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П.рлехи вёй ялсене хёт к.ртет
«Наци проекч.сем _ Муркаш район.нче»

 Кашни проект ырă малашлăха шанта-
рать. Çакна хăйĕн сăмахĕнче район ад-
министрацийĕн капиталлă строитель-
ство тата обществăлла инфраструктура 
аталанăвĕ пайĕн ертÿçи Сергей Степа-
нов та палăртсах хăварчĕ:

– Наци проекчĕсемпе килĕшÿллĕн стро-
ительство тата юсав ĕçĕсем районта ан-
лăн пурнăçланса пыраççĕ. Çак ĕçсене хут-
шăнакансен пĕрлехи тăрăшулăхĕ ялсене 
çĕнĕ хăт кĕртни паян никама та иккĕлен-
термест. Ку вăл – ыранхи пурнăç никĕсĕ. 
Ыррине шанса ĕçлемелли те хальлĕхе 
чылай-ха, – терĕ «Волга» – Вăрăмой» ав-
тоçула юсакансем патĕнчен таврăннă май 
Сергей Алексеевич. Асăннă çул тăршшĕ 
3,3 километр. Ăна юсама 18 миллион тенкĕ 
уйăрнă. Юсав ĕçĕсене «Тусдорстрой» под-

ряд организацийĕ пурнăçлать (пĕрремĕш 
сăн ÿкерчĕкре). Сторительсем хăйсен 
ĕçне кăçалхи августăн 30-мĕшĕ тĕлне 
вĕçлеме палăртаççĕ.

Район центрĕнче «Пурăнмалли çурт-йĕр 
тата хула таврашĕ» наци проекчĕ шайĕн-
че иртнĕ çул вăй илнĕ ĕç вăл – Çĕнтерÿ 
паркне (иккĕмĕш сăн ÿкерчĕкре) тир-
пей-илемпе хăт кĕртесси. Пĕрремĕш та-
пхăрта асăннă ĕçсене пурнăçлама 7 млн 
тенкĕ усă курнă. Ку ĕçĕн иккĕмĕш тапхăрĕ 
кăçал пурнăçланмалла. Парка тирпей-и-
лем кĕртессипе «Наследие» НПП» обще-
ство ĕçлет. Наци проекчĕпе кунти ĕçсене 
вĕçлеме кăçал валли уйăрнă 4 млн тенкĕ 
укçапа строительсен парк территорине 
электричество кĕртмелле, парк тавра çĕнĕ 
карта тытмалла. Ку ĕçсем паян анлăн пы-

раççĕ.
Çак проект шайĕнчех кăçал Мăн Сĕнтĕр-

ти «Çĕнтерĕве – 40 çул» парк территорине 
тирпей-илем кĕртессин пĕрремĕш тапхăрĕ 
иртĕ. Кунта пĕтĕмпе 22 миллион тенкĕлĕх 
ĕçсем пурнăçлама палăртнă. 

Районта пурнăçа кĕрсе пыракан тепĕр 
наци проекчĕ вăл – «Вĕренÿ» нацпроект. 
Унăн шайĕнче иртнĕ çулсенче чылай ĕçсе-
не пурнăçланине палăртмалла. Çапла 
вара «Вĕренÿ» наци проекчĕпе килĕшÿл-
лĕн районта шкулсен, ача сачĕсен, спорт 
залĕсен сăн-сăпачĕ тĕпрен улшăннине ку-
ратпăр. Халĕ çак нацпроект шайĕнче Каш-
маш ялĕнче 108 ача вырнаçмалăх çĕнĕ 
шкул тăвассипе ĕçсем анлăн пыраççĕ. 
Кунта 147 млн ытла тенкĕ уйăрассине 
пăхса хунă. «Модуль» ООО строителĕсем 

шкул çуртне çĕнĕ вĕренÿ çулне хута ярас-
сипе тăрăшаççĕ. 

Ĕçлеме пуçланă тăваттăмĕш наци про-
екчĕ вăл – «Культура». Ăна пурнăçласа 
районта çулленех миллионшар тенкĕ 
тĕллевлĕн расхутланать. Нацпроект 
шайĕнче кăçал пурнăçа кĕме пуçланă 
çĕнĕ обьект шутĕнче – Ярапайкассинчи 
Культура çурчĕ. Ăна тăвассипе «Строй-
крафт» ООО тăрăшать. Вăл 150 çын вы-
рнаçмалăх пулмалла. 33 млн тенкĕлĕх 
объекта пурнăçа кĕртессипе ĕçсем 
пуçланнă ĕнтĕ.

Проект Чăваш Республикин Цифра 
аталанăвĕпе информаци политикин 
тата массăллă коммуникацисен мини-
стерстви пулăшнипе пурнăçланать.

+.н.л.хсем тата улшёнусем

Кашни сим-карттăн хуçине 
палăртаççĕ 

Июнĕн 1-мĕшĕнчен пур компанин та корпоратив 
сим-карттисене хăйсен сотрудникĕсен патшалăх услу-
гисен порталĕнчи аккаунчĕсемпе çыхăнтармалла. Ку та-
ранччен компанисем кирек мĕн чухлĕ сим-карттăпа усă 
курма пултарнă, сим-карттăна сотрудниксем çумне «çирĕ-
плетмелле» пулман. Çавна май «пĕр кун пурăнакан» фир-
мăсем хăйсем çине регистрациленĕ сим-карттăсене сак-
кунсăр майпа сарнă е вĕсене ултав тĕллевĕпе усă курнă.

Тÿлевсем – «Мир» çине 
Пенсионерсен «Мир» карттă çине куçмалли вăхăт 

вĕçленчĕ. Малашне банксем пенси укçине, уйăхсерен па-
ракан укçа тÿлевне е амăш капиталĕн тÿлевне Visa тата 
MasterCard карттăсем çине куçараймаççĕ.

Унччен Пенси фончĕ банксене «Мир» карттăна пенси-
онерсене киле çитерсе пама сĕннĕ, кунсăр пуçне ĕçлев 
срокĕ тухнă карттăсене июнĕн 1-мĕшĕччен тăсма ыйтнă. 
«Мир» карттăна алла илнĕ хыççăн унăн реквизичĕсене 
патшалăх услугисен пĕрлехи порталĕ урлă Пенси фондне 
пĕлтермелле.

Апла пулин те пенси укçине унчченхи пекех «Раççей 
почти» урлă укçан илсе тăма тата банкра ятарлă счет çин-
чен илсе тăма май пур.

Хуратул сутмаççĕ
Июнĕн 5-мĕшĕнчен пуçласа сентябрĕн 1-мĕшĕччен ху-

ратул тата унран хатĕрленĕ кĕрпене ют çĕршывсене сут-
маççĕ. Çакă хамăр çĕршывра хуратул кĕрпине кирлĕ чухлĕ 
тата унăн хакне шайлашуллă тытса тăма май памалла 
тесе шутлаççĕ. РФ Ял хуçалăх министерствинче палăртнă 

тăрăх, кăçал хуратул акнă лаптăк та пĕтĕмĕшле ÿсĕ.

Вĕлле хуртне хÿтĕлеççĕ
Июнĕн 29-мĕшĕнче вĕлле хурчĕ ĕрчетесси çинчен ка-

лакан саккун вăя кĕрет. Нимрен малтан çак саккун вĕлле 
хурчĕсене пестицидсемпе тата агрохимикатсемпе нар-
кăмшăланасран хÿтĕлеме тивĕç. 

Ял хуçалăх продукци производителĕсен уйсене имçам-
ласси пирки вĕлле хурчĕ тытакансене ик-виçĕ кун мала-
рах пĕлтермелле. Кун пирки имçамлама палăртнă уйран 
7 километрта е çывăхарах вырнаçнă ялсенче пурăнакан-
сене массăллă информаци хатĕрĕсенче пĕлтермелле, 
вĕлле хурчĕсене миçе кун хупса тытмаллине хыпарла-
малла.  

Кунсăр пуçне саккунра вĕлле хурчĕсене Раççейре реги-
страциленĕ эмел препарачĕсемпе кăна сиплеме юранине 
каланă. Кашни утарăн ветеринарипе санитари паспорчĕ 
пулмалла. Ахаль утарсене ăратлă вĕлле хурчĕ ĕрчетекен 
организацисенчен 25 километртан çывăхарах вырнаçтар-
ма юрамасть. Кунсăр пуçне вĕлле хурчĕ тытакансем пат-
шалăх тата вырăнти влаç енчен пулăшăва тивĕçме пул-
тараççĕ.

Патшалăх тĕрĕслет
Июнĕн 29-мĕшĕнче «О безопасном обращении с пести-

цидами и агрохимикатками» саккуна кĕртнĕ улшăнусем 
вăя кĕреççĕ. Вунă çул контрольлемен хыççăн вĕсене кал-
лех Россельхознадзор тĕрĕслесе тăма пуçлать.

Ведомство агрохимикатсене ют çĕршывсенчен кÿрсе 
килнине, вĕсене туса кăларассинче, сутассинче, упрас-
синче, усă курассинче, пăрахăçлассинче йĕркене пăхăн-
нине тĕрĕслесе тăрĕ. Çакна валли ятарлă система туса 

хурĕç, унта пестицидсемпе агрохимикатсем тĕлĕшпе пур 
даннăй та пулĕ.

Пурлăх хуçисене 
шырама пуçлаççĕ

Çак уйăхра влаç тата вырăнти хăй тытăмлăх органĕсем 
1990-мĕш çулсенче харпăрлăх правине илнĕ пурлăх хуçи-
сене палăртма пуçлаççĕ. Çакна валли архивсен, шалти 
ĕçсен пайĕсен, ЗАГСсен, налук органĕсен тата нотариус-
сен сведенийĕсемпе усă курĕç.

Пурлăхăн патшалăх пĕрлехи реестрĕнчи хват-
тер, пÿрт е çĕр лаптăкĕн харпăрçисем пирки калакан 
даннăйсем хальлĕхе тулли мар. 1990-мĕш çулсен 
пуçламăшĕнче харпăрçăсен хушаматне, ятне те ашшĕ 
ятне кăна палăртнă. Ку вара налук тÿлессинче те, хар-
пăрлăх прависене хÿтĕлессипе те пăтăрмах кăларса 
тăратнă.

Криптовалютăна та 
шутлаççĕ

Чиновниксен тата çак должноçра ĕçлеме тытăнас те-
кенсен июньте  криптовалюта декларацине тăратмалли 
вăхăт вĕçленет. Цифра валюти мăшăрĕн е ачисен пур 
пулсан ун пирки те пĕлтермелле. Кун пек деклараци 
тăратмаллине РФ Президенчĕн В. Путинăн 2020 çулти 
указĕпе палăртнă.

Патшалăх Думин финанс рынокĕн комитечĕн предсе-
дателĕ А. Аксаков каланă тăрăх, декларацире кăтартнă 
цифра валютин виçи патшалăх служащийĕн официаллă 
тупăшĕнчен самаях пысăк пулни право сыхлав органĕсен-
че ыйту çуратĕ.

«Российская газета».

Июнь уйёх. м.н илсе килч.;

Пурнăç утăмĕпе тан пырса пирĕн район та наци проекчĕсене пурнăçа кĕртессинчен юлса 
пымасть. Кăçал Муркаш енре тăватă наци проектне пурнăçлассипе ĕçсем активлă пыраççĕ. 
Вĕсем: «Пурăнмалли çурт-йĕр тата хула таврашĕ», «Вĕренÿ», «Культура», «Хăрушлăхсăр 
та пахалăхлă автомобиль çулĕсем».


