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Муркаш районĕ «Хăрушлăх-
сăр тата пахалăхлă автомо-
биль çул-йĕрĕсем» наци про-
ектне вăя кĕртессипе çине тăрса 
ĕçлет.  Район ку тĕлĕшри наци 

проекчĕпе 5 çул тăрăшать. 
 2017 çултан тытăнса муркаш-

сем Шупашкар агломерацийĕ 
шучĕпе «Хăрушлăхсăр тата па-
халăхлă çул-йĕр» федераци про-

граммине кĕчĕç. Тепĕр икĕ çул-
тан ку проект анлăланчĕ, унран  
«Хăрушлăхсăр тата пахалăхлă 
автомобиль çул-йĕрĕсем» наци 
проекчĕ пулса тăчĕ. Çак тапхăр-
та районта пĕтĕмпе 26 километр 
тăршшĕ 5 çул, 6 шкул патĕнчи çу-
ран утакан çын каçмалли вырăн-
сене  юсаса хăтлăх кĕртнĕ, вĕсем 
валли 117 миллион ытла тенкĕ 
тăкакланă. Вăл шутра 2018 çулта 
23,9 километр çул 109,6 миллион 
тенкĕлĕх юсанă.

   2019 çулта «Изедеркино – Ак-
тай», «Сура – Лебедкино», Мур-
кашри Парковая урамри çулсене  
юсанă, çак 9,4 километр майлă 
çул çинчи ĕç валли 113,5 милли-
он тенкĕ тăкакланă. 

Иртнĕ çулта татах тепĕр 3 объ-
ект юсама пултарнă. 5,53 кило-
метр валли  34 миллион ытла 
тенкĕ тăкакланă. Çапла вара çак 
наци проекчĕ вăйра тăнă вăхăтра 
пĕтĕмпе районта 45,8 километр 
çул юсанă.   

2021 çулта асăннă наци про-
екчĕн шайĕнче «Волга» – Вур-
мой» маршрутлă автоçула юсаса 
йĕркене кĕртме палăртнă. Çак  
çулăн 3,3 километр пайĕнчи ĕç 
валли 18 миллион тенкĕ уйăрĕç. 
Юсавăн смета шутлавне «Проек-
тно-сметное бюро» АО тунă. 

Юсав тума кăçалхи мартăн 
22-мĕшĕнче  аукцион ирттернĕ. 
Пилĕк хутшăнаканран торг çĕн-
терÿçи «ТУСДОРСТРОЙ» ООО 
пулнă. Çакна та палăртса хăвар-
малла, подряд организацийĕн 

çак объекчĕ  Муркаш районĕнче 
пĕрремĕш мар.  Вĕсем «Изедер-
кино – Актай» автоçула юсаса 
хăтлăх кĕртнĕччĕ.

Планпа пăхнă тăрăх, ĕç майăн 
15-мĕшĕнче пуçланса августăн 
30-мĕшĕнче вĕçленмелле. Çулăн 
тепĕр пайне – Вăрăмой ялĕ пат-
не çитичченхи пайне – 2022 – 
2023 çулсенче юсĕç.  «Волга» – 
Вурмой» автоçулăн пĕтĕмĕшле 
тăршшĕ 16,7 километрпа танла-
шать. Шурча шкулĕ çывăхĕнче 
шкул автобусне валли çаврăм 
туса хăвараççĕ.   

Çул-йĕр ĕçĕсен пахалăхне 
ÿстересси  наци проекчĕн прио-
ритечĕсенчен пĕри пулса тăрать. 
Юсав ĕçĕн пахалăхне «Экспер-
тстрой» ООО тĕрĕслесе, кон-
трольлесе тăрать. Организаци 
строительство материалĕсен 
пахалăхне шута илнĕ, пĕрремĕш 

тĕрĕслев пулнă, çул-йĕр полот-
ни стандартпа килĕшсе тăнине 
тĕрĕсленĕ, çул çине щит выр-
наçтарнă.  «РОСДОРНИИ» ФАУ 
представителĕсем «Хăрушлăх-
сăр тата пахалăхлă автомобиль 
çул-йĕрĕсем» наци проекчĕпе 
ĕçсем епле пынипе паллашнă, 
ĕçлекенсемпе тĕл пулса калаçнă. 

Юсав ирттерекен çул çинче 
ĕçсем малалла пыраççĕ, çулăн 
çÿремелли пайне анлăлатнă,  ас-
фальт хума обочинăна йĕркене 
кĕртнĕ,   автостоянка валли вы-
рăн хатĕрленĕ тата ытти ĕç пы-
рать. Объектри ĕçсем палăртнă 
вăхăтра вĕçленессе шанас килет.

Проект Чăваш Республикин 
Цифра аталанăвĕпе информа-
ци политикин тата массăллă 
коммуникацисен министер-
стви пулăшнипе пурнăçланать.
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«Волга» _ Вурмой» авто=ул такёрлан.
Федераци шайĕнче çул-йĕр ĕçĕнчи  чи лайăх технологисемпе материалсен  

пĕрлехи реестрне йĕркеленĕ. Унта 789 тĕрлĕ материал, 250 яхăн конструкци-
пе 360 технологи çинчен тĕплĕн пĕлме пулать.   Кăçал  Раççей Федерацийĕн 
84 субъектĕнче 15,5 пин километр тăршшĕ  5,3 пин ытла объект норма шайне 
çитерме палăртнă.  

Июлĕн 8-мĕшĕнче районти ача-пă-
ча библиотекинче  Çемье, юрату тата 
шанчăклăх кунне халалланă «Манăн çе-
мье – манăн пуянлăх» ятпа çавра сĕтел 
калаçăвĕ иртрĕ. Мероприяти пуçланич-
чен кĕнеке куравĕпе, сăн ÿкерчĕксем-
пе, видеороликсемпе паллашма май 
килчĕ.  Уява халалланă мероприятие 
ял тăрăхĕсенчи сумлă çемьесем хут-
шăнчĕç. Çавăн пекех тĕрлĕ конкурс çĕн-
терÿçисем пухăнчĕç. 

 Хисеплĕ çемьесене район админи-
страцийĕн пуçлăхĕ Ростислав Тимофеев, 
Чăваш Республикин Патшалăх Канашĕн 
Председателĕн çумĕ Александр Федотов,  
Чăваш  Республикин Патшалăх Канашĕн 
депутачĕ, «ТУС» акционер пĕрлешĕвĕн 
генеральнăй директорĕ Николай Угаслов, 
хĕрарăмсен районти канашĕн  ертÿçи Ли-
лия Тарасова  уявпа саламларĕç.

 Вĕсем çемье пĕлтерĕшĕ ÿссе пыни, ку 
тĕлĕшпе патшалăх пулăшăвĕн мелĕсем 
анлăланни пирки каларĕç.  Çемье инсти-
тутне çирĕплетесси патшалăхăн приори-
тетлă тĕп политики пулса тăрать, район 
шайĕнче те çемьесем тĕлĕшпе чылай ĕç 
пурнăçлама май килет.  

Çак куна уявлассин тĕп пĕлтерĕшĕ  çе-
мье хаклăхне ÿстересси,   общественноçа 
çемье ыйтăвĕсем çине пысăк тимлĕх 
уйăрма хистесси пулса тăрать. Çемье – 
обществăн тĕп тытăмĕ, унта килĕшÿпе 
ăнланулăх хуçаланать, çирĕп çемье кăна 
çĕршыв тĕрекĕ пулма пултарать, хăтлă 
кил-йышра çеç ача хăйне телейлĕ ту-
ять. Ку сăмахсем уява пухăннисем пирки 
пулчĕç.

«За любовь и верность»  орден – питех 
те сумлă награда. Ăна тивĕçни – пысăк ят-
сум. Çак орденпа алă çул тата унтан ытла-

рах пĕрле килĕштерсе пурăнакан, çемье 
институтне çирĕплетекен, Раççей Федера-
цийĕн чыслă гражданĕсене – ача-пăчана 
– воспитани парса ÿстернĕ  хисеплĕрен те 
хисеплĕ çемьесене чыслаççĕ. Ăна Турай 
ял тăрăхĕнчи Калерия Германовнăпа  Ви-
кентий Викторович Ивановсем тивĕçрĕç.

 Уявра  сумлă çемьесене обществăлла 
награда – «За любовь и верность» медаль 
парса чысласси те ырă йăлана кĕнĕ. Ăна 
25 çултан кая мар пурăнакан, тĕреклĕ 
çемье чăмăртанă, ачисене тĕрĕс воспи-
тани парса ура çине  тăратнă, çĕршыв-
шăн юрăхлă ывăл-хĕр ÿстернĕ хисеплĕ 
мăшăрсене параççĕ. 

Çак чыслава уяв кунĕнче Уйкас Янасал 
ял тăрăхĕнчи  хисеплĕ  Людмила Ильи-
ничнăпа Николай Ильич Петровсем (сăн 
ÿкерчĕкре) тивĕçрĕç. Пурнăç çулĕпе  
мăшăр  1972 çулхи октябрĕн 28-мĕшĕн-
ченпе килĕштерсе утать. Ĕç ĕмĕрне 
вĕсем вырăнти Ильич ячĕпе хисеплене-
кен хуçалăхра тăрăшса ирттернĕ. Унта та 
вĕсем тĕрлĕ чыслава тивĕçнĕ.

 Ял-йышра Петровсем ырă ятлă-сумлă, 
çынсене яланах  пулăшма хатĕр,  хушма 
хуçалăхра тирпейлĕх хуçланать. Вĕсем 
ĕçре кăна мар, юрă-ташăра та питĕ мат-
тур, алăра хуткупăс янăрать. Çамрăк-
семшĕн ырă тĕслĕхри мăшăр çемье çирĕ-
плĕхне упрасси çинче те чарăнчĕ. Вĕсем 
чăннипех те телейлĕ çынсем, ача-пăча 
ура çинче çирĕп тăрать, мăнуксем ÿсеççĕ. 
Людмила Ильиничнăпа Николай Ильича 
ял-йыш та  уявпа саламлать, çирĕп сы-
влăхпа килĕшÿ, ăнăçу сунать. 

Уявра чыслав чылай пулчĕ, уява юрă-
кĕвĕ илемлетрĕ.

 Р. ИЛЛАРИОНОВА 
сăн ÿкерчĕкĕ.
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Район администрацийĕн 2021 çул-
хи июнĕн 15-мĕшĕнчи 588-мĕш но-
мерлĕ йышăнăвĕпе çаксене район 
администрацийĕн Хисеп грамотипе на-
градăланă:

1. Ял хуçалăх производствинче нумай 
çул тăрăшса вăй хунăшăн:

 – Григорий Александрович ПЕТРОВА, 
«Ударник» пĕрлешÿллĕ хуçалăхăн тракто-
рист-машинистне;

 – Валерий Николаевич ГРИГОРЬЕВА, 
«Ударник» пĕрлешÿллĕ хуçалăхăн тракто-
рист-машинистне.

2. Нумай çул тăрăшса вăй хунăшăн тата 
обществăлла ĕçсене активлă хутшăн-
нăшăн:

 – Людмила Александровна ПЕТРОВĂ-
НА, «Ударник» пĕрлешÿллĕ хуçалăхăн 
служба пÿлĕмĕсене тасатса тирпейлекен-
не.

3. Нумай çул тăрăшса вăй хунăшăн, çын-
сен сывлăхне сыхлас ĕçе тÿпе хывнăшăн 
тата Пĕтĕм тĕнчери медицина сестрин кунĕ 
ячĕпе:

 – Ирина Николаевна АВДЕЕВĂНА, 
Муркаш район тĕп больницин ача-пăча уй-
рăмĕн медицина сестрине;

 – Альбина Алексеевна АЛЕКСЕЕВĂ-
НА, Муркаш район тĕп больницин участо-
кри терапевт врачне;

 – Галина Геннадьевна ТОЛСТОВĂНА, 
Муркаш район тĕп больницин хирурги уй-
рăмĕн палата медицина сестрине.


