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 Раиса Волкова Апчарти фельдшерпа акушер пунктĕнче 1991 çулхи 
апрельтенпе вăй хурать. Çав вăхăтранпа вăл Апчар, Кив Шоккăн тата 
Хопкĕпер ялĕсенче пурăнакансен сывлăхне пăхса тăрать, вĕсене меди-
цина тĕрĕслевĕсене, диспансеризаци тĕрĕслевне явăçтарать. Паянхи 
куна Раиса Волковăн ответлăхĕнче ку тăрăхри 280 ытла çын. Çапла ан-
чах çуралнă ачасенчен пуçласа ватă çынсем таранах – пурне те тимлĕх 
уйăрмалла. 

Нумаях пулмасть вара фельдшерпа акушер пункчĕн ертÿçине нумай 
çул тÿрĕ кăмăлпа ĕçленĕшĕн Чăваш Ен Сывлăх сыхлав министерствин 
Тав çырĕвне парса чысларĕç.

Н. НИКОЛАЕВА.

– Малтанах кăçалхи суйлав кампанийĕн 
уйрăмлăхĕсем çинче чарăнса тăни вырăнлă 
пулĕ. Депутатсен район Пухăвĕн депутачĕсен 
шучĕ малашне пĕчĕкрех пулать. Хальхи 
вăхăтра депутат мандатне тивĕçнисем 25 çын 
пулсан, малашне саккунпа килĕшÿллĕн район 
шайĕнчи депутатсене 19 округпа 19 çынна 
суйлама тивет.

Çавăн пекех депутатсен ял тăрăхĕсенчи 
Пухăвĕсен депутачĕсен йышĕ те чакмалла. 
Хальхи вăхăтра вĕсем 16 ял тăрăхĕнче 181 
депутат пулсан, малашне 168 пулĕç. 168 суй-

лав округĕнчен пĕршер депутат суйлăпăр.
Паянхи куна илес пулсан, суйлав кампа-

нийĕ пуçланчĕ ĕнтĕ. Территори суйлав ко-
миссийĕ пулас депутатсенчен документсем 
йышăнма тытăнчĕ. Кандидата тăратмалли 
тата регистрацилеме документсем комиссие 
çитерсе памалли тапхăр августăн 3-мĕшĕч-
чен пырĕ.

Депутата суйлама кандидатсене партисем 
сĕнме пултараççĕ, çавăн пекех пулас канди-
датсем хăйсен кандидатурисене хăйсем те 
сĕнме ирĕклĕ. Пĕр самант кăна: депутатсен 

район Пухăвĕн депутатне е депутатсен ял 
тăрăхĕнчи Пухăвĕн депутатне суйлама çын 
хăйĕн кандидатурине хăй сĕнет пулсан, ун-
шăн сасăлама хатĕр пулнине 10 çынран кая 
мар алă пусса çирĕплетни кирлĕ. 

Территори суйлав комиссийĕ çынран до-
кументсене йышăннă хыççăн уншăн агитаци 
тапхăрĕ пуçланать.

Çак вăхăта территори суйлав комиссийĕнче 
3 çынран документсем йышăнтăмăр. Кусем 
вĕсем – депутатсен Муркаш район Пухăвĕн 
депутатне суйланас текенсем. Виççĕшĕ те 
хăйсен кандидатурисене хăйсем сĕнчĕç. 

Суйлав кунĕччен вăхăт нумаях юлмасть, 
икĕ уйăх кăна. Суйлав умĕнхи агитаци тапхăр-
не те, суйлава та вырăнсенче лайăх хатĕр-
ленсе йĕркеллĕ ирттерессе шанас килет. 

В. ШАПОШНИКОВ калаçнă.

Чăваш Республикин конкурентлă политикăпа 
тарифсен патшалăх службин ларăвĕнче  «Эко-
центр» регион операторĕн услуги пирки сăмах 
пынă. Коллеги членĕсем  регион операторĕн та-
рифне 1 кубшăн 382,30 тенкĕ çирĕплетсе хăвар-
нă.

Ларура пĕлтернĕ тăрăх, хулара пурăнакан-
семшĕн ку услуга пĕр çын пуçне уйăхра 62,76 
тенкĕпе танлашĕ, ял çыннишĕн – 50,02 тенкĕпе. 
Çĕнĕ хаксем официаллă йышăну хыççăн 10 кунран 
вăя кĕреççĕ.

Палăртмалла, хула çынни ку услугăшăн пĕр-
ремĕш çур çултинчен 39 пус сахалрах тÿлĕ. Ял 
çыннишĕн услуга хакĕ унччен палăртнă пек 9 тенкĕ 
те 90 пус мар, 2 тенкĕ те 46 пус чухлĕ ÿсрĕ. 

Çапла çÿп-çап турттарнăшăн тÿлев хакĕ унччен-
хи çулти декабрьте палăртнă пек 20 процент ÿсмен.

Чăваш Республикин Пуçлăхĕн 
Администрацийĕн пресс-служби.

«+\п-=ап хакне» 
палёртнё

Республикёра

+ырёнтару – 2020

«Çĕнтерÿ ялавĕ» хаçата малалла 
çырăнтараççĕ. Пилĕк уйăха çырăн-
малли 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

Район администрацийĕн экономика 
тата агропромышленность комплексĕн 
аталанăвĕн пайĕнчен пĕлтернĕ тăрăх, 
июлĕн 14-мĕшĕ тĕлне пĕрлешÿл-
лĕ хуçалăхсемпе хресчен (фермер) 
хуçалăхĕсем нумай çул ÿсекен курăк-
сене пĕтĕмпе 4150  га е 80 процент  
çулнă. Пысăкрах лаптăк – «Ударник» 
хуçалăхра (600 га).

 Хуçалăхсем планпа пăхнин 86,5 процен-
чĕ чухлĕ  е  5000 т утă типĕтсе хатĕрленĕ. 
Янтăланă  апат вара выльăх-чĕрлĕх от-
раслĕпе анлăн ĕçлесе пыракан Суворов 
ячĕпе хисепленекен хуçалăхра ытларах. 
Вĕсем çулсеренех  кирлинчен ытларах 
хатĕрлеме вăй-хăват çитереççĕ – 700 т.  
«Путь Ильича» агрофирмăра вара 70 т е 
7 процент çеç утă хатĕрленĕ.  

  Хуçалăхсем  сенаж  çинче те анлăн ĕçле-
се пыраççĕ. Çак вăхăт тĕлне вĕсем  11400 т 
е 56 процент сенаж  хывса  хатĕрленĕ. Суво-
ров ячĕпе хисепленекен  хуçалăхра 3500 т 
сенаж хывма ĕлкĕрнĕ. Çавăн пекех «Свобо-
да» хуçалăхра (2600 т), «Ударник» хуçалăхра 
(2200 т)  ĕç калăпăшĕ пысăк. Çÿлерех асăн-
нă пая тăратнă кăтартуран «Оринино»  
хуçалăхра тата «Путь Ильича» агрофирмăра 
сенаж пачах та хатĕрлеменни курăнать.   

Ильич ячĕпе хисепленекен хуçалăхра 
1000 т силос хатĕрлеме ĕлкĕрнĕ. 

Çавăн пекех хуçалăхсенче кĕрхи культу-
ра валли çĕр хатĕрлес ĕçсем пыраççĕ. Çак 
тапхăр тĕлне  мĕнпур формăллă хуçалăх-
сем пĕтĕмпе кĕр аки валли 3028 га çĕр 
хатĕрленĕ. Ку лаптăк  Е. Андреев ячĕпе хи-
сепленекен тата «Ударник» хуçалăхсенче 
– 500-шер га. Суворов яч. хис. хуçалăхра – 
444 га, Чкалов яч. хис. хуçалăхра – 300  га, 
«Оринино» тата «Восток» хуçалăхсенче ку 
ĕçе пурнăçланин  кăтартăвĕсем çук.     

Р. ИЛЛАРИОНОВА.  

Уяр кунпа 
усё кура==.
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Иртнĕ эрнере Чăваш Республикин Пуçлăхĕ 
çумĕнчи Стратеги аталанăвĕпе проект ĕçĕ-хĕлĕн 
канашĕн ларăвĕ иртнĕ. Унта наци проекчĕсене 
пурнăçлама май паракан регион проекчĕсене епле 
пурнăçланине сÿтсе явнă.

Чăваш Республикин Министрсен Кабинечĕн 
Председателĕн çумĕ – экономика аталанăвĕпе 
пурлăх хутшăнăвĕсен министрĕ Иван Моторин 
2020 çулта регион проекчĕсене пурнăçлама пур 
çăлкуçран пурĕ 17 миллиард та 148 миллион тенкĕ 
уйăрассине каланă.

Наци проекчĕсен шайĕнче палăртнă меро-
приятисемпе килĕшÿллĕн кăçал тĕрлĕ контракт 
килĕшĕвĕ тунă. Ытларахăшĕ «Экология», «Жилье 
и городская среда», «Культура», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», «Образо-
вание» тата «Цифровая экономика» проектсемпе.

Чăваш Республикин вĕренÿ министрĕ Сергей 
Яковлев пĕлтернĕ тăрăх, «Современная школа» 
регион проекчĕ шайĕнче июль – август уйăхĕсенче 
Кашмашри 108 ача вырнаçмалăх шкул тăвассипе 
аукцион пĕлтерĕç. Министр ларура палăртнипе 
пĕтĕмĕшле сумма 211 миллион тенкĕпе танла-
шать.

Чăваш Республикин Пуçлăхĕн 
Администрацийĕн пресс-служби.

Кашмашра шкул 
тёв.=

Наци проекч.сем

Сентябрĕн 13-мĕшĕнче, пĕрлехи сасăлав кунĕнче, Чăваш Республикин Пуçлăхне суйла-
нипе пĕрлех, вырăнти влаç органĕсен суйлавĕ те иртет. Ял çыннисен депутатсен район 
Пухăвĕн депутачĕсене тата депутатсен ял тăрăхĕсенчи Пухăвĕсен депутачĕсене те суйла-
малла пулать. Суйлавпа çыхăннă ыйтусем пирки район администрацийĕн пуçлăхĕн çумĕ 
– Муркаш территори суйлав комиссийĕн председателĕ Лилия ТАРАСОВА каласа пама 
кăмăл турĕ:

Республикăра «Уй кунĕ – 2020» вы-
ставка-демонстрацие кăçал июлĕн 15 – 
16-мĕшĕсенче Çĕрпÿ районĕнче Чăваш ял 
хуçалăх наукăпа тĕпчев институчĕн Михай-
ловка ялĕ патĕнчи базинче уçă тÿпе айĕнче 
йĕркелеççĕ. Программăра: çĕнĕ йышши ял 
хуçалăх агрегачĕсемпе, акнă уйсемпе палла-
шасси, удобрени хывассипе тунă сăнавсене 
тишкересси, çавра сĕтелсем. Выставкăра 
ял хуçалăхне ăнăçлă аталантарма кирлĕ 
продукципе тата услугăсемпе те анлăн пал-
лаштарĕç.

Хамăр инф.

Уй кун. _ 
+.рп\ре

Республикёра
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Кранран таса шыв юхтёр
Тĕрĕсрех каласан, кран уçсан яланах 

шыв юхтăр темелле пулĕ. Мĕншĕн тесен 
хальхи вăхăтра шыв ыйтăвĕ чылай ял 
çыннишĕн чи пĕлтерĕшлисенчен пĕри 
пулса тăрать. Ытларах ялсенче шыв сква-
жинисемпе башнисем совет саманинче 
тунăскерсем, шыв пăрăхĕсен системисем 
вуншар çул каялла алтса-чавса хунăскер-
сем. Вăхăт иртнипе çĕрĕшнĕскерсем тăтă-
шах шăтаççĕ, ванаççĕ, юрăхсăра тухаççĕ.

Çапах та «Экологи» наци проекчĕпе 
килĕшÿллĕн ку тĕлĕшпе палăрăмлă 
ĕçсем районта та кăçалах пулса иртме 
тытăнаççĕ. Асăннă наци проекчĕ шайĕнче 
федерацин тата регионăн «Чистая вода» 
проекчĕсене туса хатĕрленĕ. Чăваш Ре-
спубликин «Модернизация и развитие 
сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства» патшалăх программи, асăннă про-
граммăн «Модернизация коммунальной 
инфраструктуры на территории Чуваш-
ской Республики»  хушма программи пур-
нăçа кĕреççĕ. Çавна тĕпе хурса Чăваш 
Республикин Пуçлăхĕн 2019 çулхи сен-
тябрĕн 26-мĕшĕнчи указĕпе ял çыннисене 
ĕçмелли пахалăхлă шывпа тивĕçтересси-
не лайăхлатма 2020 çулта 200 млн тенкĕ 
уйăрасси пирки каланăччĕ.

Район администрацийĕн капиталлă 
строительство тата общество инфра-
структурине аталантарассин пайĕн 
пурăнмалли çурт-йĕрпе коммуналлă 
хуçалăх тата пурăнмалли çурт-йĕр хут-
шăнăвĕсен секторĕн заведующийĕпе 
Ольга САНДИМИРОВĂПА тĕл пулнă май, 
указ шайĕнче кăçал районта туса ирттере-
кен ĕçсемпе паллаштарма ыйтрăм.

 – Ольга Владимировна, Чăваш Ре-
спубликин Пуçлăхĕн тивĕçĕсене вăхăт-
лăх пурнăçлакан Олег Николаев июнĕн 

13-мĕшĕнче ял старостисемпе видео-
канашлу ирттернĕ чухне ялсенчи шыв 
башнисене юсассин ыйтăвне те хускат-
нăччĕ.

 – Çапла, вăл ун чухне ку ыйтăва прави-
тельство шайĕнчех çирĕп тĕрĕслевре ты-
тасси пирки каларĕ. Ĕç-пуçа хăвăртлатма 
яваплисене тивĕçлĕ хушусем пачĕ. Апла 
пулсан çирĕплетсех калама пулать: кăçал 
валли палăртнă ĕçсем пурнăçланаççех.

 – Укçа-тенкĕн мĕнле сумми мĕнле 
объектсем пирки сăмах пырать-ха?

 – Чăваш Республикин Министрсен Ка-
бинечĕн 2020 çулхи июнĕн 17-мĕшĕнчи 
йышăнăвĕпе шыв парса тăмалли си-
стемăсене тĕпрен юсама субсиди уйăрас-
син правилисене çирĕплетнĕ. Чăваш Ен 
Строительство, архитектура тата пурăн-
малли çурт-йĕрпе коммуналлă хуçалăх 
министерствин  сайтĕнче капиталлă юсав 
туса ирттерме палăртакан объектсене 
конкурс ирттерсе суйласа илмелли про-
цедура пуçланни пирки пĕлтернине выр-
наçтарнă. Заявкăсене июлĕн 2-мĕшĕччен 
йышăннă.

Хамăр районпа илес пулсан, конкурс 
тĕрĕслевне тăратма проектпа смета доку-
ментацине 14 объект тĕлĕшпе туса хатĕр-
ленĕччĕ. Пĕр объект экспертиза тухай-
марĕ. Апла пулин те республика конкурс 
суйлавне 11 объект хутшăнма тивĕçрĕ. 
Республикипе конкурс суйлавне хутшăннă 
кун пек объектсем 264 пулчĕç.

Конкурс суйлавĕ июлĕн 8-мĕшĕнче ир-
трĕ. Чăваш Республикин Строительство, 
архитектура тата пурăнмалли çурт-йĕрпе 
коммуналлă хуçалăх министерстви çирĕ-
плетнĕ лимитпа кăçал пурнăçа кĕртмел-
лисем шутне республикипе 217 объект 
суйласа илнĕ. Çав тĕллевпе республика 

бюджетĕнчен 213 млн ытла тенкĕ уйăрĕç.
 – Хамăр район тĕлĕшпе мĕн калама 

пултаратăр? Республика конкурс суй-
лавĕ витĕр мĕнле объектсем тухма 
пултарчĕç?

 – Конкурс тĕрĕслевне тăратнă объект-
сене тĕрлĕ кăтартăва шута илсе балл си-
стемипе хакланă. Комисси 11 объектран 
5-шне суйласа илнĕ. Вĕсем пурте шыв 
башнисене тата артезиан скважинине 
тĕпрен юсассипе çыхăннисем. Уйрăммăн 
илес пулсан, Шетмĕпуç ял тăрăхĕнчи Кар-
манкасси ялĕнчи шыв башнине юсама 
палăртнă. Республика 708 пин тенкĕ уй-
ăрать. Юнкă ял тăрăхĕнчи Юнкă ялĕнчи 
артезиан скважинине тата шыв башнине 
тĕпрен юсама республика 2 млн та 698 пин 
тенкĕ уйăрса парса пулăшĕ. Çавăн пекех 
Мăн Сĕнтĕр ял тăрăхĕнчи Малтикас ялĕн-
чи шыв башнине юсама 916 пин тенкĕ, 
Оринин ял тăрăхĕнчи Сентимĕр ялĕнчи 
шыв башнине юсама 978 пин тенкĕ, Пик-
кикасси ялĕнчи шыв башнине юсама та 
çавăн чухлех уйăрĕç. Пĕтĕмĕшле вара 
пирĕн район валли скважинăпа башньăсе-
не юсама 6 млн та 536,8 пин тенкĕ уйăрĕç.

 – Ольга Владимировна, уйрăммăн 
мĕн палăртса хăварас кăмăл пур?

 – Пĕлтерĕшлĕ саманта асăнса хăварма 
тивет. Тĕрлĕрен программăпа проект са-
хал мар. Малашне те вĕсем пулĕç. Шывпа 
тивĕçтермелли ку е вăл объектра юсав 
ĕçĕсене туса ирттерме тĕрлĕ программă-
на хутшăнас тесен вара чи малтанах объ-
ект харпăрлăхра пулни кирлĕ. Çавăнпа та 
ял тăрăхĕсен территорийĕсенче хуçасăр 
объект пулмалла мар тесе шутлатăп.

В. ШАПОШНИКОВ
калаçнă. 

Наци проекч.% «Экологи»

Район администрацийĕ район терри-
торийĕнче уйрăм çынсем тата предприя-
тисемпе организацисем çĕрпе тĕллевлĕ 
усă курнине, уншăн вăхăтра тÿленине 
тĕрĕслесе тăрать.  Район администраций-
ĕн пурлăх тата çĕр хутшăнăвĕсен пайĕн 
ертÿçи Олеся Валежникова каланă тăрăх, 
район администрацийĕн 2020 çулхи июнĕн 
26-мĕшĕнчи  311 номерлĕ «Об осмотре зе-
мельных участков на предмет соблюдения 
условий заключенных договоров аренды» 
йышăнăвне тĕпе хурса, арендаторсем 
килĕшÿ йĕркине епле пăхăннине тĕрĕслес 
тĕлĕшпе план-график тата  вырăнсене тух-
ма ответлă ĕçченсен йышне  çирĕплетнĕ. 

Олеся Валежникова каланă тăрăх, 
пĕтĕмпе районта 88 çĕр лаптăкĕ тĕрĕсле-
ме палăртнă. Çак тапхăр тĕлне ĕç ушкăнĕ 
7 çĕр лаптăкне çитсе тĕрĕсленĕ, Хорнуй 
тата Муркаш ял тăрăхĕсен территорий-
ĕсенче йĕркене пăснă икĕ тĕслĕх тупса 
палăртнă.  Сведенисене  Шупашкарти рай-
онсем хушшинчи çут çанталăк сыхлавĕн  
прокуратурине тата ытти тĕрĕслев орган-
не тăратнă. Ку фактсем йĕркене пăхăн-
маллине тепĕр хут аса илтереççĕ.  

Комисси тĕрĕслевĕсем малалла пы-
раççĕ, вĕсене августăн 7-мĕшĕччен ирт-
терме палăртнă. 

Р. ИЛЛАРИОНОВА.

Саламлатпёр
Пирĕн хаклăран та хаклă аттепе аннене 

– Çĕн Чемей ялĕнче пурăнакан Зоя Тимо-
феевнăпа Владимир Николаевич МАР-
КОВСЕНЕ пĕрлешнĕренпе 50 çул çитнĕ 

ятпа – ылтăн туй ячĕпе, аннене Зоя Ти-
мофеевнăна çуралнă кунĕ ячĕпе ăшшăн 
саламлатпăр. Атте, анне, хаклă çыннăмăр-
сем, эсир пуррипе эпир савăнатпăр, сире 
юрататпăр, сирĕнпе мухтанатпăр, эсир 
пурришĕн Турра тав тăватпăр. Малашне 
те эсир сывлăхлă пулăр, такăр çулпа утса 
савăнса пурăнăр. 

Саламлаканĕсем: ывăлĕпе кинĕ, 
2 хĕрĕпе кĕрÿшĕ, мăнукĕсем, кĕçĕн 

мăнукĕ, тăванĕсем. 

Пирĕн чи хаклă çыннăмăра, юратнă ан-
нене, кукамая, асаннене – Çĕньял Шурча 
ялĕнче пурăнакан Антонина Филимо-
новна ЛЕОНТЬЕВĂНА сумлă юбилей 
ячĕпе ăшшăн саламлатпăр. Хисеплĕ те 
юратнă аннемĕр, сана юбилей ячĕпе 

чĕререн тухакан ăшă 
сăмахсемпе саламлат-
пăр. Тулăх пурнăç, тул-
ли телей, уйăх пек çутă 
кун-çул, хурçă пек çирĕп 
сывлăх сунатпăр. Чир 
мĕнне пĕлмесĕр тăван 
кил ăшшине упраса ну-

май çул пурăнмалла пултăр. Пире, ачисе-
не, юратса ÿстернĕшĕн, халĕ те пирĕншĕн 
тĕрек пулнишĕн тав тăватпăр. 

Салампа: ывăлĕпе хĕрĕсем, 
кĕрÿшĕсем, мăнукĕсем.

Кил.ш.ве 
пёхёнмалла

+.р ыйтёв.

Июлĕн 15-мĕшĕ –  Раççей çар историйĕн 
паллă кунĕ. Çак кун 1410 çулта вырăс çарĕсем 
тата унăн союзникĕсем – литовецсем, чехсем 
тата поляксем – Грюнвальд патĕнчи çапăçура 
нимĕç рыцарĕсене çапса аркатнă. Смоленск 
полкĕсем Тевтон орденĕн рыцарĕсем тапăн-
са пынине чарса лартнă, çапла майпа çапăçу 
ăнăçлăхне татса панă. Нимĕçсем тата Евро-
пăри унăн 22 çĕршыв союзникĕсем кун пек 
çухатуран тек тÿрленеймен.

Нимĕç 
рыцарĕсене 
аркатнă

Пир.н календарь

Пĕлетпĕр ĕнтĕ, Чăваш Республикин 
Пуçлăхĕн тивĕçĕсене вăхăтлăх пур-
нăçлакан Олег Николаевăн пуçарăвĕпе 
тата унăн йышăнăвĕпе Чăваш авто-
номине туса хунăранпа 100 çул çитнĕ 
ятпа республика территорийĕнчи каш-
ни яла хăйне май парне тăвас тенĕ – 
100-шер пин тенкĕ пама йышăннă. Ял 
тăрăхĕсен вара унпа мĕнле тĕллевпе 
усă курасси пирки проектсем хатĕрле-
мелле пулнă.

Акă Йÿçкасси ял тăрăхĕн территорийĕн-
че 13 ял. Район администрацийĕн эконо-
мика тата АПК аталанăвĕн пайĕн пуçлăхĕ 
Ольга Тимофеева ку ял тăрăхĕнче 100 
пин тенкĕпе усă курасси пирки проектсе-
не вăхăтра тата тĕплĕ хатĕрлени пирки 

асăнчĕ. Çавăнпа та Йÿçкасси ял тăрăхĕн 
пуçлăхĕпе Анатолий Кузьминпа çыхăн-
нă май, ялсенче пурăнакансем патшалăх 
пулăшăвĕпе усă курассипе мĕнле тĕл-
левлĕ-ши тесе интересленсе пăхрăм. 
Йышăнăвне ял çыннисен хăйсен тумалла 
пулнă вĕт-ха.

Анатолий Николаевич каласа панă 
тăрăх, проектсене кашни ялпах унта 
пурăнакансен шухăш-кăмăлне шута илсе 
хатĕрленĕ. Çавна май ялсенче пурăна-
кансемпе пухусем, калаçусем йĕркеленĕ, 
депутатсемпе канашланă.

Хальхи вăхăтра ытларах çĕрте ял ха-
пхисем кивелсе юрăхсăра тухнăскер-
сем. Çавна май кашни ялта тенĕ пекех 
çынсем хапхасене юсаса хăт кĕртес 

шухăшлă, хÿмесене юсамаллисем пур. 
Евроштакетник туянса илемлĕ тимĕр 
хÿме-карта, хапха тăвасшăн. Пуçлăх 
каласа панă тăрăх, пĕр-икĕ ялта çавăн 
пекех беседкăсем йĕркелесшĕн. Анатри 
Панкли ялĕнче вара палăк патĕнче хăт-
лăх ĕçĕсене туса ирттерме шутлаççĕ, 
палăк патне пымалли çула тротуар пли-
ти сарасшăн.

Анатолий Кузьмин палăртнă тăрăх, 
республика Пуçлăхĕн тивĕçĕсене 
вăхăтлăх пурнăçлакан Олег Никола-
евăн йышăнăвĕпе ялсене патшалăх 
пулăшăвĕпе тивĕçтерни вĕсене татах та 
илĕртÿллĕрех те хăтлăрах тума май парĕ.

В. ШАПОШНИКОВ.

Ял хапхисене юсаса =.нет.=
Патшалёх пулёшёв.

«Российская газета» тата Пенси фон-
дĕнчен хыпарланă тăрăх, августăн 
1-мĕшĕнчен тытăнса ĕçлекен пенсио-
нерсен пенсине ÿстереççĕ. Çакă вăл 
çулленхи процедура пулса тăрать. РФ 
правительстви çумĕнчи финанс уни-
верситечĕн проректорĕ Александр 
Сафонов каласа панă тăрăх, ĕçлекен 
пенсионерсен пенсине корректировка 
тăвассине страхланă пенсисем пирки 
калакан саккунра пăхса хунă. Енчен те 
пенсионер ĕçлеме пăрахмасть пулсан, 
унăн ĕç укçинчен пенсин страховани 
взносĕсене тытса пыраççĕ. Çавна май 
унăн пенсине те вăхăтран вăхăта кор-
ректировка тума тивĕç.

Çулленхи ÿсĕм пенсин виçĕ балĕнчен 
ытла пулаймасть. Иртнĕ çул пенси коэф-
фициенчĕн (балĕн) хакĕ 87 тенкĕ те 24 пу-
спа танлашнă. Апла пулсан пенси ÿсĕмĕ 
чи пысăкки 261 тенкĕ те 72 пус пулма пул-
тарнă. Кăçал пенси балĕ 93 тенкĕпе тан-
лашать. Çавăнпа та ĕçлекен пенсионерăн 
пенсийĕ те чи нумаййи 279 тенкĕ ÿсме 

пултарать.
2019 çулта ĕçлекен пенсионерсем 14 

млн çынна яхăн пулнă. 2016 çултан тытăн-
са ĕçлекен пенсионерсен пенсийĕсене 
вĕсем ĕçлеме пăрахсан кăна индексаци-
леççĕ.

Пенсионер ĕçлесе пухнă пенси балĕсен 
шутне унăн актуаллă хакĕ çине хутлаççĕ. 
Пулнă сумма çумне фиксированнăй тÿлев 
виçине (2020 çулта вăл 5686 тенкĕ те 25 
пус) хушаççĕ. Балсем мĕн чухлĕ нумай-
рах, пенси çавăн чухлĕ пысăкрах пулать.

Ĕçлекен пенсионерсен пенсийĕн кор-
ректировкине автоматла майпа иртте-
реççĕ. Çавăн пекех августăн 1-мĕшĕнчен 
тытăнса çынсен пухăнакан пенсийĕсене 
те çĕнĕрен шутласа параççĕ. Пенси фон-
дĕнчен пĕлтернĕ тăрăх, пухăнакан пенси-
сене инвестициленине шута илсе, вĕсене 
9,13 процент ÿстереççĕ. Ку вăл инфляци-
рен 3 хут пысăкрах. Пухăнакан пенси 80 
пин çыннăн ÿсĕ.

Пухăнакан пенси ĕç паракан куçарса 
пынă страховани взносĕсенчен тата ин-

вестици тупăшĕнчен йĕркеленет. ÿсĕм 
патшалăх пенсисене хушса финанслас-
син программине хутшăнакансене, укçа 
суммине пухăнакан пенсипе мар, сроклă 
пенси тÿлевĕпе илекенсене пырса тивет. 
Кун пек пенсие 32 пин çын илсе тăрать. 
Августран вĕсен пенси ÿсĕмĕ 7,99 про-
цент пулать.

Пухăнакан пенсин вăтам виçи уйăхне 
956 тенкĕпе танлашать, срокпа паракан 
пенси тÿлевĕ – уйăхне 1705 тенкĕпе. Икĕ 
йышши пенси тÿлевне те хĕрарăм 55 çул, 
арçын 60 çул тултарсан е срокран мала-
рах пенсие тухма право пур чухне пама 
тытăнаççĕ.

Енчен те пухăнакан пенси виçи 
пĕтĕмĕшле пенси калăпăшĕн 5 про-
центĕнчен пĕчĕкрех пулсан, ку укçа-тен-
ке çын пенсие тухнă чухне пĕр хут парса 
тÿлесе татаççĕ. РФ Ĕç министерствин 
даннăйĕсемпе килĕшÿллĕн, пенсие ту-
хакансен 98,7 проценчĕ пухăнакан пенси 
тÿлевĕн укçи-тенкине паян шăпах çапла 
майпа илет.

,=лекен пенсионерсен пенси \сет
Пенсисем
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Турикассисем 
ял хётлёх.ш.н тёрёша==.

Пу=арулёх бюджеч.

Мăн Сĕнтĕр ял тăрăхĕнчи Турикас-
си – пысăках мар ял. Çак ял старости  
Владимир Ильдуков (сăн ÿкерчĕкре)  
каланă тăрăх, пĕтĕмпе унта 43 кил, вăл 
шутран 9-шĕ – куллен пурăнманни. 
Çынсем пĕр-пĕринпе килĕштереççĕ, 
малашлăха пăхаççĕ, çавăнпа та çулсе-
рен пысăк ĕçсем тума пултараççĕ. 

Ялта иртнĕ çул халăхран 222 пин тенкĕ 
укçа пухса 700 метр тăршшĕ шыв пăрăхĕ 
улăштарнă, килрен шыв кĕртнĕ. Çак ĕç 

хыççăн урамра  пылчăкланма пуçланăран 
пĕр шухăшлăн пулса çынсем çак ялта ун-
ччен асфальт сарнă çула  юсаса çĕнетме 
шухăш тытнă. Староста каланă тăрăх, 
шыв пăрăхĕсене иртнĕ çул юсани питех 
те тĕрĕс пулнă.    

Халĕ ялта 670 метр тăршшĕ, 3 метр 
сарлакăш çула юсас ĕç вĕçленсе  пырать. 
Ĕçпе тĕплĕнрех паллашма иртнĕ эрнере 
вырăна çитсе килтĕм. Ăна пуçарулăх бюд-
жечĕпе усă курса пурнăçлаççĕ. Подрядчик 
– «Стройтрест-21» чикĕллĕ яваплăхлă 
общество. Килĕшÿ тăрăх ĕçе июлĕн 15-
мĕшĕ валли вĕçлемелле. ÿпкелеме сăл-
тав çук, ĕç чăн та кал-кал пырать. 

 – Турикассисене такăр çула вăхăтра 
туса парас тесе  иртен пуçласа каçчен 
ĕçлетпĕр. Техника çителĕклĕ, икĕ трак-
торпа икĕ автомашина.  Çыннисем кăмăл-
лă, ĕç епле пынипе кăсăкланаççĕ, пире 
пулăшма хирĕç мар, – пĕлтерет хăйĕн 
шухăшне кунти ĕçе йĕркелесе пыракан 
Григорий Александров прораб.

Мăн Сĕнтĕр ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Ната-
лья Мареева каланă тăрăх, контрактăн 
пĕтĕмĕшле  хакĕ – 1086960 тенкĕ, вăл шу-
тра халăхран 108 пин те 696 тенкĕ пухнă, 
вырăнти бюджетран  326 пин те 88 тенкĕ 
уйăрнă, ытти пайĕ – 652 пин те 176 тенкĕ 
– республика бюджетĕнчен. 

 Вак чул сарнă çул, паллах, лайăх, ас-
фальт ванчăкĕпе сарса тикĕслесен çÿре-
ме татах та меллĕрех. Çапла хăтлăх çине 
пысăк тимлĕх уйăракан турикассисем 
çула тĕплĕн туса пĕтерес тенĕ, çиелтен 
тикĕслеме 100 тонна асфальт ванчăкĕ 
туянма калаçса татăлнă. Ăна кÿрсе килме 

пуçланă ĕнтĕ, ĕç пурнăçлакан сарса пама 
килĕшнĕ.      

Ялăн малашлăхĕ сÿнмен-ха, ял ата-
ланать, пурăнать. Халĕ тата Чăваш Ен 
Пуçлăхĕн тивĕçĕсене вăхăтлăх пурнăçла-
кан Олег Николаев йышăнăвĕпе  ялсене   
100-шер пин тенкĕ укçа парса хавхалан-
тараççĕ. Ыттисем пекех, турикассисем те 
республика шайĕнче ялсене çапла тим-
лĕх уйăрнăшăн, ялсене аталантарма май 
туса панăшăн, хушма хуçалăх тытакансе-
не пулăшнăшăн  питĕ хĕпĕртеççĕ. Старо-
ста каланă тăрăх, 100 пин тенкĕпе мĕнле 
усă курасси пирки çынсемпе пухăнса ка-
лаçнă ĕнтĕ.  Турикассисем унпа ял хапхи 
тăвасшăн, электроçутă оборудованине 
çĕнетесшĕн. Эпĕ ăнланнă тăрăх, Турикас-
си ялĕн хăтлăхĕ              В. Ильдуков ста-
роста йĕркелесе пынинчен чылай килет.   

Владимир Ивановича çынсемпе ĕçлеме 
килĕшни курăнать. Вăл  пилĕк çул хушши  
вырăнти депутат пулнă, халĕ тăххăрмĕш  
çул староста  ĕçне пурнăçлать. Халăх 
тата вырăнти администраци сĕнет пул-
сан, шанăçа тÿрре кăлармаллине лайăх 
ăнланать вăл. Çынсем ыйтаççĕ пулсан, 
вĕсем унра вырăнти пурнăç  хăтлăхĕшĕн 
тăрăшакана кураççĕ.

– Ялти çынсен йышĕ пысăк мар пул-
сан та, ĕçсене пĕрлех тума тăрăшатпăр. 
Ятран уйрăммăн асăнмăп, пурте тăрă-
шуллă, ял çыннисене пĕрле килĕштерсе 
ĕçленĕшĕн  тав тăватăп, – тесе калаçăва 
вĕçлерĕ  ял старости.  

Р. ИЛЛАРИОНОВА
 сăн ÿкерчĕкĕ. 

Шывра сакёр =ын путса вилн.
Çанталăк шăрăх тăнине кура  шыв хĕррине çынсем ыт-

ларах туртăннине  куратпăр. Шыва кĕрекен нумайланнипе 
танах шывра путса вилекен те йышланчĕ.  Муркаш район 
администрацийĕн ятарлă программăсен пайĕнчен пĕлтернĕ 
тăрăх, çак шыва кĕмелли тапхăрта район территорийĕнче 8 
çын путса вилнине регистрациленĕ.  

Июнĕн 7-мĕшĕнче ир-ирех Кăпас плотининче пулă тытакан  
çамрăк арçыннăн пурнăçĕ татăлнă.  Каярах çав кунхинех, çав 
плотинăрах тата тепĕр çамрăк çын путса вилнĕ. Ăна куракансем 
пулнă, анчах та çăлма май килмен. 

Июлĕн 7-мĕшĕнче,  вăхăт каç еннелле сулăнсан, Мăн Шетмĕ 
шывĕнче пĕр çамрăкăн кун-çулĕ татăлнă. Куракансем каланă 
тăрăх, вăл плотина патĕнчи труба çине улăхнă та шыва сикнĕ, 
çиеле тек тухайман. Çав кунхине кăнтăр вăхăчĕ иртсен Муркаш 
ялĕ çывăхĕнчи уйри пĕвере  арçын путса вилнĕ, виллине те-
пĕр кунхине тупнă. Куракансем каланă тăрăх, утă çинче ĕçленĕ 
хыççăн çынсем  шыв хĕрринче каннă, пĕри – путни – унта пĕчче-
нех çăвăнма юлнă пулнă.

Июлĕн 9-мĕшĕнче кăнтăр вăхăчĕ иртсен Мăн Сĕнтĕр ял 
тăрăхĕнчи  Шупуç ялĕ çывăхĕнчи  плотинăра çамрăках мар çын 
путса вилнĕ.   

Июлĕн 10-мĕшĕнче, вăхăт каç еннелле сулăнсан, Шупашкар 
хулинче пурăнакан арçын Анаткас Хачăк ялĕ çывăхĕнчи шывра 

путнă, виллине тепĕр кунхине тупнă.
Июлĕн 11-мĕшĕнче, каçхи сакăр сехет иртсен, Шупашкар ху-

линче  пурăнакан пĕр  арçын Ильинка ялĕ çывăхĕнче Атăлта пут-
са вилнĕ. 

Июлĕн 12-мĕшĕнче Ярославка ялĕнче пурăнакан çамрăк çын 
ял çывăхĕнчи  пĕвере путса вилнĕ. Ирхине вăл шашлык çиме 
кайнă, кăнтăр вăхăчĕ иртсен вара  унпа телефонпа калаçма май 
килмен. Кампа канни паллă мар, унăн тумĕсене çыран хĕрринче 
тупнă. 

Пĕтĕмĕшле илсен, ытларах факчĕ эрех ĕçнипе çыхăннă. Ĕçмен 
çыннăн та шывра питĕ асăрхануллă пулмалла, ĕçнĕ çыннăн вара 
шыва кĕресси пирки пачах та шухăшламалла мар. Ун пек чухне 
кĕлетке çемçелет, çăмăлттайлăх ÿсет, харпăр хăйне çирĕплĕхре 
тытасси чакать, çитменнине çан-çурăм тарлă пулма пултарать. 
Кĕлеткене уçăлтарас тесе тарлă шăм-шакпа шыва кĕни пысăк 
хăрушлăхпа çыхăннă, шăнăр туртса лартать. Ĕçнĕ çыншăн тинĕс 
те чĕркуççи таран тесе ахальтен каламан. Çÿлерех асăннă факт-
сем кашни çынна шухăшлаттармалла. Çавăн пекех пĕччен шыва 
кĕме кайни те  хăрушлăхпа çыхăнма пултарассине пĕлсе тăмал-
ла. Ушкăнпа, лайăх пĕлнĕ çынсемпе тата лайăх пĕлнĕ вырăнта 
кăна шыва кĕмелле. 

Р. ИЛЛАРИОНОВА.

Асёрханулёх

Çулла тĕрлĕ ырлăх нумай пулин те, уль-
трафиолет пайăркисем лекнĕрен çыннăн 
ÿчĕ çинче тĕксĕм пăнчăсем (меланома) тух-
ма пултараççĕ.

Тур паллисĕр çын çук та пулĕ, анчах та те-
пĕр чухне çак пăнчăсем усал шыççа куçма 
пултараççĕ. ÿтĕн усал шыççи агрессивлă 
шыçă шутланать. Вăл ытларах чухне çын 
30 – 50 çулсенче чухне пуçланать, уйрăмах 
хĕрарăмсен. Аслăрах çулсенчи хĕрарăм-
семпе арçынсен çак усал шыçă пуçланассин 
хăрушлăхĕ пĕр пекрех. 

Тур палли улшăнма тытăнсанах унăн 
витĕмĕ ытти орган çине сарăлма пуçлать. 
Çавăнпа та çак усал шыçă чирне пула нумай 
çын вилнине палăртнă. Апла пулсан тур пал-
лисене тĕрĕслесех тăмалла. Улшăнусене 
асăрхасан çийĕнчех сиплев пуçлани сывлă-

ха, пурнăçа упраса хăварма май парать.
Ультрафиолет пайăркисем усал шыçă 

пуçаракан витĕмлĕ фактор пулнине специ-
алистсем çирĕплетсе панă ĕнтĕ. Ача чухне 
хĕвелпе темиçе хутчен ÿт пиçсе кайнă пул-
сан, каярах çакă усал шыçă чирĕ пуçла-
нас хăрушлăха ÿстерет. Çавăнпа ачаранах 
хĕвелтен хÿтĕленессине йăлана кĕртсе пы-
малла.

Чăваш Республикинче ÿтĕн усал шыçă 
чирĕпе чирлекенсем нумайланса пыраççĕ. 
Хальхи вăхăтра 3370 ытла çын çак чирпе 
учетра тăрать.

Хĕвел çинче тĕрĕс хĕртĕнмелле. Хĕвелтен 
хÿтĕлекен кремсемпе усă курмалла. Пляжра 
пулсан та 10 – 11  сехетсенче тата 17 сехет 
хыççăн çеç хĕвел айĕнче выртмалла. Ытти чух-
не хĕвелтен хÿтĕленме шлепке, вăрăм çанăллă 

кĕпе тата шăлавар тăхăнмаллине асра тытмал-
ла. Паллах çак çи-пуç паха тата ÿте сывлатта-
ракан  пусмаран çĕлени пулмалла.

Тур паллине сусăртасран асăрханмалла. 
ÿт çинче тухса тăраканнисем пулсан, çемçе 
поролон мунчалапа усă курăр, тур палли 
çинче ÿсекен çÿçе  ан кăклăр, хачăпа кăна 
касса илĕр.

Тур палли формипе, тĕсĕпе улшăнни-
не куртăр пулсан, вăл кĕçĕтме тытăнсан е 
унран юн тухрĕ пулсан, тÿрех врач патне 
каймалла. Тур палли тавра хĕрелсе тăма 
тытăнни те, ÿт çинче унччен пулман пăнчă 
таврашĕ тухни те больницăна каймаллине 
пĕлтереççĕ.

Е. ГАВРИЛОВА, 
республикăри онкологи диспансерĕн 

врачĕ. 

Сывлёх

Çитес вăхăтра килти хушма 
хуçалăхра усрама кăркка туянас 
шут пур. Çавăнпа вĕсене пăхассипе, 
тăрантарассипе кăсăкланатăп. Лай-
ăх пăхсан мĕн вăхăтра ÿссе çитеççĕ 
вĕсем? 

Кăркка – пирĕн тăрăхра пурăнакан 
тата килти хушма хуçалăхра усрама 
меллĕ кайăк. Унпа туслашас текен-
сен малтанах çакна пĕлмелле: кăркка-
на çутă та типĕ вите кирлĕ. Витĕр çил 
вĕрекен çĕрте вĕсем хăвăрт чирлеççĕ, 
вĕсен аталану йĕрки пăсăлать. Çакă 
уйрăмах кăркка чĕпписемшĕн хăрушă. 
Вĕсене усракан кĕтесре сивĕ те нÿрĕ 
пулсан, чĕпсем ушкăнĕпех хăвăрт вил-
ме пултараççĕ. Çуллахи вăхăтра кăркка 
чĕпписене тытакан витере 20 градуса 
çывăх ăшă пулни лайăх. 

Кăркка – уçă сывлăша кăмăллакан 
кайăк. Çавăнпа кил хуçин асăннă кайăк-
сене тăтăшах уçăлтарма кăлармалла. 

Тĕп ыйту: мĕн çиет-ха кăркка тата ăна 
мĕн чухлĕ апатлантармалла?

Килти хушма хуçалăхра кăркка ĕрче-
текенĕн çак кайăксене кунне виçĕ хут-
чен апатлантарас йĕркене пăсма юра-
масть. Чĕпсем лайăх та çирĕп ÿсчĕр 
тесен вĕсене ытларах белоклă тата ви-
таминлă апат пама тăрăшмалла. Бело-
клă апат шутне тăпăрчă, турăх, çăмарта, 
пулă, тăварланă килька, авăртнă пăрçа, 
фасоль кĕреççĕ. Вĕсенчен ытларахăшĕ, 
ăнлантăр пулĕ, килти хушма хуçалăхра 
ĕне тытаканăн алă айĕнчех çителĕклĕ 
пур.

ÿсен-тăран енчен илсен кăркка чĕппи-
сем симĕс купăста, люцерна, вĕлтĕрен, 
мăян, кăшман çулçи юратса çиеççĕ. 
Апатланăва симĕс сухан кĕртни кăркка 
чĕпписене пыршăлăх чирĕпе чирлесрен 
сыхлать. Вăл уйрăмах чĕпсем туяннă 
хыççăн малтанхи вăхăтра пĕлтерĕшлĕ. 
Çакна та ан манăр: кăркка чĕпписене 
йывăç валашкаран кăна çитерме тăрăш-
малла. Малтанхи вăхăтра вĕсене авăрт-
нă куккурус (10 пай), пăрçа (30 пай), 
тулă (60 пай), пĕçернă çăмарта, тăпăрчă 
хутăштарса пани вырăнлă апат шутла-
нать.

Пирвайхи вунă кунта чĕпсене кашни 
3 сехетре апатлантармалла. Пĕр уйă-
ха çитнĕ çĕре – кунне 4 – 5 хут. Чĕпсем 
патĕнче уйрăм валашкара яланах шул-
тра хăйăр е вак чул тытмалла. Пăтратса 
панине виççĕмĕш эрнерен пама юрать. 
4 – 5 уйăх иртсен кăрккасене авăртнă 
тырă пама пуçламалла. Вĕсем тулă, кук-
курус, урпа юратаççĕ. Унсăр пуçне хăяр 
тата арпус кăмăллаççĕ. Кабачокпа кавă-
на тата кăшмана та тиркемеççĕ. Симĕс 
курăк çителĕклех çиеççĕ, тĕрлĕ хурт-
кăпшанкăпа тăранаççĕ.

Пĕçернĕ çĕр улмине тулă е куккурус 
хывăхĕпе хутăштарса парсан аван. Çа-
пах та çĕр улмине ÿсерехпе çеç памал-
ла.

Кăркка чĕпписем умĕнче яланах таса 
шыв тытмаллине те кил хуçисен ман-
малли çук.

Технологие пăхăнса йĕркеллĕ пăхсан, 
5 уйăхри кăркка 4 – 4,5 килограмм виçе-
не çитмелле.                  

В. ИЛЬИН, 
выльăх тухтăрĕ.

Килти кайёк-к.ш.к

Кёркка пирки 
ансаттён

/т.н усал шы==и
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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.                                    17-20.

Четверг Пятница Суббота

ПРОДАЮ ГРАВМАССУ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Недорого. Тел. 8-905-199-69-33. 4-10.

* * *
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?                    10-10? 

* * *
ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ: СВАРНОЙ СЕТКИ: 

ПРОФНАСТИЛА: ЕВРОШТАКЕТНИКА? ВОРОТА: КАЛИТ-
КИ: НАВЕСЫ: КОЗЫРЬКИ? БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАБРО-
ШЕННЫХ УЧАСТКОВ? ПЕНСИОНЕРАМ _ СКИДКИ? Тел? 
8-937-942-87-85?                                                                                                                                 12-20?

* * *
Продаю: песок, щебень, гравмассу, бой 

кирпича. Доставка? Тел? 8-919-650-96-68?   5-12? 
* * *

Продаю чернозем, торф, асфальтную крош-
ку, щебень, гравмассу, песок, бой кирпи-
ча и бетона, вывоз строительного мусо-
ра. Тел? 8-917-676-93-79: 8-961-347-25-47? 7-10?

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

пича, асфальтная крошка. Доставка? Тел? 
8-927-857-21-33: 8-937-393-37-07?       28-64?

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

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

Продаю навоз, чернозем, торф, песок, гравмас-
су, грунт, гравий, щебень, бой кирпича.  Доставка? 
Недорого? Тел? 8-905-198-63-88? Димитрий?                       20-25? 

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

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

Песок, гравмасса от 100 кг. Доставка? Тел? 8-929-
674-97-57: 8-919-669-01-71?                                             4-10?

* * *
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ? Дома 

и бани под ключ: кровля любой сложности? Вну-
тренняя и внешняя отделка: отделка домов 
сайдингом? Смета бесплатно? Рассрочка? Кре-
дит? Тел? 8-927-992-32-42: 8-987-670-56-78?  2-10?

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

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

пёр? Нумай илекенсене ле=сех паратпёр? Килтен те илме 
пулать? Тел? 8-906-130-82-51: 8-937-395-16-03? Оля? 4-10? 

* * *
Продаю козу с козлятами? Тел? 8-917-671-75-83? 

* * *
Копаем: очищаем пруды: пожарные водоемы гусенич-

ным экскаватором? Тел? 8-909-301-64-13?  
* * *

П.р уйёхран иртн. тына пёру сутатёп? Тел? 8-927-864-
28-45?  

* * *
Ик. .не сутатпёр? Тел? 8-905-199-77-76: 8-903-476-25-84? 

Продаю бревенчатый пятистенный дом (6м х 10м) с 
надворными постройками в д? Хорной? В доме электри-
чество: газ: вода? Земля 42 сот? Тел? 8-905-376-95-99?   1-3?

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.  9-10. 

Среда

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

 Тел. 8-906-130-30-00.   7-10. 

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?    2-10?

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

Тел. 8-987-579-25-33.    7-10. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66?   50-97?

ПРОДАЕМ В МОРГАУШАХ 
песок, гравмассу, 

щебень, бой кирпича, 
грунт, асфальтную крошку. 

Доставка? Скидки? 
Тел? 8-952-758-82-84?         5-10?

«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. 8-10.

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

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

КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК: 
ЛОШАДЕЙ: ОВЕЦ? ДОРОГО? Ста-
рых: молодых в любом состоянии 
и вынужденный забой? Тел? 8-961-
344-03-82? Рома?                               12-20?

* * *
КУПЛЮ БЫЧКОВ от 10 дней до 600 

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

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ 

от месяца на откорм? ДОРО-
ГО? Тел? 8-937-391-23-33?   5-5?

* * *
КУПЛЮ бычков от месяца до 

550 кг: коров: телок? Вынужден-
ный забой в любом состоянии? 
Тел? 8-937-951-19-03?       19-31? 

* * *
Закупаю дорого! КОРОВ: 

БЫКОВ: ТЕЛОК НА МЯСО? 
Тел? 8-961-345-77-89?  19-31?

КУПЛЮ / ТУЯНАТÁП

РАБОТА / ĔÇ

В Моргаушское райпо требуется 
водитель на автофургон Мерседес.  
Обращаться: с. Моргауши, ул. 50 
лет Октября, 6, Моргаушское рай-
по. Тел. 62-2-88, 8-937-379-18-08.          

Требуется комбайнер на «Ени-
сей-1200»  (собеседование), про-
дается сено в тюках. Тел. 8-927-
996-12-42, Сергей.     

• Хальхи вăхăтра чылай ĕçре скотчпа усă 
куратпăр. Ун вĕçне шырамалла ан пултăр те-
сен кашни касмассерен скрепка çыпăçтарса 
пымалла.

• Чечек çыххи вазăра ытларах тăтăр тесен 
унти шыва темиçе тумлам шурă эрех (водка) 
тата 1 чей кашăкĕ сахăр хушмалла.

• Шăлавар электризациленет пулсан унăн 
кашни пĕççин çĕвĕ йĕрĕ çине шал енчен бу-
лавка тыттармалла.

• Пусма татăкĕсенчен çĕленĕ салфеткăсене 
хут алшăллин рулонĕнчен юлнă цилиндр çине 
чĕркемелле. Салфеткăсем яп-яка тăраççĕ.

• Шăрăх чухне пÿлĕмре вентиляторпа усă 
куратпăр. Вентилятор ăшне темиçе нÿрĕ 
салфетка вырнаçтарсан вăл çаврăннăçемĕн 
сывлăша ырă шăршă сарăлать.

• Пылак кукăль пичĕ çине сахăр пудрине 
эрешлĕ салфетка е чĕнтĕр хурса сапăр – 
эреш кукăль çине «пичетленет». 

Отарккăри «Малыш» ача сачĕн коллективĕ кунта ра-
бочире ĕçлекен 

Виталий Валентинович
МАКСИМОВ

вилсе кайнă пирки унăн çемйипе тата çывăх тăванĕсем-
пе пĕрле чĕререн хурланнине пĕлтерет.

ÿсĕрле руль умне ларса транспорт 
хатĕрĕпе çула тухакансем валли сак-
кунпа çирĕп наказани пăхса хунă: пысăк 
штраф тата транспорт хатĕрĕпе çÿре-
мелли правăран хăтарасси. 

Апла пулин те кăçалхи пĕрремĕш 
çур çулта Патшалăх автоинспекцийĕн 
сотрудникĕсем Муркаш район террито-
рийĕнче пурĕ 48 ÿсĕр водителе тытса 
чарнă. Вĕсенчен 9-шĕ – çак йĕркене 
унччен те пăснисем. Çапла вара тыт-
са чарнă водительсен ответлăх шайĕ 
питĕ пĕчĕккине калама пулать. Штраф 
тÿлеттерни хăратмасть пулсан та, 
вĕсем хăйсене пула юнашар çын пур-
нăçне хăрушлăх умне кăларса тăратас-
са, çул çинче инкек тухма пултарасса 
пачах та шутламаççĕ. 

Хальхи вăхăтра автомобильпе ÿсĕр-
ле çула тухнăшăн водителе 1,5 – 2 çул 
таран транспортпа çÿрес правăран 
хăтараççĕ, кунсăр пуçне ăна 30 пин 
тенкĕ штраф кĕтет. Йĕркене çапла 
майпа тепĕр хут пăснăшăн – 3 çуллăха 
водитель прависĕр тăрса юлма тата 50 
пин тенкĕ штраф тÿлеме тивет.

Çавăн пекех 2015 çулхи июлĕнчен 
пуçласа водитель ÿсĕрле йĕркене те-
пĕр хут пăснăшăн е тепĕр хут медицина 
çирĕплетĕвĕн тĕрĕслевне тухма килĕш-
меншĕн унчченхи пек административлă 
мар, уголовлă наказани çирĕплетеççĕ.

Палăртса хăвармалла, кăçалхи 6 уй-
ăхра Муркаш районĕнче ÿсĕр водитель-
сене пула тухнă çул-йĕр çинчи инкексен 
шучĕ те иртнĕ çулхи çак тапхăртинчен 
нумайрах (50 процент таран ÿснĕ). Çав 
инкексенче 4 çын суранланнă.

ÿсĕрле руль умне лармалла мар, кун 
пек чухне обществăлла транспортпа е 
таксипе усă курмаллине аса илтерсе 
хăваратăп. 

Эпир, çул-йĕр хăрушсăрлăх инспек-
торĕсем, тăтăшах тĕрлĕ рейд, тĕрĕслев 
ирттеретпĕр. Кунпа пĕрлех çынсене 
ыйтса каласшăн: ÿсĕр водитель пир-
ки     ГАИ-не пĕлтерме тăрăшăр – çап-
ла  çынсене пулма пултарас инкекрен 
сыхласа хăварма пулăшатăр.

С. ИВАНОВ, 
Патшалăх çул-йĕр инспекцийĕн 

районти пуçлăхĕ.

+ул-й.р =инчи хёрушсёрлёх

/с.р водитель 
хёрушлёх пирки шутламасть

ОКНА, ДВЕРИ.
Тел. 8-962-599-65-62.    
                                       2-10. 

Москакассинчи Культура çурчĕ «Выля, хуткупăс, янăра, такмак!» фести-
валь-конкурса кăçалхипе виççĕмĕш хут ирттерчĕ. 

Пĕрремĕш хут иртнĕ конкурса районти 11 çын хутшăннă пулсан, иккĕмĕш 
конкурса районсен хушшинчи шая «ÿстертĕмĕр». Унта Муркаш, Етĕрне тата 
Сĕнтĕрвăрри районĕсенчи конкурсантсем ăмăртнăччĕ. 

Кăçалхи конкурса, вăл регионсен шайне хăпарчĕ пулин те, онлайн мелпе ирт-
терме тиврĕ. Апрелĕн 23 – майăн 23-мĕшĕсенче иртнĕ конкурсра пурĕ 65 хутшăна-
кан пулчĕ: хуткупăсçăсем, такмакçăсем, уйрăм юрлакансем, ансамбльсем. Ватти 
те, вĕтти те хутшăнчĕ: чи кĕçĕн хутшăнакан 9 çулта, чи аслă хутшăнакан 81 çулта 
пулчĕ. Йыхрава Ульяновск, Новосибирск облаçĕсенче пурăнакансем те йышăнчĕç, 
тăван республикăри чылай районти çын хутшăнчĕ. 

Конкурса ирттерме «Шуçăм» юрăпа ташă халăх ансамблĕн ертÿçисем Радимир 
Семенов тата Дарья Чермакова, çавăн пекех ансамблĕн балетмейстрĕсем Сергей 
Николаевпа Ирина Петрова нумай пулăшрĕç. Регионсен шайĕнчи конкурса ăнăçлă 
ирттерме районти Культура çурчĕсен централизациленĕ тытăмĕн директорĕ Игорь 
Смирнов та пулăшу кÿчĕ.

Пысăк йышпа иртнĕ конкурса хакласа тĕрлĕ номинацири, тĕрлĕ çул ÿсĕмĕнчи 
çĕнтерÿçĕсемпе лауреатсене палăртрăмăр.

Г. ГОЛУБЕВА,
Чăваш Республикин культурăн тава тивĕçлĕ ĕçченĕ.

Конкурс

Ватти те: в.тти те хутшёнч.

Е. Андреев ячĕпе хисепленекен хуçалăх ĕçченĕсем 
хуçалăхра нумай çул ĕçленĕ 

Виталий Илларионович
ПРОКОПЬЕВ

вилсе кайнă  пирки унăн çемйипе тата тăванĕсемпе 
пĕрле тарăннăн хурланни çинчен пĕлтереççĕ.

Усёллё канаш-с.н\


