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 Сăн ÿкерчĕкре Оринин ялĕнче пурăнакан Захаровсен туслă та хисеплĕ  çемй-
ине куратăр.  Захаровсем – мал ĕмĕтлĕ тата тăрăшуллă çынсем. Çемье пуçĕ 
Николай Валерьевич районти газ хуçалăхĕнче слесарь водительте тăрăшать. 
Екатерина Валерьевна Оринин ял библиотекин  ертÿçинче тимлет, хаçата 
тĕрлĕ статья çырма кăмăллать.  Максимпа Юлия Оринин вăтам шкулне çул 
такăрлатаççĕ, тăрăшса вĕренеççĕ, олимпиадăсемпе конкурссене хутшăнса 
малти вырăнсене йышăнаççĕ.

 Захаровсене Çемье, юрату тата шанчăклăх кунĕпе ăшшăн саламласа ăнăçу 
сунатпăр. Екатерина Валерьевнăна район хаçачĕпе чылай çул  туслă çыхăну 
тытнăшăн тав тăватпăр. 

Р. ИЛЛАРИОНОВА. 

Кăçал сентябрĕн 13-мĕшĕнче, суй-
лавăн пĕрлехи кунĕнче, эпир Чăваш Ен 
Пуçлăхне, çавăн пекех район тата ял 
тăрăхĕсен депутачĕсене суйлатпăр. 

Çавна май ĕнер республикăра çитес суй-
лавчченхи кампанипе çыхăннă хăш-пĕр 
ыйтăва сÿтсе яврĕç. Республикăн инфор-
мполитика  министрĕ Михаил Анисимов 
тата Тĕп суйлав комисси представителĕ 
Олег Ефимов республикăри массăллă 
информаци хатĕрĕсен ертÿçисемпе тÿрĕ 
калаçу йĕркелерĕç. Вăл видеоконферен-
цçыхăну мелĕпе иртрĕ.

Суйлавчченхи кампанире халĕ канди-
датсене регистрацилес вăхăт пырать, 
хыççăн вара агитаци тапхăрĕ пуçланмал-
ла. Çак тапхăрта ĕнтĕ кандидатсем суй-
лавçăсене хăйсем пирки активлăрах пĕл-
тереççĕ.

Çавна май канашлура республикăри 
массăллă информаци хатĕрĕсенче кан-
дидатсем пирки калакан информацие 
пичетлемелли йĕркене сÿтсе яврĕç. Кан-
дидатсем хăйсен  материалĕсене тÿлев-
лĕ тата тÿлевсĕр майсемпе шăпа турт-
нипе килĕшÿллĕн пичетлеме пултарнине 
палăртрĕç. Çак материалсене регистра-
циленнĕ электрон массăллă информаци 
хатĕрĕсенче пичетлессин йĕрки пирки те 
сăмах хускатрĕç.

Н. НИКОЛАЕВА.

Суйлав 
ыйтёв.семпе

Чăваш автономине туса хунăранпа 
100 çул çитнĕ ятпа Чăваш Ен Пуçлăхĕн 
тивĕçĕсене вăхăтлăх пурнăçлакан Олег Ни-
колаевăн йышăнăвĕпе кашни яла 100-шер 
пин тенкĕ параççĕ.

Ял хуçалăх министрĕ Сергей Артамонов ку 
эрнери тунтикунхи канашлура республикăн 
пур муниципалитетĕнче те ялсене уйăрса па-
ракан 100-шер пин тенкĕпе епле усă курасси 
пирки шухăшсене палăртнине каланă. Вăл 
пĕлтернĕ тăрăх, республикăра 1873 проекта 
ырланă. Вĕсенчен 1712-шĕ – ял тăрăхĕсен 
территорийĕсенче, 161 проект – хула посе-
ленийĕсенче, пĕчĕк хуласенче тата хула тав-
рашĕсенче пурнăçа кĕртмеллисем.

Республикăра пурăнакансенчен ытла-
рахăшĕ çак укçа-тенке ача-пăча (выляв, спорт) 
площадкисене йĕркелеме усă курас шухăшлă 
иккен. Хыççăнхи «вырăнсенче» – пурăнакан 

çĕрте тирпей-илем ыйтăвĕсене татса парасси, 
стелăсем лартасси, урамсенче электричество 
çутипе тивĕçтересси, çуртсен картиш террито-
рийĕсене хăт кĕртесси тата ытти те.

Министр каланă тăрăх, ку эрнере муници-
палитетсен хăйсен проекчĕсене Ял хуçалăх 
министерствине тăратмалла. Вăхăта тăсса 
ямасăр, çитес кунсенчех вара укçа-тенкĕ уй-
ăрасси пирки постановлени те кăларма план-
ланă.

Муркаш районĕнче 16 ял тăрăхĕ. Кашнинче 
ял шучĕ те, ялсенче пурăнакансен шухăшĕ те 
тĕрлĕрен.

Акă, сăмахран, Оринин ял тăрăхĕнче 14 
ял вырнаçнă. Унта пурăнакансем те хăй-
сен шухăшне вăхăтра пĕлтернине каларĕ 
ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Валентина Пушкова. 
Мĕн тума палăртнă-ха орининсем патшалăх 
пулăшăвĕн укçи-тенкипе?

 – Сентимĕр  тата Лантăш ялĕсенче  пурăна-
кансем ача-пăча площадкине йĕркелес шухă-
ша палăртрĕç. Атапай, Пиккикасси, Пăсăрман, 
Патаккасси, Чамăш, Оринин, Мулкачкасси, 
Тереç ялĕсенче пурăнакан çынсем хăйсен 
ялĕсем тавра карта тытма йышăнчĕç. Çемен-
кассисем çак укçа-тенкĕпе ялта сцена тăвас 
кăмăллине çирĕплетрĕç. Лапкас тата Çĕньял 
Оринин ялĕсенче икшер çăл туса лартмалла. 
Вăрманкасси ялĕнче спорт площадки йĕр-
келеме палăртрĕç, – пĕлтерчĕ ял тăрăхĕн 
пуçлăхĕ.

Çапла Оринин ял тăрăхĕнчи кашни ялтах 
ырă улшăну пулĕ. Чи пĕлтерĕшли – пуринче 
те укçа-тенкĕпе çынсем хăйсем мĕнле усă ку-
рассине шута илнĕ. 

Пĕтĕмĕшле вара районĕпех çакăн евĕр ырă 
«ÿкерчĕк» пулмалла.

Н. НИКОЛАЕВА.

Çĕртме уйăхĕн 8-мĕшĕнче Чăваш Ре-
спубликин Пуçлăхĕн тивĕçне вăхăт-
лăх пурнăçлакан Олег Николаев килти 
хушма хуçалăхра ĕне тытнăшăн пула-
кан тăкаксен пĕр пайне саплаштарма 
республика бюджетĕнчен патшалăх 
пулăшăвĕ уйăрма сĕннĕ. Вăл палăртнă 
тăрăх, укçа-тенкĕ пулăшăвĕ çапла майпа 
пайланмалла: пĕр ĕнешĕн – 2300 тенкĕ, 
2 ĕнешĕн кашни пуçне – 3300 тенкĕ, 3 е 
ытларах ĕнешĕн – 4300 тенкĕ. 

Асăннă пулăшупа республикăра пурĕ 22 
пин хушма хуçалăха тивĕçтерме палăртнă, 
вĕсенче пĕтĕмпе ял хуçалăх ĕçченĕсем 56 
пин ытла пуç ĕне тытаççĕ. Çакна валли ре-
спублика бюджетĕнчен пĕтĕмпе 185 мил-
лион тенкĕ укçа уйăрма, ăна çынсем патне 
çĕртме уйăхĕн вĕçĕнче çитерме палăртнă.  

Çÿлерех асăннисене тĕпе хурса хушма 
хуçалăхра ĕне усракан  ял ĕçченĕ мала-
рах асăннă вăхăтра патшалăх пулăшăвне 
алла илме пултарчĕ, вĕсен банк счечĕсем 
çине укçа саплаштарăвĕ куçрĕ. Район ад-
министрацийĕн экономика тата агропро-
мышленность комплексĕн аталанăвĕн 
пайĕнчен пĕлтернĕ тăрăх, ял тăрăхĕсен 
администрацийĕсем хушма хуçалăх тыт-
са пыракан  çынсенчен 3107 заявлени 
4522 пуç ĕнешĕн йышăннă. Заявлени çы-
рнисем пĕтĕмпе республика бюджетĕнчен 
13750600 тенкĕ чухлĕ пулăшу илме пул-
тарнă.  

Р. ИЛЛАРИОНОВА.

,не 
усраканшён 
пулёшу вырёнлё 
пулч.

Ял ху=алёх.

+ырёнтару – 2020

«Çĕнтерÿ ялавĕ» хаçата малалла çы-
рăнтараççĕ. Пилĕк уйăха çырăнмалли 
хак – 400 тенкĕ те 5 пус.

Хаçата кирек хăш уйăхран тытăнса 
та çырăнса илме пулать. Кун пирки 
почтальонсене çеç пĕлтерĕр, вĕсем 
вара сирĕн пата пырсах çырăнтарĕç.

Редакци.

Малалла 
çырăнтараççĕ

Чăваш Енĕн 2020 – 2025 çулсенчи эко-
номикипе социаллă пурнăç аталанăвĕн 
комплекслă программине июнĕн 
24-мĕшĕнче Экономикăн аслă канашĕн 
ларăвĕнче пахаларĕç.

Çак программăпа халĕ кашни çын пал-
лашма пултарать. Ăна республика влаç 
органĕсен порталĕнче, Экономика ата-
ланăвĕпе пурлăх хутшăнăвĕсен министер-
ствин сайтĕнче вырнаçтарнă.

Каласа хăвармалла, программăна муни-
ципалитетсенче сÿтсе явас ĕç те пуçлан-
нă. Вырăнти канашлусене республика 
ертÿçи Олег Николаев хăй хутшăнать.

«Чувашинформ» ИА.

Программёпа 
паллашма
тёрёшёр

Республикёра

Çанталăк выльăх апачĕ хатĕрлеме пи-
тех те меллĕ. Район администрацийĕн 
экономика тата агропромышленность 
комплексĕн аталанăвĕн пайĕнчен пĕл-
тернĕ тăрăх, хальхи вăхăтра пĕрлешÿл-
лĕ кооперативсемпе хресчен (фермер) 
хуçалăхĕсем ытларах выльăх апачĕ 
янтăлассипе  тимлеççĕ, хĕле хатĕрле-
неççĕ. 

Хуçалăхсем асăннă пая тăратнă 
оперативлă кăтартусем тăрăх, июлĕн 
7-мĕшĕ тĕлне нумай çул ÿсекен курăк-
сене пĕтĕмпе 3844  гектар çинче çулнă,   
4825   тонна  утă типĕтсе янтăланă.

Хуçалăхсем  сенаж  çинче те анлăн 
ĕçлесе пыраççĕ. Çак вăхăт тĕлне вĕсем  
8800 тонна сенаж  хывса  хатĕрленĕ.

Р. МАКАРОВА. 

Выльёх апач. 
янтёла==.
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Шупашкарта Олег Николаева 
пулёшакан Халёх штаб. у=ёлч.

Июлĕн 2-мĕшĕнче Шупашкарта Ле-
нин проспектĕнчи иккĕмĕш çуртра 
Олег Николаевăн Халăх штабĕ уçăлчĕ. 
Чăваш Ен Пуçлăхĕн должноçне суйла-
нас текен кандидата пулăшма унпа пĕр 
шухăшлисем пуçтарăнчĕç.

Тĕл пулăва «НПК «Элара» акционер 
пĕрлешĕвĕн генеральнăй директорĕн 
çумĕ Наталия Партасова уçрĕ: 

«Эпир кунта Чăваш Республикин ертÿçин 
çитес суйлавĕнче хамăрăн шухăша палăр-
тас тесе пуçтарăнтăмăр. Халĕ Виктор Цой 
сăмахĕсене аса илетĕп: «Пирĕн чĕресем 
улшăнусем ыйтаççĕ. Пирĕн куçсем ул-
шăнусем ыйтаççĕ. Улшăнусем. Эпир ул-
шăнусем кĕтетпĕр». Эпир вĕсем пуласса 
ĕненетпĕр. Нумаях пулмасть республикăн 
çитес пилĕк çулти экономикипе социаллă 
пурнăç аталанăвĕн комплекслă програм-
мине хатĕрлерĕç. Вăл Чăваш Ен ата-
ланăвне старт парĕ». 

«Эсир тымарсемпе Чăваш Енпе çыхăн-
нă, сире пирĕн чĕлхепе культура та çывăх. 
Çакă сирĕн федераци шайĕнчи ĕç опычĕ 
пуррипе танах пысăк пĕлтерĕшлĕ. Эпир 
– сирĕнпе пĕр шухăшлисем. Паянхи пĕр-
ремĕш тĕл пулăва эпĕ Олег Николаевăн 
халăх штабĕн пĕрремĕш пухăвĕ тесе шут-
лама сĕнетĕп», – палăртрĕ вăл кандидата 
каланă сăмахĕнче.

Олег Николаев та сăмах илчĕ. «Тĕрĕс-
сипе калатăп: манра хумхану, тав туйăмĕ 
питĕ пысăк тата чи пĕлтерĕшли – хавха-
лану туйăмĕ пурри. Çак хавхалану темиçе 
факторпа çыхăннă. Кунта кĕнĕ чухне эпĕ 

кунччен те курса калаçнă чылай çамрăка, 
волонтерсене куртăм.  Кунсăр пуçне зал-
та тĕрлĕ отрасльте вăй хурса пуян опыт 
пухнă çынсене куратăп. Сирĕнтен нумай-
ăшĕ – манăн учительсем, тĕслĕх вырăнне 
пулнă çынсем: хăшĕсем пек пулас килнĕ, 
теприсенне опытне йышăннă. Хăшĕсем-
пе Чăваш Ен правительствинче пĕрле 
ĕçленĕ.

Эпĕ чи малтанах çак çĕр çинчи çăкăра 
çисе тата сĕте ĕçсе ÿснĕ вырăнти пред-
принимательсене шанма шутлатăп. Тăван 
çĕре вĕсенчен ытла кам юратĕ-ха?

Пулăшу штабне халăх штабĕ теме 
йышăнни те çунат хушать. Каçарăр, 
çакăнпа хамăн сăмаха вĕçлетĕп, хумхану 
пысăк», – палăртрĕ вăл.

Раççей Геройĕ, спорт кĕрешĕвĕн фе-
дерацийĕн президенчĕ Николай Гаври-
лов республикăн тĕрлĕ сферăри пысăк 
çитĕнĕвĕсем пирки манмалла маррине 
палăртрĕ. Вăл пĕр шухăшлă ытти çынпа 
пĕрле Олег Николаевăн çĕнтерĕвĕшĕн 
пур вăя хурса ĕçлеме шантарса каларĕ. 
Республикăн клиника офтальмологи 
больницин тĕп врачĕ Дмитрий Арсю-
тов коронавирус эпидемийĕ вăхăтĕнче, 
çак кĕрешÿре малта медиксем пулнине 
палăртса, обществăн пĕрлĕхĕ ÿснине, во-
лонтерсен «Вместе Пĕрле»  юхăмĕ çирĕ-
пленнине каларĕ. Шупашкар хулин Хисе-
плĕ гражданинĕ, «Промтрактор» ветеранĕ 
Иван Долгушин çакна палăртрĕ: респу-
бликăра юлашки уйăхсенче сахал мар ĕç 
пурнăçларĕç, ку вара пуçламăшĕ кăна-ха. 

Вăл Чăваш Ен Раççейăн чи лайăх регионĕ 
пуласса иккĕленмест. 

«Россельхозбанк» филиалĕн директорĕ 
Ирина Письменская Раççейре унччен пул-
ман ял ипотекин проектне пысăк хак пачĕ: 
«Çынсен çĕр-çĕр заявкине тивĕçтернĕ 
ĕнтĕ, пăхса тухас тапхăрта тата çĕр-çĕр 
заявка. Çакăн пек пулăшу çынсемшĕн 
питĕ пĕлтерĕшлĕ». Вăрнар аш-какай ком-
биначĕн президенчĕ Юрий Попов Олег 
Николаев «Росагролизингпа» алă пус-
са çирĕплетнĕ килĕшÿ çĕнĕ ял хуçалăх 
техники туянмалли майсене темиçе хут 
ÿстернине каласа пачĕ. «Чувашкабель» 
заводăн генеральнăй директорĕ Игорь 
Кортунов çакна аса илтерчĕ: пуçлăха суй-
ланас текен кандидат «кăткăс лару-тăрăва 
ăнланма пултарать кăна мар, хăй çине 
ответлăх илме пултаракан çын». Шупаш-
карти волонтер центрĕн ертÿçи Станис-
лав Трофимов пандеми вăхăтĕнче йывăр-
лăхсем умне тухса тăнă çынсене Чăваш 
Ен активисчĕсем пурте пĕрле пулăшма 
тытăннине аса илтерчĕ. «Ыйтăва татса 
парассине пĕрле кÿлĕнтĕмĕр, пирĕн ку ĕç 
ăнăçрĕ. Олег Николаев пулăшма шантар-
чĕ, эпир пулăшу кĕтсе илтĕмĕр», – терĕ 
вăл.

Чăваш патшалăх университечĕн ректорĕ 
Андрей Александров çакна палăртрĕ: 
«Тĕл пулу умĕн эпĕ çынсем кандидата 
пулăшас тĕллевпе алă пуснине асăр-
харăм. Çакă ăна шаннине çирĕплетет».

Сăмах май, халĕ Олег Николаев кан-
дидат штабĕсенче уншăн алă пуснине 
пухаççĕ. Штабсене республикăри кашни 
районпа хулара йĕркеленĕ.

Чăваш Ен Пуçлăхне суйланас текен 
ытти кандидат та суйлавчченхи меропри-
ятисене ирттерме пуçланă. Сăмахран, 
КПРФ кандидачĕ Александр Андре-
ев Канашра районти парторганизацин 
членĕсемпе тата вырăнти çынсемпе тĕл 
пулса калаçнă. Кунсăр пуçне вăл ăна май-
лисене ятарласа йĕркеленĕ сайт урлă та 
пуçтарать. Хăйĕн кандидатурине хăй сĕн-
нĕ Юрий Шакеев хăйĕн майлисенчен алă 
пуснине пухать тата кун пирки социаллă 
сетьсенче каласа кăтартать. Çавăн пекех 
кандидатсем муниципалитетсенче депу-
татсемпе йĕркелекен тĕл пулусене хут-
шăнаççĕ.

«Чувашинформ» информаци 
агентствин материалĕнчен.

Суйлав _ 2020

+ырав

Çемье – патшалăх тĕрекĕ, çынна 
çемье пурнăçра тĕрев парать, кунта 
ăнланупа килĕшÿ хуçаланать.  «Ат-
тепе анне пулсассăн пуринчен те 
эп пуян» тесе юрлаççĕ чăваш халăх 
юрринче. Чăнласах, çывăх çынсем 
пурри – пысăк  пуянлăх. Çамрăк-
сем аслисенчен тĕслĕх илсе çемье 
чăмăртаççĕ, ачасене кун çути парне-
леççĕ, ура çине тĕрĕс-тĕкел тăратма 
ăнтăлаççĕ.     

Сăн ÿкерчĕкри Храмовсен çемйи – ырă 
тĕслĕхре. Вĕсем Москакасси ялĕнче 
пурăнаççĕ. Çурла уйăхĕн вĕçĕнче мăшăр 
çемьеленни 13 çул пулать. Çемье пуçĕ 
Евгений Николаевич Лантăшри «ДСМ» 
заводра слесарьте тăрăшать. Пултаруллă  
çамрăка ĕçтешĕсем хисеплеççĕ.

 Кил вучахĕн управçи Екатерина Алек-
сандровна Лантăшри пекарньăра при-
емщик сдатчикра вăй хурать, унта чылай 
тăрăшать. Вăл – тутлă апат-çимĕç ăсти. 

Çемьере 2 ача ÿсет. Асли Дарья 
вĕренÿре  «5» паллăсемпе кăна ĕл-
кĕрсе пырать, кĕçĕнни Матвей 2 класа 
кайма хатĕрленет. Ашшĕ-амăшĕ тăрă-
шуллă пулнине кура, ачасем пулта-
руллă та хавас ÿсеççĕ. Çемье спортпа 
питĕ туслă, май пур чухне вĕсем  пĕрле 
бассейна  çÿреççĕ, конькипе, йĕлтĕрпе 
ярăнаççĕ. Пушă вăхăта, канăва усăллă 

та кăсăклă ирттерме пĕлеççĕ. Пулта-
руллă çынсем пирки ыррине чылай çы-
рма пулать.

Храмовсене Çемье, юрату тата шан-

чăклăх кунĕ ячĕпе саламланă май иксĕл-
ми телей, çирĕп сывлăх, килĕшÿпе ăнăçу 
сунас килет. 

Е. ЗАХАРОВА сăн ÿкерчĕкĕ. 

Июлĕн 10-мĕшĕ – Раççей çар мухтавĕн 
кунĕ. Çав кун 1709 çулта Пĕрремĕш Петĕр 
патша ертсе пынипе вырăссен çарĕ Пол-
тава патĕнчи çапăçура шведсен çарне 
çапса аркатнă. «Паян, халĕ Тăван çĕршыв 
шăпи сирĕнтен килет», – тенĕ Пĕрремĕш 
Петĕр çар çыннисем умĕнче çапăçу пуçла-
нас умĕн. Полководецсен ăсталăхне тата 
вырăс салтакĕсен хăюлăхĕпе паттăрлăхне 
хирĕç шведсем нумай тытăнса тăрайман.

Полтава 
патĕнчи 
çĕнтерÿ

Пир.н календарь

Маттур =емье
Июл.н 8-м.ш. _ +емье: юрату тата шанчёклёх кун. 

+ырава 2021 
=ула ку=арнё

Чăваш Республикин Министрсен 
Кабинечĕн Председателĕн çумĕ 
– экономика аталанăвĕпе пурлăх 
хутшăнăвĕсен министрĕ Иван Мото-
рин ертсе пынипе правительствăра 
«Лучшая муниципальная практика» 
Раççей конкурсĕн регион тапхăрне 
пĕтĕмлетнĕ.

Конкурс çĕнтерÿçисемпе призерĕсене 
тĕрлĕ номинацире палăртнă. «Муни-
ципальная экономическая политика и 
управление муниципальными финан-
сами» номинацире Муркаш районĕн-
чи Ильинка ял тăрăхĕ 3-мĕш вырăн 
йышăннине пĕлтернĕ.

Ильинка 
ял тёрёх. 
палёрнё

Саламлатпёр
Юратнă та хаклă çыннăмăра – Ита-

качкасси ялĕнче пурăнакан Ирина Ива-
новна КРАСИЛЬНИКОВĂНА 60 çулхи 

юбилейпа чун-чĕре-
рен тухакан чи ырă 
та ăшă сăмахсемпе 
саламлатпăр. Тĕнче-
ри мĕнпур ыррине су-
натпăр сана – тулăх 
пурнăç, тулли телей 
те ăнăçу. Яланах хава-

слă та чунупа çамрăк пул, чир-чĕр мĕн-
не пĕлмесĕр тăван кил ăшшине упраса 
нумай çул пурăн. 

Салампа: ывăлĕпе кинĕ, хĕрĕпе 
кĕрÿшĕ, тăватă мăнукĕ, çывăх 

тăванĕсем.

Конкурс

2020 çулхи октябрь уйăхĕнче  ирт-
терме палăртнă Пĕтĕм Раççейри 
халăх çыравне 2021 çулхи апрель 
уйăхне куçарнă. Çакăн пирки калакан 
постановление РФ Правительствин 
ертÿçи Михаил Мишустин июнĕн 
30-мĕшĕнче  алă пусса çирĕплетнĕ. 
Росстат  представителĕсем çÿлерех 
асăннă ĕçе ирттерес тапхăра куçар-
нине коронавирус инфекцийĕ сарăл-
нă вăхăтра çырава хатĕрленессине 
пахалăхлă  йĕркелеме май килменни-
пе сăлтавлаççĕ.

 – Кун пек йышăнăва пирĕн çĕршыв 
кăна туман. Ытти çĕршыври статистика 
службисем те çырава куçарнине пĕлте-
реççĕ. Вăл шутра США, Аргентина, Бра-
зили тата ыттисем, – çапла палăртнă 
хăйĕн шухăшне Росстат ертÿçи Павел 
Малков.   

Çитсе килме уйрăмах йывăр кĕтес-
сенче пурăнакансем патĕнче çырав 
кăçалхи октябрь уйăхĕнче пуçланать. 
Ăна валли Росстата планшетсемпе сен-
тябрь уйăхĕнче тивĕçтерме пуçлĕç. 

Çыравăн малтанхи пĕтĕмлетĕвĕ 2021 
çулхи кĕркунне паллă пулĕ.

Р. ИЛЛАРИОНОВА хатĕрленĕ.
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Чăваш Республикин Пуçлăхне суйлама 
тăратнă кандидатсемпе тĕл пулу июлĕн 
6-мĕшĕнче Муркаш районĕнче иртрĕ. 
Депутатсен район Пухăвĕн депутачĕсем, 
депутатсен ял тăрăхĕсенчи Пухăвĕсен 
депутачĕсем кандидатсемпе тĕл пулма 
«Централизованная клубная система» 
муниципалитет бюджет культура учреж-
денине пухăнчĕç.

Тĕл пулăва сакăр кандидатран пил-
лĕкĕшĕ хутшăнчĕ. Кусем вĕсем: Алек-
сандр Андреев депутат (КПРФ), Сергей 
Матвеев («Патриоты России»), Николай 
Степанов («Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость»), 
çавăн пекех хăйсене хăйсем кандидата 
сĕннисем Андрей Ильдеменов (уйрăм 
предприниматель) тата Юрий Шакеев 
(гражданла активист).

Тĕл пулăва хутшăнакан кашни канди-
датах хăйĕн пирки каласа кăтартма, хăй-
ĕн программипе паллаштарма май туса 
пачĕç.

Александр Андреев сăмах пĕрремĕш 
илчĕ. Суйлава КПРФ-ран хутшăнать. 
Хăйĕн биографийĕпе паллаштарнă май, 
Шупашкар районĕнчи Кÿкеç поселокĕн-
че çуралнине каларĕ. 2005 çултанпа 
политикăпа çыхăннă. Депутатсен Кÿкеç 
ял тăрăхĕнчи Пухăвĕн депутачĕ пулнă, 
депутатсен Шупашкар район Пухăвĕн 
депутатне виçĕ хутчен суйланнă. 2016 
çултанпа – КПРФ фракцирен Чăваш Ре-
спубликин Патшалăх Канашĕн депутачĕ. 
Хăйĕн программи виçĕ пайран тăнине 
асăнчĕ: политика, экономика тата соци-
аллă ыйтусемпе çыхăннисем. Политика 
енĕпе ял тăрăхĕсен, хуласемпе муници-
палитетсен пуçлăхĕсене тÿрремĕн суй-
ласси патне таврăнмалла тесе шутлать. 

«Çавăн чухне вĕсем суйлавçăсем умĕнчи 
хăйсен яваплăхне тÿрремĕнех туйĕç», – 
тесе палăртать. Референдумсем ытларах 
ирттермелли пирки каларĕ. Экономика 
тĕлĕшпе илсен, инвесторсем валли уçă 
условисем туса памаллине палăртрĕ. Со-
циаллă программăсемпе ытларах ĕçлени 
вара граждансене хăйсен нумай ыйтăвне 
татса пама пулăшĕ.

Хăйĕн кандидатурине хăй сĕннĕ Ан-
дрей Ильдеменов Шупашкар хулинче 
çуралнине пĕлтерчĕ. И.Н. Ульянов ячĕллĕ 
Чăваш патшалăх университечĕн экономи-
ка факультетне, Мускавра управлени ин-
ститучĕн аспирантурине вĕренсе пĕтер-
нĕ. Диссертаци хÿтĕленĕ хыççăн Мускав 
облаçĕнче ĕçлеме юлнă. Вăл пĕлтернĕ 
тăрăх, Чăваш Ен шăпи уншăн ют мар. 
Çавăнпах ĕнтĕ вăл регион Пуçлăхне суй-
лама хăйĕн кандидатурине сĕнес тенĕ. 
Иккĕмĕшĕнчен, вăл шутланă тăрăх, ре-
спубликăри экономика лару-тăрăвĕ ансат 
мар пулни унăн автономине хавшатлатма 
пултарать. Çавăн пекех предприятисе-
не ĕç тухăçлăхне ÿстерме пулăшмалли-
не палăртрĕ.  Пĕчĕк тата вăтам бизнеса 
пулăшупа тивĕçтермеллине уйрăммăн 
асăнчĕ. Социаллă политика тĕлĕшпе пат-
шалăх тата республика хăйсем çине илнĕ 
социаллă обязательствăсене пурнăçлама 
тивĕç тесе çирĕплетет.

«Патриоты России» партирен тăратнă 
Сергей Матвеев çавна каласа пачĕ. Вăл 
Шупашкар районĕнче çуралнă. Икĕ аслă 
пĕлÿ илнĕ: техника енĕпе тата финанссем 
енĕпе. 2015 çулта «Патриоты России» 
партирен депутатсен Шупашкар район 
Пухăвĕн депутатне тăратнă. «Манăн пози-
ци – республикăра пурăнакан кашни çын-
на пулăшасси, пĕр çыннăн проблемине те 

тимлĕхсĕр хăварма юрамасть», – хăйĕн 
шухăшĕсене çавăн пек палăртрĕ Сергей 
Матвеев.

«Партия пенсионеров за социальную 
справедливость» представителĕ Нико-
лай Степанов Комсомольски районĕнче 
çуралнă. Студотрядра ĕçленинчен тытăн-
са Шупашкар хула Пухăвĕн депутатне 
çити тумхахлă çул утса тухнă. Хальхи 
вăхăтра Пенсионерсен партийĕн регион 
уйрăмне ертсе пырать. Унăн шухăшĕпе 
чи малтанах экономика ĕçĕ-хĕлĕн аудит-
не ирттерес пулать. Малтанхи вăхăтра 
«пилĕк çуллăхсем» пулнă хыççăн очетсем 
ирттернĕ пек, унăн шухăшĕпе халĕ те ĕç-
хĕле çапла майпа йĕркелемелле. Нико-
лай Степанов правительствăра профес-
сионалсем кăна пулмалла тесе каларĕ. 
Виççĕмĕш самант вара – республика пра-
вительствин ĕç планне тумаллине калать. 
Апла пулсан малтан муниципалитетсен 
планĕсем çине тимлĕх уйăрмалла, кайран 
кăна укçа-тенкĕ уйăрас пулать. Социаллă 
çурт-йĕр тăвасси çинче чарăнчĕ, кун пек 
çурт-йĕрпе хыççăн приватизацилессин 
йĕркипе чи малтанах врачсене, учитель-
сене тата пĕчĕк тупăшлă граждансене 
тивĕçтермеллине палăртрĕ.

Хăйĕн кандидатурине хăй сĕннĕ Юрий 
Шакеев Шупашкарта пурăнать, тăватă ача 
ашшĕ. Общество тата блогер ĕçĕ-хĕлĕпе 
çыхăннă. Аслă вĕренÿ заведенийĕсен 
экономика тата юридици факультечĕсе-
не вĕренсе пĕтернĕ. Вăл шутланă тăрăх, 
влаç органĕсем тĕлĕшпе «сывă» критика 
яланах пулмалла. Хăйĕн ĕçĕпе тĕрлĕ ый-
тупа Муркаш тăрăхĕнче пĕрре кăна мар 
пулни пирки каларĕ.

Хăйсемпе, хăйсен программисемпе 
паллаштарнă хыççăн кандидатсем тĕл 
пулăва хутшăннисен ыйтăвĕсене хурав-
ларĕç. Тĕл пулу вĕçленнĕ хыççăн вара де-
путатсен район Пухăвĕн тата депутатсен 
ял тăрăхĕсенчи Пухăвĕсен депутачĕсен 
кандидатсемпе куçа-куçăн калаçма май 
пулчĕ.

Асăнса хăварасшăн, çак вăхăта Чăваш 
Республикин Пуçлăхне суйлама тăратнă 
кандидатсемпе муниципалитетсенчи тĕл 
пулусем Улатăрта, Пăрачкавра, Çĕмĕр-
лере, Хĕрлĕ Чутайра, июлĕн 6-мĕшĕнчех 
Етĕрнере те иртнĕ ĕнтĕ.

В. ШАПОШНИКОВ.

Кандидатсем хёйсен 
программисемпе паллаштарч.=

Суйлав

Чăваш Республикин Пуçлăхĕн суйлавĕччен вăхăт икĕ уйăх кăна юлать. Суйлав 
кампанийĕ кăçал нихăçанхинчен те конкурентлăрах пуласси каламасăрах паллă. 
Кандидатсем саккăрăн. Вĕсене суйлав кампанине хутшăнма пурне те пĕр тан 
майсемпе условисем туса пама палăртнă. Асăннă пуçарăва Чăваш Республи-
кин Пуçлăхĕн тивĕçĕсене вăхăтлăх пурнăçлакан Олег Николаев тунăччĕ. Çав 
тĕллевпе Чăваш Ен муниципалитет йĕркеленĕвĕсен канашĕ сĕннипе хуласем-
пе районсенче кандидатсене хăйсемпе, хăйсен программисемпе паллаштарма 
коммуникаци площадкисем йĕркеленĕ. Çирĕплетнĕ ятарлă графикпа килĕшÿл-
лĕн асăннă площадкăсенче тĕл пулусем июлĕн 3-мĕшĕнче тытăнчĕç ĕнтĕ. Тĕл 
пулусем июлĕн 15-мĕшĕнче Шупашкарта вĕçленмелле.

Чăваш Республикин Пуçлăхне суйлама тăратнă кандидатсене муниципали-
тетсен депутачĕсемпе тĕл пулма май туса пани – регионшăн çĕнĕ япала. Çап-
ла майпа кандидатсем муниципалитет фильтрĕ витĕр тухаççĕ.

Вёрланё: кайран 
каялла тавёрса панё

Çуркунне хурăнлăха хурăн шывне илме 
кайнăскер, таврăннă чухне Шетмĕпуç ял 
тăрăхĕнчи пĕр арçын çывăхри усă курман 
ферма патĕнче тем курах каять. Хĕвел çин-
че çуталса тăракан япалана патнех кайса 
пăхма шутлать вăл. Металл рельссем тата 
ытти тĕрлĕ тимĕр хатĕр выртать иккен. «Çак-
сем нÿхреп юсанă çĕрте шăп та лăп юрăхлă 
пулаççĕ», – шухăшласа илет вăл. 

Велосипедпа кăна пулнăран арçын тимĕр 
япаласене тÿрех хурса кайман, анчах та 
каçалапа кунта таврăннах – тÿлевсĕррине 
тата никам та усă курманнине епле алăран 
вĕçертĕн-ха... Машинăпа килнĕскер, вăл 
тимĕр-тăмăрăн пĕр пайне тиесе кайнă.

 Тепринче вара пĕччен килмен – пĕлĕш-
не те килме ÿкĕте кĕртнĕ. Ачаранпах пĕрле 
ÿснĕскерпе калаçса татăлма пĕлнĕ. Пĕлĕшĕ 
следствие каласа панă тăрăх, ăна хăйне 
тимĕр-тăмăр кирлĕ пулман, ăна пулăшма 
кăна ыйтнă-мĕн. 

Çапла калаçса татăлнă вырăнта тĕл пул-
са вĕсем машинăпа ферма патне çул тытнă. 
Çулпа пынă вăхăтра вара ĕçе пуçараканĕ 
тимĕре хăçан асăрханине тата унпа ăçта усă 
курас тенине каласа кăтартнă. Вырăна çит-
сен тимĕр хатĕрсене кĕске вăхăтрах тиенĕ, 
анчах та тапранса кайма хатĕрленнĕ чухне 
вĕсен тĕлне икĕ каччă тухса тăнă. Пĕрне 
арçынсем тÿрех палласа илнĕ – участковăй 

иккен. Тепри те полицейски пулнине пĕлтер-
нĕ. Çапла арçынсене преступлени тунă вы-
рăнтах тытнă.

Усă курман ферма харпăрçи вара çакăнта 
тимĕр-тăмăр выртнине лайăх пĕлнĕ. Арçын-
сем тимĕр тĕлне пуличчен маларах вăл кун-
та ăçта мĕн выртнине тĕрĕслесе кайнă ик-
кен. Ун чухнех шалта выртнă хăш-пĕр рельс 
çухалнăран тата хăшĕсем тула «тухса вы-
ртнăран», вĕсене вăрласа кайма хатĕрлен-
мен-и-ха текен шухăш та пулнă унăн. Кун пек 
шикленÿ пурри пирки полицине те пĕлтернĕ, 
анчах заявлени çырма тăхтаса тăнă. 

Арçынсене вырăнта тытса чарнă хыççăн 
тимĕр вăрлас ĕçе пуçараканăн килĕнче те фер-
ма территорийĕнчи тимĕр-тăмăра асăрханă.

Преступлени тăвакансем хăйсен айăпне 
туллин йышăнчĕç. Вăрланă металла хуçине 
пĕтĕмпех тавăрса панă. Çавна май унччен 
тăкак тÿснĕ харпăрçă гражданла иск та çы-
рмасса пĕлтерчĕ.

Апла пулин те следстви Уголовлă ко-
дексăн 158 статйипе пуçарнă ĕçе тишкерсе 
преступлени тунине çирĕплетрĕ. Çапах та, 
иск çырманнине шута илсе, вĕçленĕ ĕçсене 
суда янă май следстви айăплисене штраф 
тÿлеттерме ыйтса ходатайствăпа тухрĕ.

С. ТУРИТОВ,
шалти ĕçсен районти пайĕн следстви 

уйрăмĕн следователĕ.

Шалти .=сен пай.нче

/сĕрри те, 
правасăрри те çакланнă

Çул çине водитель прави пулмасăрах е 
ÿсĕрле тухма юрать тесе шутлакансем рай-
онăн тĕрлĕ кĕтесĕнче пуçĕсене çĕклекелесе 
пăхаççĕ. Акă Уйкас Янасал ял тăрăхĕнчи пĕр 
ялта та, Шупашкартан килнĕскер, инспектор-
сен аллине çакланасса пачах та шутламан 
пулĕ. Ялта юрать тенĕ-ши шурă кулачă çие-
кенскер. Кунта вара хулари пек урам нумай 
мар, инспекторсем пур çĕре те çитеççĕ. Çап-
ла ăна та тытса чарнă. Транспорт хатĕрĕпе 
çÿрес праваран кăçал кăна çулталăк çурăл-
лăх хăтарнă водитель тĕлĕшпе халĕ уголов-
лă ĕç пуçарнă. 

Теприне вара, çул çине ÿсĕрле руль умне 
ларса тухнăскере, Юнкă ял тăрăхĕнче тытса 
чарнă, анчах та вăхăт пĕтĕмпех манăçтарнă 
курăнать. Ун тĕлĕшпе те уголовлă ĕç пуçар-
нă.

Кантăк ватса кĕнĕ
Начар пул та, вăрă ан пул, тенĕ ваттисем. 

Шупашкар районĕнче пурăнакан çын вара 
çакна нихăçан та илтмен пулĕ. 

Инçех мар пурăннăран вăл Ярапайкасси ял 
тăрăхĕнчи пĕр яла çитнĕ. Хăнана кайнă теме 
çук ăна: питĕрнĕ пÿрте чÿрече кантăкне ват-
сах кĕнĕ. Хуçи пÿртре хăварнă пăчкă вăрласа 
тухнă. Тивĕçлĕ канури арçыннăн лăпкă пурă-
насси текех пулмасть – шалти ĕçсен пайĕнче 
уголовлă ĕç пуçарнă.

Пичете РФ Шалти ĕçсен 
министерствин Муркаш районĕнчи 

пайĕн материалĕсем тăрăх хатĕрленĕ. 

Полици хроникинчен             12+

Кăçал Чăваш Енре ачасен сывлăхне çирĕ-
плетмелли лагерьсем уçăлмаççĕ. 

Çакăн пек йышăну патне коронавируса 
сарăлассине хирĕç кĕрешекен оперативлă 
штабăн июлĕн 3-мĕшĕнчи ларăвĕнче пырса 
тухнă.

Сывлăха çирĕплетмелли кампанин çул-
лахи тапхăрне пăрахăçламалли сăлта-
всенчен пĕри Чăваш Ен коронавируса пула 
йышăннă чикĕлевсенчен тухмалли иккĕмĕш 
тапхăра хальлĕхе куçайманнипе çăхăннă.

Çапла лару-тăрăва пур енлĕ тишкер-
нĕ хыççăн оперативлă штаб кăçал респу-
бликăри хула тулашĕнчи лагерьсене уç-
малла мар тесе йышăннă. «Лесная сказка» 
республика ача-пăча санаторийĕ çеç, унта 
санитарипе эпидемиологи ĕçĕсене пур-
нăçланă хыççăн,  июльтех, ачасене йышăн-
ма пултарĕ. Кунта санаторипе курорт си-
плевĕ кирлĕ ачасем хăйсен сывлăхне çирĕ-
плетĕç, санаторире вĕсене кирлĕ сиплевпе 
тата реабилитаципе тивĕçтерĕç.

Чăваш Республикин влаç органĕсен 
порталĕнчен.

Республикёра

Лагерьсем кё=ал 
у=ёлма==.

Россельхознадзорăн «Меркурий» 
тытăмĕ сĕт отраслĕнче кăна пĕлтĕр 
Раççейĕпе 198 фантом-предприяти 
тупса палăртнă.

Мĕне пĕлтерет-ха фантом-предприяти 
(«площадка» тесе палăртаççĕ асăннă си-
стемăра)? Чăннипе, çук та вăл. Документ-
сем тăрăх унта продукци хатĕрлеççĕ тата 
упраççĕ пек. Анчах нимĕнле производство 
тата склад пирки сăмах пулма та пултарай-
масть.

Пуринчен ытла вара çакнашкал суя пред-
приятисене Россельхознадзорăн Мускав-
ри, Мускав тата Тула облаçĕсенчи управ-
ленийĕ шута илнĕ, пĕтĕмпе – 96.

Фиктивлă предприятисем пирки Россель-
хознадзор сайтĕнче çырсах тăраççĕ. Акă 
нумаях пулмасть Чăваш Республикинче 
те çакнашкал предприятисем тупни çин-
чен пĕлтерчĕç. Пĕрне Патăрьел районĕн-
чи предприниматель çине регистрациленĕ 
пулнă, тепĕр иккĕшне – Вăрмар районĕнчи 
усламçă çине. 

«Меркурийри» кăтартусем тăрăх, вĕсем 
иккĕшĕ те предприниматель ĕç-хĕлне 
чарса лартнă пулин те, продукцие çаплах 
йышăннă, çав шутра – сĕт таврашне те. 
Шел те, кунашкал тĕслĕхсем сахал мар.

Пĕтĕмпе республикăра çулталăк пуçлан-
нăранпа сĕт отраслĕнче 5 фантом-пред-
прияти тупса палăртнă. 

Вĕсене, паллах, ку тытăмра ĕçлеме чар-
са лартнă. Сĕт отраслĕнче кăна мар, ытти 
енпе те йĕркене пăснине тăрă шыв çине 
кăларать «Меркурий». Тытăмра ĕçлеме 
чарса лартни – йĕркесĕрлĕхпе кĕреш-
мелли мелсенчен пĕри. Сăмах май, пĕр 
йăнăшшăнах çапла йышăну кăлармаççĕ, 
çине-çинех темиçе йăнăш туни çапла тума 
хистет. 

Сăмах май, пĕтĕмĕшле кăçалхи çур çул-
та ку тытăмра ĕçлеме чарса лартнă 51 
тĕслĕхе шута илнĕ.

Ытларах вара, ку системăра продукци 
срокран тухнă пулин те, вĕсем тĕлĕшпе 
ветеринари докуменчĕсем çырса панă 
тĕслĕхсем тупса палăртрĕç юлашки 
вăхăтра Россельхознадзорăн респу-
бликăри управленийĕн специалисчĕсем. 

Республикăра «Гашение эВСД» текен 
операцие çаплах пурте пурнăçламаççĕ-ха. 
Вăл е ку продукци вырăна çитнине пĕлте-
рекен операци ку. 

Специалистсем каланă тăрăх, ытларах 
кафе е лавкка тытакан предприниматель-
сем çак «ĕçе» вĕçне çитермеççĕ иккен. 

Пусăм тусах калам, çакă йĕркене пăсни 
шутланать, çавăнпа та штраф тÿлеттерме 
те пултараççĕ.

Н. ВАСИЛЬЕВА, 
Россельхознадзорăн Чăваш  

Республикинчи  тата Ульяновск 
облаçĕнчи управленийĕн ĕçченĕ.

Фантом-
предприятисем

Сёмах – специалиста
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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 7?07?2020 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 16 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 16 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4222?

Местное время

Облачность %

Явления 
погоды

Температура

Давление
Ветер

Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

 Продаем пиломатериалы обрезные, кровельные 25 
мм, половые 50 мм, брус любого размера; шпунто-
ванные доски, вагонку; цемент, кирпич. Доставка. Тел. 
8-903-346-40-58, 8-927-996-16-52.                                    15-20.

Четверг Пятница Суббота

ПРОДАЮ ГРАВМАССУ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Недорого. Тел. 8-905-199-69-33. 2-10.

* *  *
ПЕСОК,  ГРАВМАССА,  ЩЕБЕНЬ (известко-

вый, гранитный). ТОРФ.  ДОСТАВКА. НЕДОРО-
ГО. Тел? 8-987-667-42-51?                                                 10-10? 

* * *
Все виды строительных работ от  подрядчика% 

дома: бани: гаражи: фундамент: забор: кирпичная клад-
ка: кровля любой сложности? Проект: смета _ в  подарок?  
Работаем% с материнским капиталом: сельской ипотекой? 
Рассрочка: кредит? Продаем бетон: профнастил: цемент 
и  т?д? Тел? 8-937-397-08-71: 8-937-940-80-55?                    8-10? 

* * *
Песок:    щебень,    гравмасса, бой кир-

пича, асфальтная крошка. Доставка? Тел? 
8-927-857-21-33: 8-937-393-37-07?       26-64?

* * *
Продаю навоз, песок, гравмассу с доставкой? Не-

дорого? Тел? 8-905-027-37-65? Леонид?                                   6-12?
* * *

Продаю навоз, чернозем, торф, песок, гравмас-
су, грунт, гравий, щебень, бой кирпича.  Доставка? 
Недорого? Тел? 8-905-198-63-88? Димитрий?                       18-25? 

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

БЕНЬ. Доставка? Недорого? Тел? 8-905-028-22-25?                        6-10? 
* * *

Песок, гравмасса от 100 кг. Доставка? Тел? 8-929-
674-97-57: 8-919-669-01-71?                                             2-10?

Продаем: доски 25-50 мм (обрезные, необрез-
ные), брус любого сечения, жерди, подтоварник. 
Срубы на заказ. Цена договорная. Доставка по райо-
ну бесплатно. Тел. 8-927-667-28-32, 8-919-679-18-11.  7-10. 

Среда

ОбъявленияПРОДАЕМ: ПИЛОМА-
ТЕРИАЛЫ, ВАГОНКУ, 
ШПУНТ, БЛОКХАУС.

 Тел. 8-906-130-30-00.   5-10. 

ПРОДАЮ: ПЕСОК, ОПГС 
(ГРАВМАССА), ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
КЕРАМЗИТ и другое? ДОСТАВКА из 
с? МОРГАУШИ от 1 до 15 тонн?   НЕ-
ДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?    10-10?

ОКНА, ДВЕРИ.
Гарантия. Качество.
НЕДОРОГО. Скидки.

Тел. 8-987-579-25-33.    6-10. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66?   48-97?

ПРОДАЕМ В МОРГАУШАХ 
песок, гравмассу, 

щебень, бой кирпича, 
грунт, асфальтную крошку. 

Доставка? Скидки? 
Тел? 8-952-758-82-84?         4-10?

«Ударник» ял хуçалăх производство кооперативĕн 
коллективĕ хуçалăхра слесарьте тăрăшнă

Алексей Юрьевич
СОЛОВЬЕВ

вăхăтсăр вилсе кайнă пирки çемйипе тата çывăх çынни-
семпе пĕрле чĕререн хурланса пĕлтерет.

«ОТДЕЛОЧНИК»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ
ЦЕМЕНТ М-500 - 250 руб.

ПРОФНАСТИЛ 
ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА,

2 метровый - 502 руб.,
УТЕПЛИТЕЛЬ - 400 РУБ.
САЙДИНГ - 135 РУБ.
ФАНЕРА, ОСП - 485 РУБ.
Тел. 8-961-348-66-36,
8-903-322-59-69. 6-10.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ по снижен-
ным ценам. ООО «Агро-Сфера». 
Тел. 8-987-678-54-59, 
8-937-390-37-72.                        6-15.

  Кивелн. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
– пушар хёрушлёх.! Кил-=ур-
три  электропроводкёна: счет-
чика улёштаратпёр?  
Тел? 8-937-015-35-40?              3-10.

КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК: ЛОША-
ДЕЙ: ОВЕЦ? ДОРОГО? Старых: молодых в 
любом состоянии и вынужденный забой? 
Тел? 8-961-344-03-82? Рома?                         10-20?

* * *
КУПЛЮ БЫЧКОВ от 10 дней до 

600 кг? КОРОВ? ТЕЛОК? ВЫНУЖДЕН-
НЫЙ 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 бычков от месяца до 550 кг: ко-
ров: телок? Вынужденный забой в любом 
состоянии? Тел? 8-937-951-19-03?       17-31? 

* * *
Закупаю дорого! КОРОВ: БЫКОВ: ТЕ-

ЛОК НА МЯСО? Тел? 8-961-345-77-89?  17-31?
* * *

Куплю металлолом дорого!! 
Сами вывезем: есть газорезка? 
Тел? 8-960-313-03-79? Сергей?  4-5?

* * *
Закупаю бычков: коров: телок и 

вынужденный забой? Дорого? Ан-
дрей? Тел? 8-965-688-01-77?  1-10?

Дорого! Куплю бычков: коров: телок? Тел? 
8-903-357-72-79: Володя?                            1-10?

КУПЛЮ / ТУЯНАТÁП

РАБОТА / ĔÇ

В ООО завод ДСМ-групп (д? Ландыши) требуют-
ся слесари МСР: сварщики? Опыт работы 1-3 года? 
Оформл? по ТК РФ: график работы 5  – 2 с 8?00 до 
17?00?  З-п от 30000 руб? Тел? 8-927-666-36-06: 8(835) 
2626-660?                                                                                     2-2?

* *  *
ООО «ТД «МИР»  примет на работу машиниста экс-

трудера  без вредных привычек. Зарплата своевре-
менная. Подробности по тел: 8(83541)693-43,691-19.  2-3.

* *  *
В строительную бригаду по строительству дере-

вянных каркасных домов в Московскую область тре-
буются плотники, желательно без вредных привычек. 
Тел. 8-927-856-47-37.

В Торговый центр Моргаушского райпо требует-
ся работник по сборке мебели. График работы с 8 
до 17 часов. Выходные дни: суббота и воскресенье.           
Тел. 8(83541) 62-2-74, 8-927-861-07-72.                        1-2.

Требуются строительные бригады  (3 – 5 
человек в бригаде) в Москву% плотники: 
каменщики: кровельщики: отделочники? 
Своевременная оплата: трудоустройство? 
Работа постоянная и круглогодичная? Про-
живание и питание? Наличие автомобиля и 
инструментов приветствуется? 
Тел? 8-985-239--58-96?                                        5-5?

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Николаевым Андреем Витальевичем,  № квалификационного аттестата када-
стрового инженера: 21-11-68, от 28.04.2011г., СНИЛС №110-257-732 10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14148, состоящего в некоммерческой саморегулиру-
емой организации Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» №802/10-16 от 13.10.2016г., выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 21:17:060401:320, расположен-
ного по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский р-н, с. Большой Сундырь, ул. Мичурина, д. 8.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Алина Владиславовна, проживающая по адресу: Чуваш-
ская Республика-Чувашия, Моргаушский р-н, с. Большой Сундырь, ул. Мичурина, д. 8.

Собрание по поводу согласования  местоположения границы земельного участка состоится по адресу:  Чу-
вашская Республика-Чувашия, Моргаушский р-н, с. Большой Сундырь, ул. Мичурина, д. 8,  08.08.2020г. в 10 
часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 08.07.2020г. по 08.08.2020г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом  межевого плана  принимаются с 08.07.2020г. по 08.08.2020г. по адресу: Чуваш-
ская Республика-Чувашия, Моргаушский р-н, с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5.  

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: ка-
дастровый номер 21:17:060401:319, расположенного по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский 
р-н, с. Большой Сундырь, ул. Мичурина, д. 8а, принадлежащий Прокопьевой Нине Прокопьевне.

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

Продаю кур: гусят: утят: му-
лардов: бройлеров: индюков? 
Доставка? Тел? 8-909-300-08-18?                                                                                                                                 
                                                        8-10?  

* * *
Продаю сено в рулонах? Возмож-

на доставка? Тел? 8-927-669-42-53?                                                                                                                                 
                                                                   4-4? 

* * *
Бройлер: хур: кёвакал: мулард: 

кёркка ч.пписене сутатпёр? Нумай 
илекенсене ле=сех паратпёр? Кил-
тен те илме пулать? Тел? 8-906-130-
82-51: 8-937-395-16-03? Оля? 2-10? 

* * *
Продаю пшеницу? Возможна до-

ставка? Тел? 8-960-306-88-16?  3-4?
* * *

Продаю сено в рулонах? Возможна 
доставка? Тел? 8-961-338-21-08?   3-3? 

* * *
С.тл. .нен 3 уйёхри хура-шурё 

т.сл. тына пёрушне усрама сутат-
пёр? Тел? 8-927-998-26-62? 

* * *
П.р уйёхри тына пёру сутатёп? 

Тел? 8-937-951-76-10? 

«Ударник» ял хуçалăх производство кооперативĕн 
коллективĕ хуçалăх рабочийĕ

Геннадий Иосифович
ГЕРМАНОВ

вăхăтсăр вилсе кайнă пирки çемйипе тата çывăх çынни-
семпе пĕрле чĕререн хурланса пĕлтерет.

Е. Андреев ячĕпе хисепленекен хуçалăх ĕçченĕсем 
хуçалăхра нумай çул ĕçленĕ 

Ефалия Павловна
РОЖКОВА

вилсе кайнă пирки унăн çемйипе тата тăванĕсемпе пĕр-
ле тарăннăн хурланни çинчен пĕлтереççĕ. 

Óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå 
«+.íòåð\ ÿëàâ.» â ïåðèîä èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè 2020 ãîäà ïî âûáîðàì 

Ãëàâû ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè
Äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå 

«+.íòåð\ ÿëàâ.» íà áåñïëàòíîé îñíîâå ðåçåðâèðóåòñÿ ïå÷àòíàÿ ïëîùàäü â 
ðàçìåðå не менее 10 процентов от общего объема еженедельной ïå÷àòíîé 
ïëîùàäè èçäàíèÿ на ïåðèîä ñ 15 àâãóñòà ïî 11 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà?

Äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå 
«+.íòåð\ ÿëàâ.» íà ïëàòíîé îñíîâå ðåçåðâèðóåòñÿ ïå÷àòíàÿ ïëîùàäü â 
ðàçìåðå не менее 10 процентов от общего объема еженедельной ïå÷àòíîé 
ïëîùàäè èçäàíèÿ на ïåðèîä ñ 15 àâãóñòà ïî 11 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà?

Ñòîèìîñòü 1 êâ? ñì ïå÷àòíîé ïëîùàäè: ðåçåðâèðóåìîé äëÿ öåëåé 
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè: _ 115 ðóáëåé (áåç ÍÄÑ)?

Î äàòå ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïå÷àòíîé ïëîùàäè 
ñîîáùèì äîïîëíèòåëüíî?

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê% 62-1-36?
Редакция райгазеты?

ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ-РАБИ-
ЦЫ: СВАРНОЙ СЕТКИ: ПРО-
ФНАСТИЛА: ЕВРОШТАКЕТ-
НИКА? ВОРОТА: КАЛИТКИ: 
НАВЕСЫ: КОЗЫРЬКИ? БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ЗАБРОШЕННЫХ 
УЧАСТКОВ? ПЕНСИОНЕРАМ _ 
СКИДКИ? Тел? 8-937-942-87-85?                                                                                                                                 
                                                          10-20?

* * *
Продаю: песок, щебень, 

гравмассу, бой кирпича. До-
ставка? Тел? 8-919-650-96-68?   3-12? 

* * *
Продаю чернозем, торф, ас-

фальтную крошку, щебень, 
гравмассу, песок, бой кир-
пича и бетона, вывоз строи-
тельного мусора. Тел? 8-917-
676-93-79: 8-961-347-25-47? 6-10?

* * *
Продаю жилой дом в д? Хор-

ной: земля 40 сот? Тел? 8-905-
982-09-99: 8-953-017-80-80? 

* * *
7 пёруланё хура-шурё т.сл. 

с.т нумай паракан .не сутатёп? 
Тел? 8-937-015-81-54? 

* * *
Сумалли .не туянатёп? Тел? 

8-909-303-20-39?

• ÿте тирĕннĕ шăрпăк е кантăкăн çÿхе ванчăкне темиçе çеккунтрах кăларма пу-
лать. Çакна валли ансăр савăта вĕри шыв (калăпăшĕн 85 проценчĕ чухлĕ) ямалла 
та шăрпăк тăрăннă вырăнпа савăта хупламалла. Вĕри пăс шăрпăка туртса кăларать.

• Ваннă хыçлă пуканпа усă курма пулать. Урисене тирпейлĕн касса татмалла, 
çÿлти пайĕпе вара чуччу тума меллĕ.

• Çакса ямалли чечек куршакĕсен тĕпне подгузник хурсан, унти тăпра чечек  
шăварнă хыççăн ытларах вăхăт нÿрĕ тăрать.

• Çулла пахчаранах пĕр-икĕ курка шыв ярса ура çуса кĕретпĕр. Çавна валли 
ура тупанĕ вырнаçмалăх рама тумалла та ун ăшне лапчăк чулсем пăрахмалла. Çак 
тăваткал çине тăрсан, ура çуса илме питĕ меллĕ. 

Усёллё канашсем

Эсир пĕлетĕр-и?


