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ПАРТИ ӖҪӖ-ХӖЛӖ

Тӗллевсене палӑртнӑ, 
кандидатсене ҫирӗплетнӗ

«Пӗрлӗхлӗ Раҫҫей» парти суйлав кампанине 
ыттисенчен малтан пуҫланӑ
Ҫӗртме уйӑхӗн 19-мӗшӗнче, шӑматкун, РФ Патшалӑх Думин депутачӗсен суйлавӗнче тӑратнӑ 
кандидатсен ячӗсене палӑртнӑ. «Пӗрлӗхлӗ Раҫҫейӗн» съездне хутшӑннисен умӗнче Раҫҫей Президенчӗ 
Владимир Путин сӑмах каланӑ, «Пӗрлӗхлӗ Раҫҫейӗн» пулас депутачӗсене пирвай пурнӑҫламалли 
ӗҫсене кӑтартнӑ. Унсӑр пуҫне партин федераци списокне кӗртме пилӗк кандидата сӗннӗ.

ПУЛӐМ

Чи малтан 
камсене пулӑшӗҫ?
Президент шухӑшӗпе, «Пӗрлӗхлӗ 

Раҫҫей» _ ҫӗршыври пысӑк пӗлтерӗшлӗ 
политика вӑйӗ, вӑл патшалӑха аталантар- 
малли стратегие пурнӑҫлама пулӑшать.

_ «Пӗрлӗхлӗ Раҫҫей» йышлӑрах- 
хисен партийӗ пулнӑ май обществӑра 
тӗп вырӑна йышӑнни иккӗлентермест, 
_ тенӗ Владимир Путин. _ Яваплӑха 
хамӑр туйни ыттисенчен нумайрах 
тата лайӑхрах ӗҫлемеллине пӗлте- 
рет. Ҫакӑнпа пӗрлех саккунсем кӑла- 
рассипе ҫыхӑннӑ ыйтусене хӑвӑртрах 
татса памалла, кулленхи ӗҫре те ҫын- 
сен ыйтӑвӗсене уҫӑмлатмалла, вӗсен 
шанӑҫне тӳрре кӑлармалла.

Владимир Путинӑн съездра ка- 
ланӑ сӑмахне ҫӗршыва ҫитес пилӗк 
ҫуллӑхра аталантармалли програм- 
ма, парти депутачӗсемшӗн малал- 
ла талпӑннӑ чухне ҫул кӑтартакан до- 
кумент тесе ҫирӗппӗнех каламалла. 
Патшалӑх Пуҫлӑхӗ палӑртнӑ пирвай 
пурнӑҫламалли ӗҫсенчен пӗри _ ачаллӑ 
ҫемьесене пулӑшасси _ иртнӗ ҫулсен- 
чи пекех вӑйра юлать. Тӗллев _ вӗсе- 
не чухӑнлӑха кӗртсе (керес мар тесе 
мӗн кирлине йӑлтах тӑвасси. Утӑ уй- 
ӑхӗн 1-мӗшӗнчен тулли мар ҫемьесен- 
че ҫитӗнекен 8-16 ҫулсенчи ачасене 
тӳлевпе тивӗҫтерме пуҫлӗҫ. Ҫавӑн пе- 
кех ача ҫуратма хатӗрленекен амӑшӗ- 
сене пулӑшма, 7 ҫулчченхи ачана пӑх- 
ма «больничнӑй» илнисемшӗн тӳлев 
виҫине хӑпартма палӑртнӑ.

_ Ачасене пӑхса ӳстерекен ырлӑхлӑ 
ҫирӗп ҫемье _ Раҫҫей пуласлӑхӗ, _ тенӗ 
РФ Президенчӗ.

Вӗрентӳ тытӑмӗнчи пирвай пур- 
нӑҫламалли тӗллевсене палӑртнӑ май 
вӑл ялсенче пӗлӳ паракан кивӗ шкул- 
сене тӗпрен юсамашкӑн ятарлӑ про- 
грамма хатӗрлессипе ҫыхӑннӑ ыйтӑва 
ҫӗкленӗ. Сӑмах май, вӑл Чӑваш Енре 
пурнӑҫланать ӗнтӗ.

_ Владимир Владимирович Прави- 
тельствӑпа «Пӗрлӗхлӗ Раҫҫее» шкул- 
сене ҫитес пилӗк ҫулта тӗпрен юсамал- 
ли программӑна хатӗрлеме сӗнчӗ, _ 
пӗлтерчӗ республикӑн вӗрентӳпе ҫам- 
рӑксен политикин министрӗ, съезд де- 
легачӗ Алла Салаева. _ Кивелсех ҫит-

нисене уйрӑмах пысӑк тимлӗх уйӑр- 
малла. Эпир Чӑваш Енри заведенисе- 
не тишкертӗмӗр те 42 шкулпа 28 ача 
садне тӗпрен юсамаллине палӑртрӑ- 
мӑр. Вӗсен 50% ытла кивелсе юрӑхсӑ- 
ра тухнӑ. Модернизацилеме 2 милли- 
ард тенкӗ пӑхса хӑварнӑччӗ. Ҫавна май 
федераци бюджетӗнчен уйӑракан укҫа 
шӑпах вырӑнлӑ пулӗ.

Медицина реабилитацийӗн тытӑм- 
не аталантармалли программа _ пат- 
шалӑхӑн сывлӑх сыхлавне пулӑшас 
ӗҫӗнчи ҫӗнӗ енӗ. Раҫҫей Президенчӗ 
Патшалӑх Думин депутачӗсенчен ӑна 
пурнӑҫа кӗртме 2026 ҫулччен 100 мил- 
лиард тенкӗрен кая мар уйӑрма ыйтрӗ.

_ Владимир Путин медицина реа- 
билитацийӗн пахалӑхне лайӑхлатмал- 
лине пӗлтерчӗ. Ҫак ыйту шӑпах юлаш- 
ки вӑхӑтра, пациентсем коронавиру- 
са тӳссе ирттернӗрен врачсем чир-чӗр 
шала кайнине тупса палӑртнӑ чухне, пы- 
сӑк пӗлтерӗшлӗ, _ сӑмаха тӑсрӗ феде- 
рацин травматологи, ортопеди тата эн- 
допротезировани центрӗн тӗп тухтӑрӗ, 
съезд делегачӗ Николай Николаев.

Списокра _
ҫӗнӗ ҫынсем* *

Владимир Путин хӑйӗн сӑмахне 
«Пӗрлӗхлӗ Раҫҫейӗн» федераци спи- 
сокӗпе паллаштарнипе вӗҫленӗ.

_ Списокра политикӑна унчченте- 
рех кӗнисем те, тӗрлӗ сферӑра хӑйсе- 
не кӑтартнӑ ҫамрӑксем те, _ ӑнлантар- 
нӑ вӑл парти списокне тумалли йӗркепе 
паллаштарнӑ май. Патшалӑх Пуҫлӑхӗ 
унта оборона министрне Сергей Шойгу- 
на, ют ҫӗршыв ӗҫӗсен министрне Сер- 
гей Лаврова, Коммунарка больницин 
тӗп врачне Денис Проценкӑна, «Сири- 
ус» вӗрентӳ центрӗн ертӳҫине Елена 
Шмелевӑна тата Президент ҫумӗнчи 
ача-пӑча прависене хӳтӗлекен упол-

ТАРАН ШУХАШ
Раҫҫей Президенчӗ Владимир Путин 
«Пӗрлӗхлӗ Раҫҫей» съездӗнче каланӑ 
сӑмахсем ҫинчен ЧР Пуҫлӑхӗ Олег 
НИКОЛАЕВ мӗн шухӑшлать?

_ Пирӗн ума пысӑк пӗлтерӗшлӗ 
тӗллев тухса тӑрать. Республика ха- 
лӑхӗн пурнӑҫне тивӗҫлӗ шайра тыт- 
са тӑма мӗн кирлине йӑлтах йышӑн- 
малла, ку тӗлӗшпе ӗҫе вӑйлатмалла. 
Ҫапла майпа пурнӑҫ пахалӑхне лай- 
ӑхлатмалла, ҫемьесене тупӑш ытла- 
рах илме май тумалла. Региона ин- 
вестици ытларах килтӗр, ҫӗнӗ ӗҫ вы- 
рӑнӗсем йӗркеленччӗр тесе ӗҫлӗ ҫын- 
сене производствӑра хастарлӑх кӑ- 
тартма пулӑшмалла.

Владимир Путин патшалӑх полити- 
кине малашне мӗнле тытса пырассине 
уҫӑмлӑн палӑртрӗ. Вӗсем эпир респу- 
бликӑра пурнӑҫа кӗртекен програм- 
мӑсемпе тӳр килеҫҫӗ. Плансене про- 
ектсене хывни, республикӑра хӑҫан 
тата мӗнле ӗҫ тумаллине ӑнланни 
пӗлтерӗшлӗ. Федераци бюджетӗнчен 
ҫавӑн чухне ҫеҫ ресурссем явӑҫтарма, 
Чӑваш Ен умне лартакан тӗллевсене 
хӑвӑрт тата тухӑҫлӑ пурнӑҫлама пул- 
тарӑпӑр. Ҫак условисенче районсен 
ӗҫ кӑтартӑвӗсем хальхи пекех уйрӑлса 
тӑмӗҫ. Паллах, ҫакӑ тӗрӗс мар. Ку енӗ- 
пе пирӗн ҫине тӑрсах ӗҫлеме тивет.

номоченнӑя Анна Кузнецовӑна кӗртме 
сӗннӗ. Кашни хӑйӗн енӗпе _ ертӳҫӗ, 
шанӑҫа чӑн-чӑн ӗҫпе тивӗҫнӗ. Деле- 
гатсем Владимир Путин сӗнӗвне ырла- 
са йышӑннӑ.

«Пӗрлӗхлӗ Раҫҫей» съездра ҫӗршыв- 
ри пӗр мандатлӑ 225 округран тата реги- 
онсенчи 57 ушкӑнран кандидатсене тӑ- 
ратнӑ. Чӑваш Ене, Чулхула тата Рязань

облаҫӗсене ҫыхӑнтаракан 22-мӗш реги- 
он ушкӑнӗн списокне пирӗн республи- 
кӑран РФ Патшалӑх Думин хальхи де- 
путачӗсене Алена Аршиновӑпа Нико- 
лай Малова тата ЧР ял хуҫалӑх минис- 
трне Сергей Артамонова кӗртнӗ. Думӑна 
суйланма 37-мӗш Канаш округӗпе _ об- 
щество деятельне Леонид Пронина, 38- 
мӗш Шупашкар округӗпе ЧР вӗрентӳ ми- 
нистрне Алла Салаевӑна ҫирӗплетнӗ.

«Пӗрлӗхлӗ Раҫҫей» хӑйӗн канди- 
дачӗсене суйласа иличчен регионсен- 
че малтанхи сасӑлав ирттернӗччӗ, пу- 
лас кандидатсене субъектсенче пу- 
рӑнакансене палӑртма сӗннӗччӗ. Чӑ- 
ваш Енре пурӑнакан кашни пиллӗкмӗш 
ҫын _ 181 пин суйлавҫӑ _ хӑйӗн суй- 
лавне уҫӑмлатнӑ. Малтанхи сасӑлав 
ҫӗнтерӳҫисене съездра списока кӗртнӗ.

_ Эпир паян форумра пӗтӗм ҫӗршыв- 
ри малтанхи суйлава хутшӑннӑ 12 мил- 
лион ҫын суйлавне ҫирӗплетрӗмӗр. Ҫав 
кандидатсемшӗн вӗсен пысӑкрах пайӗ 
сасӑланӑ, _ тет Алёна Аршинова, Пат- 
шалӑх Думине «Пӗрлӗхлӗ Раҫҫейрен» 
суйланнӑ депутат, съездӑн шут комис- 
сийӗн членӗ.

Чӑваш Енрен «Пӗрлӗхлӗ Раҫҫей» кан- 
дидачӗсем пулса тӑнисенчен иккӗшӗ ҫеҫ 
суйлав кӗрешӗвне черетлӗ хут хутшӑнма 
хатӗрленет. Вӗсем _ Алёна Аршиновӑпа 
Николай Малов. Ыттисене вара _ Сер- 
гей Артамонова, Алла Салаевӑна, Лео- 
нид Пронина _ Раҫҫей парламентне суй- 
ланма кандидата пӗрремӗш хут сӗннӗ.

Чӑваш Енре ҫывӑх вӑхӑтрах «Пӗр- 
лӗхлӗ Раҫҫейӗн» регионти конферен- 
цийӗ иртӗ, унта ЧР Патшалӑх Канаш- 
не суйланма кандидатсене палӑртӗҫ. 
Партин малтанхи сасӑлавӗнче ҫӗнтер- 
нисене вӗсен йышне тӳрех кӗртӗҫ. 
Аса илтеретпӗр: суйлав авӑн уйӑхӗн 
19-мӗшӗнче иртӗ.

Сергей МИХЕЕВ

НАЦИ БИБЛИОТЕКИ: 150 ҪУЛ

Кунта темиҫе ӑру кӗнекепе туслашнӑ
Чӑваш наци библиотекине йӗркеленӗренпе 
кӑҫал 150 ҫул ҫитрӗ. Паллӑ пулӑма 
вулавӑш ӗҫченӗсем ҫулталӑк тӑршшӗпех 
йӗркелеме тӗв тытнӑ. Малтанхисем хыҫа 
юлчӗҫ ӗнтӗ. Ӗнер вара тепӗр ярӑмри 
мероприяти иртрӗ.

Унта ЧР Пуҫлӑхӗ Олег Николаев та хутшӑнчӗ. Хӑ- 
насен шутӗнче Раҫҫей Федерацийӗн сенаторӗ, Чӑ- 
ваш Республикин пӗрремӗш президенчӗ Николай Фе- 
доров, ыттисем пулчӗҫ. Олег Алексеевичӑн шухӑшӗ- 
пе, республикӑн тӗп вулавӑшӗ 150 ҫула ҫитни чӑнни- 
пех мӑнаҫланмалли самант. «Наци библиотеки лайӑх 
енне улшӑннине хам курса тӑтӑм. Техникум, вуз сту- 
денчӗ пулнӑ чухнех ҫӳрерӗм унта, Патшалӑх Думин 
депутачӗ, общество деятелӗ пек те тӑтӑшах кӗрсе тух- 
рӑм. Куҫ умӗнчех аталанать пирӗн юратнӑ библиоте- 
ка. Темиҫе ӑру ҫакӑнта кӗнекепе туслашнӑ», _ терӗ 
регион ертӳҫи. Вӑл пушӑ алӑпа килмен _ культурӑна 
аталантарас ӗҫе хӑйсен тӳпине хывнисене тата Наци 
библиотеки 150 ҫула ҫитнӗ май унта чылай вӑхӑт тӳрӗ 
кӑмӑлпа ӗҫленисене наградӑсемпе чысларӗ. Чӑваш 
Республикин Хисеп грамотине Наци библиотекин кол- 
лективӗ тивӗҫрӗ. «Чӑваш Республикин культурӑн тава

тивӗҫлӗ ӗҫченӗ» ята кунти Янина Г орская, 
Наталия Громова, Полина Семенова, Ма- 
рия Шубникова ӗҫченсене пачӗҫ.

РФ сенаторӗ те Наци библиотеки 
пурнӑҫа кӗртекен ӗҫсене пысӑк хак пачӗ. 
Николай Федоров 2007 ҫулхи ҫӗртме уй- 
ӑхӗн 24-мӗш кунне аса илчӗ. Шӑпах ҫав 
кун Куславкка районӗнчи Кунерте Чӑваш 
Енри 500-мӗш тӗслӗх вулавӑша уҫнӑ.

Раҫҫейре вулавӑшсене пуҫласа тӗслӗх шая ҫӗкле- 
ме мехел ҫитерекенӗ шӑпах пирӗн республика пул- 
нӑ. Николай Васильевич коллектива Раҫҫей Федера- 
цийӗн Федераци Пухӑвӗн Федераци Канашӗн Хисеп 
Грамотипе чысларӗ. Мероприятие Чӑваш патшалӑх 
филармонийӗн артисчӗсем савӑк юрӑ-кӗвӗпе, сӑвӑ- 
ташӑпа илемлетрӗҫ.

Надежда СМИРНОВА
Василий КУЗЬМИН сӑн ӳкерчӗкӗсем

Кинофестивале 
^  спектакльпе уҫрӗҫ

, п

Ҫӗртме уйӑхӗн 21-25-мӗшӗсенче Чӑваш Ен тӗп хулинче Пӗтӗм тӗнчери 
кинофестиваль иртесси пирки «Хыпарта» пӗлтернӗччӗ ӗнтӗ. Кӗтнӗ самант 
ҫитсе тӑчӗ те.

Пирӗн патра кинофестиваль пӗрремӗш хут 
2008 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗнче иртнӗччӗ. 13 ҫулта 
вӑл кино пӑхма юратакансемшӗн ҫеҫ мар, кино- 
ведсемпе режиссерсемшӗн те, актерсемшӗн те 
кӑмӑлланӑ форум пулса тӑчӗ. Унта тӗрлӗ ҫулта 
Раҫҫей кино ҫӑлтӑрӗсем Эльдар Рязанов, Ири- 
на Муравьева, Лидия Федосеева-Шукшина, Ми- 
хаил Ефремов, Ирина Скобцева-Бондарчук, 
Дмитрий Астрахан, Борис Грачевский, Алексей 
Герман-кӗҫӗнни, Сергей Фетисов, Никита Высоц- 
кий, Алексей Нилов, Лиза Боярская, Дмитрий Ха- 
ратьян, Инна Чурикова, Глеб Панфилов, Виктор 
Сухоруков, Ангелина Вовк, ыттисем хутшӑнчӗҫ. 
Вӗсемсӗр пуҫне Беларуҫ, Казахстан, Украина, 
Эстони, Грузи, Азербайджан, Узбекистан, Сер- 
би, Аслӑ Британи, Франци, Болгари, Финлянди, 
Кӑнтӑр Корея, Чили, Инди, АПШ, Австрали ак- 
терӗсемпе режиссерӗсем, продюсерӗсем пулчӗҫ.

Кинофестивалӗн илемлӗх ертӳҫин тивӗҫӗсене 
чылай ҫул пӗр улшӑнми Сергей Лаврентьев кино- 
вед пурнӑҫлать. Кӑҫал та, ытти ҫулхи пекех, фе-

стивальте илемлӗ фильмсен тата сахал йыш- 
лӑ халӑхсен кинокартинисен конкурсӗсем иртӗҫ.

Илемлӗ лентӑсен жюри председателӗ _ Алек- 
сандр Прошкин режиссер, актер. Йышра ҫавӑн пе- 
кех Мария Сергиенко режиссер, сценарист, Эду- 
ард Радзюкевич актер, сценарист, продюсер, пе- 
дагог, Левон Узунян режиссер пур. Наци фильмӗ- 
сен жюри председателӗ _ Филипп Абрютин ре- 
жиссер, сценарист, продюсер. Кунти фильмсене 
тата Ольга Галицкая журналист, Шандор Берке- 
ши оператор хаклӗҫ.

Ънер Чӑваш патшалӑх оперӑпа балет театрӗ- 
нче Пӗтӗм тӗнчери кинофестиваль Александр 
Пушкинӑн сӑвӑлла романӗ тӑрӑх Наталья Се- 
менова режиссер лартнӑ «Онегин» спектакльпе 
уҫӑлчӗ. Унта халӑх лайӑх пӗлекен актерсем Сер- 
гей Чонишвили, Даниил Страхов, Сергей Шны- 
рев, Алиса Гребенщикова, ҫавӑн пекех пирӗн ен- 
тешӗн Геннадий Айхин ывӑлӗ Алексей Айхи му- 
зыкант тата вӑл ертсе пыракан ушкӑн хутшӑнчӗҫ.

Надежда СМИРНОВА

ЯЛ ХУҪАЛӐХӖ
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Иывӑҫ-тӗм, хыт хура хуплать
Ял хуҫалӑх организацийӗсемпе фермерсем ял хуҫалӑх пӗлтерӗшлӗ ҫӗре 
мелиорацилесе тӳснӗ тӑкакӑн 70% федераци бюджетӗнчен уйӑрнӑ субсидипе 
саплаштараҫҫӗ. Ӑна РФ Ял хуҫалӑх министерстви йышӑннӑ «Раҫҫейӗн 
мелиораци комплексне аталантарасси» программипе килӗшӳллӗн куҫараҫҫӗ.

культиваторпа виҫӗ хутчен ҫӗтмелле, тимӗр плуг- 
па сухаламалла, тӑпрана культиваторпа кӑпка- 
латса сӳрелемелле, ял хуҫалӑх культури акмал- 
ла е лартмалла.

Центр сотрудникӗсем ҫав кун Вӑрмар районӗ- 
нчи нумай ҫул усӑ курман ял хуҫалӑх пӗлтерӗшлӗ 
лаптӑка та ҫитсе тишкернӗ. Унта Куславкка тӑ- 
рӑхӗнчи И.Семенов фермер пусӑ ҫаврӑнӑш- 
не кӑҫал кӗртме 500 яхӑн гектара хатӗрлесе 
ҫитернӗ. Часах тепӗр уя йывӑҫ-тӗмрен тасатса 
акма сухаласшӑн, культивацилесшӗн, кӗркунне 
тырӑ акасшӑн. Вӑрмарпа Куславкка районӗсенчи 
В.Ивановпа А.Родионов фермерсем те нумай ҫул 
усӑ курман лаптӑксене ӗҫе кӗртме шухӑшлаҫҫӗ. 
Вӗсен ҫӗрне ҫӳлтен квадрокоптерпа ӳкерсе виде- 
оматериал хатӗрленӗ.

Центр специалисчӗсем ҫав ыйтупах ҫӗртме 
уйӑхӗн 9-мӗшӗнче Етӗрне районӗнчи Стрелец- 
ки ял тӑрӑхне ҫитрӗҫ. Чылай ҫул сухаламан- 
акман ял хуҫалӑх пӗлтерӗшлӗ 96 га ҫӗр ту- 
пӑнчӗ. Нумай ҫул ӳсекен ҫаран курӑкӗ ҫуллен 
ашкӑрнӑран тымарӗ ҫур метр тарӑнӑшӗнче вӑй- 
лах сарӑлнӑ _ кӑклама техникӑпа та ҫӑмӑл мар. 
Куҫа кӗҫҫеленнӗ курӑклӑ ҫӗр-ҫӗр кӑткӑ тӗмми 
тата йывӑҫ курӑнчӗ. Вулли 12 сантиметр таран 
диаметрли те пайтах. Субсиди памалли йӗрке- 
пе килӗшӳллӗн ун пеккисене шута илсен ҫеҫ 
патшалӑх пулӑшӑвне тивӗҫме пулать. Ку лап- 
тӑка В.И.Чапаев ячӗллӗ ӑратлӑ лаша завочӗ 
харпӑрлӑха илесшӗн. Ана хӑйӗн техникипе пусӑ 
ҫаврӑнӑшне кӗртесшӗн.

_ Иртнӗ тӑватӑ ҫулта Стрелецки тӑрӑхӗнчи ну- 
май ҫул сухаламан-акман 500 ытла гектара за- 
вода сутрӑмӑр, _ пӗлтерчӗ ял тӑрӑхӗн пуҫлӑхӗ 
Александр Недопивцев. _ Ана пусӑ ҫаврӑнӑш- 
не кӗртрӗҫ. Ӗҫ малалла пырать. Авӑ, паян хим- 
служба специалисчӗсемпе пӗрле ҫаранланнӑ 
ҫӗре ҫитсе тепӗр лаптӑка производствӑна кӗртме 
хатӗрленетпӗр, мелиораци проектне тума кирлӗ 
информаци пухатпӑр.

Ял тӑрӑхӗн пуҫлӑхӗ кӑҫал ҫум курӑк хупӑрланӑ 
ҫӗр пайӗсене те ял тӑрӑхӗн фондне куҫарассипе 
ҫыхӑннӑ ыйтӑва хускатассине пӗлтерчӗ. Вӗсене 
те завод харпӑрлӑхне парасшӑн. Вӑл иртнӗ ҫул- 
сенче ҫум курӑк ашкӑрнӑ темиҫе пин гектара пусӑ 
ҫаврӑнӑшне кӗртнӗ. Ҫакна заводӑн тӗп механикӗ 
Евгений Воробьев та ҫирӗплетрӗ.

Центр сотрудникӗсем Етӗрне хула тӑрӑхӗнчи 
сухаламан-акман 146 га ҫӗре те тӗпчерӗҫ. Кун- 
та та проект хатӗрлеме мӗн кирлине пуҫтарчӗҫ. 
Кӑҫал ытти района та ҫитсе пушӑ выртакан лап- 
тӑксене мелиорацилемелли проектсем тӑвасшӑн.

•  Чӑваш агрохими центрӗн специалисчӗсем Вик- 
тор Казанцев тата Алина Разумова пусӑ ҫаврӑ- 
нӑшне кӗртме планланӑ ҫӗре тӗпчеҫҫӗ.

Чӑваш агрохими службин центрӗ хуҫалӑхсем 
валли мелиорацилемелли лаптӑксен проектне 
кӑҫал та хатӗрлет. Ҫак ӗҫе пикеннӗ ӗнтӗ.

_ Ҫӗртме уйӑхӗн 8-мӗшӗнче эпӗ тата Али- 
на Разумова тӗп агрохимик Канаш районӗнчи 
Ухман, Шелттем, Сухайкасси ял тӑрӑхӗсенчи 
йывӑҫ-тӗм хупӑрласа илнӗ, ӳсен-тӑран тымарӗ 
ҫереме кӗҫҫелентернӗ лаптӑксене тӗпчерӗмӗр, 
_ терӗ центрӑн агрохимипе тивӗҫтерекен тата 
ял хуҫалӑх пӗлтерӗшлӗ ҫӗре тишкерекен пайӗн 
ертӳҫи Виктор Казанцев. _ Вӗсен чиккине, 
йывӑҫ-тӗме, ҫаранланнӑ вырӑнсене квадрокоп- 
терпа 300 метр ҫӳллӗшрен ӳкертӗмӗр, ытти ӗҫ 
хатӗрӗпе 25 тӑваткал метр лаптӑкри йывӑҫсен 
шутне, ҫӑралӑхне, вуллисен вӑтам диаметрне 
палӑртрӑмӑр. Фото- тата видеоматериалпа усӑ 
курса лаптӑксене йывӑҫ-тӗмрен, кӗҫҫеленнӗ 
ҫерем-ҫаранран тасатмалли проект тӑватпӑр, 
миҫе кубла метр йывӑҫ тухассине, ҫӗре акма 
хатӗрлесе мӗнле агротехника мероприятийӗ- 
сем пурнӑҫламаллине, кашни гектар пуҫне вӑ- 
тамран миҫе тенкӗ тӑкаклассине уҫӑмлататпӑр.

Лаптӑксене 2021 ҫулта В.Марков, А.Влади- 
миров, Н.Димитриева фермерсем пусӑ ҫаврӑнӑш- 
не кӗртме кӑмӑл тунӑ. Субсиди памалли йӗркепе 
килӗшӳллӗн ҫӳлте асӑннӑ ӗҫсене хӑйсен укҫипе 
пурнӑҫламалла. Сухаланӑ хыҫҫӑн иккӗмӗш ҫул, 
парлак ҫӗре ватса ял хуҫалӑх культури акнине 
ҫирӗплетме вӗсем РФ Ял хуҫалӑх министерстви- 
не документсем ҫитерсен, субсиди илӗҫ.

Лаптӑка акма янтӑламалли агротехника меро- 
приятийӗ ҫавнашкал: мульчерпа йывӑҫ-тӗмрен 
тасатмалла, унпах вӗтетмелле /юнашар уйра хӑ- 
варма юрамасть/, вӑйлӑ тымарланнӑ ҫӗре дисклӑ

С .тш .н субсиди илеҫҫӗ
Ҫӗртмен 15-мӗшӗ тӗлне республикӑри кил хуҫалӑхӗсенче 19787 ӗне усракан 
13624 ҫынна республика бюджетӗнчен уйӑрнӑ 65,5 млн тенке валеҫсе панӑ. Ҫак 
ӗҫ малалла пырать.

Ку хыпара Сергей Артамонов вице-премьер 
муниципалитет йӗркеленӗвӗсен пуҫлӑхӗсемпе 
ирттернӗ канашлура пӗлтернӗ. Ҫулла сӗт хакӗ 
чакнӑран кил хуҫалӑхӗсем кашни литртан тупӑш 
хӗллехинчен чылай сахалрах илеҫҫӗ. ЧР Минис- 
трсен Кабинечӗ ҫакна тӗпе хурса ӗне тытакансен 
тӑкакӗн пӗр пайне саплаштарма бюджетра 171,4 
млн тенкӗ пӑхса хӑварнӑ. Вӑл кил хуҫалӑхӗсенчи 
мӗн пур ӗнешӗн татӑлма ҫитет.

Ҫемьесем патшалӑх пулӑшӑвӗпе вӑхӑтра усӑ

курччӑр тесе Сергей Артамонов районсен адми- 
нистрацийӗсен пуҫлӑхӗсенчен ЧР Ял хуҫалӑх 
министерствине документсем маларах ҫитерме, 
кил хуҫалӑхӗсенчи ӗнесене кӑҫалхи утӑ уйӑхӗн 
1-мӗшӗччен ҫӗнӗрен шутлама ыйтнӑ.

Субсидие 2021 ҫулхи ака уйӑхӗн 1-мӗшӗччен 
шута илнисемшӗн параҫҫӗ: пӗр пуҫшӑн _ 2400, 
иккӗшӗн 3400-шер, виҫҫӗшӗн тата ытларахшӑн 
4400-шер тенкӗ.

Юрий МИХАЙЛОВ


