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Муркаш район ха=ач.

Муркаш почтамчĕ – почта çыхăнăвĕн республика управ-
ленийĕнче ăнăçлисен шутĕнче. Муркаш тата Етĕрне 
районĕсенчи почта çыхăнăвĕн уйрăмĕсене пĕрлештерсе 
тăракан 200 ытла çынлă коллективăн пĕрлехи ÿсĕмĕнче 
кашнийĕн тÿпи пур. Кунпа пĕрлех ăнăçу коллектива пĕр-
ремĕш çул мар пĕлсе ертсе пыракан Евгений Плечов тăрă-
шулăхĕпе те çыхăннă.

Сăн ÿкерчĕкре эсир почтамтăн Муркашри çыхăну уй-
рăмĕнче вăй хуракансен пĕр ушкăнне – почтамт ертÿçине 
Евгений Плечова (хыçалти ретре варринче) тата опера-
торсемпе почтальонсене куратăр. Вĕсенчен кашниех ĕçре 
тăрăшулăхпа палăрса тăрать.

В. ШАПОШНИКОВ сăн ÿкерчĕкĕ.

ПОЧТА ҪЫХӐНӐВӖН ХИСЕПЛӖ 
ӖҪЧЕНӖСЕМ ТАТА ВЕТЕРАНӖСЕМ!

Сире професси уявӗпе – Раҫҫей поч-
тин кунӗ ячӗпе чун-чӗререн саламлатӑп! 

Нумай ӗмӗре тӑсӑлакан кун-ҫуллӑ по-
чта ҫыхӑнӑвӗ, хальхи вӑхӑтри техноло-
гисемпе усӑ курса, тухӑҫлӑ, пуриншӗн 
те юрӑхлӑ тата шанчӑклӑ ҫыхӑну мелӗ 
пулса тӑрать. 

Эсир хӑвӑр ӗҫӗре тӑтӑшах лайӑхлатса 
пыни питех те пӗлтерӗшлӗ, ҫакӑ халӑхӑн 
кулленхи пурнӑҫне хӑтлӑрах тума май 
парать. Почта пулӑшӑвӗн йӑлана кӗнӗ 
тӗсӗсен кал-кал аталанӑвӗпе пӗрлех 
цифра технологийӗсем те хастарлӑн 
ӗҫе кӗреҫҫӗ. Чӑваш Енре пурӑнакансем 
заказлӑ ҫырусен, посылкӑсен 80 яхӑн 
процентне электронлӑ майпа алӑ пус-
са илеҫҫӗ, пӗтӗм посылкӑн чӗрӗк пай-
не вара кирлӗ ҫӗре онлайн-сервиссем-
пе усӑ курса ярса параҫҫӗ. Паян ялти 
ҫыхӑну уйрӑмӗсенче те финанс тата 
банк пулӑшӑвӗсемпе пӗр чӑрмавсӑрах 
усӑ курма пулать, унсӑр пуҫне тавар-
семпе пулӑшу ӗҫӗсемшӗн укҫасӑр тӳле-
се татӑлма та май пур. Почтальонсене 
куҫӑмлӑ тӳлев-касса терминалӗсемпе 
тивӗҫтернӗ, ҫавна май ял ҫыннисем 
халӗ таварсемпе пулӑшу ӗҫӗсемшӗн 
почта уйрӑмӗнче ҫеҫ мар, килӗнче те 
тӳлесе татӑлма пултараҫҫӗ. Ҫаплах кил-
тен тухмасӑрах хаҫат-журнала интернет 
урлӑ ҫырӑнса илме тата уншӑн тӳлесе 
татӑлма пулать.

Раҫҫей почтин Чӑваш Енри фили-
алӗ республика цифра хыпарлавӗ ҫине 
куҫнӑ чухне пысӑк пулӑшу кӳчӗ. Цифра 
сигналне йышӑнмалли оборудование 
сарассине почта тивӗҫтерчӗ – ӑна кашни 
ҫыхӑну уйрӑмӗнчех туянма майсем туса 
панӑ, ҫавӑн пекех почтальонсем урлӑ – 
килте те. Почта ӗҫченӗсен ҫитӗнӗвӗсене 
республика тата федераци шайӗнчи ве-
домство наградисемпе палӑртнӑ.

Почта отраслӗн мӗнпур ӗҫченне про-
фессири пысӑк ӑсталӑхшӑн, ӗҫчен-
лӗхшӗн тата хӑйсен ӗҫне тӳрӗ кӑмӑл-
па пурнӑҫласа пынӑшӑн чӗререн тав 
тӑватӑп.

Пӗтӗм чунтан ҫирӗп сывлӑх, ӑнӑҫлӑх 
тата тӑван Чӑваш Ен ырлӑхӗшӗн ҫӗнӗ 
ҫитӗнӳсем тума иксӗлми вӑй-хал су-
натӑп.

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ                                                                    
М. ИГНАТЬЕВ.

ПОЧТА ÇЫХĂНĂВĔН ХИСЕПЛĔ 
ĔÇЧЕНĔСЕМ ТАТА ÇАК ĔÇĔН 

ВЕТЕРАНĔСЕМ!
Сире пурне те Раççей почтин  кунĕпе 

саламлатпăр. 
Вăхăт паян хăвăрт улшăнать. Çыхăну 

сферине те  паянхи пурнăç ыйтакан 
тĕрлĕ çĕнĕлĕхсем сахал мар кĕчĕç. 
Апла пулин те почта хăйĕн пĕлтерĕш-
не çухатмасть, халь те малтанхи пекех 
тĕп çыхăну мелĕ пулса тăрать. Эсир 
районта пурăнакансене паян та хăйсем 
кăмăлланă хаçат-журналсемпе тивĕç-
теретĕр. Çырусемпе саламсене те 
вăхăтра  илсе çитеретĕр вĕсем патне. 
Çавăн пекех районта пурăнакансене 
пенси укçине паратăр, коммуналлă тата 
ытти тÿлеве йышăнатăр. Унсăр пуçне 
тата тем тĕрлĕ çĕнĕ пулăшу паратăр 
ял çыннисене. Тавах сире  халăхшăн 
ĕçленĕшĕн. 

Сире пурне те çирĕп сывлăх, вăрăм 
кун-çул, телей сунатпăр. Ĕçĕрсем ма-
лашне те ăнсах пыччăр. Мĕн шутлани 
пурнăçа кĕрсе пытăр.

Район пуçлăхĕ – депутатсен район
 Пухăвĕн председателĕ                                                 

 И. НИКОЛАЕВ.
Район администрацийĕн пуçлăхĕ                                   

Р. ТИМОФЕЕВ.

П.рлехи \с.м ник.с.нче _ 
кашнин т\пи

Июл.н 14-м.ш. _ Ра==ей почтин кун.

«Парём=ёсенчен 
=ир.прех ыйтма вёхёт»

Çапла çирĕплетсе каларĕ район ад-
министрацийĕн пуçлăхĕ çумĕнчи ĕç 
укçине вăхăтра тата туллин тÿлессин, 
официаллă ĕçлеменнине чакарассин 
ыйтăвĕсемпе ĕçлекен ведомствăсем 
хушшинчи комисси ларăвĕнче комисси 
председателĕ – район администраций-
ĕн пуçлăхĕ Ростислав Тимофеев. Лару 
июлĕн 10-мĕшĕнче иртрĕ.

Ларура пĕрремĕш ыйтупа районти пред-
прияти-организацисем тата уйрăм çынсем 
вырăнти бюджета каякан налуксене тÿлес-
сипе хăйсен тивĕçне мĕнле пурнăçлани 
тата тÿлевсем енĕпе парăмсем мĕн чухлĕ 
пулни пирки сÿтсе яврĕç. Ыйтăва РФ На-
лук инспекцийĕн Чăваш Республикинчи 
районсем хушшинчи 8-мĕш номерлĕ ин-
спекцийĕн пуçлăхĕ Владимир Андреев 
уçăмлатрĕ. Кусем ĕнтĕ вĕсем – предприя-
ти-организацисем тата уйрăм çынсем усă 
куракан çĕр участокĕсемшĕн, харпăрлăх-
ри куçман пурлăх объекчĕсемшĕн тата 
транспорт налукĕсене тÿлессипе пухăнса 
кайнă парăмсене парса татасси.

Владимир Николаевич районта парăм-
сенчен хăтăлса пырассипе лару-тăру 
мĕнле пулнине республикăн вăтам 
кăтартăвĕсемпе тишкерсе хак пачĕ. 
Тÿрех асăнса хăварас пулать, савăнмал-
ли сахалрах. Ытларах енĕпе парăмсем 

самай пысăк, çитменнине парăмсене ча-
карса пырассин шайĕ республика вăтам 
кăтартăвĕнчен те юлса пырать. Кунсăр 
пуçне тата, район администрацийĕн 
пуçлăхĕн çумĕ – финанс пайĕн пуçлăхĕ 
Рената Ананьева асăннă тăрăх, налук 
парăмĕсенчен хăтăлса пырасси ытларах 
çĕрте иртнĕ çулхи çав вăхăтрин шайне те 
çитеймест.

Налуксен парăмĕ районĕпе 5 уйăх хуш-
шинче 18,8 процент чакнă. Республикăн 
вăтам кăтартăвĕ – 25,3 процент. Районĕпе 
пĕтĕмĕшле парăм вара 14 млн та 600 пин 
тенкĕ ытла.

Çĕр налукĕ тÿлессипе парăма районĕпе 
14,8 процент чакарма май килнĕ пулсан, 
республикипе – 20,9 процент. Хорнуй, 
Ярославка ял тăрăхĕсенче ку енĕпе япăх 
мар ĕçлени палăрать.

Уйрăм çынсенчен пурлăх налукĕ илес-
сипе парăма районĕпе 30,9 процент ча-
карма май килнĕ. Ку вăл республика 
кăтартăвĕнчен лайăхрах. Çакă вара вăл 
чи малтанах ку енĕпе Ярославка (96,7 
процент), Ильинка (43 процент), Оринин 
(47,5 процент), Çатракасси (27,7 процент) 
ял тăрăхĕсенче ăнăçлăрах ĕçленипе 
çыхăннă.

Транспорт налукĕ тÿлессипе парăм рай-
онĕпе 17,8 процент чакнă, республикипе 

– 25,8 процент. Муркаш тата Чуманкасси 
ял тăрăхĕсенче (29,6 тата 26,6 процент) ку 
тĕлĕшпе лайăхрах ĕçлени палăрать.

Çапла, парăмсене пĕтерсе пырас-
сипе лару-тăру çăмăлах мар. Хăш-пĕр 
ял тăрăхĕнче ку ыйтăва куç ытамĕн-
чен вĕçертни, ĕç-хĕле хăй еккипе яни 
палăрать. Çавна май ларура иккĕмĕш 
ыйтупа пысăкрах парăмлă ял тăрăхĕсен 
пуçлăхĕсене итлерĕç, Турай ял тăрăхĕн 
пуçлăхĕ Евгений Орлов, Юнкă ял 
тăрăхĕн пуçлăхĕ Валерий Фомин, Яра-
пайкасси ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Геннадий 
Жуков хăйсем патĕнче парăмлă çынсем-
пе тата предпринимательсемпе ĕçлесси-
не мĕнле йĕркелесе пыни пирки каласа 
кăтартрĕç.

Район администрацийĕн пуçлăхĕн çумĕ 
– финанс пайĕн пуçлăхĕ Рената Ананье-
ва ял тăрăхĕсенче налук парăмĕсене 
чакарассипе кăна мар, кăçалхи тÿлевсе-
не пухассипе те ытларах тăрăшмаллине 
палăртрĕ. Акă уйрăм çынсенчен пурлăх 
налукĕ илесси кăçал иртнĕ çулхи çав 
вăхăтри шайран пĕчĕкрех. Район адми-
нистрацийĕн пуçлăхĕ Ростислав Тимо-
феев вара парăмсене татассипе налук 
тÿлекенпе кашнинпе уйрăммăн ĕçлеме 
кирлине каларĕ.

В. ШАПОШНИКОВ.

Ларуран
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Уяв салам. 

Ыран – Раççей почтин кунĕ. Эпир 
Муркаш почта уйрăмĕн ĕçченĕсене про-
фесси уявĕпе тулли кăмăлпа саламлат-
пăр.

Почта ĕçченĕсем паян ял çыннисе-
не тĕрлĕ çăмăллăхпа тивĕçтереççĕ. 
Ватăсем патне пенси укçине вăхăтра 
çитереççĕ, ялта пурăнакансенчен 
газпа электричествăшăн тÿлевсем 
йышăнаççĕ. Çыру-посылкăпа ял çынни 
патне васкаççĕ. Кирлĕ пулсан тĕрлĕ та-
вар киле пырсах параççĕ.

Пирĕн вара уйрăмах Муркаш почта-
льонĕсем хаçат-журнал валеçессипе 
тăрăшса ĕçленине палăртас килет. Эсир 
вулаканпа пĕр чĕлхе тупнăран районти 
«Çĕнтерÿ ялавĕ» хаçат кашни иккĕмĕш 
киле çитет. Тавах сире ырми-канми 
ĕçленĕшĕн!

Районти почта ĕçченĕсене уявпа са-
ламласа иксĕлми телей, çирĕп сывлăх, 
вăрăм ĕмĕр сунатпăр.

Уйрăм тав сăмахĕ ветерансене калат-
пăр! Сире пурне те эпир асра тытатпăр!

Райхаçат редакцийĕнче ĕçлекенсем.

Саламлатпёр
Пирĕн юратнă мăшăр, атте, асатте – Ми-

лютакасси ялĕнче пурăнакан Валериан 
Иванович ФИЛИППОВ июлĕн 14-мĕшĕн-

че 80 çул тултарать. Эпир 
ăна çак сумлă юбилей 
ячĕпе чун-чĕререн ăшшăн 
саламлатпăр. Турри сана 
нумай çул усратăр, вăй-
хал парса тăтăр. Сы-
влăху çирĕп пултăр. Эсĕ 
пурришĕн эпир савăнат-

пăр, санпа мухтанатпăр. Тавах сана пире 
пурнăçри йывăрлăхсене çĕнтерсе пыма 
пулăшнăшăн, пире ăнланнăшăн, юрат-
нăшăн, яланах пулăшса пынăшăн. 

Саламлаканĕсем: мăшăрĕ, 
хĕрĕсемпе кĕрÿшĕсем, мăнукĕсемпе 
кĕçĕн мăнукĕсем, çывăх тăванĕсем, 

пускилсем. 

Пирĕн ылтăн-кĕмĕлтен те хаклăрах ан-
нене, ырă кăмăллă асаннене, хисеплĕ 
тăвана – Муркашра пурăнакан Любовь 
Николаевна ЖЕРЕХОВĂНА юбилей 

ячĕпе чун-чĕререн, ăшшăн 
саламлатпăр. Кун-çул сук-
макĕпе пĕр такăнмасăр 
утма юман пек çирĕп сы-
влăх, ытам тулли телей, 
тапса тăракан çăлкуç пек 
иксĕлми вăй-хал, вăрăм 

ĕмĕр сунатпăр. Ĕмĕтленнĕ ĕмĕтсем çитсе 
пыччăр. Эпир сана юрататпăр, хисеплет-
пĕр, çĕр çинче мĕнпур ыррине кăна сунат-
пăр. 

Ăшă салампа: хĕрĕсемпе кĕрÿшĕсем, 
5 мăнукĕ, çывăх тăванĕсем.

Юратнӑ мӑшӑра, аннене, асаннене, 
тӑванӑмӑра, тусӑма – Ҫатракасси ялĕнче 
пурӑнакан Галина Александровна НИ-

КИТИНĂНА сумлӑ юби-
лей ячĕпе пур кӑмӑлтан 
ӑшшӑн, чун-чĕререн са-
ламлатпӑр. Эпир сана тул-
ли пурнӑҫпа татах та нумай 
ҫул пурӑнма чӑваш юманĕ 
пек ҫирĕп сывлӑх, иксĕлми 
телей, ӑнӑҫу, чӑваш сур-

панĕ пек  вӑрӑм кун-ҫул, ҫутӑ пурнӑҫ сунат-
пӑр. Ĕмĕтӳсем пурнӑҫлансах пыччӑр. Пире 
савӑнтарса пурӑнма Турри вӑй-хӑват патӑр 
сана яланах. Эпир сана юрататпӑр, санпа 
мухтанатпӑр, эс пурришĕн чунтан савӑнат-
пӑр. Юбилей ячĕпе! 

Чи ӑшӑ салампа: мӑшӑрĕ, 4 хĕрĕ, 
3 кĕрӳшĕ, 2 ывӑлĕ, 8 мӑнукĕ, ҫывӑх 

тӑванĕсем тата тусĕсем.

Пирĕн хаклă çыннăмăра 
– Карамалькасси ялĕнче 
пурăнакан Августина Ан-
типовна ИВАНОВĂНА 
70 çул тултарнă ятпа са-
ламлатпăр. Çирĕп сывлăх, 
вăрăм кун-çул, тулли кĕре-

ке сунатпăр. 
Ăшă салампа: хĕрĕсем, кĕрӳшĕсем,  

ывăлĕ, кинĕсем, мăнукĕсем, аппăшĕ, 
йăмăкĕ çемйисемпе, ял-йыш.

«Ял =ыннипе 
тачё =ыхёну тытатпёр»

 – Пирĕн тытăмра вăй хуракансем пур-
нăçлакан ĕç калăпăшĕ пысăк тата тĕрлĕ 
енлĕ. Вĕсем хаçатсемпе журналсене тата 
ытти периодика изданине çырăнтарассипе 
тата адресатсене куллен çитерсе парас-
сипе кăна ĕçлемеççĕ вĕт-ха. Кунпа пĕрлех 
çырусемпе корреспонденцисене тата бан-
дерольсемпе посылкăсене те ял çыннисем 
патне вăхăтра çитерсе тăраççĕ, чылай пен-
сионера пенсие те килне илсе пырса па-
раççĕ, газпа, электроэнергипе, телефонпа, 
Интернетпа усă курнăшăн укçа тÿлевĕсене 
те йышăнаççĕ, почта уйрăмĕсенче çынсене 
куллен кирлĕ тĕрлĕ таварпа тивĕçтересси-
не те йĕркелеççĕ. Вĕсен ĕçĕ чăннипех те 
яваплă та пĕлтерĕшлĕ. Куллен çынсемпе 
ĕçлеме тивет.

Пурнăç вара пĕр вырăнта тăмасть. Çав-
на кура малашлăха пăхса ĕçлесе пырас 
пулать. Куллен тенĕ пекех шыравра пул-
ма, клиентсен ыйтăвĕсене тивĕçтермелли 
çĕнĕ майсене шырама тивет. Апла пулин 
те, пирĕн ĕçченсем хăйсем пурнăçлакан ĕç 
чи малтанах халăхшăн, ял çыннишĕн епле 
пĕлтерĕшлĕ пулни пирки самантлăха та 
манмаççĕ. Халăх умĕнчи яваплăха туйса 
тăни вăй парать те йывăрлăхсене çĕнтерсе 
пыма, ĕçре япăх мар çитĕнÿсем тума. 

Хамăрăн ĕç мелĕсене рынок ыйтнине тĕпе 
хурса улăштарса çĕнетсе пыма тăрăшатпăр. 
Услугăсемпе тивĕçтерессин çĕнĕ мелĕсене, 
вăл шутра чи çĕнĕ информаци технологий-
ĕпе çыхăннисене анлăн алла илетпĕр. Çап-
ла вара пурнăçлакан ĕçсен анлăшĕ, тивĕç-
терекен услугăсен пахалăхĕ ÿссе пыраççĕ, 
çавна валли каякан вăхăт кĕскелет. Урăхла 
май çук. Унсăрăн хамăрăн клиентсен пысăк 
шанăçне тивĕçме йывăр. Хальхи вăхăтра 
пĕтĕм почта системинче çĕршыв шайĕнчех 
модернизаципе çыхăннă пысăк улшăнусем 
пулса иртни пĕтĕмпех клиентсене тивĕçте-
рекен услугăсен пахалăхне ÿстерсе пырас-
сипе çыхăннă. Регионти нимĕнле предпри-
яти те хальхи вăхăтра пирĕн чухлĕ почта, 
информаци, финанс, сеть тата ытти услугăпа 
тивĕçтерсе тăраймасть.

Халĕ кăна кăçалхи иккĕмĕш çур çулти çы-

рăнтару кампанийĕ вĕçленчĕ. Периодика 
изданийĕсене пĕтĕмĕшле 19038 экземпляр 
çырăнтарнă. Вăл шутра районти «Çĕнтерÿ 
ялавĕ» хаçата – 4145 экземпляр. Кунсăр 
пуçне 12 млн тенкĕлĕх тавар ваккăн су-
трăмăр. Сăмах май, иртнĕ çул çак вăхăта 
8 млн тенкĕлĕх сутнăччĕ. Çынсемшĕн пĕл-
терĕшлĕ пулса тăракан ытти тĕрлĕ услугăпа 
чылай тивĕçтертĕмĕр.

Пирĕн почтальонсем урлă пенси илсе 
тăракансен шучĕ пĕчĕк мар. Çынсем ăнла-
наççĕ: меллĕ, кайса çÿремелле мар, киле 
илсе пырсах параççĕ. Кун пек майпа пирĕн 
урлă пенси илсе тăракансем çак вăхăта икĕ 
районпа 7 пин çын ытла.

Професси уявĕ умĕн ĕç паттăрĕсене, ыт-
тисемшĕн ырă тĕслĕх вырăнне пулса тăра-
кансене ятранах асăнса хăварас кăмăл 
пур. Кунта чи малтанах Муркашри çыхăну 
уйрăмĕн 1-мĕш класлă çыхăну операторĕ 
Ольга Никитина лотерея билечĕсене тата 
электрон лотерея билечĕсене сутассипе 
лайăх ĕçленине, çыхăну операторĕ Надежда 
Андреева хаçат-журнал тата кĕнеке продук-
цине сутассипе, Елизавета Новикова «Почта 
Банк» услугисемпе тивĕçтерессипе тăрăшул-
лă пулнине, кунпа пĕрлех Ярославка çыхăну 
уйрăмĕн ертÿçи Регина Тихомирова, Шурча 
çыхăну уйрăмĕн ертÿçи Алена Антонова, 
Мăн Сĕнтĕр çыхăну уйрăмĕн ертÿçи Наде-
жда Димитриева, Йÿçкасси çыхăну уйрăмĕн 
ертÿçи Эльза Алексеева, Оринин çыхăну 
уйрăмĕн ертÿçи Римма Федотова, Отарккă 
çыхăну уйрăмĕн ертÿçи Наталья Германова 
производство кăтартăвĕсене ÿстерессипе 
чылай тимленине,  Муркашри Андрей Кузь-
мин, Юнкăри Татьяна Шутеева, Ваçкассинчи 
Вера Петрова почтальонсен тăрăшулăхне 
уйрăммăн палăртса хăварнă пулăттăм.

Умри задачăсене ăнăçлă татса парас-
синче коллективăн ĕçлеслĕх туйăмĕ мĕнле 
шайра пулни пысăк пĕлтерĕшлĕ. Вăл пирĕн 
япăх теместĕп. Почта çыхăнăвĕн системин-
че чылайранпа вăй хуракансем те, çак ĕçе 
пуçласа кÿлĕннисем те пĕрле килĕштерсе 
ĕçлеççĕ. Аслисем хăйсен опычĕпе çамрăк-
сене паллаштараççĕ. Ĕç условийĕсем 

те лайăхланса пыраççĕ. Ку тĕлĕшпе по-
чта çыхăнăвĕн республика управленийĕн 
пулăшăвĕ курăмлă.

Муркаш почтамчĕн системинче тĕрлĕ 
çулта, тĕрлĕ вырăнта чылай вăхăт ĕçлесе 
ырă ята тивĕçнисем  сахал мар. Пурне те 
асăнса пĕтерме те йывăр. Вĕсене çитсе ки-
лекен уявпа саламласа ырлăх-сывлăх сун-
нă пулăттăм. Вĕсенчен кашниех тĕрлĕ çулта 
ĕçлесе почта çыхăнăвĕн аталанăвне хăйĕн 
тÿпине хывнă. Çитсе килекен уявпа сире 
пурсăра та!

Çамрăксем те хаваспах ĕçе кÿлĕнеççĕ 
пирĕн патра, аслисенчен вĕренсе пырса 
ăсталăха ÿстереççĕ, япăх мар çитĕнÿсем 
тăваççĕ. Çавна май Муркашри çыхăну 
уйрăмĕн операторĕсене Надежда Андре-
евăна, Анастасия Соколовăна, Юнкă тата 
Ярапайкасси çыхăну уйрăмĕсен ертÿçисене 
Татьяна Шутеевăпа Оксана Евдокимовăна 
ырă енчен кăна палăртма пултаратăп.

Эпир хамăр умра тăракан тĕп задачăсем 
пирки манма шухăшламастпăр. Раççей 
почтин тĕп задачи вăл – почтăна тупăшлă 
ĕçлеттересси, клиентсен ыйтăвĕсене тул-
линрех те пахалăхлăрах тивĕçтересси, 
эффективлă тата технологи енчен вăй-
лă компани туса хурасси. Çав тĕллевпех 
ĕнтĕ клиентсенчен укçа-тенкĕ йышăнмал-
ли «Почта Банк» услугăпа тивĕçтерессипе 
çине тăрса ĕçлеме тытăнтăмăр. Муркаш, 
Етĕрне, Москакасси, Мăн Сĕнтĕр çыхăну 
уйрăмĕсенче ку услугăпа усă курасси анлă 
сарăлчĕ. Кунсăр пуçне страховани, юрист 
пулăшăвĕн услугисемпе те тивĕçтерет-
пĕр. Çынсене район центрне кайса çÿре-
месĕрех, хăйсем пурăнакан вырăнтах тĕрлĕ 
тÿлев тума почтальонсене пĕрле илсе çÿре-
мелли мобильлĕ тÿлев терминалĕсемпе 
тивĕçтернĕ. 

Май килнипе хамăрăн техника базине 
çĕнетсех пыратпăр, юсав ĕçĕсене те туса 
ирттеретпĕр. Аякри ялсене куллен кирлĕ 
таварсене вырăна тухса сутассине йĕрке-
ленĕ. Ку е вăл тавара вырăна çитерсе пама 
зявкăсем йышăнатпăр, тавара çитерсе па-
расси тÿлевсĕр.

Ыран Раççей почтин кунне паллă тăват-
пăр. Çавна май почта çыхăнăвĕн мĕнпур 
ĕçченне професси уявĕпе чун-чĕререн са-
ламлатăп, пурсăра та ырлăх-сывлăх, ăнăçу, 
телей сунатăп! Малашне те пĕр-пĕрне 
ăнланса, килĕштерсе ĕçлемелле пултăр. 
Çавăн чухне кăна хамăрăн пĕрлехи за-
дачăсене те чиперех татса парăпăр, умри 
йывăрлăхсене те çĕнтерсе пырса тата 
пысăкрах çитĕнÿсем тума пултарăпăр. Уяв 
кунĕ сире уяв кăмăлĕ парнелетĕр.

В. ШАПОШНИКОВ калаçнă.

Июл.н 14-м.ш. _ Ра==ей почтин кун.

Июль уйăхĕн иккĕмĕш вырсарникунĕ кăçал июлĕн 14-мĕшне килет. Çавна май Раççей 
почтин кунне ыран паллă тăватпăр. Çак куна паллă тăвассине çĕршывра 1994 çулта 
Раççей Президенчĕн указĕпе çирĕплетнĕ.

Муркаш почтамчĕ Муркаш тата Етĕрне районĕсенчи 37 çыхăну уйрăмне, управлени 
аппаратне, курьер участокĕсене, производство (сортировка) участокне, тĕрлĕ служба 
транспортне пĕрлештерсе тăрать. Çак тытăмра почтальонсем, операторсем, уйрăм 
пуçлăхĕсем, программистсем, водительсем, сортировщиксем, инструкторсем т. ыт. те 
– пĕтĕмпе 206 çын вăй хурать.

Уяв умĕн федерацин «Раççей почти» патшалăх унитарлă предприятийĕн Чăваш Ре-
спубликинчи управленийĕн Муркаш почтамчĕн пуçлăхĕ Евгений ПЛЕЧОВ çыхăну ĕç-
ченĕсем хăйсен професси уявне мĕнле кĕтсе илни, умри задачăсене татса парассипе 
мĕнле ĕçлесе пыни пирки каласа пама кăмăл турĕ:

Т.ллевл. усё курманни палёрнё
Район администрацийĕн пурлăх 

тата çĕр хутшăнăвĕсен пайĕн ертÿçи 
Олеся Валежникова пĕлтернĕ тăрăх,  
район территорийĕнче  çĕр  арендин 
килĕшĕвĕн условийĕсене пăхăнни-
не тата çĕрпе тĕллевлĕ усă курнине 
тĕрĕслеме район администрацийĕн 
пурлăх тата çĕр хутшăнăвĕсен пайĕн 
ĕçченĕсем вырăна тухнă.       

Пĕтĕмпе 49 çĕр лаптăкĕ тĕрĕсленĕ, ад-
министративлă майпа йĕркене пăснă  24 
факт тупса палăртнă.  Малтанхи тапхăрта  
17 çĕр объектне тĕрĕсленĕ, вăл шутран 5 
çĕр лаптăкĕ тĕлĕшпе Раççей Федераций-
ĕн çĕр законодательствине пăхăнманни-
не тупса палăртнă. Арендаторсем ячĕпе 
çитменлĕхсене пĕтерме хушса çырусем 
янă,  июнĕн 14-мĕшĕччен агротехника ме-
роприятийĕсене пурнăçласа çĕре тивĕçлĕ 
шая кĕртме сĕннĕ. 

Çавăн пекех каярах татах тепĕр 17 çĕр 
объекчĕ тĕрĕсленĕ, вăл шутра 5-шĕ – унч-
чен  асăрхаттарнисем,   ытти 8 лаптăкĕпе 

те  саккуна пăсса усă курнă. Халĕ вĕсем 
тĕлĕшпе Россельхознадзорăн Чăваш Ре-
спубликипе Ульяновск облаçĕн  управле-
нине тăратма материалсем хатĕрлес ĕç 
пырать.      

 Район администрацийĕн пурлăх тата 
çĕр хутшăнăвĕсен пайне уйрăм çынсен-
чен, предпринимательсенчен, юридици 
сăпачĕсенчен çĕр законодательствине 
пăсни пирки пĕлтерÿсем килеççĕ: сăмах 
вĕççĕн тата çырупа.  

 Вырăнтан пĕлтернĕ тăрăх, Çатракас-
си ял тăрăхĕнчи Ятман ялĕнче йĕркене 
пăхăнман факт пулнă, тĕрĕслев ирттерсе  
асăрхаттару  тунă хыççăн харпăрçă çит-
менлĕхе сирнĕ. 

Катькас ял тăрăхĕнчи Çеçмер ялĕнчи 
пĕр çĕр лаптăкĕ пирки пĕлтерни пулнă, 
тĕрĕслев ирттернĕ май çĕрпе ятарлă до-
кументсăр усă курни палăрнă. Ку вара 
çĕре харпăр хăй тĕллĕн çавăрса илни пу-
лать.  Çакăн пек йĕркесĕрлĕх пирки Мур-
кашри Парк тата Октябре 50 çул урамра 

пурăнакансем те пĕлтернĕ. 
Оринин ял тăрăхĕн территорийĕнче те 

саккуна пăсни – «Восток» хуçалăх  çĕр 
докуменчĕсĕрех çĕрпе усă курни палăрнă. 
Çавăн пекех  Ильинка ял тăрăхĕнче граж-
дансем çĕрпе документсăр усă курнине 
тупса палăртнă. Çÿлерех асăннă çĕр объ-
екчĕсем тĕлĕшпе акт çырнă. 

 Муркашри Ленин урамĕнчи  пĕр çĕр 
лаптăкне тĕрĕслеме тивнĕ, унта РФ гра-
достроительство законодательствине 
пăснă факт пуррине çирĕплетме май 
килнĕ. Тĕрĕслев тăрăх  йĕркене пăсака-
на яваплăха кĕртес тĕлĕшпе материала  
Чăваш Республикин Строительство, ар-
хитектура, пурăнмалли çурт-йĕрпе комму-
наллă хуçалăх министерствине тата ытти 
тивĕçлĕ органа тăратнă.     

Енчен те çĕрпе тĕллевлĕ усă курасса 
шантарса килĕшÿ тунă пулсан, район ад-
министрацийĕн условийĕсене пăхăнмалла 
тата çĕрпе тĕллевлĕ кăна усă курмалла.  

Р. ИЛЛАРИОНОВА.

+.р ыйтёв. 
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Июлĕн 6-мĕшĕнче Тутарстанри Аксу 
районне çĕршыври  тĕрлĕ кĕтесрен хă-
насем пуçтарăнчĕç. Кăçал кунта пĕтĕм 
Раççейри чăвашсен Уявĕ (Акатуйĕ) кĕр-
лерĕ. 

Çак уява Чăваш Ен Пуçлăхĕ Михаил Иг-
натьев, Чăваш Республикин культура ми-
нистрĕ Константин Яковлев, ЧНК прези-
денчĕ Николай Угаслов хапăл туса килчĕç. 
Чăваш Республикинчен Аксу тăрăхне пĕр 
пин ытла çын хутшăнчĕ. Раççейри çирĕм 
ултă регионти фольклор ушкăнĕсем, 
халăх ăстисем, тĕрлĕ енлĕ пултаруллă ен-
тешсем пухăнчĕç Уяв лапамне.

Икĕ туслă республикăн ертÿçисем 
Рустам Миннихановпа Михаил Иг-
натьев Уява çитиччен Тутар Республи-
кин Правительство çуртĕнче ĕçлĕ тĕл 
пулу ирттернĕ. Ертÿçĕсем Аксу çĕрĕн-
чен тухнă Тутарстан вăрман хуçалăхĕн 
пĕрремĕш министрĕ пулнă А. Гуляев 

ячĕллĕ скверта унăн бюстне уçнă, пĕр-
ремĕш чăваш халăх поэчĕ Николай Ше-
лепи палăкĕ умне чĕрĕ чечексем хунă.

Рустам Миннихановпа Михаил Игнатьев 
Уява килнисене виçĕ чĕлхепе саламларĕç, 
чи пултаруллисене патшалăх наградисем-
пе чысларĕç. Ун хыççăн уява килнĕ мĕнпур 
фольклор ушкăнĕ тата ЧНК президенчĕпе 
пĕрле килнĕ пысăк делегаци уяв картине 
тăчĕç, концерт программи пуçланчĕ...

Аксури уявра пысăк тĕп сцена çинчен 
чăваш юрри-ташшипе савăнтаракан та-
тăлмарĕ. Унсăр пуçне тата тепĕр виçĕ 
сцена ĕçлерĕ, халăх ăстисен ал ĕç куравĕ 
кашнинех илĕртрĕ. Тутарстанри ентеш-
сем интерактивлă площадка чылай йĕр-
келенĕ: утарçă, сунарçă, пулăçă, арманçă 
«çурчĕсем», вулавăш та ытти  «çуртсем» 
патĕнчен çын татăлмарĕ. Мунчаллă, 
выльăх-чĕрлĕхлĕ, кайăк-кĕшĕклĕ кил  
хуçалăхне те тунă Уяв иртекен вырăнта. 

Купăсçăсемпе такмакçăсен конкурсĕ, сăра 
вĕретекенсен фестивалĕ, пуканесен кон-
курсĕ... – темĕн те пулчĕ уявра. 

Аксу çĕрĕнчи пысăк та чаплă уявран Мур-
каш районĕ те айккинче юлмарĕ. Район 
администрацийĕн пуçлăхĕ Ростислав Тимо-
феев, культура пайĕн пуçлăхĕ Любовь Рыж-
кова, ЧНК районти уйрăмен ертÿçи – çак йĕр-
кесен авторĕ, Калайкасси шкулĕнче вĕре-
некенсен «Сывлăмпи» ача-пăча фольклор 
ушкăнĕ (сăн ÿкерчĕкре), «Орин ен» ветеран-
сен халăх хорĕ тата Мăн Сĕнтĕрти «Янаш» 
юрăпа ташă халăх ансамблĕ хутшăнчĕç. 

Уяв мĕнпе тĕлĕнтерни çинчен «Янаш» 
ансамбле çÿрекен П. Воробьев тата «Орин 
Ен» хора çÿрекен Е. Никитина шăрçаланă 
çырăвĕсем те редакцие çитрĕç. 

«Уяв чăвашсене тата та çывăхрах 
туслаштарчĕ. Уяв пур регионти чăваш та  
чăвашлăха, наци культурине, чĕлхине, йă-
ли-йĕркине упраса пурăнма пултарнине 
чăннипех те çирĕплетрĕ», – çырнă хăйĕн 
çырăвĕнче П. Воробьев. 

«Орин енсем» вара малтанхи кун çит-
се Тутарстанри тĕрлĕ районта концерт-
сем кăтартма ĕлкĕрнĕ, чăвашсен авалхи 
Пÿлер хулинчи Таса çăлкуç патне те кай-
са курма хал çитернĕ. «Чунпа тасалса, 
чăваш халăхĕн ырă кăмăлне, ĕçченлĕхне, 
кÿршĕпе туслă пурăннине курса килтĕмĕр. 
Аякри çывăх тăвансем патĕнчен ырă туй-
ăмсемпе, хаваслă кăмăлпа таврăнтăмăр. 
Раççейри тĕрлĕ кĕтесрен килнĕ вун вун 
пултарулăх коллективĕ пĕрле пуçтарăнни 
чăваш халăхĕшĕн мăнаçлăх çуратрĕ», – 
пĕлтернĕ хăйĕн çырăвĕнче Е. Никитина.

Манăн вара Тутарстанри чăвашсем Уява 
питĕ тĕплĕ хатĕрленсе чăнах та çÿллĕ 
шайра йĕркеленине палăртса хăварас ки-
лет. Пултаруллă кÿршĕсенчен вĕренмелли 
сахал мар.

Н. НИКОЛАЕВА.

Тутарстана п.т.м Ра==ейри 
чёвашсем пухёнч.=

Чёваш наци конгрес. хыпарлать

Росреестр ёнлантарать

Х.рл. линие 
пёхёнмалла

Росреестрăн Чăваш Республикинчи 
управленийĕ пурăнмалли çурт-йĕр е 
ытти хуралтă çĕклес шухăшлисене мал-
тан ял тăрăх администрацине кайма 
сĕнет. Унта çынна çĕр участокĕн градо-
строительство планне пама тивĕç. Унта 
вара çĕрпе усă курмалли тата çурт-йĕр 
тумалли правилăсене пăсас мар тесен, 
харпăр хăй çĕр участокĕ çинче мĕн çÿл-
лĕш тата мĕнле лаптăк йышăнакан çурт 
çĕклеме ирĕк пурри пирки кăтартни пу-
лать. Планра çавăн пекех хĕрлĕ лини 
хăш вырăнпа иртнине кăтартни те пу-
лать. Ун тулашне тухма юрамасть. Хĕр-
лĕ лини харпăр хăйĕн участокне пурте 
усă куракан территорирен уйăрни пулса 
тăрать. Унта урам, сквер, бульвар т. ыт. 
те кĕрет. Кунсăр пуçне сыхлав зонисем 
те пулаççĕ (газ пăрăхĕсем, электролини-
сем, çулсем, выльăх масарĕсем). Вĕсене 
те градостроительство планĕнче кăтар-
таççĕ.

Строительство ĕçĕсене тытăниччен 
хĕрлĕ лини хăш тĕлте иртнипе паллашас 
пулать. Çурт-йĕрпе усă курмалли пра-
вилăсемпе килĕшÿллĕн, ку е вăл йышши 
çурт хĕрлĕ линирен мĕнле инçĕшĕнче пул-
малли тĕрлĕрен. Вĕсемпе те ял тăрăх ад-
министрацийĕнче паллашас пулать.

Харпăр хăйĕн участокĕнче капиталлă 
тата хуçалăх объекчĕсене çынсем хăйсем 
пĕлнĕ пек вырнаçтарма пултараççĕ тени 
те тĕрĕс мар. Практикăра уйрăм «хĕрлĕ 
утравсем» çыннăн çĕр участокĕ çинче те 
пулма пултараççĕ. Кун пекки участок тăрăх 
электроçыхăну линийĕ, инженери коммуни-
кацийĕ, пăрăх иртнĕ чухне пулма пултарать. 
Ку вырăнсенче приватизациленĕ террито-
рире те строительство ĕçĕсене туса ирт-
терме юрамасть. Нормăсене пăхăнни вара 
штрафсенчен çăлăнма май панисĕр пуçне 
харпăр хăйне хăрушсăрлăхпа тивĕçтерме 
те кирлĕ.

Куçман пурлăх объектне тума тытăннă 
чухне харпăр хăй участокĕн чиккисене пĕл-
ни кирлĕ. Чикĕрен тухса кайни администра-
тивлă право йĕркине пăснин шутне кĕрет. 
Пахча картине е хапхана кăштах куçарни, 
çĕр участокĕн тулашĕнче палисадник йĕр-
келени территорие хăрпăр хăй ирĕкĕпе тыт-
са илнин шутне кĕрет. Кун пек чухне штраф 
виçи çĕр участокĕн кадастр хакĕнчен тата 
йĕркене пăсаканăн категорийĕнчен килет. 
Сăмахран, уйрăм çынсем валли чи пĕчĕк 
административлă айăплав 5 пин тенкĕпе 
танлашать.

Росреестрăн Чăваш Республикинчи 
управленийĕ.

Сад-пахча=ён уйёх календар.

Кун к.скелет _ 
.= хушёнать

Утă уйăхĕн 16-мĕшĕ. Апат-çимĕçре кĕр-
кунне усă курма шпинат акмалла. Йăран 
пусса çĕр çырли хунавĕсене лартмалла.   
Улма-çырла культурисене фосфорпа кали 
удобренийĕпе апатлантармалла. Хăяр, ка-
бачок, помидор пуçтарса илмелле. Вĕсене 
çийĕнчех тирпейлемелле. Сăтăрçăсемпе 
кĕрешмелле. 

Пулса пыракан çимĕçсен йывăрăшĕпе 
усăннă улмуççи тата груша йывăççисен ту-
раттисене тĕкĕлĕр. Пахча çимĕç культури-
сен сăтăрçисемпе тата чирĕсемпе кĕрешĕр. 
Тюльпан суханĕсене кăларма юрать.

Утă уйăхĕн 17 – 18-мĕшĕсем. Пахча 
çимĕçе шăварма, апатлантарма тата куçар-
са лартма мелсĕр тапхăр. Сăтăрçăсемпе, 
чир-чĕрпе кĕрешĕр. Çак кунсенче пухнă 
эмел курăкĕсен вăйĕ пысăк. Татнă çырла-
сене, пухнă çимĕçе çийĕнчех тирпейле-
мелле.    

Утă уйăхĕн 19 – 20-мĕшĕсем. Йăран-
сене шăварма тата апатлантарма, пахча 
çимĕçпе ĕçлеме тăхтăр. Курăк çулăр. Шăрă-
ха тÿсĕмлĕ чечексем акăр.  Пахча çимĕç 
культурисене ÿсĕм стимуляторĕпе пĕрĕхĕр. 
Улмуççи тата груша йывăççисен туратти-
сене тĕкĕленĕ тĕкĕсене тĕрĕслĕр. Купăста 
сăтăрçисемпе кĕрешĕр. Çак кунсенче пухнă 
çимĕçсене тÿрех тирпейлĕр.

Чăваш Республикин влаç органĕсен порталĕнче палăртнă 
тăрăх, Чăваш Енре «Вĕренÿ» наци проекчĕн шайĕнче реги-
онти сакăр проект пурнăçланать: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих де-
тей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель буду-
щего», «Молодые профессионалы», «Социальная актив-
ность», «Новые возможности для каждого».

Кăçал пурнăçа кĕме тытăннă «Вĕренÿ» наци проекчĕ 2019 – 
2024 çулсене тăсăлать. Çак проекта РФ Президенчĕ В. Путин 
2018 çулта çирĕплетнĕ. Проект пурнăçланни Раççейри вĕренĕве 
тĕнче шайĕнчи конкуретлăх шайне хăпартма тивĕç, Раççей Фе-
дерацине пĕтĕмĕшле вĕренĕвĕн пахалăхĕпе тĕнчери ертсе пы-
ракан 10 çĕршыв йышне кĕме  май памалла. 

Палăртнă проект бюджечĕ – 784,5 млрд тенкĕ. Çавна май 
Чăваш Енре те палăрăмлă ырă улшăнусем пулмалла.

«Вĕренÿ» наци проекчĕпе килĕшÿллĕн, 2019 çулта пирĕн ре-
спубликăра тĕрлĕ ĕç пурнăçлама палăртнă.

Ялта вырнаçнă 40 шкулта  гуманитарипе цифра профилĕсен 
вĕренÿ центрĕсене йĕркелемелле. «Точка роста» ятлă центр-
сем пурĕ 1 пинрен сахал мар ачана явăçтарма пултарĕç. Мур-
каш район администрацийĕн вĕренÿ пайĕнчен пĕлтернĕ тăрăх, 
çакăн пек центрсем Муркаш районĕнчи икĕ шкулта пулĕç: 
Мăн Сĕнтĕрти тата Йÿçкассинчи вăтам шкулсенче.

Физкультура занятийĕсемпе спорта явăçтармалли пурлăхпа 
техника никĕсне ялти 29 шкулта çĕнетĕç. Çав шутра – Муркаш 
районĕнчи икĕ спортзала юсасси те: Турай вăтам шкулĕнчи 
тата Шетмĕпуçĕнчи тĕп шкулти спортзалсене.

Ачасене пĕлÿ тата воспитани парассин ыйтăвĕсемпе респу-
бликăра ашшĕ-амăшĕсем валли 31 консультаци центрĕ йĕркеле-
ме пăхнă. Муркаш районĕнче çакăн пек консультаци пункчĕсем 
«Путене» тата «Малыш» ача сачĕсенче ĕçлеççĕ ĕнтĕ.

«Вĕренÿ» нацпроект шайĕнче Шупашкарти «Волжский-3» ми-
крорайонта 1100 ача вырнаçмалăх тата Етĕрне хулинче 300 ача 
вырнаçмалăх çĕнĕ шкулсем уçăлмалла.

«Сириус» центр моделĕпе ачасемпе çамрăксен пултарулăхне 
аталантарма май паракан центр тума  палăртнă. Вăл наука, ис-
кусство тата спорт енĕсемпе ĕçлекен центр пулмалла.

Çĕнĕ Шупашкарта «Кванториум» ача-пăча технопаркĕ тумал-
ла.

И. Ульянов ячĕллĕ Чăваш патшалăх университечĕ çумĕнче ача-
сен хальхи йышши компетенцисен аталанăвĕн центрне – С. Абру-

ков ячĕллĕ Наука коллаборацийĕн центрне тума палăртнă.
Ачасене хушма пĕлÿ илме пулăшакан модельлĕ çурт тăвасси-

не плана кĕртнĕ.
Нацпроект шайĕнче Канаш хулинче ачасен цифра атланăвĕн 

«IT-куб» центр пулĕ.
Республикăри лабораторисемпе мастерскойсене, техникум-

семпе колледжсене – пурĕ 50 учреждение Ворлдскилс стандар-
чĕсемпе килĕшсе тăракан оборудованипе тивĕçтерĕç.

Шупашкарти экономикăпа технологи колледжĕнче ырă ĕç тăва-
кансен хăрушсăрлăх культурин тата çут çанталăкри инкексем 
хыççăнхи лару-тăрăва сирессин ресурс центрĕ ĕçлеме тытăн-
малла.

Н. НИКОЛАЕВА хатĕрленĕ.

СПРАВКА
Чăваш Енĕн пĕрлештернĕ бюджетĕнче çĕршыври нацпро-

ектсен шайĕнче пурнăçланакан регион проекчĕсене 2019 
çулта пурнăçа кĕртме 9,9 млрд тенкĕ уйăрма палăртнă. 

2019 – 2024 çулсенче регионти проектсемпе палăртнă меро-
приятисене пунăçлама пурĕ 77,1 млрд тенке яхăн уйăрма пăхнă.

+ул _ =.н. =ит.н\сем патне
Наци проекч.сене _ пурнё=а
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М.н пуррине упраса малалла пёхатпёр
Пирĕн районăн çурçĕр-хĕвеланăç пай-

ĕнче вырнаçнă хуçалăхсенчен пĕри вăл – 
Суворов ячĕпе хисепленекен ял хуçалăх 
производство кооперативĕ. Лаптăкĕ те 
пĕчĕк мар унăн.  Сухаламалли çĕрсен 
лаптăкĕ çеç пĕтĕмĕшле 4500 гектара яхăн 
йышăнать. Вăл асăннă хуçалăха тулли 
хăватпа ĕçлеме тата малашлăха пăхса 
аталанма май парать. Ыранхи кунпа, 
мал ĕмĕтпе  пурăнакан анаткассисем 
хуçалăхри чылай ĕçе паянхи куна меха-
низациленĕ ĕнтĕ. Çавăнпа та уй-хирти, 
фермăри ĕçсен ытларах пайне вĕсем 
техника пулăшнипе пурнăçлаççĕ, ата-
ланăвăн çĕнĕ чиккисене палăртаççĕ.

Хăй вăхăтĕнче ырă малашлăха шан-
са-кĕтсе ача-пăчана пĕр пус хурса виçĕ 
пус илме вĕрентменнишĕн паян кулянакан 
чылай. Анчах пăшăрханнипех пĕве пĕве-
ленмест: мĕн çуккине тумалла-туянмалла, 
киввине çĕнетмелле, пĕлменнине вĕрен-
мелле, çĕннине алла илмелле. Районти 
тĕрлĕ харпăрлăх формиллĕ пĕрлешÿллĕ 
хуçалăхсенче пулса курнă май, хăшĕсем 
йывăрлăхсем умĕнче пуç усманнине, ма-
лашлăха пăхса, ыррине шанса ĕçленине 
куратăн та, вĕсен ĕçĕпе район пурнăçĕ ма-
лалла утăмланине асăрхатăн. Кунпа пĕрлех 
унта ĕçлекенсем çĕнĕ технологисене пур-
нăçа кĕртме пултарнишĕн  савăнатăн, шан-
чăк çуратса ыранхи куна çирĕпрех пăхатăн, 
çĕнĕ ĕмĕтсем тĕвĕлетĕн. «Йывăр, йывăр», 
– тетпĕр те, анчах çанă тавăрса ĕçлеме 
пултарсан тата çĕнĕлĕхсенчен ютшăнмасăр 
вăй хурсан, пурăнатпăрах иккен. Çитменни-
не япăхах та мар. Ăна тума алă усмалла мар 
çеç. Çакна валли пирĕн вăй-хал çителĕклĕ. 
Ку тĕрĕслĕхе Турай ял тăрăхĕнчи Суворов 
ячĕпе хисепленекен ял хуçалăх производ-
ство кооперативĕнче пулсан кашнинчех 
асăрхатăп. Çакна  уй-хирпе выльăх-чĕрлĕх 
отраслĕсем, машинăпа трактор паркĕ ата-
ланни, техникăна упрасси тата мĕн пуррипе 
туллин усă курасси çĕнĕ шая çĕкленни çирĕ-
плетет.

– Паянхи пурнăçра çуккишĕн макăрнипе 
кĕсьене укçа кĕмест. Эпир хамăр хуçалăхра 
çак чăнлăха тĕпе хурса ĕçлетпĕр. Произ-
водство тата техника енчен çĕнĕлĕхсене 
тăтăш  çул паратпăр, перекетлĕхе мал-
та тытатпăр. Хуçалăх ĕçченĕсемпе тунă 
килĕшÿсене вăйра тытса пыма тăрăшатпăр. 
Пурсăмăр та пĕр шухăшлă пулни ума ларт-
нă тĕллевсене пурнăçлама пулăшать, татах 
çĕнĕ тĕллевсем çуратать. Çавна та кала-
малла, ырă ятлă тата малтисен йышĕнче 

пулма çăмăл мар. Анчах эпир мĕн тунипе 
çеç çырлахас теместпĕр, аталанăвăн çĕнĕ 
чиккисене çĕнессипе тăрăшатпăр, – каласа 
парать  кооператив ертÿçи Алексей Воро-
бьев.

ИСТОРИ
90 çул каялла çĕр ĕçченĕсем хуçалăх-

сене пĕрлешсе ĕçлеме пуçланă. Хальхи 
Суворов ячĕпе хисепленекен пĕрлешÿллĕ 
хуçалăх çĕрĕ çинче пуçламăш тапхăрта 4 
хуçалăх пулнă. Вĕсем: Çатракасси ялĕнче – 
«Хлебороб», Кĕçĕн Чурашра – «Броневик», 
Анаткассинче – «Октябрь», Тушкассинче – 
Володарский яч. хис. хуçалăх.

Анаткассинчи колхоз 1930 çулхи январĕн 
10 – 13-мĕшĕсенче 10 – 12 хресчен çемйи 
пĕрле ĕçлеме кăмăл тунинчен тымарланать. 

 Ĕçлекен малаллах пăхать. Тăван çĕр-
шывăн Аслă вăрçи вăхăтĕнчи йывăрлăх-
сене чăтса ирттерсен, 1950 çулхи июль 
уйăхĕнче пĕчĕк колхозсене пĕрлештер-
се, Суворов ячĕпе хисепленекен пысăк 
хуçалăх туса хураççĕ. Мал туртăмлă ĕçле-
се асăннă колхоз кĕçех ăратлă выльăх-чĕр-
лĕх ĕрчетме, тырă-пулăн элитăллă вăр-
лăхне туса илме пуçлать. Пĕрлешÿллĕ 
хуçалăх территорийĕнчи ялсене те çĕнĕ 
сăн кĕрет. 

Çĕршывра рынок экономики ĕçлеме 
пуçласан, хуçалăх пĕр хушă йывăрлăха кĕрсе 
ÿкет. Кун пирки ял хуçалăх производство ко-
оперативне 2004 çулта ертсе пыма пуçланă  
В. Андреев çапла аса илет:

 – Хам çуралса ÿснĕ тăрăхра ĕçлекенсем 
йывăрлăх умĕнче хуçалăх тилхепине хама 
шанса парсан, эпĕ çăмăл пуласса кĕтмен 
те. Çакна хама председателе суйлакансене 
те тÿррĕн каларăм: пĕрле суйларăр пулсан, 
пĕрлех тÿссе ирттермелле пулать.

ÇĔНĔ ТАПХĂР
2004 çулхи утă уйăхĕн 20-мĕшĕ. Вла-

димир Славич ĕçе пикеннĕ кун гаражра 
çум çитĕнетчĕ, выльăхсем патĕнче апат 
çителĕксĕрччĕ, техникăна ĕçе кăларма 
сĕрмелли-çунтармалли материал çукпа 
пĕрехчĕ. Çакнашкал лару-тăрура Етĕрне 
районĕнчи кÿршĕллĕ «Герой» хуçалăха алă 
тăсса кайнине 12 çул хуçалăха «лачакаран» 
кăларассипе вăй хунă председатель паян 
та çăмăллăн аса илеймест. Анчах ку вăл 
пуçламăшĕ кăна пулнă-ха. 

– Вăл вăхăтра хуçалăхра ĕни те, вăкăрĕ 
те, сысни те, пăрăвĕ те пурччĕ. Пĕрремĕш 
вырмари тырă-пулă вĕсемшĕн кăртăнкăрах 
пулчĕ. Çавăнпа та февральтех тырă шырама 
тухрăмăр. Чулхула облаçĕнчи пĕр хуçалăх 

тырă сутать тенине илтнипе пĕр шăматкун 
унти «Власть Советов» колхоза çул тытрăм. 
Председательпе тĕл пулса калаçса пĕр 
КамАЗ урпа илсе килтĕм. Вăл пĕр эрне 
пурăнма çеç çитрĕ. Каллех пулăшу ыйтрăм. 
Пулăшу пулчĕ. Ку тырă та пĕтсен, тырăн 
пысăкрах партине килĕшÿ туса илме шут-
ларăм. Ĕмĕт пурнăçланчĕ. Ун хыççăн Пере-
кет банкĕнчен кредит илнипе те тырă туян-
ма тиврĕ. Апат пуррине кура производство 
малалла утăмланăран, 2007 çулхи январĕн 
1-мĕшĕнчен ĕç укçине ÿстертĕмĕр, ăна 
çĕнĕлле тÿлесси çине куçрăмăр, – аса илет 
В. Андреев.    

Ырă сăмахсем ĕçлемесĕр çуралмаççĕ. 
Хыççăнхи çулсенче хуçалăх наци проекчĕпе 
кредит илсе виçĕ Т – 150, виçĕ дискатор ту-
янать. Пĕрлехи тăрăшулăхпа тата хуçалăх 
вăйĕпе ĕне тата сысна фермисенче пĕр 
миллион та 700 пин тенкĕлĕх юсав ĕçĕсем 
пурнăçлать. Çĕнĕ тапхăрта сысна ферминче 
вентилятор вырнаçтараççĕ, сĕт ферминче – 
танк-охладитель. 

– Малтанхи вăхăтра сĕт йÿçсе кайнă 
тĕслĕхсем те пулнă пулсан, танк-охла-
дитель туяннă хыççăн пахалăхлă сĕт çеç 
сутма пуçларăмăр. Ку та хуçалăх кассине 
хушма укçа-тенкĕ кĕртме пулăшрĕ. Ферма 
ĕçченĕсем те тăрăшарах ĕçлеме пуçларĕç, 
– каласа парать хуçалăхăн тĕп зоотехникĕ Г. 
Васильева.

ПРОИЗВОДСТВО
Суворов яч. хис. хуçалăх ăратлă ĕне 

выльăх ĕрчетессипе специализациленет. 
Çак отрасле аталантарса кооператив ĕç-
ченĕсем иртнĕ çул сумалли ĕнесен кĕтĕв-
не 23 пуç ÿстерсе 247 ĕнене çитернĕ. Ма-
шинăпа сăвакан операторсем пĕлтĕр кашни 
ĕне пуçне вăтамран 7006 килограмм сĕт 
суса илни – виçĕм çулхи кăтартуран 542 
килограмм пысăкрах. Палăртмалла, 2004 
çулта çак кăтарту 2601 килогрампа çеç тан-
лашнă. Юлашки çулсенче сăвăма ÿстер-
ме хуçалăхра никĕс те çирĕпленнĕ. Хăй 
вăхăтĕнче тырă шыранă хуçалăх юлашки 3 
çул хушшинче тырă-пулă тухăçне гектар пуç-
не вăтамран 29 центнертан чакарман, утти-
не те, сенажне те ытлă-çитлех янтăланă. В. 
Андреев ертсе пыма пуçланă çул хуçалăх 9 
миллион та 250 пин тенкĕ ĕçлесе илнĕ, ан-
чах парăм 13 миллионпа танлашнă. Иртнĕ 
çул пĕтĕмпе 61 миллион тенкĕлĕх продукци 
реализациленĕ пулсан, таса тупăш 6,9 мил-
лион тенкĕпе танлашнă.

– В. Андреев хуçалăха сыхласа хăварса 
çĕнĕ шая çĕклени – кашнин куçĕ умĕнче, – 
терĕ Владимир Славич кандидатурине рай-
онăн Хисеп кĕнекине кĕртме сĕнсе районăн 
Хисеплĕ гражданинĕ Валериан Краснов. 

ĂМĂРТСА ĔÇЛЕÇÇĔ
Хуçалăх экономикине çĕнĕлĕхсем кĕрт-

нĕ хыççăн вырăнти механизаторсемпе во-
дительсем тата юсавçăсем ĕç çине çĕнĕл-
ле пăхма пуçланă. «Хуçалăхра техникăпа 
ĕçлессине, механизаторсемпе водитель-
сен тăрăшулăхне хуçалăхăн тĕп инженерĕ 
Иван Васильев йĕркелесе пырать. Вĕсем 
кирек хăш ĕçре те пĕр çын пек пулса вăй 
хуни хуçалăх экономикине  перекет çулĕпе 
илсе пыма май парать», – терĕ кооператив 
ертÿçи Алексей Воробьев тракторпа маши-
на паркĕн ĕçĕпе паллаштарнă май. Парка 
пырса кĕрсен, унта кашни утăмрах тирпей-
лĕх хуçаланни, техникăпа перекетлĕ усă 
курма тăрăшни,  хуçалла ĕçлессине тĕп вы-
рăнта тытни куç умне пулчĕ. 

– Эпир ыранхи кунпа пурăнатпăр. 
Çавăнпа та мĕн тунипе самантлăха та лă-
планма шухăш çук. Ку ырă ене аслă ăрури-
сенчен алла илтĕмĕр те малалла тăсатпăр. 
Çак çулпа пынăран хамăрăн аталану чикки-
сене те курмастпăр. Тĕллевлĕ ĕçленĕрен 
пĕр вырăнта тăрассинчен иртрĕмĕр, – терĕ 
тĕп инженер Иван Васильев хуçалăхăн 
машинăпа трактор паркĕпе паллаштарма 

пуçланă май. 
Хуçалăх производствăна ÿстернипе пĕр-

лех юлашки çулсенче  ял хуçалăх техникине 
упрас ыйтупа та палăрăмлă утăм турĕ. Çак-
на каласа хăвармалла, хуçалăх инженерĕпе 
механизаторсем пĕр тĕллевлĕ пулнăран, 
пысăк укçа тÿлесе илмелли техникăна 
хуçалăхрах ăсталама пуçларĕç. Çавăнпа та 
хуçалăхри механизаторсем Иван Вадимо-
вич тĕп инженерта ĕçлеме пуçланăран ма-
шинăпа трактор паркне те çĕнĕ сăн кĕнине, 
вырăнти вăйпах техника паркĕ самай çĕнел-
нине çирĕплетрĕç.

Механизаторсем каланине çак тĕслĕх-
семпе çирĕплетме пулать. Хуçалăхра çĕнет-
се ăсталанă культиваторсем, хăватлă сÿре 
агрегачĕсем, çуркунне минераллă удобре-
ни сапмалли агрегат т. ыт. те кун çути кур-
нă. Вĕсене вырăнта ăсталаса пурнăç пани 
хуçалăхшăн перекет çулĕ çеç пулса тăрать. 
Сăмах ку тĕле çитсен Иван Вадимович 
пĕтĕм ырă ĕçе хăйĕн çине çеç илессинчен 
пăрăнчĕ:

–  Çак ĕçсене эпĕ пĕччен тумастăп. 
Хуçалăх ертÿçи хавхалантарнипе, тракто-
ристсемпе юсавçăсем пĕрле тата пуçарул-
лă пулнипе çĕнĕлĕхсене алла илме тăрă-
шатпăр. Сÿре агрегатне пуçтарнă çĕрте 
те, культиваторсене те хатĕр чертежсемпе  
майлаштарса пычĕç. Çуркунне иртерех 
удобрени сапма тухмалли агрегата завод-
ран миллион ытла тенкĕ тÿлесе илмелле 
пулсан, эпир ăна çур хакпа ĕçе хатĕрлесе 
çитертĕмĕр. Хамăр техникăпа удобрени 
сапасси те аякран килсе ĕçлекенсенчен 
йÿнĕрех ларчĕ, – паллаштарать И. Васи-
льев кашни механизаторăн тÿпине уйрăм-
мăн палăртса. 

Техника паркне çĕнетессине те хуçалăх 
хăй еккипе яман. Акă пĕлтĕр çеç анаткасси-
сем çĕнĕрен «Кировец – 744» трактор тата 
ăна валли 3 культиватор туяннă. Утă пуçтар-
са пресламалли 2 пресс-подборщик туянни 
те хуçалăхăн ĕç мелĕсене ÿстернĕ çеç. Паян 
хуçалăхра «симĕс ĕç çи» пынă хушăрах ме-
ханизаторсемпе юсавçăсем çывхаракан вы-
рма пирки те шутлаççĕ. Хатĕрленÿ ĕçĕсене 
пуçăнса саппас пайсем туяннă та ĕнтĕ. Ку ĕç 
малалла пырать.

МУРКАШ РАЙОН, _ 75 +УЛ%
    Проект Чёваш  Республикин Цифра аталанёв.пе информаци  политикин 

Эсир сăн ÿкерчĕкре хуçалăх ферминчи ĕнесене машинăпа сăвакан операторсен уш-
кăнне куратăр. Вĕсем хăйсен ĕç кăтартăвĕсене çуллен ÿстерсе пыраççĕ. «Ĕçлеме усло-
висем çителĕклĕ. Фермăри тирпейлĕхпе хăтлăх куллен ĕçе йыхравлаççĕ, ĕçлес хавха-
ланăва та çĕклеççĕ. Тавах çакăншăн хуçалăх ертÿçисене», – терĕç ĕнесене машинăпа  
сăвакан операторсем. Вĕсем (сулахайран сылтăмалла): Г. Яковлева (ĕç стажĕ 6 çул),       
Л. Олгашова (29 çул), Г. Алексеева (6 çул), В. Афанасьева (30 çул), Ф. Антонова (23 çул), 
хуçалăхăн тĕп зоотехникĕ Г. Васильева çак ĕçре 1982 çултанпа. Кашни хăйĕн ĕçне пĕл-
се пурнăçланипе палăрса тăрать. Сăмах май, хуçалăхра ĕнесене талăкĕпех фермăра 
тытассине йĕркеленĕ.

Эсир паянхи сăн ÿкерчĕкре Суворов 
яч. хис. ял хуçалăх производство коо-
перативĕн ăста механизаторне Юрий 
Орлова куратăр. Хуçалăхра пĕр йышши 
техникăпа ĕçленипе çеç лăпланса лар-
масть вăл. «Эпир пĕр техникăпа кăна 
ĕçлесси хыçала юлнă пулăм. Ирхине ма-
шинăпа трактор паркне çитсен мĕнле ĕç 
тупăнать – нихăшшин умĕнче те пуç ус-
мастпăр», – терĕ трактор кабинине кĕрсе 
ларнă май Юрий Гордиянович. Вăл паян 
фермăри выльăхсене «Хозяин» агрегат-
па апат валеçет.
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В.сем _ спорт тус.сем

Район территорийĕнче спорт тата физкуль-
тура учрежденийĕсемпе сооруженийĕсем сы-
влăха çирĕплетес текенсем валли çителĕклĕ:  
«Сывлăх» спорт шкулĕ, 26 спортзал, 94 стади-
онпа площадка, 7 тир, В. Егорова ячĕллĕ  спорт 
шкулĕн Муркашри филиалĕн йĕлтĕр бази,  хок-
кей курупкисем 5. Çаксем йăлтах сывлăха çирĕ-
плетме май паракан сооруженисем, вĕсенче 
яланах çынсене хапăл туса кĕтсе илеççĕ,  кăмăл  
пултăр кăна.   

Районăн 1980-мĕш çулти производствăпа экономи-
ка кăтартăвĕ тăрăх, асăннă çул пуçламăшĕнче рай-
онта физкультурăн 68 коллективĕ пулнă, вăл шутра 
31-шĕ шкулсенче, ытти – колхозсемпе совхозсенче, 
предприятисемпе учрежденисенче. Спорта юра-
такансем валли 11 спорт залĕ, 8 тир, 27 баскетбол 
лаптăкĕ, 52 волейбол лаптăкĕ, футболла вылямалли 
31 лаптăк, хоккей лаптăкĕ 2, гандбол лаптăкĕ 21 пул-
нă. 1984 çулхине   районти 4306 çын ГТО значокне 
илме тивĕçнĕ, вăл шутра 1-мĕш разрядлисем – 44-
ăн, 2-мĕш тата 3-мĕш разрядлисем – 3872-ĕн, спорт 

маçтăрĕн кандидачĕ – 1. 
 Хальхи вăхăтра ку тĕлĕшпе халăх чи йышлă 

çÿрекен учреждени – «Сывлăх» спорт шкулĕ. Кунта  
спортăн тăхăр тĕсне аталантараççĕ.  Çакăнта аслă 
ăрури  те, кĕçĕнни  те хăйне валли  чун киленĕçĕ туп-
ма, сывлăха çирĕплетме  пултарать.  

Акă эсир сăн ÿкерчĕкре куракан спортăн чăн 
тусĕсем – Михаил Романовпа  Аверкий Васильев та 
асăннă учреждение   май пур таран тăтăш  çÿреме 
тăрăшаççĕ.

 – Хамăр пурнăçа спортсăр ăнланмастпăр, ăна тепĕр 
хут пуçлас пулсан та çак çула  суйланă пулăттăмăр, 
спорт вăл – пурнăç, – теççĕ  ветерансем хавхалануллăн.

Михаил Ананьевичпа Аверкий Васильевич ĕç  
ĕмĕрне спорта аталантарассине тата çак шайра 
çĕнĕрен те çĕнĕ ятсем туптаса кăларассине халал-
ланă. Районăн спорт çитĕнĕвĕсенче вĕсен тÿпи чăн-
нипех те пысăк. 

Михаил Романов 1979 çулта Муркашри Спорт çур-
чĕн ертÿçинче  тата тренерта тăрăшма тытăннă. 1983 
çултан вара Муркаш районĕн спорт  пайне ертсе 
пынă, çак ĕçре пĕтĕмпе  22 çул тимленĕ. Çав çулсен-
чи спорт çитĕнĕвĕсемпе кăтартăвĕсем, ирттернĕ тата 
хутшăннă ăмăртусем йышлă пулнă. Спорт аталанăв-
не пысăк тÿпе хывнăшăн  Михаил Романов 1996 çул-
та Чăваш Республикин физкультурăпа спортăн тава 
тивĕçлĕ ĕçченĕн ятне тивĕçнĕ. Вăл – йĕлтĕрпе чупас 
енĕпе СССР спорт маçтăрĕ.

Аверкий Васильева спорт ĕçĕн аталанăвне пысăк 
тÿпе хывнăшăн, Пĕтĕм тĕнче шайĕнчи спорт ма-
стерĕсене, пысăк квлификациллĕ спортсменсене – 
Вера Соколовăна, Петр Трофимова, Василий Трофи-
мова – çÿллĕ шая хăпарма пулăшнăшăн, çитĕнÿсем 
тума  хатĕрленĕшĕн  Чăваш Республикин тава тивĕçлĕ 
тренерĕ ятпа чысланă. Ĕç ĕмĕрне Чуманкасси шкулĕн-
че ирттернĕ, кашни ачапа тачă ĕçлеме тăрăшнă. 

 Паянхи кун та стройра çирĕп тăракан ветерансем 
спортпа мĕн ачаран çывăх пулнă. 

– Спорта юратăр, унпа мĕн ачаран туслашăр, ăна 
валли яланах вăхăт тупма тăрăшăр. Вăл çирĕп сы-
влăхлă пулма, çамрăклăха упрама пулăшать, – теççĕ 
вĕсем хăйсенчен тĕслĕх илме сĕнсе. 

«Районти пултарулăх çурчĕ» хушма 
вĕренĕвĕн муниципалитет  бюджет учреж-
денийĕ хăйĕн ĕçне 1955 çулта Мăн Сĕнтĕр 
салинче  пуçланă. Ун чухне вăл  шкул ачи-
семпе пионерсен çурчĕ пулнă. 1964 çулта, 
Муркаш районĕ йĕркеленнĕ май, асăннă 
учреждение Муркаша куçарнă.  

Ачасен вĕренĕвне тĕрлĕ енлĕ йĕркелес 
тесе ун чухне  горнçăсемпе параппанçăсен, 
ташăçăсемпе юрăçсен, шахматистсен кру-
жокĕсене йĕркеленĕ, çавăн пекех драма тата  
сăн ÿкерме вĕренекенсен кружокĕсем ĕçле-
ме пуçланă.

1955 – 1959 çулсенче асăннă çурта                  
Т. Рудова ертсе пынă. Каярах Ф. Кириллов, 
З. Ильмекейкина, Л. Малышев, А. Игреев,          
В. Скребков, Р. Колесникова ертсе пынă. 
2008 çултан пуçласа 2018 çулччен А. Рожко-
ва учреждени ĕçне питех те ăнăçлă йĕркеле-
се пынине палăртмалла. Халĕ  пултарулăх 
çурчĕн ертÿçинче  И. Иванова тăрăшать.    

1970 – 80-мĕш çулсенче шкул ачисемпе пи-
онерсен çурчĕ районти пионер дружинисен-
че ĕçлессин методика центрĕ шайĕнче вăй-
ра тăнă.  1996 çулта асăннă çурт эпир халĕ 
пĕлекен Районти ача-пăча пултарулăхĕн çур-
чĕ пулса тăнă.

Халĕ тытăмра пултарулăхăн 51 пĕрлешĕвĕ 
ĕçлет, вĕсенче  901 ача тĕрлĕ енлĕ аталанса 
пĕлÿ илме пултарать. Вĕренÿ ĕçĕ пĕтĕмĕшле 
пĕлÿ паракан 19 учреждени бази çинче пур-
нăçланса пырать. Кулленхи ĕçре ачан пул-
тарулăхĕ, çемье ыйтăвĕ, наципе культура 
йăли-йĕрки – яланах малти вырăнта. Вĕренÿ 
программине  туризмпа краеведени, физ-
культурăпа спорт, художество, çут çанталăк 
тата ытти  енпе йĕркеленĕ. 

Районти пултарулăх çурчĕн коллективĕ 
тĕрлĕ программăпа проекта хутшăнса çĕн-
терÿçĕ йышне кĕме тивĕçнĕ. 2011 çулта ре-

спубликăри  «Повышение экологической без-
опасности  в Чувашской Республике на 2010 
– 2015 годы» тĕллевлĕ программа  шайĕнче  
«Школьники Моргаушского района – в ногу с 
экологией»  проекта вăя кĕртнĕ. Çак програм-
мăн тата патшалăхăн  «Развитие потенциала  
природно-сырьевых  ресурсов и повышение 
экологической безопасности на 2014 – 2020 
годы»   хушма  программи пурнăçланса пынă 
май, асăннă учреждени «Живи в  гармонии 
с природой, мой край родной Моргаушский» 
проект çырса çĕнтерÿçĕ пулнă.  Учреждени  
Чăваш Республикин Вĕренÿ министерствин 
2012 çулхи 74 номерлĕ хушăвĕпе килĕшÿл-
лĕн республика шайĕнчи «Ача-пăча ту-
ризмĕн аталанăвĕ»  проектăн пилот лаптăкĕ 
пулса тăрать.  

2016 çулта вĕренÿ учрежденийĕсен ре-
спубликăри инноваци программине пур-
нăçлассин конкурсĕнче пултарулăх çурчĕ  
«Моргаушский район – край перспективного 
туризма» проектпа  çĕнтерÿçĕ пулса тăнă, 
гранта тивĕçнĕ. Проекта вăя кĕртессине 
пĕтĕмпе  2197 çын хутшăннă. 2017 çулта 
«Колыбельные песни земли Моргаушской» 
проектпа çурма финала тухнă. Кун  йышши 
ĕçсемпе çитĕнÿсене татах та асăнма пулать. 

Вĕренÿпе воспитани парас ĕçсем ăнăçлă 
йĕркеленсе пынинче учрежденинче пысăк 
квалификациллĕ кадрсем тимленине палăрт-
малла, унта  пĕтĕмпе хушма вĕренĕвĕн 50 
педагогĕ тимлет. Вĕсем тăтăшах пĕлÿ шайне 
ÿстерсе пыраççĕ, пултарулăх çурчĕн адми-
нистрацийĕ çакна валли ăнăçлă условисем 
йĕркелеме тăрăшать.  Пултаруллă вĕре-
некенсем Чăваш Республикин Пуçлăхĕн 
стипендине  çулсерен йышлăн тивĕçеççĕ, 
çичшер ача илни тăватă çул умлăн-хыçлăн 
пулнă. Çакă та пысăк ĕç  пулни каламасăрах 
паллă ĕнтĕ.

Пултарулăх çуртĕнче ача-пăчан «Союз 
мальчишек и девчонок» обществăлла орга-
низацине йĕркеленĕ, ăна 2009 çулта коммер-
циллĕ мар организаци шайĕнче регистраци-
ленĕ.

 Районта çамрăк космонавтсен  Юнкă 
шкулĕнчи «Юнга», Калайкасси шкулĕнчи 
«Восток», Муркаш шкулĕнчи «Звездный» от-
рядсем  ачасемпе ăнăçлă ĕçлеççĕ.  2006 çул-
та «Восток» отряд республикăра космонавт-
сен чи лайăх отрячĕн ятне тивĕçнĕ. «Юнга» 
отряд вара республикăра  12 хутчен чи пул-
тарулли пулнă. «Юный биолог» пĕрлешÿри  
ачасем çулсеренех республика тата Пĕтĕм 
Раççей шайĕсенчи конкурссене хутшăнаççĕ, 
призерсемпе çĕнтерÿçĕсен йышне кĕреççĕ.    

Раççейри шкул ачисен юхăмĕн конкурсĕсе-
не те ачасем хаваспа хутшăнаççĕ. Конкурс-
сене пĕтĕмлетнĕ тăрăх,  Муркаш, Шурча, 
Çатракасси, Шетмĕпуç шкулĕсенчи вĕрене-
кенсем «Орленокра», «Артекра» тата «Бай-
конурта» пулса курнă. 

«Орленок» ача-пăча центрĕнче ял 
шкулĕсенчи ачасем валли   «Время действо-
вать» смена ĕçленĕ. Иртнĕ çул смена çĕр-
шыври конкурс  çĕнтерÿçисенчен пухăннă  
50 командăри 300 ачана пĕрлештернĕ.  Вăл 
шутра Чăваш Енри 2 ушкăн пулнă, вĕсенчен 
пĕринче пирĕн районти пултарулăх çурчĕн 
вĕренекенĕсем: Валерия Львова, Вероника  
Ерзукова, Светлана Рожкова, Екатерина Ива-
нова, Дарья Соловьева, Анастасия Петрова.  

Пултарулăх çурчĕ Пĕтĕм Раççейри «Сде-
лаем вместе!» юхăм енĕпе те, «Здоровое 
будущее» проектпа та ĕçлесе пырать. «Сде-
лаем вместе!» юхăм ĕçне ăнăçлă  йĕркеле-
нипе 2017 çулта Муркаш шкулĕн пĕр ачи, 
2018 çулта Шомик шкулĕн пĕр вĕренекенĕ 
«Артека» кайма тÿлевсĕр путевкăна тивĕçнĕ, 
кăçалхи ĕçе хальлĕхе пĕтĕмлетеймен-ха.     

 Пултарулăх çурчĕ районта чылай конкур-
спа ăмăрту  ирттерет, çавăн пекех вăл тĕр-
лĕ шайри чылай Тав çырăвĕпе Хисеп хутне 
тивĕçнине те палăртмалла.

Район пуянлёх. _ 
унён =ыннисем

Район аталанăвĕ, паллах, унăн  çыннисен тăрăшулăхĕпе тачă 
çыхăннă, апла пулсан район пуянлăхĕ – унăн çыннисем.

 Сăн ÿкерчĕкре  район ĕç-хĕлне пысăк тÿпе хывнă, çамрăксемшĕн 
тĕслĕхри  çынсене куратăр.  Светлана Алексеевнăпа Анатолий Калистра-
тович Касьяновсем (сулахайран сылтăмалла) – Хорнуй ял тăрăхĕнчен. 
Çемье пуçĕ ĕç ĕмĕрне вăрман хуçалăхĕпе çыхăнтарнă, мăшăрĕ вара вы-
рăнти Ленин ячĕпе хисепленекен хуçалăхра тăрăшнă, чылай çул  ферма 
ертÿçинче тимленĕ.

Касьяновсем 38 çул пĕрле килĕштерсе пурăнаççĕ, вĕсем виçĕ ача 
ÿстерсе пурнăç çулĕ çине кăларнă, хисеплĕ мăшăрăн халĕ 7 мăнук. Касья-
новсем – ял тăрăхĕн активисчĕсем, культурăпа спорт мероприятийĕсене 
активлă хутшăнаççĕ.

Римма Петровнăпа  Александр Сергеевич Волковсем – Оринин ял 
тăрăхĕнчен. Вĕсем пурнăç çулĕпе 36 çул пĕрле утаççĕ. Римма Петров-
на мĕн тивĕçлĕ канăва тухичченех «Оринино» хуçалăхра ĕçленĕ. Халĕ 
вăл  – Орининти ветерансен хорĕн солистки. Александр Сергеевич  2011 
– 2016-мĕш çулсенче  Оринин ял тăрăхĕн пуçлăхĕнче тимленĕ. Халĕ ял 
тăрăхĕнче ВУС инспекторĕнче тăрăшать.

ИРТНИС,Р МАЛАШЛЁХ +УК   
тата массёллё коммуникацисен  министерстви пулёшнипе пурнё=а к.рет

Районти пултарулёх =урч.н =ул. анлё 

Кăларăма хатĕрлекенсем: Р. Макарова, А. Белов, В. Шапошни-
ков, Н. Николаева.
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Объявления

В ДИАЛ-АВТО ВОЗОБНОВЛЕНЫ 
ГОСПРОГРАММЫ «ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ» 
И «СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ»

Ал .= ма=тёр.

Ылтён аллипе 
савёнё= парнелет

Ярославкăра пурăнакан Нина 
Ивановăн (сăн ÿкерчĕкре) аллин-
че çĕнĕ савăт кăна мар, унччен 
усă курнă тĕрлĕ савăт та пуянрах 
пурăнма тытăнать. Тĕрлĕ ваза, ту-
рилкке, ывăс... – мĕн кăна çук-ши 
çак ал ĕç ăсти иккĕмĕш пурнăç панă 
хатĕрсен йышĕнче.   

Ĕç ĕмĕрĕнче тĕрлĕ вырăнта вăй 
хунă Нина Иванова тивĕçлĕ канури 
чун киленĕçĕ валли строительство 
материалĕсемпе хатĕрĕсене суйласа 
илнĕ: сăрăсем, клей, кистĕк, шпатель 
тата ыттине те.

Хĕрĕ планшет парнеленĕ хыççăн 
Нина Пименовна Интернет уçлăхне 
парăнтарма тытăннă. Унччен тăвар-

лă чустаран темĕн те пĕр ăсталама, 
çыхма, тĕрлеме килĕштернĕскер 
тата мĕн те пулин çĕннине алла илес 
шухăшлă пулнă. 

«Çапла  икĕ-виçĕ уйăх каялла 
хама валли хобби тупрăм. Пулать-ши 
манран? Ăсталаса пăхас тесе 
шухăшларăм. Ĕçе кÿлĕнсен пулать 
иккен. Çĕнĕ хатĕрсем мĕнле пуласси-
не чăтăмсăррăн курас килет, çавăнпах 
кашни савăтпа чуна парса аппала-
натăп. Хам алăпа эрешленĕ савăтсе-
не çывăх çынсене, юлташсене чылай 
парнелерĕм ĕнтĕ», – пĕлтерчĕ Нина 
Пименовна.

Савăтсене тишкерсен, вĕсене пĕр 
çын алли пурнăç пани сисĕнет, анчах 
кашни хăйне евĕр илемлĕ, кашни уй-
рăм эрешлĕ. Пĕрисем формипе те, 
эрешĕпе те мăнаçлă курăнаççĕ, те-
присем сывлăш пек çăмăл та çил пек 
вылянчăклă «кăмăллă» туйăнаççĕ, 
ылтăн тĕслĕ сăрăпа усă курса капăр-
латнисене патша пÿлĕмĕнчен илсе 
килнĕ тейĕн, хăшĕсем вара сăпай-
лăхпа илĕртеççĕ...

Пĕр минут та ахаль ларас килмест 
текен Нина Пименовнăн йăх-несĕлĕ 
йышĕнче ал ĕç маçтăрĕсем, пурнăç-
не строительствăпа çыхăнтарнисем 
татах пуррине пĕлтĕм. Апла ку пулта-
рулăх генсен шайĕнчех ăруран ăрăва 
куçса пырать темелле. 

Çулĕпе çамрăк курăнакан Нина Пи-
меновнăн вара тата нумай  çул çын-
сене хăйĕн пултарулăхĕпе савăнăç 
кÿмелле пултăр.

Н. НИКОЛАЕВА.

КУПЛЮ / ТУЯНАТÁП

КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК: 
ЛОШАДЕЙ: ОВЕЦ? ДОРОГО? Старых: 
молодых в любом состоянии и вы-
нужденный забой? Тел? 8-905-197-61-66?                                                                                                                                 
                                                                                      4-10?

* * *
КУПЛЮ%  КОРОВ на мясо* БЫЧ-

КОВ от 10 дней до 500 кг* ТЕ-
ЛОК? Тел? 8-937-951-19-03?     19-33?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: ТЕЛОК: БЫЧКОВ  от 

1 месяца и ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ? 
ДОРОГО? Тел? 8-961-345-77-89?     19-33? 

* * *
КУПЛЮ БЫЧКОВ от месяца до 600 

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

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ от 

месяца на откорм? ДОРОГО? 
Тел? 8-937-391-23-33?           5-5?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕ-

ЛОК до 800 кг: ВЫНУЖДЕННЫЙ 
УБОЙ? Тел? 8-927-851-27-77?  9-10?

* * *
,не: вёкёр: пёру: сурёх  туянатпёр? 

Тел? 8-905-343-60-63?                           9-10?
* * * 

Куплю бычков: телок: коров? Цена до-
говорная? Тел? 8-987-663-42-00?        2-10?

Продаем бычков (мо-
лодняк)? Доставка? Тел? 
8-987-126-30-07?   4-15? 

* * *
Продаю 3-хкомн. квар-

тиру в с. Юськасы, ул. 
Совхозная, д. 1. Тел. 
8-903-063-34-00.  1-5. 

* * *
Продаю 3-хкомн. кварти-

ру в центре г.  Чебоксары.  
Цена – 1 450 000 руб. Тел. 
89276675764, 89003339793.

* * *
Продается комната пл. 

17 кв.м. в г. Чебоксары, 
ул. Сапожникова, д. 17. 
Цена – 350 000 руб. Также 
рассматриваем сертифи-
каты. Тел. 89276675764, 
89003339793. 

* * *
Продаю однокомн. квартиру с евроремонтом в самом 

центре г. Чебоксары. Рассматриваю обмен на авто или 
квартиру в Чебоксарах в разные стороны доплаты. Тел. 
89276675764, 89003339793.

* * *
Продается однокомн. квартира пл. 45 кв.м. с индиви-

дуальным отоплением,  евроремонтом и мебелью в с. 
Моргауши, ул. Парковая, д. 4. Цена – 1 650 000 руб. Тел. 
89276675764, 89003339793.

* * *
Продается 3-хкомн. квартира пл. 88 кв.м. с индивиду-

альным отоплением, евроремонтом и мебелью в с. 
Моргауши, ул. Парковая, д. 7. Цена – 3 200 000 руб. Тел. 
89276675764, 89003339793.

* * *
Продается земельный участок пл. 30 соток в дер. Шо-

миково, участок ровный, без построек. Рассматриваю 
обмен на квартиру, автомобиль в разные стороны до-
платы. Все коммуникации проходят рядом. Отличное 
месторасположение. Торг. Тел. 89276675764, 89003339793.

* * *
Ёратлё: с.т нумай паракан .нен п.р уйёхран иртн. 

пёрушне сутатпёр? Тел? 8-965-685-54-47? 
* * *

Ноябр.н 1-м.ш.нче п.ррем.ш пёруламалли х.рл. (хы-
рём ай. шурё) тынашки сутатпёр? Тел? 8-967-790-90-66?  

* * *
Срочно продается благоустроенная комната пл. 

18,5 кв.м в п. Лапсары, недорого. Вода и канализа-
ция проведены. Тел. 8-927-845-46-78, 8-919-673-96-51.

* * *
БЕСПЛАТНАЯ замена масла!

При покупке моторного масла в нашем магазине  вы 
получаете замену масла совершенно бесплатно. Ма-
газин находится по адресу: с. Большой Сундырь, ул. 
Ленина, 7, напротив Сбербанка. Тел.:+79088437888, 
+79373958755.                                                                              1-5.

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

ПРОФНАСТИЛА: ЕВРОШТАКЕТНИКА? ВОРОТА: КА-
ЛИТКИ: НАВЕСЫ: КОЗЫРЬКИ? БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЗАБРОШЕННЫХ  УЧАСТКОВ? ПЕНСИОНЕРАМ _ СКИД-
КИ? Тел? 8-937-942-87-85?                                                                                   1-15?               

ЗАКУПАЮ: бычков на от-
корм, коров на убой. 
Тел. 8-927-996-73-32.                      3-3.

Автомобили LADA, представленные в салоне официального дилера «Ди-
ал-Авто», продолжают участие в государственных программах льготного кре-
дитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», возобновив-
ших свое действие с 1 июля 2019 года. 

В программе «Семейный автомобиль» могут принять участие граждане РФ, име-
ющие двух или более несовершеннолетних детей, а в программе «Первый автомо-
биль» –  россияне, приобретающие собственную машину в первый раз. Для участия 
в госпрограммах также необходимо наличие действующих водительских прав и от-
сутствие других автокредитов в течение 2018 и 2019 годов.

Помимо экономии в размере 10% от стоимости автомобиля покупатель получает 
возможность выбрать наиболее удобный размер первоначального взноса и срока 
кредитования (максимальный срок 36 месяцев). Для покупки на льготных условиях 
доступны все модели LADA кроме двухтопливных модификаций, для которых дей-
ствует отдельная программа господдержки. 

Выгода по госпрограммам может сочетаться с собственными специальными пред-
ложениями LADA: 

1. Трейд-Ин с выгодой до 50 000 рублей* при обмене старого автомобиля на но-
вый. В Диал-Авто оценить автомобиль с пробегом вы можете самостоятельно 
на официальном сайте в разделе «Онлайн оценка стоимости автомобиля».

2. «Летнее предложение» для покупателей LADA 4х4 - выгода 30 000 рублей** 
на модели LADA 4x4 3дв., LADA 4x4 Urban 3дв., LADA 4x4 Bronto.

Также в июле продолжает действие программа LADA FINANCE, согласно кото-
рой, при покупке автомобиля в кредит, вы дополнительно получаете выгоду до 40 
000 рублей***.

Ваш официальный дилер LADA в Чувашии «Диал-Авто».
dialavto.lada.ru
Чебоксары, ул. Автомобилистов, д. 2. 
Тел.: 8(8352)28-58-45

*Указана выгода на автомобиль LADA XRAY . Акция действует с 1 по 31июля 2019 года. Предложение 
ограничено и не является публичной офертой.

** Акция действует с 1 по 31 июля 2019 года. Предложение ограничено и не является публичной офертой.
***Указана выгода на автомобиль LADA Vesta Cross. Акция действует с 1 по 31июля 2019 года. Кредит 

предоставляет ПАО «Банк ВТБ». Генеральная лицензия Банка России №1000 от 08.07.2015 г. Предложение 
ограничено и не является публичной офертой.

1-3.

АО «Чувашхлебопродукт» на по-
стоянной основе закупает пшеницу и 
рожь продовольственную в неогра-
ниченном количестве. Оплата своев-
ременная. Телефон отдела закупок: 
8(8352)66-21-51, 63-42-63, 8-937-954-30-
43.                                                            1-2.

ООО «ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ» 
примет на работу инженера отдела 
технического контроля. Тел. 8(83541) 
693-43, 69-1-19.                                      3-3.

* * *
Требуются рабочие на уборку карто-

феля в Нижегородскую область. Вахта 
25 дней. Тел. 8-908-728-54-73.            2-5.

РАБОТА / ĔÇ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Мидуркиной Александрой Валерьевной, адрес: 
428000, Чувашская Республика, г. Че-боксары, ул. Ярославская, д. 25, E-mail: 
ooozemly@rambler.ru, (8352) 62-66-16, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15112 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
21:17:220401:105, расположенного: Чувашская Республика-Чувашия, Морга-
ушский район, Чуманкасинское сельское поселение (смежные ЗУ расположен-
ные с северо-западной и с юго-восточной стороны уточняемого земельного 
участка).

Заказчиком кадастровых работ является: Кадыков Олег Валентинович, про-
живающий по адресу: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. 
Чуманкасы, ул. Школьная, д. 30, тел. 89176555177.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 25 «14» августа 2019 г в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 25

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «13» июля 2019 г. по «14» августа 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» июля 
2019 г. по «14» августа 2019 г. по адресу: г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ТАВ ТĂВАТПĂР
Çĕньял Хуракасси ялĕнче çуралса ÿснĕ 

Даниил Юрьевич Теплов çĕртме уйăхĕн 
22-мĕшĕнче пирĕнтен ĕмĕрлĕхех уй-
рăлчĕ. Чăтмалла мар пысăк çухатăва, 
çĕр йăтайми йывăр хуйха пирĕнпе пĕр-
ле пайланăшăн пĕтĕм тăван-хурăнташа, 
ял-йыша, пускилсене, пĕрле ĕçлекен 
Муркашри почта уйрăмĕн ĕçченĕсене, 
Çатракассинчи вăтам шкулта Даниилпа 
пĕрле вĕренекенсене тата вĕрентекен-
сене, унта пынă мĕнпур çынна чĕререн 
тухакан тав сăмахĕ калатпăр. Сире ма-
лашлăхра Турă пулăштăр, инкек-синкек 
аякран иртсе çÿретĕр. 

Тепловсен çемйи.

Объявления

Тойкилтĕри пĕтĕмĕшле пĕлÿ пара-
кан тĕп шкул коллективĕ кунта нумай 
çул техслужащире ĕçленĕ Р.Д. Ва-
сильеван ывăлĕ, çак шкултах чăваш 
чĕлхипе литературине вĕрентекен     
А.Е. Петрован шăллĕ

Андрей Евтихиевич 
ВАСИЛЬЕВ

сарăмсăр вилсе кайнă пирки вĕсен 
çемйисемпе тата çывăх çыннисемпе 
пĕрле чĕререн, тарăннăн хурланни 
çинчен пĕлтерет.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  REHAU
от 2900 руб./кв.м

ДВЕРИ (межкомнатные, металлические)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. 
Пенсионерам – скидки! 
Тел. 8-927-844-78-11.                  1-10.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов,

 чердаков и мансард 
ЭКОВАТОЙ и ПЕНОИЗОЛОМ.     

Тел. 8-919-669-16-66.          1-12.

ТАВ ТĂВАТПĂР
Шаптакра çуралса ÿснĕ, Шупашкарта пурăннă Юрий 

Иванович Касьянова юлашки çула ăсатма пулăш-
нăшăн, йывăр хуйха пирĕнпе пĕрле пайланăшăн 
тăвансене, пускилсене, ял-йыша, унта пынă мĕнпур 
çынна чĕререн тухакан тав сăмахĕ калатпăр. 

Касьяновсен çемйи.

ЭЛЕКТРОПАСТУХ
для частных и 

коллективных хозяйств 
на любую площадь 

Тел.   8-961-347-21-40.



«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
[16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+]
9.55  «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» 
[16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости 
[16+]
18.50 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Крылья импе-
рии» [16+]
23.35 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.20 «Утро России» 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести [16+]
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»  
[12+]
14.45 «Кто против?» Ток-
шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Гражданин 
Никто» [12+]
1.15  Т/с «Вокзал» [16+]
3.10 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

11.25-11.45, 14.25-14.45, 
17.00-17.25, 20.45-21.00 
Местное время. Вести – 
Чувашия

«НТВ»
5.15, 3.45 Т/с «Адвокат» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+]
14.00, 16.25, 19.40  Т/с 
«Ментовские войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели» 
[16+]
0.35 Т/с «Паутина» [16+]

НТРК
05.00  «Мускав куççуле 
ĕненмест». Чăвашла куçар-
нă фильм (12+)
08.00  «Любовь и песня 
ходят рядом» (12+) 
10.00  «Взять и полюбить». 
Документальный фильм 
(12+)
11.00  «Три святыни. Тайны 
монархов» (16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм 
(16+) 
13.00,  15.00,  19.00,  00.00  
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+)
13.05  «Время вкуса» (12+) 
13.30  «Ылтăн çÿпçерен» 
(12+) 
14.00,  16.00,  20.00, 23.00  
«Республика». Информаци-
онная программа (12+)
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «НаоБУМ» (12+) 
15.05  «Зверская работа». 
Документальный фильм 
(16+) 
16.05  «Гении и злодеи. 
Осип Бове» (16+) 
16.30  «Женская консульта-
ция». Сериал (16+) 
17.30  «Защита свиде-
телей». Многосерийный 
фильм (16+) 
18.30  «Республика в дета-
лях» (6+) 
19.30  «Время вкуса» (12+) 
20.30  «Самана» (12+) 
21.30  «Сире тĕлленмен 
те». Чăвашла куçарнă 
фильм (12+) 
23.30  «Время вкуса» 
(12+) 
00.30  «Короли и капуста». 
Драма (16+)

 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 9.25 «Доброе утро» [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
[16+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00  «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Крылья империи» 
[16+]
23.35  «Камера. Мотор. Стра-
на»  [16+]

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.20 «Утро России» 
[16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
[16+]
09.55 «О самом главном»  
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 
[12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
[12+]
1.15 Т/с  «Вокзал» [16+]
1.15 Т/с «Вокзал» [12+]
3.10 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-
06.10, 06.35-06.41, 07.07-07.10, 
07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.35-
08.41 Местное время. Вести 
– Чувашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести – 
Чувашия (чув)
09.25-09.55 Утренний гость. 
Премьера (чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-
17.25, 20.45-21.00 Местное 
время. Вести – Чувашия

«НТВ»
5.15, 3.45 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Се-
годня» [16+]
10.20 Т/с  «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 16.25, 19.40 «Ментов-
ские войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45  Т/с «Паутина» [16+]

НТРК  
05.00,  13.00,  15.00, 19.00, 
00.00 «Республика». Хыпар-
сен кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Время вкуса» (12+) 
06.00,  14.00, 16.00, 20.00, 
23.00 «Республика». Инфор-
мационная программа (12+)
06.30  «Сире тĕлленмен те». 
Чăвашла куçарнă фильм (12+) 
08.00  «Аваллăх ахрăмĕ» 
(12+) 
08.30  «Маша и медведь» (6+)
09.00  «Республика в деталях» 
(6+) 
09.30  «Самана» (12+) 
10.30  «Вектор комфорта» 
(12+) 
11.00  «Страшная сила смеха» 
(16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм (16+) 
13.05  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
13.20  «Республика в деталях» 
(6+) 
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «НаоБУМ» (12+) 
15.05  «Зверская работа». 
Документальный фильм (16+) 
16.05  «Легенды мирового 
кино. Марина Влади» (16+)
16.30  «Женская консульта-
ция». Сериал (16+) 
17.30  «Следователь Протасов». 
Многосерийный фильм (16+) 
18.30  «Республика в деталях» 
(12+) 
19.30  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
20.30  «Хĕрарăмсен уявĕ 
ячĕпе!». Стас Владимиров 
концерчĕ (12+) 
23.30  «Ылтăн çÿпçерен» 
(12+) 
00.30  «Короли и капуста». 
Драма (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 9.25 «Доброе утро» [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
[16+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Крылья империи» 
[16+]
23.35 «Звезды под гипнозом» 
[16+]

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.20 «Утро России» 
[16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
[16+]
09.55 «О самом главном»  [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 
[12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
[12+]
1.15 XXVIII Международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске» [16+]
3.15 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-
06.10, 06.35-06.41, 07.07-07.10, 
07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.35-
08.41 Местное время. Вести 
– Чувашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести  – 
Чувашия (чув)
9.25 -09.55 «Из нашего фонда». 
«Нарспи». Телепоэма, 2-я часть 
(чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-
17.25, 20.45-21.00 Местное 
время. Вести – Чувашия

«НТВ»
5.15, 3.40 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 16.25, 19.40 Т/с  «Ментов-
ские войны» [16+]
22.50  Т/с «Свидетели» [16+]
0.45  Т/с «Паутина» [16+]

НТРК
05.00,  13.00, 15.00,  19.00, 
00.00 «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
06.00,  14.00, 16.00, 20.00, 23.00 
«Республика». Информацион-
ная программа (12+)
06.30  «Хĕрарăмсен уявĕ 
ячĕпе!». Стас Владимиров 
концерчĕ (12+) 
08.45  «Мультимир» (6+)
09.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
09.30  «Фуга». Художественный 
фильм (12+) 
10.30  «Маша и медведь» (6+)
11.00  «Доната Банионис. Я 
остался совсем один» (16+) 
12.00  «Спальный район». Мно-
госерийный фильм (16+) 
13.05  «Литература тĕпелĕ» 
(12+) 
13.30  «Республика в деталях» 
(6+) 
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «НаоБУМ» (12+) 
15.05  «Зверская работа». Доку-
ментальный фильм (16+) 
16.05  «Гении и злодеи. Макс 
Планк» (12+) 
16.30  «Женская консультация». 
Многосерийный фильм (16+) 
17.30  «Следователь Прота-
сов». Многосерийный фильм 
(16+) 
18.30  «Республика в деталях» 
(12+) 
19.30  «Литература тĕпелĕ» 
(12+) 
20.30  «Авланасси - хур тукмак-
ки çиесси мар». Камит (16+) 
23.30  «Литература тĕпелĕ» 
(12+) 
00.30  «Парашюты на дере-
вьях». Драма (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 9.25 «Доброе утро» [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
[16+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 3.05 
«Время покажет» [16+]
15.15  «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00  «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Крылья империи» 
[16+]
23.35  «Вечерний Ургант» [16+]
0.30 «На ночь глядя» [16+]

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.20 «Утро России» 
[16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
[16+]
09.55 «О самом главном»  [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 
[12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
[12+]
1.15 Торжественная церемо-
ния  XXVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске» [16+]
3.15 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-
06.10, 06.35-06.41, 07.07-07.10, 
07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.35-
08.41 Местное время. Вести 
– Чувашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести – 
Чувашия (чув)
9.25  Вести. Интервью. Премье-
ра (чув) 
9.40-9.55 «Военное детство». 
Премьера (чув)  [6+] 
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-
17.25, 20.45-21.00 Местное 
время. Вести – Чувашия

«НТВ»
5.15,  3.45 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
0.50  Т/с «Паутина» [16+]

НТРК
05.00,  13.00, 15.00, 19.00, 
00.00 «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Литература тĕпелĕ» 
(12+) 
06.00,  14.00, 16.00, 20.00, 23.00 
«Республика». Информацион-
ная программа (12+)
06.30  «Авланасси - хур тукмак-
ки çиесси мар». Камит (16+) 
09.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
09.30  «Каникулы в историю 
Чебоксар» (6+) 
10.30  «Маша и медведь» (6+)
11.00  «Битва ресторанов» 
(16+) 
12.00  «Спальный район». Мно-
госерийный фильм (16+) 
13.05  «Кил ăшши» (12+) 
13.30  «Республика в деталях» 
(12+) 
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «НаоБУМ» (12+) 
15.05  «Зверская работа». Доку-
ментальный фильм (16+) 
16.05  «Легенды мирового кино. 
Георгий Юматов» (12+) 
16.30  «Женская консультация». 
Многосерийный фильм (16+) 
17.30  «Следователь Прота-
сов». Многосерийный фильм 
(16+) 
18.30  «Нулевой километр» 
(12+) 
19.30  «Кил ăшши» (12+) 
20.30  «Вектор комфорта» (12+) 
21.00  «Юратнă хĕрарăмсене 
халалласа». Уяв концерчĕ (12+) 
23.30  «Кил ăшши» (12+) 
00.30  «Парашюты на дере-
вьях». Драма (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 9.25 «Доброе утро» [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
9.55  «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15  «Дина Рубина. На солнеч-
ной стороне» [12+]
1.25 Х/ф «Белые рыцари» [16+]
3.25 «Про любовь» [16+]
4.10 «Наедине со всеми» [16+]

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.20 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
[16+]
09.55 «О самом главном»  [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 
[12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 Х/ф «В борьбе за Украи-
ну» [16+]
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». Специальный 
выпуск [12+]
2.00  Х/ф «Мой папа летчик» 
[12+]
3.50  Т/с «Сваты» [12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-
06.10, 06.35-06.41, 07.07-07.10, 
07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.35-
08.41 Местное время. Вести – 
Чувашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести – 
Чувашия (чув)
09.25-09.55 «Для вас, люби-
мые» (чув) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-
17.25, 20.45-21.00 Местное 
время. Вести – Чувашия

«НТВ»
5.15 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+]
23.00 Х/ф «Один день лета» 
[16+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
3.05 Т/с «Паутина» [16+]

НТРК
05.00,  13.00, 15.00 «Республи-
ка». Хыпарсен кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Кил ăшши» (12+) 
06.00,  14.00, 16.00, 20.00, 23.00 
«Республика». Информацион-
ная программа (12+)
06.30  «Вектор комфорта» (12+) 
07.00  «Юратнă хĕрарăмсене 
халалласа». Уяв концерчĕ (12+) 
09.00  «Нулевой километр» 
(12+) 
10.30  «Маша и медведь» (6+)
11.00  «Битва ресторанов» 
(16+) 
12.00  «Спальный район». Мно-
госерийный фильм (16+) 
13.05  «Один день с професси-
оналом» (12+) 
13.30  «Нулевой километр» 
(12+) 
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «Жизнь в движении» 
(12+) 
15.05  «Повелители». Докумен-
тальный фильм (12+) 
16.05  «Пряничный домик. Ска-
зочная машинерия» (12+)
16.30  «Женская консультация». 
Многосерийный фильм (16+) 
17.30  «Следователь Прота-
сов». Многосерийный фильм 
(16+) 
18.30  «Республика в деталях» 
(12+) 
19.00,  00.00  «Эрне». Хыпар-
сен тишкерĕвĕ  (12+)  
20.30  «Тăвансем, сире савса». 
Антонина Лукинан пултарулăх 
каçĕ (12+) 
23.30  «Жизнь в движении» 
(12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 «Россия от края до 
края» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+]
6.30 Х/ф «Небесные ласточки» 
[0+]
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.10 К юбилею актера. 
«А. Ширвиндт. «Ирония спаса-
ет от всего» [12+]
11.10 «Честное слово» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт» 
[6+]
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» [0+]
15.40 К юбилею А. Ширвиндта 
[16+]
18.40  «Кто хочет стать миллио-
нером?» [16+]
19.40, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. М. Курбанов – 
М. Соро. Прямая трансляция 
из Франции [12+]
0.00 Х/ф «Дитя во времени» 
[16+]
1.50 Х/ф «Прекращение огня» 
[16+]
3.45 «Про любовь» [16+]
4.40 «Наедине со всеми» [16+]

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота» 
[16+]
08.15 «По секрету всему свету» 
[16+]
08.40 Местное время. Суббота 
[12+]
09.20 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00, 14.00, 20.00  Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время 
[16+]
11.45 «Один в один. Народный 
сезон». Гала-концерт [12+]
14.25  «Выход в люди» [12+]
15.30, 20.30 Т/с  «Плакучая 
ива» [12+]
0.20 «Савва Ямщиков. Моя 
Россия». Фильм  Алексея 
Денисова [12+]
1.15 Х/ф «Самая счастливая» 
[12+]
4.55 Т/с «Сваты» [12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

8.40-09.20 Местное время. 
Суббота.
11.25-11.45 Местное время. 
Вести – Чувашия

«НТВ»
4.30 Х/ф «Богиня правосудия» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» [16+]
8.20 «Готовим с А. Зиминым» 
[0+]
8.55 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.30 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели…» 
[16+]
19.25 Детектив «Пес» [16+]
23.35 «Ты не поверишь!» 
[16+]
0.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа LOUNA [16+]
1.20 «Фоменко фейк» [16+]
1.40 Т/с «Паутина» [0+]

НТРК 
05.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+)
06.00  «Республика». Инфор-
мационная программа (12+)
06.30  «Тăвансем, сире савса». 
Антонина Лукинан пултарулăх 
каçĕ (12+) 
09.00  «Аваллăх ахрăмĕ» (12+) 
09.30  «Маша и медведь» (6+)
10.00  «Просто Саша». Класси-
ка СССР (12+)
12.00  «Чувашский путеше-
ственник» (12+)
13.00  «Гюльчетай». Многосе-
рийный фильм (16+) 
15.00  «Юратса пурăнсан». Ма-
рия Горшковăн концерчĕ (12+) 
18.00  «Самана» (12) 
19.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
19.30  «Иксĕлми çăлкуçсем  -- 
2016» (12+)  
22.30  «Стеклянный дом» (12+) 
23.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
23.30  «Учим чувашский» (12+) 
00.00  «Повелители». Докумен-
тальный фильм (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 Х/ф «Перекресток» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+]
6.10 «Перекресток» [16+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15  Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.00 «Живая жизнь» [12+]
14.10 К юбилею Татьяны Ли-
озновой «Мгновения» [12+]
15.10 Х/ф  «Три тополя на 
плющихе»  [12+]
16.35 «КВН». Премьер-лига 
[16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.50 Т/с  «Лучше, чем люди» 
[16+]
23.50  Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга» 
[12+]
1.50  Х/ф «Любви больше 
нет» [18+]
3.40 «Наедине со всеми» [16+]

«РОССИЯ 1»
7.20 «Семейные каникулы» 
[16+]
07.30 «Смехопанорама» [16+]
08.00 «Утренняя почта» [16+]
08.40 Местное время. Воскре-
сенье [16+]
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» [16+]
14.00  Х/ф «Жена моего 
мужа» [12+]
16.10 Х/ф «Невозможная 
женщина» (2018) [12+]
21.00 Москва. Кремль. Путин 
[16+]
21.40  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
[12+]
1.00  «К 90-летию Василия 
Шукшина «Я пришел дать вам 
волю» [12+]
2.05 Х/ф «Обратный билет» 
(2012 )[16+]
3.50 Т/с «Гражданин началь-
ник» [16+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

08.40-09.20 Местное время. 
Воскресенье.

«НТВ»
4.40 Х/ф «Вторая любовь» 
[16+]
6.15 Х/ф «Премия» [12+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» [16+]
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу [12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Секрет на миллион». 
Николай Цискаридзе  [16+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.35 Детектив «Пес» [16+]
23.35 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
[12+]
1.35 Т/с  «Паутина» [16+]

НТРК
05.00  «Иксĕлми çăлкуçсем 
2016» (12+)  
08.00  «Учим чувашский» 
(12+) 
8.30 «Время вкуса» (12+) 
09.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+) 
10.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
10.30  «Маша и медведь» (6+)
11.00  «День семейного 
торжества». Классика СССР 
(12+)
12.00  «Время здоровья» 
(12+) 
13.00  «Гюльчетай». Многосе-
рийный фильм (16+) 
15.00  «Кулăш кустăрми 
çĕнĕлле» (16+) 
18.00  «Тăм тивнĕ чечексем». 
Çамрăксен театрĕн спектаклĕ 
(12+)
20.00  «Кĕмĕл сасă». Га-
ла-концерт (12+) 
21.30  «Çунатлă çамрăклăх 
кĕвви». Уяв концерчĕ (12+) 
00.00  «Просто Саша». Клас-
сика СССР (12+)
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Телепрограмма 15 _ 21 июля  2019 года

ПОНЕДЕЛЬНИК:
15?07

ВТОРНИК:
16?07

СРЕДА:
17?07

ЧЕТВЕРГ:
18?07

ПЯТНИЦА:
19?07

ВОСКРЕСЕНЬЕ:
21?07

СУББОТА:
20?07
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Муркаш район.нчи 
«+.нтер\ ялав.»  ха=ат

УЧРЕДИТЕЛЬСЕМ%
Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе 

информаци политикин тата массёллё комму-
никацисен министерстви?

ЧР Цифра аталанёв.пе информаци поли-
тикин тата массёллё коммуникацисен мини-
стерствин “Муркаш район.н «+.нтер\ ялав.» 
ха=ат редакций.» Чёваш Республикин хёй 
тытёмлё учреждений.?

Т.п редактор  А?И? ТИХОНОВ?
Редакципе издатель адрес.% 429530: Чёваш Республики: Муркаш ял.: Мир урам.: 9А =урт?
Телефонсем% т.п редактор - 62-1-36:  бухгалтери - 62-1-35: 
пайсем% общество пурнё= пай. - 62-2-82: экономика тата социаллё пурнё= пай.сем - 62-1-38? 
Факс: 62-1-36. E-mail: smi24@cap.ru, smi24-1@cap.ru, redaction_morgau@mail.ru

+ыхёну: информаци технологий.сен тата массёллё коммуникаци сферине пёхса тёракан 
Федераллё службён Чёваш Республикипе _ Чёваш Енпе .=лекен управлений. 2012 =улхи 
юпа уйёх.н 11-м.ш.нче ПИ ТУ 21-00249 № регистрацилен.? 

Номер набран и сверстан в АУ ЧР «Редакция Моргаушской районной газеты «+.нтер\ ялав.»: отпечатан  в типографии АО «ИПК  «Чувашия»% 428019 г? Чебоксары: пр? И? Яковлева:13? Качество печати соответствует оттискам: предоставленным редакцией?

Калёпёш. 2 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,% П2851? 
Ха=ат юнкунсерен тата шёмат-
кунсерен тухать?
Номер дежурнёй.
Н?Н? Николаева?
Пичете панё 12? 07?2019 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 16 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 16 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4258           

Прогноз погоды                                                             По данным сайта rp5.ru

   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.                                                                   17-20.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       1-46?

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66?    1-24?

Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

Местное время

Облачность %

Явления погоды

Температура 
Ощущается

Давление

Ветер

Среда

НЕМЕЦКИЕ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
Стальные двери. Замер. 
Доставка _ бесплатно. 

Гарантия 5 лет. 
Пенсионерам скидки.

Без выходных. 
Тел. 8-927-855-83-55. 6-10.

Продаю% песок, бой кирпи-
ча, гравмассу, щебень, торф. 
Доставка? 8-996-949-09-54? 18-20?

* * *
Продаю: Песок. Гравмассу. 

Навоз. Чернозем. Грунт. Гра-
вий. Щебень. Бой кирпича? До-
ставка до 15 тонн? Недорого?Тел? 
8-905-198-63-88?                          5-11?

* * *
ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ,  

ГРАВМАССА, БОЙ КИРПИЧА, 
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ и т?д? Доставка 
по Моргаушскому району? НЕДО-
РОГО? Тел? 8-905-345-96-62?  9-10?

* * *
ПРОДАЮ: ПЕСОК, ГРАВМАС-

СУ, ЩЕБЕНЬ. Доставка? Недо-
рого? Тел? 8-927-850-29-08?    4-6?

* * *
ПРОДАЮ: гравмассу, песок, 

бой кирпича, щебень, торф. До-
ставка? Тел? 8-905-028-22-25?   7-10?

* * *
ИП Налимов: монтаж систем ото-

пления: водоснабжения: канали-
зации* замена: установка газовых 
котлов и насосов? Установка: заме-
на дымоходов? ПРОДАЮ ГАЗОВЫЕ 
КОТЛЫ: СЧЕТЧИКИ и др? Обра-
щаться% с? Моргауши: здание бани: 
2 этаж? Тел? 8-905-345-93-19?  7-10?

* * *
Производим и реализуем 

клумбы металлические, еврошта-
кетник, узоры на забор, всё для 
кровли и фасада: профнастил, конь-
ки, ветровики, капельники, оконные 
откосы и отливы, металлический 
сайдинг. Любой профиль по вашему 
эскизу. Низкие цены, высокое каче-
ство. Адрес: с. Моргауши, ул. Крас-
ная площадь, д. 10 (на террит. АЗС 
NOKTA) 8 903 064 5009.

* * *
Песок:    щебень,    гравмас-

са, бой кирпича, асфальтная 
крошка. Доставка? Тел? 8-927-
857-21-33: 8-937-393-37-07?       24-62?

* * *
 Песок: щебень: гравмасса: 

навоз: чернозем? Доставка? Тел? 
8-937-955-18-87?                                      3-3?

* * *
Продаю% бетон М200: цемент: 

керамблоки: пеноблоки? Кирпич% 
облицовочный: рядовой: печной: 
силикатный (красный: желтый: ко-
ричневый и т?д?)? Есть с узорами? 
Металлопрокат% профили: уголки: 
квадрат: трубы: швеллера* проф-
настил? Тел? 8-927-667-83-78?  2-7?

* * *
Бурение колодцев пазовыми 

кольцами. Тел. 8-960-306-19-72.                                                                                                                                 
                                                                   2-5.

Кольца колодцев ж/б Д-0.7:1.0:1.5, крышки, днища. 
Бурение колодцев, канализаций и скважин. Керам-
зитобетонные блоки от производителя 20х20х40, 
30х20х40,12х20х40. Доставка. Тел. 8-902-327-82-52.   12-14.

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.                             9-10. 

ЦИФРОВЫЕ АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. 
ТЕЛЕКАРТА. Установка? Ремонт? Обмен? 
Тел? 8-937-388-80-44?                                   8-10?

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности. 
Подарки. Скидки. Гарантия 
10 лет. Тел. 22-95-11, 8-917-
078-95-11.                            9-10.

Кольца колодезные, 
замковые? Бурение? 

Недорого? 
Тел? 8-903-379-09-01?     1-10?

ПРОДАЮ: ПЕСОК, ОПГС 
(ГРАВМАССА), ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
КЕРАМЗИТ и другое? ДОСТАВ-
КА из с? МОРГАУШИ?   НЕДОРОГО? 
Тел? 8-927-862-42-44?                           2-10?

ОКНА, ДВЕРИ.
Кредит, рассрочка.

с. Моргауши, маг. «Дуэт».
Тел. 8-953-010-46-42.   7-10.

ЭКОВАТА. Утепление стен, 
полов, перекрытий, мансард. 
Быстро. Качественно. Недорого.                                      
Тел. 8-961345-78-02.                  5-10.

Низкие цены! МАСЛО на роз-
лив от 70 руб, антифриз и тосол 
от 60 руб, автохимия, аккумуля-
торы. Приём б/у аккумуляторов. 
Адрес: с. Моргауши, ул. Красная 
площадь, д. 10 (на террит. АЗС 
NOKTA) 8 903 064 5004 #maksoil.

АКЦИЯ!!! 
В магазине «Василек»

 на  территории Моргаушского рынка  
Морозильные лари
Морозильники
Холодильники
ЖК-телевизоры
Газовые и электрические плиты
Водонагреватели
Стиральные машины
Ноутбуки
Спешите купить НОВУЮ ТЕХНИКУ ПО АКЦИОН-
НОЙ ЦЕНЕ!!! Доставка БЕСПЛАТНАЯ!!!
РАССРОЧКА: КРЕДИТ!!!
с? Моргауши:  ул? Чапаева: д? 44? 
Тел? 8-906-135-98-89?                                      4-10?

   «ТМПрофиль»
 ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ  
быстро. качественно. с гарантией
ПРОФНАСТИЛ 

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
оцинкованный и с полимерным 

покрытием разных цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

«Монтеррей»
Производство на новом современ-
ном оборудовании? НИЗКИЕ ЦЕНЫ?
Изготовление по размерам заказчика%

- также - доборные элементы на заказ*
- трубы профильные*
- крепеж в ассортименте*
- евроштакетник для забора 
цветной металлический?

ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ 
8-952-465-97-23: 8-929-042-79-04?

Тел?факс% 8(83174)2-86-05?
Эл? почта% ooo-tm1@mail?ru       2-4? 

ДОСТАВКА 
1000

рублей

2-8?

БЕТОН,  РАСТВОР
всех марок,  

доставка
Тел.  8-927-668-84-40.   8-22. 

КОЛОДЕЗНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИ-
ОННЫЕ КОЛЬЦА? ПРОДАЖА: 
ДОСТАВКА: УСТАНОВКА? 
Тел? 8-937-953-88-83?            7-10?

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

Тел. 8-987-579-25-33.  5-10. 

КРОВЛЯ  любой сложности.
Отделка домов сайдингом.
Замер, помощь в выборе 

материалов.
М/черепица, профнастил, 
сайдинг по низким ценам.
Тел. 8-961-345-78-02.      5-10. 

 Воротынский мясокомбинат закупает: 
бычков, телок, коров, телят. Цена договорная. 
Приезжаем сами. Тел. 8-905-193-31-74.                2-10.

    МОНТАЖ 
  ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
               ЧАСТНЫХ ДОМОВ.
                    Тел. 8-927--994-69-45.

                                                                     2-10.

5-10.

2-5.

Внимание! АКЦИЯ! 
  До 1 сентября  2019 г. в ООО «БТИ» 

межевание земель 60 соток 
всего за 4900 руб! Пенсионерам и вете-

ранам боевых действий  -  скидки! 
Тел. 8(83541) 63-2-34, 62-0-15.        2-5.

УСЛУГИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РИЭЛТОРА. ТАКЖЕ РАБОТАЕМ 
С СЕРТИФИКАТАМИ.

 Тел. 89276675764, 89003339793.

Продаем% кирпичи всех видов: ке-
рамзитобетонные блоки* песок* грав-
массу* керамзит* половняк красного 
кирпича? Доставка? Разгрузка манипу-
лятором? Тел? 8-903-358-20-97: 8 (8352) 
44-20-97?                                                    8-20?

* * *
Все виды строительных ра-

бот. Дома и бани под ключ: кров-
ля любой сложности? Внутренняя 
и внешняя отделка: отделка домов 
сайдингом? Смета бесплатно? Тел? 
8-927-865-60-00: 8-987-670-56-78?   6-10?

* * *
Песок: гравмасса (ОПГС): щебень 

(известковый: гранитный)? Недорого? До-
ставка? Тел? 8-987-667-42-51?                     5-10?

* * *
Фундамент, кирпичная клад-

ка, кровля любой сложности? Де-
ревянные дома и бани: отделка 
домов сайдингом? Смета бесплат-
но? Тел? 8-927-992-32-42?        6-10?                    

* * *
Строим все. Дешево: быстро и с га-

рантией? Пенсионерам скидки 20%? Тел? 
8-967-795-88-69?                                        5-5? 

* * *
ИП КУДРЯШОВ% монтаж систем ото-

пления: водоснабжения: канализации* 
замена: установка газовых котлов и на-
сосов? Установка: замена дымоходов? 
Обращаться по адресу% ул? Чапаева: д? 
44: магазин «ДУЭТ»? Тел?% 8-917-668-12-87: 
8-965-682-39-15?                                            6-10? 

* * *
Песок:    щебень,    гравмасса, бой 

кирпича, асфальтная крошка. 
Доставка? Тел? 8-917-675-35-75?       1-6?

Магазин «ХОЗМАГ» 
Моргаушского райпо 

предлагает широкий 
ассортимент строитель-

ных и хозяйственных 
товаров%

Бесплатная доставка на сумму от 5000 рублей? Пре-
доставляется услуга крана-манипулятора по доставке 
и разгрузке? Возможность индивидуальных заказов и 
заявок; с? Моргауши: ул? Мира: д? 23? Тел? 8(83541) 62-0-
33: 62-0-36? Время работы% с 8?00 до 18?00 ч?

 – отделочные материалы
 – напольные покрытия
 – лакокрасочная продукция
 – крепежные изделия
 – электротовары
 – ручные и электроин-                                                                                                                                       
    струменты
 – хозяйственные товары

 – профнастил
 – металлический профиль
 – утеплители
 – цемент: сухие смеси
 – кирпич: блоки
 – колодезные кольца
 – поликарбонат и 

многое другое


