевания земельного участ-
ка и на 1000 рублей при оформле-
нии технического плана на дом. 
Количество сертификатов ограни-
чено; с. Моргауши, ул. Ленина, дом 
41/5. Тел. 8(83541) 63-4-39.               1-3.

* * *
П.р уйёхри вёкёрсем сутатёп? Ле=се 

паратёп? Тел? 8-903-359-79-62: 8-919-
669-01-71?

Тюкланё люцерна сутатпёр? Тел? 
8-927-848-95-89: 8-927-853-58-83? 

* * *
Октябрь уйёх.нче п.ррем.ш пёру-

ламалли хура-шурё т.сл. .не су-
татпёр? Тел? 8-917-672-13-84? 

* * *
  Продается красная корова, пер-

вый отел в конце января, д. Шоми-
ково, ул. Ториково, д. 57. Тел. 8-917-
677-08-10. 

* * *
Продаю сено в рулонах. Тел. 8-927-

998-18-88.                                           1-2.

Март уйёх.нче тёваттём.ш пёру-
ламалли хура-шурё .не сутатёп? 
Тел? 8-903-359-24-15?

* * *
Сдаем в аренду помещения: 1 этаж 

– 10,45 кв. м, 2 этаж – 15,8 кв. м. Цена 
договорная. Адрес: с. Моргауши, ул. 
50 лет Октября, д. 4, Дом быта. 

А. Полтинин йышăну ирттерет
Раççей Следстви комитечĕн Чăваш Республикинчи управленийĕн ертÿçи 

А. Полтинин 2019 çулхи июлĕн 26-мĕшĕнче Муркаш районĕнче çынсене 
йышăнать.

РФ Следстви комитечĕн компетенцийĕнчи ыйтусемпе йышăну 11 сехетрен 
пуçласа 12 сехетчен çак адреспа иртет: Муркаш сали, Мир урамĕ, 5-мĕш çурт, 
209 пÿлĕм (Етĕрнери районсем хушшинчи следстви пайĕн пÿлĕмĕ).

Çак вăхăтра А. Полтинин чи малтанах Муркаш районĕнче пурăнакан çынсе-
не хăйсен ыйтăвĕсемпе йышăнать. 

Информаци пирки тĕплĕнрех пĕлмелли тата йышăнăва çырăнмалли теле-
фон номерĕ: 8(8352)62-46-61 (следстви управленийĕ). Йышăнăва обязатель-
нăй йĕркепе маларах çырăнмалла. 

О. ДМИТРИЕВ, 
следстви управленийĕн ертÿçин аслă пулăшаканĕ.


