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Нумаях пулмасть Муркаш районĕ Раççей Федерацийĕн-
чи «Лучшее муниципальное образование России в сфере 
управления общественными финансами» конкурса хутшăн-
са çĕршыври 59 субъектри 229 муниципалитет хушшинче 
(конкурс участникĕсем шăпах çавăн чухлĕ пулнă) 3-мĕш сте-
пень дипломне тивĕçни пирки хыпарланăччĕ кăна. 

Халĕ вара – татах тепĕр ырă хыпар. Ку хутĕнче Раççей 
шайĕнче пирĕн районти Юнкă ял тăрăхĕ палăрма ĕлкĕрнĕ.

РФ Правительствин Председателĕн çумĕ Виталий Мутко ерт-
се пынипе пĕтĕм Раççейри «Лучшая муниципальная практика» 
конкурс итогĕсене пĕтĕмлетнĕ. Çĕнтерÿçĕсемпе призерсене 
тĕрлĕ номинацире палăртнă. 

«Муниципальная экономическая политика и управление му-
ниципальными финансами» номинацире пирĕн районти Юнкă 

ял тăрăхĕ 2-мĕш вырăн çĕнсе илнĕ. Чи лайăххин ятне тивĕçес-
сишĕн вара Раççей 45 субъекчĕн 132 муниципалитечĕ вăй 
виçнĕ.

Сăмах май, Раççейăн асăннă конкурсĕнче Шупашкар хули те 
2-мĕш вырăн çĕнсе илме пултарнă. Шупашкарсем «Градостро-
ительная политика, обеспечение благоприятной среды среди 
жизнедеятельности населения и развитие жилищного-комму-
нального хозяйства» номинацире палăрма пултарнă. Конкурс 
заявкисем 57 субъектран 153, вăл шутран 74-шĕ хула округĕсен-
чен пулнă.

Конкурс çĕнтерÿçисемпе призерĕсене Раççей Правитель-
ствин дипломĕсемпе наградăлаççĕ, премилеме бюджетсем 
хушшинчи трансферт шучĕпе федераци бюджетĕнчен укçа уй-
ăраççĕ.

ХИСЕПЛĔ ВОСПИТАТЕЛЬСЕМ, ШКУЛ 
ÇУЛНЕ ÇИТМЕН АЧА-ПĂЧА УЧРЕЖДЕ-
НИЙĔСЕНЧЕ ĔÇЛЕКЕНСЕМ, ÇАК ĔÇĔН 

ВЕТЕРАНĔСЕМ!
Сире пурне те çывхарса килекен профес-

си уявĕпе чун-чĕререн саламлатпăр. 
Ачалăх кашни çыншăн – чи телейлĕ 

вăхăт. Шăпах çак тапхăрта ача çĕннине 
вĕренсе аталанса пырать. Çакăнтан пуçла-
нать те вăл пурнăçра мĕнле çын пуласси. 
Эсир ачасене тăван тавралăха упрама, 
тăван çĕршыва юратма, аслисене хисепле-
ме вĕрентетĕр. Вĕсем туслăха упраччăр,  
пĕр-пĕрне пулăшма, ырă ĕçсем тума 
хăнăхчăр тесе те сахал мар тăрăшатăр. 
Кашни ачара унăн пултарулăхне асăрхаса, 
ăна малалла аталанма пулăшатăр. Тавах 
сире хăвăрăн ĕçĕре чунтан юратса пур-
нăçланăшăн, иксĕлми ырă кăмăлăршăн, 
кашни ачашăн кунĕпех тăван ашшĕ-амăшĕ 
вырăнĕнче пулнăшăн. 

Районта ачасем пур енлĕн аталанса ÿсме 
тивĕçлĕ условисем пулччăр тесе нумай ĕç 
туса  ирттеретпĕр.  Ача сачĕсенче хăтлă, 
ăшă пултăр тесе район бюджетĕнчен сахал 
мар укçа-тенкĕ уйăратпăр. 13 ача сачĕсĕр 
пуçне юлашки çулсенче тата 13 вĕренÿ уч-
режденийĕнче шкул çулне çитмен ачасем 
валли 19 хушма ушкăн уçрăмăр, 9 шкулпа 
ача садĕнче пĕчĕк котельнăйсем турăмăр. 
Кăçал тата икĕ çĕрте пулĕç вĕсем. 

Эсир малашне те хăвăрăн тивĕçĕре чун-
чĕре хушнă пек пурнăçласси пирки эпир пĕр-
ре те иккĕленместпĕр. Çак ĕçре çитĕнÿсем 
тума пурсăра та ăнăçу сунатпăр.  Сывлăхăр 
пурин те сирĕн çирĕп пултăр, çемьере юра-
тупа килĕшÿ, тулăх пурнăç хуçаланччăр.  

 Район пуçлăхĕ – депутатсен район
 Пухăвĕн председателĕ                                                 

 И. НИКОЛАЕВ.
Район администрацийĕн пуçлăхĕ                                   

Р. ТИМОФЕЕВ. 

Ыран _ Воспитатель кун.

Профессие чун ыйтнипе 
суйласа илсен

«Эпĕ килте пĕр ачапа ывăнса çитетĕп те, воспитательсем мĕнле чăтаççĕ-ши?» – тенине хальхи вăхăтра амăш-
сенчен час-часах илтме пулать. 

Эсир сăн ÿкерчĕкре куракан «Золушка» ача садĕнчи воспитательсем вара çак ыйту çине татăклăнах хуравлама 
пултараççĕ. «Профессие чуна килĕшнипе суйласа илсен, ĕçре куллен интереслине, çĕннине пĕлсе пыратăн пулсан, 
чăтăмлăх пирки манатăн. Ачасем – пирĕн савăнăç, вĕсен пичĕ çинче яланах ăшă кулă пултăр çеç», – теççĕ вĕсем.

Василиса Репина тата Светлана Карасева (сулахайран сылтăмалла) ача садĕнче  32-мĕш çул ĕçлеççĕ, Лилия Фе-
дотовăн ĕç стажĕ те пĕчĕк мар – 20-мĕш çул пырать.

Вĕсем «Золушка» ача сачĕн коллективĕ туслине палăртаççĕ. Ачасене яланах тăрăшуллă, хăюллă, тирпейлĕ, та-
рават пулма вĕрентеççĕ. Тĕрлĕ конкурса хутшăнма явăçтараççĕ, пурнăçра ыррине суйласа илме, тăван кĕтесе 
юратма, аслисене хисеплеме хăнăхтарса ÿстереççĕ.

(В.=. 2-м.ш стр?)

Цифра 
телевидений. 
=ине ку=атпёр

Чăваш Республикин Пуçлăхĕ Михаил Иг-
натьев ирттерекен эрнесеренхи канашлура 
республикăра цифра телевиденине ата-
лантарассин ыйтăвĕсене сÿтсе явнă.

Цифра аталанăвĕпе информаци по-
литикин тата массăллă коммуникацисен 
министрĕ Михаил Анисимов хыпарланă 
тăрăх, республикăра çак вăхăта федера-
цин тĕллевлĕ «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 2009 
– 2018 годы» программине пурнăçа кĕртес 
ĕç вĕçленсе пырать. Программăна пур-
нăçа кĕртнĕ май, Раççейри кирек хăш ялта 
та граждансем обязательнăй 20 каналпа 
абонент тÿлевĕсĕр программăсем пăхма 
пултарĕç. Хальхи вăхăтра Чăваш Респу-
бликинче пурăнакансем РТРС-1 (пĕрремĕш 
мультиплекс) цифра телеканалĕсен 10 
программине лайăх пахалăхпа пăхма пул-
тараççĕ. 2018 çул вĕçленнĕ тĕле иккĕмĕш 
мультиплексăн татах тепĕр 10 каналне те 
пур çĕрте те тенĕ пекех йышăнма май пулĕ. 
Унччен вара çынсем аналог телевиденийĕн 
3 каналне кăна («Первый канал», «Россия 
1», «НТВ») йышăнма пултарнă.

Аналог телевиденине 2019 çулхи ян-
варĕн 1-мĕшĕнчен пĕтерме палăртаççĕ. 
Енчен те çынсем хăйсен телевизорне циф-
ра сигналне йышăнма хатĕрлемен пулсан, 
аналог телевиденине пĕтернĕ хыççăн теле-
визор экранĕ çутăлма пăрахĕ. Çавăнпа та 
2018 çул вĕçлениччен кирлĕ оборудование 
туянма тăрăшас пулать. Дециметр антен-
нине 300 тенкĕпе, цифра приставкине 700 
тенкĕпе туянма май пур.

Республикёра
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– Алексей Николаевич, вăхăт иртнĕ 
май нумай хваттерлĕ çуртсенче юсав, 
капиталлă юсав ĕçĕсене туса ирттер-
месĕр ниепле те май çук. Кивĕрех çур-
тсенче пурăнакансемшĕн çакă питех 
те пĕлтерĕшлĕ пулса тăрать. Çак çул 
валли ку тĕлĕшпе палăртнă ĕçсене туса 
ирттерме май килчĕ-и?

– Республикăн нумай хваттерлĕ çурт-
сенчи пĕрлехи пурлăха тĕпрен юсассин 
программи пирĕн районта çуллен ăнăçлă 
пурнăçланса пырать. 2018 çул валли 
палăртнă ĕçсене те çулталăк вĕçленич-
чен самай маларах вĕçлеме пултартăмăр. 
Юсав ĕçĕсене туса ирттерекен подряд ор-
ганизацийĕсене аукцион ирттерсе суйласа 
илесси, вĕсемпе куллен çыхăнса ĕçлесси 
çине çителĕклĕ таран тимлĕх уйăрнă май 
ĕçсене вăхăтра, çавăн пекех пахалăхлă 
туса ирттерме май килчĕ.

– Мĕнле ĕçсем пирки сăмах пы-
рать-ха? Ĕç калăпăшĕ еплерех?

– Капиталлă юсав ĕçĕсене кăçал нумай 
хваттерлĕ 5 çуртра туса ирттертĕмĕр. Мăн 
Сĕнтĕрти Новая урамри 5-мĕш çуртăн 
çине юсанă. Ĕçсене пĕтĕмпе 569 пин 
тенкĕлĕх ытла пурнăçланă.

Тепĕр тăватă объекчĕ Муркашра. Вос-

точная урамри 6-мĕш çуртăнне те çине 
тĕпрен юсарăмăр. Ĕçсен калăпăшĕ 421 
пин тенкĕпе танлашать. Çавăн пекех Ок-
тябре 50 çул урамри 40-мĕш çуртăн элек-
тричество системине 301 пин тенкĕлĕх 
ытла, çав урамри 42-мĕш çуртăн таса мар 
шыва юхтарса кăлармалли, ăшă памал-
ли системисене 827 пин тенкĕлĕх ытла, 
30-мĕш çуртăн таса мар шыва юхтарса 
кăлармалли, шыв парса тăмалли, ăшă 
тата электричество системисене 1 млн та 
200 пин тенкĕлĕхе яхăн юсанă.

– Ĕçсене пурнăçлакан подряд органи-
зацийĕсем йĕркеллисем пулни пирки 
асăнтăр.

– Çапла, хальхи вăхăтра вĕсенчен те 
чылай килет. Хамăр районта кăçал юсав 
ĕçĕсене туса ирттернĕ организацисем 
пирки  вара лайăххине кăна калама пул-
таратăп. Республика программипе пăхнă 
капиталлă юсав ĕçĕсене пирĕн районта 
кăçал Мăн Сĕнтĕрте чикĕллĕ яваплăхлă 
«СК «Виком» общество пурнăçларĕ. Ак-
ционерсен «Сенкер» уçă обществи Мур-
кашри Октябре 50 çул урамри 40-мĕшпе 
30-мĕш, чикĕллĕ яваплăхлă «Калита» 
общество Муркашри Восточная урамри 
6-мĕш тата Октябре 50 çул урамри 42-

мĕш çуртра юсав ĕçĕсене туса ирттерчĕç.
– Çитес вăхăтра кун пек капиталлă 

юсав ĕçĕсем нумай хваттерлĕ хăш çур-
тсенче пурăнакансене кĕтеççĕ-ха?

– Çавна калама пултаратăп. Хальхи 
вăхăтра коммерциллĕ мар «Фонд капи-
тального ремонта» организаци Муркашри 
Гагарин урамĕнчи 20-мĕшпе 8-мĕш тата 
Хĕрлĕ тÿремри 4-мĕш çуртсенче капитал-
лă юсав ĕçĕсем туса ирттерекен подряд 
организацисене суйласа илме аукцион 
документацине хатĕрлессипе ĕçлет. Апла 
пулсан çуртсенчи пĕрлехи пурлăха юсас-
сипе ĕçсем пуçăнасса асăннă çуртсенче 
пурăнакансен нумаях кĕтме тивмĕ. 

– Алексей Николаевич, калаçăва 
вĕçленĕ май татах мĕн каласа хăварас 
кăмăл пур?

– Программăпа пăхнă капиталлă юсав 
ĕçĕсене çав çуртсенче пурăнакансенчен 
пухăннă взнос укçипе туса ирттереççĕ. 
Хваттерсенче пурăнакансем хушшинче 
вара хальлĕхе хăйсен тивĕçне йĕркеллĕ 
пурнăçламаннисем, взноссене уйăхсерен 
тÿлесе тăрассинчен пăрăнакансем те пур-
ха. Взнос укçи çителĕклĕ чухлĕ пухăнман 
пулсан вара, ку е вăл çуртра капиталлă 
юсав ĕçĕсем туса ирттерме вăхăт çитнĕ 
пулин те, çак ĕçсене коммерциллĕ мар 
«Фонд капитального ремонта» органи-
заци каяраха куçарма пултарать. Уйрăм 
çынсене пула юсав ĕçĕсене ыттисем те 
кĕтсе илеймĕç. Çавăнпа та нумай хваттер-
лĕ çуртсенче пурăнакансене капиталлă 
юсав ĕçĕсем ирттерме взноссене яланах 
вăхăтра тÿлесе тăма сĕннĕ пулăттăм кăна.

Капиталлё юсав

Ыран _ Воспитатель кун.

Профессие чун ыйтнипе 
суйласа илсен

(В.=.? Пу=л? 1-м.ш стр?)
Воспитательсен темĕн тума та пĕлмел-

ле: ачасене вĕрентессинче тĕрлĕ мето-
дикăна пурнăçа кĕртме кăна мар, юрлама 
та, ташлама та, ÿкерме те... Ача садĕн-
че ачана харпăр хăйне йĕркеллĕ тытма 
хăнăхтарса пыраççĕ, çавăнпах ку анлă ĕçе 
заведующи, воспитатель, музыка ертÿçи, 
физкультура занятийĕсене ертсе пыракан 
педагог, логопед, воспитателе пулăшакан – 
пурте хутшăнаççĕ.

Район администрацийĕн вĕренÿ пайĕн-
чен пĕлтернĕ тăрăх, Муркаш районĕнче 
хальхи вăхăтра 13 ача сачĕ ĕçлет. Çавăн 
пекех 13 шкул çумĕнче шкулчченхи ÿсĕмри 
ачасене валли пурĕ 19 шкулчченхи ушкăн 
йĕркеленĕ. Вĕсене пурĕ 1700 яхăн ача 
çÿрет. 

– Çакă районти çулталăк çурăран пуçла-
са çичĕ çулчченхи мĕнпур ачан 84 про-
ценчĕ майлă. Тишкерÿ тунă тăрăх, кашни 
ушкăна вăтамран 19 ача çÿрет. Ачасене 
шкулчченхи вĕренÿпе тата воспитанипе 

тивĕçтерес тĕллевпе вĕсене ача сачĕсене 
явăçтарасси çулсеренех ÿссе пырать. Апла 
пулин те ку кăтарту хальлĕхе 100 процент-
па танлашман-ха, çавăнпа та ачасене ача 
сачĕсене туллин явăçтарасси пирĕн тĕп 
тĕллевсенчен пĕри пулса тăрать. 

Виçĕ çултан аслăрах ачасене ача садĕн-
че вырăнпа тивĕçтерессине эпир пурнăçла-
са пыратпăр, çапах та Муркаш тата Мăн 
Сĕнтĕрти ача сачĕсенче çулталăк çурăран 
иртнĕ ачасен черечĕ пур-ха, – палăртрĕ 
вĕренÿ пайĕн пуçлăхĕ Зоя Дипломатова. 

Каламалла, пур ача садĕнче те, шкулч-
ченхи пур ушкăнра та патшалăх федера-
ци вĕренÿ стандарчĕсемпе килĕшÿллĕн 
йĕркеленĕ программăсене пурнăçласа 
пыраççĕ. Çавна май малашне пирĕн рай-
онти ача сачĕсем те шкулчченхи вĕренÿ 
пахалăхне тĕпчессин проекчĕсене хутшăн-
ма тытăнĕç.

Хальхи вăхăтра ачасемпе районта пурĕ 
128 педагог ĕçлет. Вĕсенчен 78,7 проценчĕ 
пĕрремĕш категори педагогĕсем, 7 процен-

чĕ – аслă категори педагогĕсем. Ăсталăха 
ÿстерес тĕллевпе çулсеренех 30-шар пе-
дагог квалификаци шайне ÿстерме пулă-
шакан курссенче вĕренет.

– Ача сачĕсем район тата республика 
шайĕсенчи конкурссене уйрăмах активлă 
хутшăнаççĕ. Ачасем хамăрăн тăван кĕтесе 
пĕлессине тĕрĕслекен, музыкăпа эстетика, 
ăс-тăн конкурсĕсене ытларах килĕштер-
ни сисĕнет. Çакăн пек конкурссем шăпах 
вĕсем шкула епле хатĕррине те кăтартса 
параççĕ.

Ача сачĕсенчи вĕрентÿпе воспитани па-
халăхĕн шайне республика тата Раççей 
шайĕсенчи тĕрлĕ конкурса хутшăнса мал-
ти вырăнсене çĕнсе илни те кăтартать. 
Çапла иртнĕ çул «Путене» ача сачĕ вĕренÿ 
организацийĕсен пĕтĕм Раççейри  уçă 
смотр-конкурсра çĕнтерÿçĕ-лауреат ятне 
çĕнсе илчĕ. Кунсăр пуçне çĕнĕлĕхсемпе 
çыхăннă вĕренÿ программисене пурнăçа 
кĕртсе пыракан чи лайăх ача сачĕсен 
йышне кĕме пултарса Чăваш Республи-
кин Пуçлăхĕн 200 пин тенкĕлĕх грантне те 
илме тивĕç пулчĕ.

Кăçал «Солнышко» ача сачĕ «Гордость 
отечественного образования» конкурсăн 
çĕнтерÿçĕ-лауреачĕ пулма тивĕçрĕ, – ка-
ласа парать Зоя Дипломатова.

Район администрацийĕ çулсеренех ача 
сачĕсенчи условисене лайăхлатса пыма 
тăрăшать. Пĕлтĕр акă «Незабудка» тата 
«Мечта» ача сачĕсенче хутса ăшăтмалли 
тытăма çĕнĕ хурансем вырнаçтарса çĕнет-
нĕ. Çакна валли район бюджетĕнчен пурĕ 2 
миллион та 800 пин ытла тенкĕ тăкакланă. 

Паллах, пысăк ĕçсене пур çĕрте те 
харăсах туса ирттерме çук, çавăнпа та 
кашни çулах çĕнĕ вĕренÿ çулне хатĕрлен-
се  ача сачĕсен коллективĕсем вак-тĕвек 
юсав ĕçĕсем пурнăçлаççĕ. Ачасем хăтлă 
ушкăнсене, хăтлă картишсене кăмăлпах 
çÿреччĕр, тĕрлĕ енлĕ аталанччăр тесе 
тăрăшаççĕ.

Н. НИКОЛАЕВА.
Сён \керч.кре% районти воспитатель-

сем методика занятий. вёхёт.нче?

Çу кунĕсем – пурăнмалли çурт-йĕр строительствипе юсав ĕçĕсене 
калăпăшлă тата пахалăхлă туса ирттермелли чи лайăх вăхăт. Район хаçачĕн 
сотрудникĕ В. ШАПОШНИКОВ район администрацийĕн пуçлăхĕн çумĕпе – капи-
таллă строительство тата общество инфраструктурине аталантарассин 
пайĕн пуçлăхĕпе Алексей МАТРОСОВПА тĕл пулнă май, çак вăхăта районта 
нумай хваттерлĕ çуртсенче капиталлă юсав ĕçĕсене туса ирттерессипе ла-
ру-тăру мĕнле шайра пулни пирки каласа пама ыйтнă.

Çулсеренех сентябрĕн 27-мĕшĕн-
че Пĕтĕм тĕнчери туризм кунне паллă 
тăваççĕ. Пĕрисемшĕн туризм – вăхăта 
кăмăллă ирттерни, ют çĕршывра пул-
са курса унти культурăпа тата паллă 
вырăнсемпе паллашни. Теприсемшĕн, 
турфирма ĕçченĕсемшĕн, музейсемпе 
гостиница ĕçченĕсемшĕн тата экскур-
соводсемшĕн – çул çÿреври çынна хăт-
лă та меллĕ условисем туса парассипе 
çыхăннă кулленхи ĕç.

Чăвашстат даннăйĕсем тăрăх, Чăваш 
Республикинче 2017 çулта пурĕ 99 тур-
фирма ĕçленĕ. Вĕсен услугисемпе пурĕ 
41,9 пин çын усă курнă. Çынсене вĕсем 
17,5 пин турпакетпа пурĕ 1008,3 млн 
тенкĕлĕх тивĕçтернĕ.

Туристсен 51 проценчĕ ют çĕршыва  
каяссине суйласа илнĕ. Ытларăхшĕ 
Турци (53 процент), Пĕрлештернĕ Араб 
Эмирачĕсене тата Таиланда суйласа 
илнĕ, Кипрпа Тунисра пулса курнисем 
те сахал мар. Европа çĕршывĕсене ка-
якансем ытларахăшĕ Греци, Испани, 
Итали, Болгари тата Чех Республикине 
кăмăллани палăрать.

Раççей çĕршывĕнчи туризма турист-
сен 49 проценчĕ суйланă. Ытларахăшĕ 
Краснодар крайне, Крыма тата Мари 
Эл Республикине кăмăллани сисĕнет. 
Чăваш Енре10,5 пин çын каннă. Кунсăр 
пуçне пирĕн республикăна ытти турфир-
ма урлă 7,6 пин çын канма килнĕ.

Чăваш Ен те туристсемшĕн илĕртÿл-
лĕ. Раççей Культура министерствин 
даннăйĕсем тăрăх, 2017 çулта пирĕн 
республика территорийĕнче культура 
еткерлĕхĕн 503 объекчĕ тата археологи 
еткерлĕхĕн 176 объекчĕ  шутланнă. Ре-
гион историре тарăн йĕр хăварнă пал-
лă çынсен ячĕсемпе те пуян: Прокопий 
Ефремов, Василий Чапаев, Николай 
Ашмарин, Андриян Николаев, Геннадий 
Волков тата ыттисем те.

Муркаш районĕ те илĕртÿлĕх енĕпе, 
кăсăклă вырăнсем пуррипе чухăн мар. 
Туризма лайăх шая çĕклесе аталанта-
расси пĕр кунта пулмасть, уншăн тĕр-
лĕ сферăра тимлекен çынсем тăтăш 
тăрăшни кирлĕ: культура ĕçченĕсем, 
таврапĕлÿçĕсем, чиновниксем, вĕренÿ 
сферинче ĕçлекенсем... 

Вĕренÿ тенĕрен, виçĕм çул районти 
Ача пăча пултарулăх çурчĕ район тер-
риторийĕнче туристсен икĕ маршрут-
не йĕркелесе пысăк ĕç пурнăçларĕ. Ун 
чухне пултаруллă ушкăн республика 
пуçлăхĕн 200 пин тенкĕлĕх грантне 
çĕнсе илчĕ. Çавна май районти шкул 
ачисем район территорийĕнче пурĕ 66 
вĕренÿ экскурсийĕнче пулнă тата район 
тулашĕнчи 13 экскурсие çитсе килнĕ.

Ача-пăча пултарулăх çурчĕ респу-
бликăра пурнăçланакан «Развитие 
детского туризма» проектăн пилот пло-
щадки пулма тивĕçнĕ. Çапла вара мур-
кашсем туризмпа çыхăннă республика 
шайĕнчи конкурссене те хутшăнаççĕ, 
икĕ çул умлă-хыçлă малти вырăнсене 
йышăннă. Ача-пăча туризмне аталан-
тарассинче Александр Сытин, Игорь 
Семенов, Татьяна Ермакова, Ирина Ми-
халкина, Наталья Борзаева тата ытти 
педагог чылай тăрăшнине палăртрĕ 
пултарулăх çурчĕн директорĕ Алевтина 
Рожкова. Ачасене кăсăклантарма пул-
тарсан, тен Муркаш районĕнчи туризм 
та çÿллĕрех шая çĕкленĕ.

Сăмах май, çĕршыври тĕрлĕ инфор-
маци агентствипе официаллă сайтсем 
Чăваш Ен туризма аталантарма феде-
раци укçи-тенкине тивĕçессине палăр-
таççĕ. «Чувашия – сердце Волги» инве-
стици проектне финансласси çитес виçĕ 
çулта 2 миллиард ытла тенкĕ чухлĕ пул-
малла. 

Н. НИКОЛАЕВА 
хатĕрленĕ.

Ыран _ П.т.м т.нчери 
туризм кун.

Чёваш Ен те 
туристсемш.н 
ил.рт\лл.
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Хальхи вăхăтра ĕçсĕрлĕх çамрăксем 
хушшинче аслă ÿсĕмрисенчен нумайрах. 
Анчах та çулсем кайнăçемĕн ĕç тупма 
йывăртарах тенине час-часах илтме пу-
лать. Раççей ĕç тата социаллă аталану 
министрĕ Максим Топилин массăллă ин-
формаци хатĕрĕсене панă интервьюсен-
че палăртнă пек, сăлтавĕ çул ÿсĕмĕнче 
мар, специалист хальхи вăхăтри тре-
бованисене тивĕçтерме пултарнинче. 
Çавăнпа тăтăшах вĕренмелле тата çĕнĕ 
технологисене алла илмелле. Хăй патĕн-
че тухăçлă ĕçлекен ăста специалиста 
нимĕнле ертÿçĕ те унăн çул ÿсĕмĕшĕн 
кăна кăларса ямасть. Хальхи вăхăтра 
ĕçлеме пултаракан ÿсĕмри граждансен 
шучĕ иртнĕ ĕмĕрĕн 90-мĕш çулĕсенчи 
демографи «шăтăкне» пула чакса пы-
рать. Ку пулăм вара аслă çулсенчи çын-
сене нумайрах вăхăт ĕçлеме май парать.

2018 çулхи августăн 29-мĕшĕнче Раççей 
Федерацийĕн Президенчĕ Владимир Пу-
тин тÿрĕ эфирта тухса калаçрĕ. Хăйĕн 
сăмахĕнче вăл пенсие тухма хатĕрлене-
кен ÿсĕмри çынсем ĕç çухатас хăрушлăх 
пурришĕн пăшăрханнине палăртрĕ. Çав-
на май вăл ĕç рынокĕнче аслă ÿсĕмри 
граждансен интересĕсене хÿтĕлес тĕл-
левпе хушма гарантисем пăхса хума ый-
трĕ. Çавăнпа та «пенсичченхи ÿсĕм» тесе 
пенсие тухичченхи пилĕк çула палăртса, 
куçăм тапхăрĕнче çак вăхăтри граждан-
сем валли «мерăсен пакетне» йышăнма 
сĕнеççĕ.

Чăваш Ен Ĕç министерстви ĕç рынокĕн-
че аслă ÿсĕмри граждансен интересĕсе-
не хÿтĕлес тĕллевпе ятарлă мерăсем 
йышăнчĕ. Чăваш Республикин Мини-
стрсен Кабинечĕн 2018 çулхи августăн 
10-мĕшĕнчи 569-р номерлĕ йышăнăвĕпе 

2018 – 2020 çулсем валли пенсиччен-
хи ÿсĕмри граждансен социаллă гаран-
тийĕсемпе ĕç прависене пурнăçлассине 
тивĕçтерессипе мероприятисен планне 
çирĕплетнĕ.

 Планпа килĕшÿллĕн республикăра çак 
мерăсене пурнăçлаççĕ:

– пенси çулĕнчи тата пенсичченхи 
ÿсĕмри пур гражданина пулăшу ыйтнине 
кура çынсене ĕçпе тивĕçтерес сферăри 
патшалăх услугисен переченĕнчи пур 
услугăпа та тивĕçтереççĕ. Пенсичченхи 
ÿсĕмри граждансем ĕçе вырнаçнин мони-
торингне тăтăшах ирттереççĕ. 2018 çул 
пуçланнăранпа ĕçпе тивĕçтерекен служ-
ба органĕсене пенсичченхи ÿсĕмри 1037 
çын ĕç тупассипе пулăшу ыйтса пынă, 
вĕсенчен 701 çынна (67,5 процент) ĕçпе 
тивĕçтернĕ, 51 çын професси пĕлĕвне 
илнĕ тата урăх профессие алла илнĕ. 
Пенси ÿсĕмĕнчи 710 çынран 566 çынна 
ĕçпе тивĕçтернĕ (79,7 процент);

– ĕçпе тивĕçтерекен центрсенче аслă 
ÿсĕмри çынсене ĕçе вырнаçтарасси-
пе тимлекен справкăпа консультаци 
пункчĕсене  йĕркеленĕ, çав граждансен 
ĕç прависене пурнăçлас ыйтупа «хĕрÿ 
лини» телефонĕ ĕçлет;

– çынсен çул ÿсĕмне кура вĕсен ĕç пра-
висемпе ирĕкĕсене чикĕлемелле марри-
пе çыхăннă пирки ĕç паракансемпе кана-
шлусем иртеççĕ. 

Хăйĕн сăмахĕнче Раççей Президенчĕ ĕç 
паракансене патшалăх пулăшăвĕ памал-
лине те палăртрĕ. Пенсичченхи ÿсĕмри-
сем ĕç вырăнĕнче малалла та ĕçлес тата 
ĕç рынокĕнче хăйсен конкурентлăх шай-
не ÿстерес шутпа урăх профессие алла 
илессипе тата квалификацие ÿстерес 
тĕллевпе вĕренме пултараççĕ. 

Çавăн пекех пенсичченхи ÿсĕмри граж-
дансем, ытти ÿсĕмри ĕçсĕр граждансем-
пе танлаштарсан, ĕçсĕррисене паракан 
пособие пысăкрах калăпăшпа – 11280 
тенкĕ илме пуçлĕç.

Пенси тытăмĕнчи улшăнусене анлăн 
сÿтсе явнă май, Чăваш Ен Правительстви 
аслă ÿсĕмри çынсене ĕçе вырнаçтарас 
тĕллевпе палăртнă мерăсене вăйлатса 
пырать.

Чăваш Республикин Ĕç тата социаллă  
аталану министерствинче черетлĕ ĕçлĕ 
канашлура аслă ÿсĕмри çынсен ĕç ус-
ловийĕсен хăйнеевĕрлĕхне сÿтсе явнă. 
Вĕсем пуян опытлă, тарăн пĕлÿллĕ тата 
вĕсен ĕçри хăнăхăвĕсем те йĕркеленнĕ. 
Çапах та вăй хурса ĕçлеме вĕсене йы-
вăртарах. Хальхи вăхăтра ĕçпе тивĕçте-
рекен центрсенче шăпах çак категорие 
кĕрекен граждансене тивĕçтерекен ва-
кансисен бази пур, вăл аслă ÿсĕмрисене 
ĕç тупма пулăшать. Пенсие тухнă тата 
пенсичченхи ÿсĕмри çынсем валли ытла-
рах ыйтакан вакансисем çаксем: сутуçă, 
кухня ĕçченĕ, медицина ĕçченĕ, хуралçă, 
уборщик тата ыттисем. Аслă ăрурисене 
ĕçе вырнаçма май паракан тепĕр фактор 
– професси вĕрентĕвне тата урăх про-
фессие алла илмелли мелсене йĕркеле-
ни.

И. ДИМИТРИЕВА, 
«Етĕрне районĕнчи ĕçпе 

тивĕçтерекен центр» хысна 
учрежденийĕн директор çумĕ. 

Редакцирен. Ĕнер РФ Патшалăх Думи 
юлашки виççĕмĕш вулавпа пенси умĕнхи 
çынсене ĕçе илменшĕн е ĕçрен кăларса 
янăшăн уголовлă майпа ответ тыттарасси 
çинчен саккун йышăнчĕ.

,=пе тив.=терекен центрта

Пенсичченхи \с.мрисене _ 
пысёк тимл.х

Обществёлла организацисенче

Т.л пулу _ чун 
у==и

 Сентябрĕн 20-мĕшĕнче районти тĕп би-
блиотека  залĕнче куç курманнисен обще-
ствăлла организацийĕн районти уйрăмĕн 
членĕсем пухăнчĕç. Вĕсем уйăхсерен тĕл 
пулу ирттересси – ырă йăлара. Ку хутĕнчи  
мероприятие РФ Пенси фончĕн Шупашкар 
районĕнчи уйрăмĕн ертÿçин çумĕ Эдуард 
Филиппов хутшăнчĕ. Вăл пенси реформи-
пе çыхăннă самантсем çинче чарăнчĕ. Тĕл 
пулăва пухăннисен ку тĕлĕшпе ыйту сахал 
мар тупăнчĕ.

Çавăн пекех мероприятие социаллă хÿт-
лĕх пайĕн ертÿçи В. Аникина, социаллă 
пулăшу центрĕн ертÿçи О. Иванова тата-
центрăн вăхăтлă пулăшупа тивĕçтерекен 
пай  ертÿçи С. Илларионова хутшăнчĕç.

Обществăлла организацин районти пайĕн 
ертÿçи Анастасия Михайлова  организацин 
пĕтĕмĕшле ĕçĕ-хĕлĕпе, çитес вăхăтри ме-
роприятисемпе  паллаштарчĕ. Çавăн пекех 
вăл ыттисемпе «Наша жизнь» тата «Школь-
ный вестник»  журналсене  тишкерчĕ, унта 
та сÿтсе явмалли сахал мар пулчĕ.     

     Кĕçех ватă  çынсен кунĕ çитнĕ май, 
библиотекарьсем «Золотая осень  жизни» 
кĕнеке куравĕ йĕркеленĕ. Аслă ăрури çын-
семшĕн кăсăклă издани чылай пухса хатĕр-
ленĕ. Мероприятие хутшăнакансем тĕрлĕ 
конкурспа викторинăра вăй виçрĕç, шахмат 
вăййине кăмăллакансен хăйсен тупăшăвĕ 
пулчĕ.  

Хамăр инф.   

Ял хуçалăх предприятийĕсенче 
выльăх-чĕрлĕх фермисене хĕле хатĕрле-
нине тĕрĕслекен ушкăн Суворов ячĕпе 
хисепленекен хуçалăха çитсе курчĕ. Чи 
малтанах правленине çитнĕ май,  кун-
та выльăх-чĕрлĕх отраслĕ çине пысăк 
тимлĕх уйăрни палăрчĕ. Хуçалăх ертÿçи 
Алексей Воробьев тата ытти специалист 
аякри тăрăхри ăратлă выльăх ĕрчетесси-
пе ĕçлекен хуçалăха  кайма хатĕрленнине 
палăртрĕ.

Хуçалăх зоотехникĕ Галина Васильева 
(сăн ÿкерчĕкре сулахайри) хĕле хатĕр-
ленесси епле пынипе паллаштарчĕ.  Ĕне 
фермине çитсе курнă май, чи малтанах  
хуçалăх çĕнĕ технологипе анлăн ĕçле-
се пыни курăнчĕ. Картиш тăршшĕ майлă 
шурă  вăрăм михĕсене выльăх валли тĕр-
лĕ хутăшпа тĕш тырă тултарнă.  Хуçалăх 
энерги  перекетлеме май парассипе тата 
выльăх апатне пысăк пахалăхпа хатĕрлес-
сипе тĕллевлĕ тăрăшни курăнать.  

Территоринче ĕçлекен сахал марччĕ, 
юсавçăсем те пур,  ĕне сăвакансем те са-

ланса пĕтменччĕ,  апат турттарассипе те 
тимлеççĕ. Ĕç условийĕсем  тивĕçлĕ шай-
ра пулнăран,  фермăра çамрăксем те тим-
леççĕ. Фермăра виçĕ трактор ĕçлет.  Пĕр-
лехи тăрăшулăха пăхма кăмăллă. Ферма 
ертÿçи Валентина Макарова (сылтăмри) 
каланă тăрăх, ĕçлекенсем енĕпе йывăр-
лăх çук, кадрсем çителĕклĕ.   

Выльăх умĕнче тĕп апатпа хушма апат  
кирлĕ чухлĕ. Рацион тивĕçлĕ шайра пул-
нипе сăвăм та пĕчĕк мар.  Ферма ертÿçи  
пĕтĕмĕшле ĕç-хĕлпе паллаштарнă май,  
пĕр ĕне пуçне тивекен пĕр талăкри вăтам 
сăвăм 19,2 килогрампа танлашнине 
палăртрĕ.

Ферма территорийĕнче тирпейлĕ, çурт-
йĕре шуратнă. Хăш хуçалăха тата мĕнле 
объекта çитнине тÿрех пĕлме пулать, йăл-
тах тивĕçлĕ шайра çырнă.  Хĕле хатĕрле-
нессин юлашки тапхăрĕ пырать. Выльăх 
апачĕ енĕпе хуçалăх йывăрлăх туймасть, 
унчченхи çул янтăлани те чылай.

Чкалов ячĕпе хисепленекен хуçалăх 
ĕçченĕсем те япăх мар тăрăшни курăнать. 

Ферма территорийĕ пысăк пулин те, 
тирпейлĕ, сарайсем çутă та хăтлă, 
выльăх-чĕрлĕх таса. Хуçалăх бухгалтерĕ 
Надежда Никитина хуçалăх ĕçĕпе кĕскен 
паллаштарчĕ. Кунта юсав ĕçĕсене вăхăтра 
ирттернĕ, çурт-йĕре дезинфекциленĕ. 
Кăçал выльăх-чĕрлĕхе кĕтĕве кăларман, 
вĕсене ешĕл апат çулса параççĕ. 

Хуçалăх ертÿçи Павел Ефимов  каланă 
тăрăх, пĕтĕмĕшле илсен, хуçалăх хĕл 
кунĕсене кĕтсе илме хатĕр, утă-улăм, 
тырă çителĕклĕ янтăланă. Хушма апат 
кÿрсе килнине, валеçсе панине ертÿçĕ хăй 
шута илсе тăрать. 

 Ĕнесен ытларах пайĕ кĕркуннехи-хĕл-
лехи тапхăрта пăрулать. Пĕр ĕнерен сĕт 
суса илесси, иртнĕ çулхи çак тапхăртипе 
танлаштарсан, ÿснĕ.  

– Мĕнле ĕçлесе пырасси, тупăш илесси 
йăлтах кадрсенчен килет. Кашни çыннăн 
хăйĕн ĕçĕнче ответлăха туймалла, – терĕ 
Павел Ефимов хуçалăх ĕçĕ япăх мар ата-
ланнине палăртса.   

Ильич ячĕпе хисепленекен хуçалăх 
та хĕле хатĕрленессипе тăрăшать. Фер-
ма ертÿçи Валентина Аврамова  каланă 
тăрăх, сарайсене дезинфекциленĕ, 
юсав ĕçĕсем пыраççĕ. Хуçалăх зоотех-
никĕ Дина Тимофеева фермăра ĕçле-
кенсем çителĕксĕрри тĕп чăрмав пулни-
не палăртрĕ.

«Ударник» хуçалăхăн Йÿçкассинчи 
фермине те çитрĕмĕр, анчах та ответлă 
ĕçченсене тĕл пулма май килменнипе  
унти ĕç-хĕлпе паллашма тÿр килмерĕ. 

Ĕç ушкăнĕн членĕсем – район админи-
страцийĕн экономика пайĕн  АПК енĕпе 
ĕçлекен тĕп эксперт специалисчĕ Татьяна 
Павлова, ăратлăх енĕпе ĕçлекен  район-
ти зоотехник Ирина Михайлова – хăш-пĕр 
çитменлĕхе пĕтермеллине,  сĕнÿсене 
шута илмеллине палăртса хăварчĕç.

Р. ИЛЛАРИОНОВА. 

Х.ле хат.рленсе

Кадрсенчен нумай килет

Район администрацийĕн 2018 çулхи 
сентябрĕн 5-мĕшĕнчи 968-мĕш номерлĕ 
йышăнăвĕпе çаксене район администра-
цийĕн Хисеп грамотипе наградăланă:

1. Обществăлла финанссене ертсе пы-
рассин информаци системине аталантар-
ма тÿпе хывнăшăн тата професси уявĕ _ 
Финансист кунĕ ячĕпе:

_ Владимир Валерьевич ПОПОВА, 
район администрацийĕн тĕп эксперт 
специалистне.

2. Ял хуçалăх производствинче нумай 
çул хушши тÿрĕ кăмăлпа вăй хунăшăн:

_ Венера Александровна АНИСИ-
МОВĂНА, «Путь Ильича» агрофирмăн 
пăру пăхаканне;

_ Елизавета Ивановна КОСТИНĂ-
НА, «Путь Ильича» агрофирмăн выльăх 
апачĕ енĕпе ĕçлекен комплекс пуçлăхĕн 
çумне.  

Райадминистрацире

Хисеп грамотипе 
наградёланё

Раççей «Новости» информаци агентстви 
пĕлтернĕ тăрăх, водительсене малашне 
хăйсен автомашинисем валли çĕнĕ реги-
страци номерĕсене пама пуçлаççĕ. Вĕсем 
хальхисенчен калăпăшĕпе те, формипе те 
улшăнса тăраççĕ.

Çĕнĕ йышши номерсене 2019 çулхи ян-
варĕн 1-мĕшĕнчен тытăнса пама пуçла-
малла. Çак çĕнĕлĕхĕн пуçаруçи – РФ 
Шалти ĕçсен министерствин çул-йĕр 
хăрушсăрлăхĕн наука центрĕ. Ку сĕнÿпе 
вăл 2016 çултах тухнă пулнă.

Палăртнă тăрăх, мотоциклсен çĕнĕ но-
мерĕсем 245х160 мм калăпăшран 190х145 
мм калăпăша çити пĕчĕкленеççĕ. Номер-
сене малашне макси-скутер хуçисен те 
илмелле пулать. Ют çĕршывсен дипло-
мати сотрудникĕсен мотоциклĕсем çинчи 
регистраци знакĕсем хĕрлĕ пулаççĕ. Япо-
ни тата Америка çĕршывĕсен транспорт 
хатĕрĕсен номерĕсем 290х170 калăпăшлă 
пулĕç. Спорт тата ретро автомашинăсен 
номерĕсенче «С» тата «К» саспалли 
хушăнĕ.

Водительсене п.лме

Автомашинёсен 
=.н. номерсем 
пула==.
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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,% 54822? 
Ха=ат юнкунсерен тата шёмат-
кунсерен тухать?
Номер дежурнёй.
Н?Н? Николаева?
Пичете панё 25?09?2018 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 17 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 17 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4432?

Среда Четверг Пятница
Местное время

Облачность %

Явления погоды

Температура

Давление
Ветер
Порывы

Направление

    Объявления /  П.лтер\сем

Суббота
Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, 
ЩЕБЕНЬ. Доставка. 

        Тел. 8-903-065-60-58.            33-44.

   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.                                                                   2-10.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       20-43?

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.                               13-20. 

ПРОДАЮ% ПЕСОК: ОПГС 
(ГРАВМАССА): ПГС: ЩЕБЕНЬ: 

КЕРАМЗИТ и др? 
ДОСТАВКА из  с? МОРГАУШИ? 
НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?     1-10?

Продаю: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 

Доставка. 
Тел. 8-919-650-96-68.        7-8.

ГИБДД п.лтерерт

Районта _ «хёрушсёрлёх эрни» 

 Çак эрнере Муркаш район территорийĕнче çул-йĕр çинче хăрушсăрлăхпа 
тивĕçтерес тĕллевпе «хăрушсăрлăх эрни» пырать. Ку – ăнсăртран мар: çулсере-
нех вĕренÿ çулĕн пуçламăшĕнче ачасем хутшăннипе пулса иртекен инкексен шучĕ 
палăрмалла ÿсет.

Муркаш район территорийĕнче иртнĕ 8 уйăхра ачасем хутшăннипе çул-йĕр çинче 
3 инкек пулса иртнĕ, вĕсенче 4 ача суранланнă. Иртнĕ çул вара ача вилни те пулнă.

Çавăнпа та çакăн пек хăрушă инкексем ан пулччăр тесе патшалăх çул-йĕр ин-
спекцийĕн районти уйрăмĕн инспекторĕсем район администрацийĕн вĕренÿ пай-
ĕпе пĕрле «хăрушсăрлăх эрнине» ирттерме шутларĕç. Тĕп тĕллевĕ – ачасене пĕчĕ-
кренех çул-йĕр хăрушсăрлăх правилисене пăхăнма хăнăхтарасси, вĕсене шута 
хума вĕрентесси.

Çак акци вăхăтĕнче инспекторсем шкулсене кăна мар, ача сачĕсене те çитсе 
калаçусемпе тĕрлĕ конкурс-викторина ирттерме тăрăшаççĕ. Акă иртнĕ кунсенче 
«Солнышко» ача садĕнче тата унăн «Елочка» структура подразделенийĕнче çул-
йĕр хăрушсăрлăх правилисене пĕлекенсен викторини ăнăçлă иртрĕ. Çĕнтерÿçĕсе-
не дипломпа хавхалантартăмăр, ачасене çул-йĕр çинчи тĕп паллăсемпе курăмлă 
мелпе паллаштартăмăр. Вĕсем кăсăклансах итлеççĕ, ăнланаççĕ. Çавăнпа та ашшĕ-
амăшĕн те çул çинче ачана правилăсене пăхăнма кунсерен хăнăхтарса пымалла.

С. ИВАНОВ, 
патшалăх çул-йĕр хăрушсăрлăх инспекцийĕн  районти тĕп инспекторĕ.

Продаю: Гравмассу. 
Бой кирпича. Песок. 
Щебень. Доставка. 

Тел. 8-905-028-22-25.    4-10. 

Мён С.нт.рти вётам  шкул коллектив. кунта рабочи пул-
са .=лен. 

Сергей Александрович
ТРОФИМОВ 

вилсе кайнё пирки унён тёван.семпе п.рле тарённён хур-
ланни =инчен п.лтерет?

ОКНА И ДВЕРИ
от 3800 руб./ кв.м.
Пенсионерам _

скидки!
Тел. 8-927-844-78-11.                                                                                                                                 
                                                                     6-10?

Фундамент: кирпичная клад-
ка: кровля любой сложности? 
Деревянные дома и бани: от-
делка домов сайдингом? Про-
ект: смета бесплатно? Тел? 
8-927-865-60-00: 8-937-940-80-55? 

4-5?
* * *

ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ: РЕЧ-
НОЙ: ГРАВМАССА: ЩЕБЕНЬ: 
БОЙ КИРПИЧА: ГРУНТ: НАВОЗ и 
т?д? Доставка по Моргаушскому 
району от 1 до 20 тонн? НЕДО-
РОГО? Тел? 8-905-345-96-62?    5-6?

* * *
Заборы: ворота: навесы? На-

дежно: быстро: дешево: ка-
чественно? Благоустройство 
заброшенных участков? Тел? 8-937-
942-87-85?                                                                                                                                                                      5-10?

* * * 
В кафе «Юмарт»  (д? Юнгапоси: 

АЗС «Ирбис») требуются% повара: 
кассиры: кухонные работники? 
Полный соцпакет? Трудоустрой-
ство по ТК? Тел? 8-937-377-74-17: 
8-960-075-05-26?                             2-5?

На постоянную и на вре-
менную работу требуют-
ся мебельщики? Можно 
учеником? З/п сдельная? 
Тел? 8-905-342-10-95?   4-5?

* * * 
Продаю сено: солому 

в тюках? Есть достав-
ка? Тел? 8-927-858-62-86?                                                                                                                                 
                                        2-5?

* * *
Доставка% песок: ОПГС: 

чернозем: навоз перег-
ной: бой кирпича: ас-
фальтная крошка? Тел? 
8-987-668-79-67?              2-3?

* * *
Продаю мелкий карто-

фель? Тел? 8-927-866-15-
00?                                               2-2?

* * *
Январьте тата февраль-

те пёруламалли .несем 
сутатёп? Тел? 8-905-029-65-
59?                                       2-2?

* * *
Услуги мини-экскава-

тора? Ширина ковша _ 
30: 40: 50 см?: глубина 
_ 2:7 м?  Канализация: 
водопровод под ключ? 
Час работы _ 1000 руб? 
+ доставка? Работаем с 
организациями по без-
наличному расчету? Тел? 
8-927-847-85-59: 8-962-
599-04-70?    

* * *
Май уйёх.нче п.ррем.ш 

пёруламалли хура-шурё 
тынашки сутатпёр? Тел? 
8-927-994-96-62? 

* * *
11 уйёхри чупнё хура-хё-

мёр тынашки сутатпёр? 
Тел? 8-927-666-86-57?

* * *
Продаю картофель до-

машний: крупный и семен-
ной: разные сорта? Тел? 
8-927-665-01-85? 

* * *
Февральте пёруламалли 

шурё-хура т.сл. тынашки 
сутатпёр? Тел? 8-965-688-
18-43?

* * *
Январьте пёруламалли 

хура-шурё т.сл. тынашки-
сем тата февраль уйёх.- 
нче улттём.ш пёрула-
малли х.рл. т.сл. .не 
васкавлё сутатёп? Тел? 
8-927-666-71-01?

* * *
Продаю дойную козу? 

Тел? 8-906-130-19-85? 

ПРОДАЮ: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, БОЙ 
КИРПИЧА, ТОРФ. 

Тел. 8-996-949-09-54.  6-7.

Продаю%  Гравмас-
су? Песок? Бой кир-
пича? Конский навоз? 
Доставка? Тел? 8-906-
380-12-36?        9-11?

* * * 
Куплю скотину до-

рого% КОРОВ: БЫЧ-
КОВ: ТЕЛОК: ВЫНУЖ-
ДЕННЫЙ ЗАБОЙ? Тел? 
8-961-345-77-89?   15-25?

* * * 
Куплю коров: бычков от 

месяца: телок? Дорого? Тел? 
8-917-077-47-35?                4-5?

* * *
Куплю коров, бычков, 

телок, молочных те-
лят, баранов, овец. Тел. 
8-905-341-69-25.          6-10.

* * *
Продается земельный 

участок пл? 28 соток под 
строительство жилого 
дома в с? Б? Сундырь? 
Имеются газификация: 
электрофикация: водо-
снабжение? Тел? 8-906-
387-66-97?                                      5-5?

* * *
Ядринский мясоком-

бинат принимает от на-
селения КРС? Тел? 8-903-
065-58-68: 8-937-373-67-41?                                                                                                                                 
                                          2-2?

* * *
Март уйёх.нче пёрула-

малли хура-шурё т.сл. 
тата шупка хёмёр т.сл. 
тынашкисем сутатёп? 
+урлатри ял.? Тел? 8-919-
660-61-22? 

* * *
ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХ-

ТУ: БЕТОНЩИКИ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКИ, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. З/п 55-65 тыс. руб. 
Проживание, спецоде-
жда, питание. Тел. 8-937-
957-53-45. Оксана.       1-2.

* * *
Продается кирпичный 

дом с отделкой пл. 150 
кв.м. в с. Александров-
ское. Зем. участок 20 сот. 
Имеется гараж, произв. 
помещения и баня. До-
кументы готовы к прода-
же.  Тел. 8-917-674-46-24, 
Ирина. 

* * *
Октябр.н 1-м.ш.нчен 

Калайкасси ял.нче =ём 
арман. .=леме пу=лать? 
Кашни кун ирхине 7 сехе-
трен пу=ласа .=лет? Тел? 
8-905-198-19-01?           1-2?

АДВОКАТ. 
Тел. 8-927-860-08-22.  2-10.

ОКНА: ДВЕРИ: ПОТОЛКИ?
Тел? 8-962-599-65-62            4-10?

Низкие цены, высокое 
качество топлива. 

АЗС «Лига» ждет вас  
круглосуточно 

по адресу: с.Моргауши,
ул. 50 лет Октября, 23 

(за магазином «Магнит»).  

2019 çулхи кану тата уяв кунĕсен графикне çирĕплетнĕ. Документа РФ Прави-
тельствин сайтĕнче пичетленĕ. Январĕн 5 тата 6-мĕшĕсенчи уяв кунĕсене, кану 
кунĕсене лекнĕ май, майăн 2-мĕшĕпе 3-мĕшне куçарнă (кĕçнерникунпа эрнекуна).

Тăван çĕршыв хÿтĕлевçин кунне февралĕн 23-мĕшĕнче шăматкун паллă тăват-
пăр. Çавна май ун чухнехи кану кунĕ майăн 10-мĕшне – эрнекуна куçать.

Çапла вара ĕçлекен граждансен кăçалхи декабрĕн 30-мĕшĕнчен тытăнса çитес 
çулхи январĕн 9-мĕшĕччен, май уйăхĕнче – 1-мĕшĕнчен тытăнса 6-мĕшĕччен тата 
9 –12-мĕшĕсенче канмалла пулать.

Пĕтĕм тĕнчери хĕрарăмсен кунне çĕршывра мартăн 8 –10-мĕшĕсенче, Халăх 
пĕрлĕхĕн кунне ноябрĕн 2 – 4-мĕшĕсенче уявлатпăр. Раççей кунĕнче – июнĕн 
12-мĕшĕнче те (юнкун) канатпăр.

2019 =ул

Уяв кану кун.сем паллё

    Объявления /  П.лтер\сем
Апрельте п.ррем.ш пёруламалли 

хура-шурё т.сл. .не тата  3 уйёхри 
вёкёр сутатпёр? Тел? 8-927-866-31-35?

* * *
Воротынский мясокомбинат заку-

пает% бычков: телок: коров: телят? 
Цена договорная? Приезжаем сами?  
Тел? 8-937-951-19-03?                   1-10?

+улталёкри т.кс.м х.рл. тынаш-
ки сутатёп? Тел? 8-927-863-66-62?

* * *
Продаю дом: в доме газ: вода: ка-

нализация* мотоцикл ИЖ-Юпитер с 
люлькой 1972 г?в?: швейные маши-
ны? Тел? 8-987-664-29-38?

Сентябрĕн 26-мĕшĕ – Раççей çар историйĕн паллă кунĕ. 1914 çулхи сентябрĕн 
26-мĕшĕнче вырăс çарĕсем Николай Иванов генерал ертсе пынипе Галици патĕнчи 
çапăçура Австро-Венгри çарне çапса аркатнă. Пĕрремĕш тĕнче вăрçи пуçлансанах 
хăйĕн территорийĕнче пысăк çухату тÿснĕ май, Австро-Венгри текех хăй тĕллĕн 
калăпăшлă наступлени операцийĕсем ирттерме пултарайман.

Пир.н календарь

Австро-Венгри =арне аркатнё


