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Муркаш район ха=ач.

Ĕнер район администрацийĕн ларусен залĕнче Муркаш 
районĕн кăçалхи пĕрремĕш çур çулти социаллă пурнăçĕпе 
экономика аталанăвĕн кăтартăвĕсене пĕтĕмлетрĕç. Кана-
шлăва Чăваш Республикин Министрсен Кабинечĕн Предсе-
дателĕн çумĕ – Чăваш Республикин сывлăх сыхлав мини-
стрĕ Владимир Викторов ертсе пычĕ.

Канашлури тĕп доклада район администрацийĕн пуçлăхĕ 

Ростислав Тимофеев туса пачĕ. Хăйĕн сăмахĕнче вăл кăçал 
валли планланă ĕçсене туллин  пурнăçа кĕртме ку таранччен 
мĕн тунине тĕплĕн тишкерчĕ тата çитменлĕхсене пĕтермел-
лине те палăртрĕ. 

В. ШАПОШНИКОВ 
сăн ÿкерчĕкĕсем.

(Вĕçĕ 2-мĕш стр.).

Т.ллевл. .=лени 
\с.мсен =улне у=ать

+ур =ула п.т.млетсе

Ипотека т\леме _ 450 пин тенк. 
Нумай ачаллă çемьесем ипоте-

ка кредитне тÿлесе татма патшалăх 
пулăшăвĕпе усă курма тытăнаççĕ. Виçĕ 
е ытларах ачаллă çемьесемшĕн ку 
палăрăмлă пулăшу пулмалла. 

РФ Президенчĕ «О мерах государствен-

ной поддержки семей, имеющих детей, в 
части погашения обязательств по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) и о 
внесении изменений в статью 132 Феде-
рального закона «Об актах гражданского 
состояния» Федераци саккунне алă пуснă.  

Саккуна Патшалăх Думи июнĕн 
19-мĕшĕнче йышăннă, Федера-
ци Канашĕ июнĕн 26-мĕшĕнче 
ырланă.

Саккунта палăртнă тăрăх, 
патшалăх пулăшăвĕн мерисем-
пе Раççей Федерацийĕн граж-
данĕсем – ипотека кредитне 
илнĕ тата çемйинче 2019 çулхи 
январĕн 1-мĕшĕ – 2022 çулхи 
декабрĕн 31-мĕшĕнче виççĕмĕш 
е хыççăнхи ача çуралнă ашшĕ е 
амăшĕ усă курма пултарать.

Çак социаллă пулăшăва – 450 
пин тенке – ипотека кредитне са-

плаштарма пĕр хутчен параççĕ. Саккунра 
палăртнă тăрăх, ку пулăшупа усă курас те-
сен, кредит килĕшĕвне 2023 çулхи июлĕн 
1-мĕшĕччен тумалла. 

Каласа хăвармалла, ачисен тĕлĕшпе 
ашшĕ-амăшĕн правинчен хăтарнисем ку 
правăпа усă курма пултараймаççĕ.

Раççей Президенчĕ палăртнă тăрăх, çак 
пулăшу çумне амăш капиталĕн суммине 
хушсан 900 пин ытла тенкĕ пуçтарăнать. 
Ăна ипотека кредитне тÿлеме яни нумай 
ачаллă çемьесемшĕн курăмлă пулăшу вы-
рăннех. Чылай регионта çак сумма хваттер 
хакĕн пĕчĕк мар пайĕ пулса тăрать. 

Чăваш Республикинче виççĕмĕш е 
хыççăнхи ачана çуратнăшăн (усрава ил-
нĕшĕн) республикăн амăш капиталĕпе 
тивĕçтернине хушсан, 1 миллион ытла 
тенкĕрен те иртекен сумма пуçтарăнать. 

Н. НИКОЛАЕВА 
хатĕрленĕ.

Патшалёх пулёшёв.

Районта

Катькас ял клубĕ çумĕнчи «Сывлăм-
пи» ача-пăча фольклор ушкăнĕ Патă-
рьеле çитсе килчĕ. Ачасем хăйсен пул-
тарулăхĕпе унта иртнĕ мероприятие 
хутшăнакансене савăнтарнă. 

Чăваш Ишек ялĕнче «Патриотизм – 
Раççей регионĕсен социаллă пурнăçĕпе 
экономика аталанăвĕ çине витĕм кÿре-
кен пĕлтерĕшлĕ фактор» ятпа пысăк 
мероприяти иртнĕ. Çавна май Патăрье-
ле РФ общество деятелĕ, пĕтĕм тĕнче-
ри «Живая планета» экологи юхăмĕн 
правлени председателĕ Николай Дроз-
дов та килнĕ. Çапла муркашсем те çак 
паллă çынпа тĕл пулнă.

«Сывлёмпи» 
Патёрьелте 
пулч.

Районта 90 çул тултарнă тата аслăрах 
ватăсене чысласси – ырă йăлара. Çак кун-
сенче ку чыслава Москакасси ял тăрăхĕн-
чи Анаткас Хачăкра пурăнакан Елена Мо-
кеевна Ирзакова та тивĕçрĕ.  Вăл 90 çул 
тултарчĕ. 

Район администрацийĕн экономика тата 
АПК аталанăвĕн пай пуçлăхĕ О. Тимофее-
ва, ял тăрăхĕн специалисчĕсемпе культура 
ĕçченĕсем ветерана 90 çул тултарнă ятпа 
саламланă. РФ Президенчĕн В. Путинăн, 
Муркаш район администрацийĕн пуçлăхĕн 
Р. Тимофеевăн салам çырăвĕсене вула-
са панипе пĕрлех кинемее парнесемпе те 
хавхалантарнă. 

Н. НИКОЛАЕВА хатĕрленĕ.

90 =ул 
тултарч.

Июлĕн 23-мĕшĕнче пушара хирĕç 
кĕрешекен республикăри службăсен 
пушарпа çăлав спорчĕн спартакиади 
иртнĕ.

Комсомольски салине Чăваш Енри 12 
команда пуçтарăннă. Вăл шутра – Мур-
кашри 37 номерлĕ пушар чаçĕн ушкăнĕ 
те. 

Çăлавçăсем хăйсен ăсталăхне тĕрлĕ 
енлĕ ăмăртура тĕрĕсленĕ. 

Пĕтĕмĕшле кăтартупа муркашсем 
2-мĕш вырăн йышăнма пултарнă. 

Муркаш 
пушарнёй.сем 
палёрнё

Оперативлă кăтарту тăрăх, июлĕн  26-
мĕшĕ тĕлне районти мĕнпур формăллă 
хуçалăхсенче  пĕтĕмпе нумай çул ÿсе-
кен курăка 5603 га  çинчен çулса илнĕ, 
çакă планпа пăхнин 96 проценчĕ пулать. 

Пĕр çул ÿсекен курăка 1291 га çинче 
çулма палăртнă пулсан, çÿлерех  асăннă 
тапхăр тĕлне 619 га çинчен пухса илнĕ. 

Кĕрхи культурăсене акма  4061 га çин-
че çĕр хатĕрленĕ. 

Хамăр инф.

Курёк 
=ула==.: =.р 
хат.рле==.
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Саламлатпёр

Пирĕн юратнă аннене, ытарайми асан-
нене, кăмăллă хунямана – Пăсăрман 
ялĕнче пурăнакан Калерия Григорьевна 
ФЕДОРОВĂНА 80 çул тултарнă ятпа пур 

кăмăлтан ăшшăн салам-
латпăр. Çирĕп сывлăх, 
канлĕ ватлăх, ăнăçу, телей 
сунатпăр. Эпир сана юра-
татпăр, санпа мухтанат-
пăр, эс пурришĕн чунтан 
савăнатпăр. Тавах сана 
ырă кăмăлушăн, чун ăш-

шине пире парнеленĕшĕн. Юбилей ячĕпе!
Чи ăшă салампа: хĕрĕсемпе 

кĕрÿшĕсем, çичĕ мăнукĕ, çывăх 
тăванĕсем. 

Хисеплĕрен те хисеплĕ, ылтăн-кĕмĕл-
тен те хаклăрах, хĕвелтен те ăшăрах, 
çĕр çинчи чи юратнă çыннăмăра – Уйкас 
Турай ялĕнче пурăнакан Валентина Ген-
надьевна СЕМЕНОВĂНА 55 çулхи юби-

лей ячĕпе ăшшăн салам-
латпăр. Юман пек çирĕп 
сывлăх, юханшыв пек 
вăрăм кун-çул, иксĕлми 
телей, савăнăç сунатпăр. 
Çемьере яланах килĕшÿ, 
юрату, ырă кăмăллăх хуçа-

ланччăр. 
Салампа: мăшăрĕ, ывăлĕпе хĕрĕ, 

кинĕпе кĕрÿшĕ, 4 мăнукĕ тата çывăх 
тăванĕсем. 

Т.ллевл. .=лени 
\с.мсен =улне у=ать

(Вĕçĕ. Пуçл.1-мĕш стр). 

Кăçалхи пĕрремĕш çур çулта район 
бюджечĕн тупăш пайĕ 327 млн тенкĕпе 
танлашнă, вĕсенчен 85 млн тенки – 
районăн харпăр хăйĕн тупăшĕ. Çакă 
пĕлтĕрхи кăтартуран пысăкрах.

Пĕтĕмлетÿ асăннă тапхăрта рай-
онăн экономикинче те, социаллă ата-
ланăвĕнче те ырă енсем пуррине 
кăтартать. Экономикăн чăн секторĕн 
ĕçне тавар туса кăларнă шай хаклама 
май парать. Çапла пĕрремĕш çур çулта 
районти пур предприяти пĕрле 2 млрд 
та 149 млн  тенкĕлĕх продукци тие-
се ăсатнă. Çакă вăл пĕлтĕрхипе тан-
лаштарсан 8,2 процент нумайрах. 

Промышленноç секторĕнче продук-
ци пурĕ 1 млрд та 749 млн тенкĕлĕх 
туса кăларнă. Кунта та ÿсĕм пур – 6,2 
процент чухлĕ. Çак кăтарту «Сеспель» 
предприяти тăнăç ĕçленипе çыхăн-
нă. Районти промышленноç предпри-
ятийĕсемпе тирпейлекен производ-
ство предприятийĕсем тиесе ăсатнă 
пĕтĕмĕшле продукци калăпăшĕнче 
унăн тÿпи 71 процент ытларах. 

Хăйсен хăватне «Моргауши – Хлеб», 
«ЖКХ «Моргаушское» предприятисем 
те ÿстернĕ.

Районта агропромышленноç ком-
плексĕн аталанăвĕ те  – тĕп енсен 
шутĕнчех. Ял хуçалăх предприятий-
ĕсем хăйсем ултă уйăхра туса кăлар-
нă продукцие пурĕ 400 млн та 285 пин 
тенкĕлĕх реализациленĕ. Çакă иртнĕ 
çулхи асăннă тапхăртинчен 17,6 про-
цент пысăкрах.

Пĕрремĕш çур çулта кăçал пур 
хуçалăхра пĕтĕмпе 702 тонна аш-какай 
(115,1 процент) туса илнĕ,  4845 тонна 
сĕт (102,5 процент) сунă, 65,9 млн штук 
чăх çăмарти (105,9 процент) илнĕ.

Хĕрÿ тапхăр килет. Тĕштырă тата 
пăрçа йышши культурăсене кăçал 
13721 гектар çинчен пухса илмелле, 
çĕр улми 296 гектар йышăнать, пахча 
çимĕç – 102 гектар, техникăлла куль-
турăсем – 435 гектар. 

Кĕрхи культурăсене 7053 гектар акса 
хăвармалла. 

Муниципалитетăн тата ял хуçалăх та-
варне туса кăларакансен хуçасăр çĕр-
сене çаврăнăша кĕртесси тĕп задача 
пулса тăрать. Кăçал 525 гектар çĕре 
çаврăнăша кĕртме палăртнă пулсан, 
çулталăк пуçланнăранпа 178 гектар 
çаврăнăша кĕртме ĕлкĕрнĕ.

Паян умра тăракан тепĕр пысăк за-
дача – лайăх пахалăхлă выльăх апачĕ 
хатĕрлесси тата тухăçа çухатусемсĕр 
пухса кĕртесси. 

Палăртмалла, кăçалхи çур çулта яла 
аталанма пулăшас тĕллевпе федераци 
тата республика бюджечĕсенчен уйăр-
са панă укçа-тенкĕ те пĕлтĕрхинчен ыт-
ларах пулнă.

Суту-илÿ сферин аталанăвĕнче те 
ырă енсем палăраççĕ. Тавар ваккăн 
сутасси пĕлтĕрхинчен ÿснĕ, 518 млн 
тенкĕпе танлашнă.

Инвестицисене явăçтарасси рай-
он экономикине аталантарассин пĕл-
терĕшлĕ енĕ пулса тăрать. Малтанласа 
шутланипе 2019 çулти 6 уйăхра  райо-
на пурĕ 546,5 млн тенкĕлĕх инвестици 
явăçтарнă.

Хальхи вăхăтра районта пурĕ 795,9 
млн тенкĕлĕх 17 инвестици проекчĕ ма-
лалла пурнăçланать. 

Ялта пурăнакан çыннăн пурнăç ус-
ловийĕн шайне кăтартакан тĕп пал-
лăсенчен пĕри – ĕç укçи шайĕ. Рай-
онти пĕтĕмĕшле вăтам ĕç укçи (пĕчĕк 
предпринимательство субъекчĕсенче 
ĕçлекенсене шута илмесĕр) кăçалхи 
январь–май уйăхĕсенче пĕлтĕрхинчен 

10,9 процент чухлĕ ÿснĕ, 26903 тенкĕпе 
танлашнă.

Пурăнмалли çурт-йĕр строитель-
стви те районăн инвестици политикин 
пĕлтерĕшлĕ енĕсенчен пĕри пулса 
тăрать. Кăçалхи пĕрремĕш çур çулта 
район территорийĕнче тĕрлĕ çăлкуçран 
укçа-тенкĕ явăçтарнипе 6200 тăваткал 
метр çурт-йĕр хута янă. Кăçалхи план – 
12400 тăваткал метр.

Район администрацийĕ граждансене 
пурăнмалли çурт-йĕрпе тивĕçтересси-
не пысăк тимлĕх уйăрать. Çапла 2019 
çулта тĕрлĕ бюджетран укçа-тенкĕ хыв-
нипе 54 çемьене пурĕ 38 млн тенкĕлĕх 
патшалăх пулăшăвĕпе тивĕçтерме 
палăртса хунă. Вăл шутран – 38 çамрăк 
çемьене пурĕ 21,5 млн  тенкĕлĕх. 

Июлĕн 1-мĕшĕ тĕлне учета илнĕ ну-
май ачаллă 568 çемьерен 392 çемьене 
çĕр лаптăкĕпе тивĕçтернĕ.

Район территорийĕнче тĕрлĕ пĕл-
терĕшлĕ автоçулсем пурри те унăн 
аталанăвĕ çине витĕм кÿрет. Кăçал 
муниципалитетăн çул-йĕр фончĕ 210,8 
млн тенкĕпе танлашать. 91,4 млн тен-
кине муниципалитет çулĕсене тытса 
тăма тата юсама янă.

«Хăрушлăхсăр тата пахалăхлă авто-
мобиль çулĕсем» проектпа килĕшÿл-
лĕн, кăçал район территорийĕнчи те-
пĕр 9 км майлă çулсене норматива 
тивĕçтермелле тумалла («Исетерккĕ 
– Актай», Муркашри Парковая урамри, 
«Сура – Çĕмĕртлĕх Чемей» çулсем). 
Çакна валли 119,4 млн тенкĕ уйăрма 
пăхнă. Парковая урамри çула юсанă 
ĕнтĕ. 

Ильинка ял тăрăхĕнче нумай хваттер-
лĕ çуртсен пĕр картишне тата унта çи-
терекен çула юсама палăртнă (1097,6 
пин тенкĕлĕх). 

Кăçал район «Жилье и комфортная 
среда» наци проектне хутшăнать. Ун 
шайĕнче Муркаш тата Мăн Сĕнтĕр ял 
тăрăхĕсенче пурĕ 8,8 млн тенкĕлĕх ну-
май хваттерлĕ çуртсен тăватă картиш-
не юсамалла. Ку ĕçе тытăннă.

Çул-йĕр пирки калаçнă чухне пуçа-
рулăх бюджечĕ пирки каламасăр ирт-
ме çук. Ростислав Тимофеев ял çын-
нисен пуçарулăхĕпе кăçал районта 19 
проект пурнăçланассине палăртрĕ. Па-
янхи куна 13 проект пурнăçланнă. 

Нумай хваттерлĕ çуртсене тĕпрен 
юсасси çине те районта тимлĕх уй-
ăраççĕ. Нумай хваттерлĕ çуртсен пĕр-
лехи пурлăхне тĕпрен юсассин  ре-
спублика программине пурнăçланă 
май, 2019 çулта Муркаш районĕнче 
нумай хваттерлĕ 6 çурта пурĕ 7,8 млн 
тенкĕлĕх тĕпрен юсама палăртнă. Пĕр-
ремĕш çур çулта 5 çурта юсассипе пурĕ 
3,8 млн тенкĕлĕх ĕç тунă.

Çулталăк пуçланнăранпах ял 
тăрăхĕсенче çÿп-çап валли контей-
нер площадкисене йĕркелессипе ĕç 
пырать. Республика бюджетĕнчен рай-
он валли 476 контейнер туянма 5,4 млн 
тенкĕ майлă уйăрса панă. Пĕрремĕш 
çур çулта районта 233 площадка хатĕр-
лесе çитернĕ (планланă 350 площад-
кăран).

Муниципалитет пурлăхĕпе тата çĕр 
лаптăкĕсемпе эффективлă усă курас-
си –район администрацийĕн тĕп зада-
чисенчен пĕри. Пĕрремĕш çур çулта 
ку тĕлĕшри тупăш 7 млн та 551 пин 
тенкĕпе танлашнă.

Районăн социаллă аталанăвĕ ытти 
сферăпа та çыхăнса пырать. Çапла 
вĕренÿ сферин тĕп тĕллевĕсем – ача-
семпе çамрăксене лайăх пахалăхлă 
пĕлÿпе воспитани парасси, вĕсен сы-
влăхне упрасси тата çирĕплетесси, 
пултарулăхне аталантарма пур енлĕ 
условисем туса парасси.

Вĕренÿ учрежденийĕсене çĕнĕ 
вĕренÿ çулне хатĕрлеме районти бюд-
жетран кăçал 14 млн тенкĕ ытла уйăрса 
панă.

Федераци тата республика шайĕсен-
чи тĕрлĕ программăпа проектсене 
хутшăнса, районти вĕренÿ учрежде-
нийĕсен пурлăхпа техника базине çул-
тан-çул лайăхлатса пыраççĕ. Çапла 
кăçал тĕрлĕ бюджетри укçа-тенкĕпе Ту-
рай тата Шетмĕпуç шкулĕсенчи спорт-
залсене тĕпрен юсаççĕ. 

Ĕç коллективĕсенче те физкуль-
турăпа сывлăх сыхлав ĕçне аталан-
тарса пыраççĕ. Тăтăшах спорт тата 
физкультура занятийĕсене явăçакан-
сем 3–79 çулсенчи 13593 çын (45,11 
процент).  Кăçал çак вăхăта районти 
261 çын ГТО нормативĕсене ăнăçлă 
пурнăçланă. Малашне районта пурăна-
кансене физкультурăпа спорта актив-
лăрах явăçтармалли мелсене палăрт-
нă.

Культура учрежденийĕсенче ĕçле-
кенсем кăçал массăллă мероприятисе-
не çĕнĕлле, вăхăт тата çынсем ыйтнă 
пек йĕркелеме тăрăшни палăрать. Çав 
вăхăтрах культура учрежденийĕсен 
пурлăхпа техника никĕсне те çирĕплет-
се пыни куç умĕнчех. Нумаях пулмасть 
Ярославкăри Культура çуртне тĕпрен 
юсанă хыççăн (12,1 млн ытла тенкĕлĕх) 
хута ячĕç. Районта модернизациленĕ 
Культура çурчĕсем хальлĕхе 10. Кăçал 
ку ĕçе Шурча клубĕнче туса ирттерме 
планланă, Сыпайри, Тренккăри Культу-
ра çурчĕсене те юсама палăртнă. Рай-
онта библиотекăсен сечĕ активлă ата-
ланса пырать. 

Çынсен сывлăхне упрассипе рай-
онти сывлăх сыхлав учрежденийĕсем 
тимлеççĕ. Вĕсенче врачсем кирлинчен 
80,4 проценчĕ чухлĕ, вăтам медицина 
персоналĕ – 86,4 процент чухлĕ. Çапла 
вара паянхи куна вакансисем пур, вăл 
шутра ФАП-сенче те.

Сывлăх сыхлав учрежденийĕсенчи 
условисене лайăхлатма 2019 çул валли 
49 млн ытла тенкĕ пăхса хунă. 

Демографи лару-тăрăвне тишкер-
сен, районта çын шучĕ чакса пыни 
палăрать. Çакă вилекенсем çурала-
кансенчен нумайрах пулнипе çыхăннă. 
Июлĕн 1-мĕшĕ тĕлне районта 32396 
çын пурăннине палăртнă. Çак тапхăрта 
районта 123 ача çуралнă (пĕлтĕрхин-
чен 21 ача сахалрах). Районти пурăна-
кансен вăтам пурнăç тăршшĕ 70 çулпа 
танлашать. Çавăнпа та ку тĕлĕшпе те 
тимлемеллине палăртрĕç канашлура.

Ростислав Тимофеев кăçалхи çул 
район 75 çул тултарнипе çыхăннине, 
çавăнпах район аталанăвĕшĕн ыр-
ми-канми тăрăшнă ветерансене, халĕ 
вăй хуракансене тав сăмахĕ каларĕ. 
Республика ертÿлĕхĕ пулăшнипе, рай-
он администрацийĕ депутатсен кор-
пусĕпе, ял тăрăхĕсен пуçлăхĕсемпе, 
ĕç коллективĕсемпе, районти активпа 
тата район çыннисемпе пĕр-пĕрне ăн-
ланса ĕçленĕрен ÿсĕмсен çулĕпе утма 
май пуррине палăртса каларĕ.

Доклада сÿтсе явнă май, Чăваш Ре-
спубликин Министрсен Кабинечĕн 
председателĕн çумĕ Владимир Вик-
торов, Чăваш Республикин гражданла 
оборона тата чрезвычайлă лару-тăру 
министрĕ Вениамин Петров тата ытти-
сем те сăмах илчĕç. Вĕсем муркашсен 
аталану потенциалĕ пĕчĕк маррине 
палăртрĕç. Унпа туллин усă курса райо-
на тата та ÿсĕмлĕрех аталантарма сĕн-
чĕç.

Н. НИКОЛАЕВА,
Л. ПАВЛОВА,

В. ШАПОШНИКОВ.

Ра==ейре

Электрон 
паспорт пулать

Раççей правительствинче транс-
порт тата цифра аталанăвĕн ый-
тăвĕсемпе тимлекен Максим Акимов 
вице-премьер Раççей гражданинĕн 
электрон паспорчĕпе паллаштарнă.

Çĕнĕ документ банк карттине аса ил-
терет. Унăн хыçал енче сас паллисенчен 
тăракан тата QR код вырнаçтарнă, çавăн 
пекех – паспорт хуçин сăн ÿкерчĕкне.

Электрон паспортра унăн хуçи пир-
ки тĕп информаци пур: хушамачĕ, ячĕ 
тата ашшĕ ячĕ, çуралнин дати тата вы-
рăнĕ, пурăнакан вырăнĕ, водитель пра-
ви çинчен калакан информаци, СНИЛС, 
ИНН номерĕсем. Çак удостоверение 10 
çуллăха параççĕ, вăл вăйра тăракан та-
пхăра та палăртса çыраççĕ. 

Максим Акимов электрон паспорт хут 
вариантран меллĕреххине, çавăн пекех 
унăн суя документне хатĕрлесси питĕ 
хакла ларнине палăртнă.

Дмитрий Медведев премьер-министр 
электрон паспорт личноçа çирĕплетмел-
ли хальхи вăхăтри документ пулнине 
палăртса, 2024 çул тĕлне Раççей граж-
данинĕсен электрон паспортпа туллин 
усă курма май пулмаллине каланă. Çав 
вăхăтрах çĕнĕ йышши паспорт çине 
куçасси те çынсемшĕн меллĕ пулмалли-
не асăрхаттарнă. Документа улăштарса 
пĕтериччен унчченхи (хальхи) паспорт 
та вăйрах шутланать.

Хамăр инф.

Районта

«Культура» наци проекчĕн шайĕнче 
тĕслĕх библиотекăсем йĕркелеме фе-
дераци бюджетĕнчен 5 млн тенкĕрен 
тытăнса 10 млн тенкĕ таран уйăрма 
палăртаççĕ. Ку ĕçсене çитес çул туса 
ирттерме республикăра муниципалитет 
библиотекисем хушшинче халĕ конкурс 
ирттереççĕ. Конкурса Элĕк, Вăрнар, 
Йĕпреç, Сĕнтĕрвăрри, Етĕрне, Шупаш-
кар, Çĕмĕрле районĕсенчи, Шупашкар 
хулинчи 9 библиотека заявка тăратнă. 
Вĕсем хушшинче пирĕн районти Мăн 
Сĕнтĕр библиотеки те пур. Конкурс 
пĕтĕмлетĕвĕсем кăçалхи август уйăхĕн-
че паллă пулĕç.

Хамăр инф.

Наци проекч.н 
шай.нче

+ур =ула п.т.млетсе
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Мăн Сĕнтĕрте ветеринари аптеки уçас-
син ыйтăвне иртнĕ çул пирĕн хаçатра 
Катькас ялĕнче пурăнакан Зиновий 
хускатнăччĕ («Ветеринари аптеки Мăн 
Сĕнтĕрте кирлех» – 2018 çулхи октябрĕн 
3-мĕшĕнчи 74-мĕш номер). Автор ăнлан-
тарнă тăрăх, ку тăрăхра пурăнакансен 
килти выльăх-чĕрлĕхе сиплеме эмел тав-
рашĕ кирлĕ пулсан, район центрне çитсе 
килме тивни пирки çырнăччĕ.

Вулакан ыйтăвĕ çине ун чухне Мăн 
Сĕнтĕр райпо канашĕн председателĕ 
Людмила Майкова хурав панăччĕ. Люд-
мила Петровна унччен маларах Калайкас-
синче кун пек аптека пулни, анчах та та-
варçаврăнăш пăчĕккипе ăна хупма тивни 
пирки хыпарланăччĕ. Кунпа пĕрлех райпо 
канашĕн ертÿçи çитес çул Мăн Сĕнтĕрте 
е çывăхри урăх ялта ветеринари аптекине 

уçасси пирки каланăччĕ.
Çак кунсенче Зиновий редакцие каллех 

шăнкăравласа тухрĕ. Çак вăхăта çитсе те 
Мăн Сĕнтĕр тăрăхĕнче ветеринари аптеки-
не уçайманни пирки калать. Кунпа пĕрлех 
вăл ку хутĕнче çавăн пирки те хыпарлама 
кăмăл турĕ. Пĕр вырсарникун вăл Мăн 
Сĕнтĕр пасарне кайнă имĕш. «Пасар тер-
риторийĕнче Мăн Сĕнтĕр райповĕн «На 
рынке» кафе пур. Унччен пасар кунĕсенче 
ку кафе ĕçлекенччĕ. Хăшĕ-пĕри унта апат-
ланма, ытларахăшĕ тата 100 грамм çавăр-
са хума кĕре-кĕре тухаканччĕ. Халĕ вара 
кафе пачах ĕçлемест пулмалла, пысăк 
çăра çакăнса тăрать», – тет вулакан.

Зиновий шăпах ĕнтĕ кафе çуртĕнче ве-
теринари аптекине уçма май килмест-ши 
тет. «Çурчĕ пур, ма ăна пушă лартас? Кун-
та ветеринари аптекине уçсан, çынсене 

усăллă та меллĕ пулĕччĕ кăна», – пĕлтер-
чĕ хăйĕн шухăшне вăл.

Вулакан сĕнĕвне райпо канашне çите-
ресех пулать. Çапла вара ку хутĕнче те 
Мăн Сĕнтĕр райпо канашĕн ертÿçипе 
Людмила Майковăпа çыхăнса пăхма 
тиврĕ. Людмила Петровна вулакана çавна 
пĕлтерме кăмăл турĕ. Ветеринари апте-
кин уйрăмне Мăн Сĕнтĕрте уçнă ĕнтĕ. Вăл 
чечексемпе сутă тăвакан магазинра выр-
наçнă. Апла пулсан Зиновие тепрехинче 
Мăн Сĕнтĕрте пулма тÿр килсен чечексем-
пе сутă тăвакан магазина кĕме сĕнмелли 
кăна юлать.

«Тÿрĕ ыйту – тÿрĕ хурав» теле-
фонĕсем: 62-2-82, 8-927-857-42-06.

В. ШАПОШНИКОВ 
хатĕрленĕ.

Ветеринари аптеки пиркиех

Следстви  орган.сенче

Хёрушё 
преступленирен 
сыхланасч.

Раççей Федерацийĕн Следстви ко-
митечĕн Етĕрнери районсем хушшинчи 
следстви уйрăмĕн тытăмне тăватă рай-
он кĕрет: Муркаш, Хĕрлĕ Чутай, Элĕк, 
Етĕрне. Нумаях пулмасть асăннă пай 
çулталăкăн пĕрремĕш çурринчи ĕç-хĕле 
пĕтĕмлетрĕ.

Следстви пайне преступленисем пирки 
пĕлтерни, пĕтĕмĕшле илсен, ултă уйăхра 
иртнĕ çулхи çав вăхăтринчен 12,5 процент 
чухлĕ чакнă. Муркаш районĕнчен 59 пĕл-
терÿ пулнă, иртнĕ çулхи çак тапхăрта – 72. 
Паллах, пĕлтерÿ йышĕ чакнипе  танах пре-
ступленисем тĕлĕшпе пуçарнă уголовлă ĕç  
хисепĕ те чакнă. 

 Право йĕркине сыхлакан органсен 
витĕмлĕ ĕçне пула  пĕрремĕш çур çулта çул 
çитменнисем тунă тата вĕсем тĕлĕшпе тунă 
преступлени йышĕ чакнă. 

РФ УК 105 статйинчи тата 111 статйинчи 
йĕркесене пăсса – çынна вĕлерсе – престу-
плени тунипе пуçарнă уголовлă ĕçсене пур-
не те тĕпчесе вĕçне çитернĕ.  

Следстви пайне кĕрекен районсем аякра 
пулнине шута илсе, вырăнсенчи следователь-
сен ĕç пÿлĕмĕсенче пай ертÿçи              Н. Яков-
лев граждансене йышăнассине йĕркеленĕ.  

 
РФ Следстви комитечĕн Етĕрнери 

районсем хушшинчи следстви 
уйрăмĕн пресс-служби.

Электрон услугёсем

Патшалёх 
пошлини _ 
й\н.рех

Патшалăх услугисен пĕрлехи порталĕ 
услугăсемпе çăмăллатнă майпа тивĕç-
терет.

Патшалăх услугисен пĕрлехи порталĕпе 
усă курса вăхăт кăна мар, укçа-тенке те пе-
рекетлеме пулать. 2019 çулхи пĕрремĕш 
çур çулта кăна Чăваш Енре пурăнакансем 
порталпа усă курса пурĕ 34 пин хутчен 
çăмăллăхпа усă курнă.

Ытларах чухне граждансем транспорт 
хатĕрне тата прицеп регистрацилес услу-
гăна портал урлă илнĕ. Заявкăсен 43,2 про-
ценчĕ шăпах çак услугăпа тивĕçтермелли 
пирки пулнă. Иккĕмĕш вырăнта – транс-
порт хатĕрĕпе çÿреме ирĕк илмелли экза-
мена çырăнмалли тата водитель удосто-
веренине илес услуга (38,9 процент). Ют 
çĕршывсене тухса çÿреме ирĕк паракан 
паспорт хатĕрлес услуга та хальхи вăхăтра 
сахал мар çын ыйтакан услуга шутĕнче (па-
спортăн çĕнĕ вариантне хатĕрлеме – 7,2 
процент, киввине хатĕрлеме – 5,8 процент).

 Порталпа усă курса çăмăллăха уйрăм 
граждансем кăна тата укçана счет çинчен 
тÿрех куçарса кăна тивĕçме пултараççĕ. Çак 
çĕнĕлĕх федераци шайĕнче анлă сарăлнă 
услугăсене пырса тивет: Раççей гражда-
нинĕн паспортне илесси е улăштарасси, 
ют çĕршыва кайма ирĕк паракан паспорт 
хатĕрлесси, водитель удостоверенине илес-
си, транспорт хатĕрне регистрацилесси, 
мăшăрланнине регистрацилесси т. ыт. те.

Сăмахран, ют çĕршыва кайма ирĕк пара-
кан паспортăн çĕнĕ вариантне хатĕрлеме 
МФЦ-на е ведомствăна заявлени панă чухне 
пошлина 5000 тенкĕ тÿлемелле. Патшалăх 
услугисен пĕрлехи порталĕ урлă çăмăл-
лăхпа усă курса илес пулсан – 3500 тенкĕ.

Çăмăллăхпа усă курас тесен çак ансат 
условисене пурнăçламалла: заявление 
gosuslugi.ru сайт урлă е мобильлĕ при-
ложени урлă памалла, ведомство счет 
тăратнине кĕтсе илмелле те патшалăх по-
шлинине «чĕрĕ» укçасăр, банк карттипе е 
«электрон кошелекпа», е тата мобильлĕ 
телефонăн счечĕпе усă  курса тÿлемелле. 
Çăмăллăхпа усă курса тÿлемелли суммăна 
программа хăех шутласа парать.

ЧР Цифра аталанăвĕпе информаци 
политикин тата массăллă 

коммуникацисен министерстви. 

Ку хыпара редакцие Шетмĕпуç ял 
тăрăхĕнчи Опрыскьял ялĕнче пурăна-
кан шăнкăравласа пĕлтерчĕ. «Ара, 
ялĕнче шыв колонкисем пĕрремĕш çул 
мар ĕнтĕ ĕçлемеççĕ. Çавна май Моло-
дежная урамра пурăнакансенчен чылай-
ăшĕ ял хушшинчи çăлпа усă куратчĕ. 
Çăлĕ уйрăм çыннăн мар. Ăна маларахри 
çулсенче ял тăрăхĕ туса панăччĕ. Халĕ 
вара асăннă çăла пĕрисем «прихвати-
заци» турĕç пулса тухать. Вĕсем хăйсен 
хуçалăхĕн чиккине урамалла кăларса 
пысăклатса хÿме тытса çавăрчĕç те çăл 
вĕсене куçса юлчĕ. Шыв патне кĕрсе 
тухма калитке те туса паман. Урамра 

пурăнакансем тăр кăнтăрлах шывсăр 
тăрса юлчĕç. Мĕнле пурăнмалла вара 
халĕ пирĕн шывсăр?» – ыйтать редакцие 
шăнкăравлакан.

Ыйтăва уçăмлатма Шетмĕпуç ял 
тăрăхĕн пуçлăхĕпе Николай Алексан-
дровпа çыхăнса пăхас терĕм. Кам пĕлет, 
тен хăйĕн участокне пысăклатнă çын ял 
çыннисем валли урăх çăл алтса пама 
шантарнă? Çитменнине тата урам хуш-
шинчи çĕр участокне тытса илни саккун-
лах-ши?

Вырăнти пуçлăхпа калаçса пăхнă май, 
çавна пĕлме пултартăм. Информацие ял 
тăрăхне те çитернĕ иккен. Николай По-

ликарпович ăнлантарса панă тăрăх, çăлĕ 
чăннипех те уйрăм çыннăн мар. Апла пул-
сан ăна уйрăм çыннăн тытса илме нимĕн-
ле право та пулмалла мар. Унпа ял çынни-
сем пурте усă курма пултармалла. Пуçлăх 
полицин участокри уполномоченнăйĕпе 
пĕрле паян-ыранах фактсене вырăна кай-
са тĕрĕслесси, тивĕçлĕ мерăсем йышă-
насси пирки каларĕ.

Апла пулсан Опрыскьял ялĕнчи Мо-
лодежная урамра пурăнакансен çăлпа 
усă курассин ыйтăвне татса парассипе 
уççи-хуппи çитес вăхăтрах пулать пулĕ.

В. ШАПОШНИКОВ хатĕрленĕ

«Урамри =ёла 
«прихватизаци» тур.=»

Т\р. ыйту _ т\р. хурав

 – Программăна 2014 – 2043 çулсем 
валли палăртнă пулсан, 2018 – 2020 çул-
сем валли кĕске тапхăрлăх программа 
пăхса хунă. Унпа килĕшÿллĕн кăçал пирĕн 
районта нумай хваттерлĕ 6 çуртра капи-
таллă юсав ĕçĕсем туса ирттермелле. 
Пĕтĕмĕшле 7 млн та 786 пин тенкĕлĕх 
ытла юсав ĕçĕсем пурнăçлама палăртнă.

Капиталлă юсав ĕçĕсене ирттерме ре-
спубликăри «Фонд капитального ремон-
та» коммерциллĕ мар организаци подряд 
организацийĕсене тупса палăртассипе 
аукционсем ирттерчĕ. Пĕтĕмĕшле нумай 
хваттерлĕ 5 çуртра юсав ĕçĕсене тума 
подряд организацийĕсемпе килĕшÿсем 
вăхăтра тунă.

Мăн Сĕнтĕрте Новая урамри 14-мĕш 
çуртăн çине тĕпрен юсама, электроснаб-
жени системине юсама палăртнăччĕ. 
Юсав ĕçĕсене туса ирттерме чикĕллĕ ява-
плăхлă «СК «Виком» обществăпа килĕшÿ 
тунă пулнă. Ĕçсен калăпăшĕ 1 млн та 387 
пин тенкĕлĕх ытла. Паянхи куна объектри 
ĕçсене вĕçленĕ ĕнтĕ.

Муркашра вара республика программи-
пе килĕшÿллĕн  кăçал нумай хваттерлĕ 
3 çуртра капиталлă юсав ĕçĕсене туса 
ирттерме палăртнăччĕ. Виççĕшĕнче те 
ĕçсене çак вăхăта вĕçлеме май килчĕ. 
Чикĕллĕ яваплăхлă «Премиум Строй» об-
щество Восточная урамри 6-мĕш çуртăн 
ăшăпа тивĕçтермелли системине тĕпрен 
юсарĕ, ĕçсене 632 пин те 480 тенкĕлĕх 
пурнăçларĕ. Кунпа пĕрлех чикĕллĕ ява-
плăхлă «Калита» общество строителĕсем 
Октябре 50 çул урамри 40-мĕш çуртăн 
таса мар шыва юхтарса кăлармалли си-

стемине тĕпрен юсарĕç. Уйăрнă укçа-
тенкĕ сумми 233 пин тенкĕ ытла. Кунсăр 
пуçне çак урамри 22-мĕш çуртăн ăшăпа 
тивĕçтермелли тата таса мар шыва юх-
тарса кăлармалли системисене те тĕпрен 
юсама май килчĕ. Уйăрнă сумма пĕчĕкех 
мар, 1 млн та 314 пин тенкĕне яхăн. Ĕçсе-
не чикĕллĕ яваплăхлă «СК «Леон» туса 
ирттерчĕ.

Москакассинче те кăçал капиталлă 
юсав ĕçсене туса ирттернĕ. Чикĕллĕ ява-
плăхлă «АВК-Энергосистема» общество 
строителĕсем Зеленая урамри 1-мĕш 
çуртăн электроснабжени системине 
тĕпрен юсарĕç. Ĕçсене 300 пин тенкĕлĕх 
ытла пурнăçланă.

Юлнă тепĕр объект пур. Ку вăл – Йÿçкас-
синчи Совхозная урамри нумай хваттерлĕ 
1-мĕш çурт. Хальхи вăхăтра кунта юсав 
ĕçĕсем туса ирттерме проектпа смета до-
кументацине хатĕрлес ĕçсем пыраççĕ.

Капиталлă юсав программипе çитес çул 
та калăпăшлă ĕçсем туса ирттермелле 
пулать. Пĕтĕмпе нумай хваттерлĕ 7 çур-
тра капиталлă юсав ĕçĕсем пурнăçлама 
палăртнă. Вăл шутра Москакассинчи Зе-
леная урамри харăсах 3 çуртра. Асăннă 
урмри 2-мĕш çуртăн таса мар шыва юх-
тарса кăлармалли тата электроснабжени 
системисене юсассипе ĕçсене 767 пин 
тенкĕлĕх ытла, 3-мĕш çуртăн таса мар 
шыва юхтарса кăлармалли, сивĕ шыв 
парса тăмалли тата электроснабжени си-
стемисене юсассипе – 1 млн та 153 пин 
тенкĕлĕх ытла, 7-мĕш çуртăн электро-
снабжени тата сивĕ шыв парса тăмалли 
системисене юсассипе – 837 пин тенкĕлĕх 

ытла пурнăçламалла пулать.
Муркашри икĕ çуртра капиталлă юсав 

ĕçĕсене туса ирттерме палăртатпăр. Ле-
нин урамĕнчи 26-мĕш çуртăн таса мар 
шыва юхтарса кăлармалли, сивĕ шыв 
парса тăмалли, ăшă парса тăмалли тата 
электроснабжени системисене, Октябре 
50 çул урамри 38-мĕш çуртăн çине юсама 
пăхнă. Ĕçсене 1 млн та 607 пин тенкĕлĕх 
ытла тата 1 млн та 570 пин тенкĕлĕх ытла 
туса ирттермелле.

Кунсăр пуçне Юнкă ялĕнчи Централь-
ная урамри 35-мĕш çуртăн таса мар шыва 
юхтарса кăлармалли системине (уйăра-
кан сумма 312 пин тенкĕ ытла) тата Мăн 
Сĕнтĕрти Новая урамри 1-мĕш çуртăн 
çине (1 млн та 467 пин тенкĕ ытла) тĕпрен 
юсама пăхнă. Пĕтĕмĕшле вара çитес çул 
нумай хваттерлĕ çуртсенчи пĕрлехи пур-
лăха капиталлă юсама 7 млн та 716 пин 
тенкĕ ытла уйăрĕç.

Май килнипе усă курса çавна та кала-
са хăварасшăн. Нумай хваттерлĕ ку е вăл 
çуртра капиталлă юсав ĕçĕсене планпа 
пăхнă вăхăтра туса ирттересси чи мал-
танах ку çуртра пурăнакансем капиталлă 
юсав ĕçĕсем валли взноссене мĕнле тÿле-
се тăнипе тÿрремĕнех çыхăннă. Пирĕн 
районта ку енĕпе хальлĕхе ытлашши 
«проблемăллă» çуртсемех çук. Кăçалхи 
пĕрремĕш çур çулта нумай хваттерлĕ çур-
тсенче пурăнакансенчен капиталлă юсав 
валли взнос пуçтарăнасси 96,67 процент-
па танлашать. Республикăри ытти район 
хушшинче ку вăл – 6-мĕш кăтарту. 2019 
çулхи январь – июнь уйăхĕсенче «Фонд 
капитального ремонта» коммерциллĕ мар 
организаци счечĕ çине пирĕн районти ну-
май хваттерлĕ çуртсенче пурăнакансен-
чен пĕтĕмпе 2 млн та 897 пин те 421 тенкĕ 
взнос пухăнмалла пулнă пулсан, 2 млн та 
800 пин те 891 тенкĕ куçнă.

В. ШАПОШНИКОВ калаçнă.

+урт-й.ре вёхётра юсамалла
Капиталлё юсав

Çынсен пурнăç условийĕсене лайăхлатса пырас тĕлĕшпе нумай хваттерлĕ 
çуртсенчи пĕрлехи пурлăха капиталлă юсассин республика программипе 

пăхнă ĕçсене мĕнле пурнăçласа пыни те пĕлтерĕшлĕ пулса тăрать. Районта ку 
ĕçсене мĕнле йĕркеленипе район администрацийĕн пуçлăхĕн пĕрремĕш çумне – 
капиталлă строительство тата общество инфраструктурине аталантарассин пай-
ĕн пуçлăхне Алексей МАТРОСОВА паллаштарма ыйтрăм:
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Интервью _ «ч.р.» кала=у
«Çамрăк журналистăн» иртнĕ 

кăларăмĕсенче хаçата материал çырас 
шухăшлисем валли заметка тата корре-
спонденци çырас ăсталăха алла илтĕмĕр-
ччĕ. Черетлĕ калаçу периодика пичечĕн 
тепĕр жанрĕ – интервью пирки пулĕ.

«Интервью» – акăлчан чĕлхинчен кĕнĕ 
сăмах. Чăвашла куçарсен вăл «калаçу» тени 
пулать. Унăн жанр тата специфика уйрăм-
лăхĕсем уйрăмах палăрса тăраççĕ.

Пĕтĕмĕшле илес пулсан, интервью ин-
формаци пĕлтерĕшлĕ кăна пулмасан та 
пултарать. Вăл – калаçăва хутшăнаканăн 
сăн-сăпатне кăтартса пама та кирлĕ жанр. 
Калăпăр, çыннăн калаçăвĕ, интервью ирт-
тернĕ вăхăтра хăйне мĕнле тыткалани урлă. 
Апла пулин те жанрăн çакăн пек хăйне евĕр-
лĕхне те информацин хушма ушкăннех кĕрт-
ме тивет. Мĕншĕн тесен кунта журналист 
хăй информатор пулса тăрать, калаçăва 
хутшăнакан пирки интереслĕ çĕнĕ фактсем 
пĕлтерет.

Хăш-пĕр чухне хыпар чăнлăхне çирĕплет-
ме информаци çăлкуçне те кăтартас пулать. 
Вулакан хăйĕн валли хăй пĕтĕмлетÿ тăвать: 
журналиста шанмалла-и е шанмалла мар? 
Кун пек ссылка вырăнне материалта усă ку-
ракан тÿрĕ пуплев пулма пултарать. Анчах 
та информаци çăлкуçĕ пулса тăраканпа ка-
лаçни журналиста хыпара информатор урлă 
пĕлтерме хистет. Калаçăва хутшăнакан вара 
пулни-иртнине хăй куçĕпе курнă пулсан е вăл 
эксперт, аудиторишĕн интереслĕ пулса тăра-
кан çын пулсан та.

Çакăн пек чухне журналист шăпах ĕнтĕ 
интервью жанрне суйласа илет те. Мĕншĕн 
тесен ку жанр журналист текстĕнче сведе-
нисем илмелли меле çирĕплетет. Çавăнпах 
ĕнтĕ журналист, калаçăва хатĕрленнĕ май, 
материалăн чĕлхе тата стиль мелĕсене те, 
унăн композицине те малтанах палăртса ху-
рать.

Çавна манма кирлĕ мар. Журналист вăл 
– хуравсене шута илекен кăна мар. Час-ча-

сах тема кăткăслăхне, пулăма тĕрлĕрен 
ăнлантарнине кура, шухăшсем те хирĕçле 
пулма, тавлашуллă самантсем сиксе тухма 
пултараççĕ. Кун пек чухне интервью иртте-
рекен активлă калаçăва кĕрсе каять, хăй мĕн 
шухăшланин тĕрĕслĕхне ĕнентерет. Кун пек 
калаçăва лайăх хатĕрленнĕ, калаçу тематики 
пирки кирлĕ таран пĕлекен журналист кăна 
ирттерме пултарать. Ыйтусене тĕплĕ виçсе 
шухăшласа хатĕрленĕ май, калаçăва ерт-
се пырать, кунпа пĕрлех пулас материалăн 
тытăмне йĕркелет.

Енчен те интервью ирттерекенĕн ый-
тăвĕсем пĕр задачăпа кăна – «кам?», «мĕн?», 
«ăçта?», «хăçан?» ыйтусем çине хурав илес-
сипе çыхăннă пулсан, ку вăл информациллĕ 
интервью пулса тăрать. Енчен те материал 
«мĕншĕн?», «мĕнле майпа?» тата «ку мĕне 
пĕлтерет?» ыйтусем çине хурав илме пулă-
шать пулсан вара вăл аналитика, тишкерÿ 
енне туртăнать. Мĕншĕн тесен кун пек ый-
тусем калаçăва хутшăнакана сÿтсе явакан 
пулăмăн сăлтавĕпе пĕлтерĕшĕ, вырăнĕ пир-
ки уçса пама пулăшаççĕ.

Çапла майпа интервью мелĕ журналиста 
информаци жанрĕн материалне те, тишкерÿ 
жанрĕн материалне те йĕркелеме май па-
рать. Пĕтĕмпех материалăн содержаниллĕ 
тытăмĕнчен килет. Апла пулин те, йăлана 
кĕнĕ тăрăх, интервью материалĕсене çав-çа-
вах информаци ушкăнне кĕртеççĕ.

Юлашки вăхăтра массăллă информаци 
хатĕрĕсем пурте тенĕ пекех хыпар пирки 
репликăсен ылмашăвĕ урлă пĕлтерессипе 
анлă усă курма тытăнчĕç. Тĕрĕссипе, журна-
лист вулакана информаци çăлкуçĕ патне тÿр-
ремĕн илсе пырать. Кунта вара калаçу валли 
мĕнле хатĕрленнин пахалăхĕ питех те пысăк 
пĕлтерĕшлĕ. Мĕншĕн тесен интервью иртте-
рекенĕн тĕп задачи – калаçăва хутшăнакана 
пурне те интереслентерекен ыйту тĕлĕшпе 
хăйĕн шăхăш-кăмăлне пĕлтерме май туса 
парасси. Çавăнпа та журналист калаçăва 
аталантарса пыма пур майпа та усă курать. 

Калăпăр, вĕçленнĕ шухăшпа çыхăннă ыйту-
сем. Вĕсем калаçăва хутшăнакана ку çирĕ-
плетÿпе килĕшме е ăна хирĕçлеме хистеççĕ. 
Вĕçленмен шухăшпа çыхăннă ыйтусем вара 
çынна хăйĕн шухăшне аталантарма май па-
раççĕ. Кунпа пĕрлех журналист интервью 
ирттернĕ чухне ертсе пыракан пулма тивĕç. 
Калаçăва хутшăнакана калаçу теминчен 
пăрăнса кайма май памалла мар.

Ку жанр вулакансемшĕн илĕртÿллĕрех 
пулса тăрать. Мĕншĕн тесен интервью – 
«чĕрĕ» калаçу. Ун урлă интереслентерекен 
çынпа çывăхарах паллашма май пур. Уйрă-
мах унпа харпăр хăй кирек хăçан тĕл пул-
са калаçаймасть пулсан: урăх çĕршывра 
пурăнать-и, пысăк вырăн йышăнать-и е унăн 
ерçÿллĕ самант пачах çук.

Анчах та информациллĕ интервьюн тĕп 
тĕллевĕ чи малтанах хыпар пирки пĕлте-
ресси пулса тăрать. Çавăнпа та асăннă жанр 
материалĕнче пĕлмелли, ăса хывмалли чи 
малтанах факт пулса тăрать. Калаçăва хут-
шăнакан вара – информаци çăлкуçĕ кăна.

Информациллĕ интервью материалĕсене 
тĕрлĕ ушкăна уйăрма пулать.

Пĕрремĕшĕ, чи анлă сарăлни, çынпа ка-
лаçни. Интервью ирттерекен калаçăва пĕлсе 
йĕркелени кирлĕ. Журналист паракан ыйту-
сем кĕске те уçăмлă пулмалла, вĕсем хăйсем 
çынна информаци пама хистемелле.

Интервьюн иккĕмĕш тĕсĕ – монолог. 
Журналист калаçăва хăйĕнпе калаçаканăн 
çыхăнуллă тексчĕ евĕр йĕркелет, хăй вара 
«айккинче» юлать. Кунта калаçăва епле 
йĕркелени пĕлтерĕшлĕ. Ыйтусем пулăма тĕ-
плĕнрех çутатса пама пулăшмалла.

Виççĕмĕш тĕс – диалог. Журналист икĕ 
çынпа харăсах калаçу ирттерет, вĕсене ка-
лаçу темине тарăнрах та туллинрех уçса 
пама пулăшать. Кун пек чухне журналист 
интервью текстĕнче пулмасан та пултарать. 
Материал интервью паракан икĕ çыннăн ка-
лаçăвĕ пулса тăрать.

Тăваттăмĕшĕ – журналистсен ушкăнне 

паракан интервью: пичет валли панă заяв-
лени, пресс-конференци, брифинг. Журна-
лист хăй мĕн илтни-курнине каласа парать, 
хăйĕн массăллă коммуникаци хатĕрĕн спец-
ификине кура хушма комментари илет, анчах 
та калаçу теми тĕлĕшпе хăйĕн шухăшне пĕл-
термест.

Кунсăр пуçне тата коллективлă интервью, 
«çавра сĕтел» калаçăвне çырса илнине уй-
ăрма пулать. Кун пек чухне журналистăн 
яваплăхĕ самай ÿсет. Мĕншĕн тесен калаçу 
чăннипех те ĕçлĕ, актуаллă пулса тухтăр, 
ытларах вулакана интереслентертĕр тесен, 
тивĕçлĕ условисем йĕркелеме, лару-тăрăва 
пĕлсе майлаштарма тивет.

«Хĕрÿ линие» те çак ушкăнах кĕртме май 
пур. Диалог корреспондентпа е тата редакци 
хăнипе хаçат вулакансем, радиопередачă-
на итлекенсем е телепередачăна пăхакан-
сем хушшинче йĕркеленет. Вĕсем редакцие 
ятарласа уйăрнă телефон номерĕсемпе 
шăнкăравлаççĕ.

Пысăк опытлă журналистсем çавна лай-
ăх пĕлеççĕ. Интервью сумне ÿстерес те-
сен, калаçăва хутшăнтарма палăртакан 
çынна массăллă информаци органĕпе ма-
ларах паллаштарни кирлĕ. Кун пек чухне 
интервью паракан хăйĕн аудиторийĕн спец-
ификине кура хăйĕн шухăш-кăмăлне палăрт-
малли фактсене тĕрĕсрех суйласа илме 
пултарать. Çакăнтан килет те ĕнтĕ калаçу 
уçă та ăнланмалла пулса тухасси, пĕтĕм-
летÿсен калăпăшĕ. Калаçу теми хыпаршăн 
пĕлтерĕшлĕ пулса тăракан пур требование 
те тивĕçтермелле.

Интервью материалĕн калăпăшĕ сÿтсе 
явакан проблема пĕлтерĕшĕпе, фактсене 
тĕплĕн тишкерме кирлипе çыхăннă. Интер-
вью уйрăм пулăм пирки каласа параканни – 
кĕски те пулма пултарать, çавăн пекех тĕплĕ 
тишкерÿ материалĕ – вăрăмми те тĕл пулать. 
Калаçăва йĕркелессин форми те, материал 
калăпăшĕ те журналист хăйĕн умне лартакан 
задачăпа çыхăннă.

Çуллахи хаваслă каникул вăхăчĕ пырать. 
Эпир, Чуманкасси шкулĕнче вĕренекен-
сем, каникула тăван шкул çумĕнчи профиль 
лагерьне çÿренинчен пуçларăмăр. Спорт-
па туслă пулнăран, «Олимп» отряда çы-
рăнтăмăр. 

15 ачаран тăракан ушкăна Радимир Семенов 
вĕрентекен ертсе пычĕ. Унпа пĕрле 10-мĕш кла-
сра вĕренекен Алексей Морозовпа Александр 
Васильев вожатăйсем отряд ĕçне йĕркелесе 
пычĕç.

10 куна тăсăлнă профиль лагерĕнче пире питĕ-
питĕ килĕшрĕ. Лагерьти кашни куна ирхи заряд-
кăран пуçлаттăмăр. Тутлă апат çинĕ хыççăн вара 
тĕрлĕ интереслĕ мероприяти иртетчĕ.

Çамрăк спортсменсен отрячĕ пулнăран кашни 
кунах футбол, волейбол, пионербол вăййисене 
вылярăмăр. Кун урлă «Сывлăх» спорт шкулĕнчи 
бассейнра ишрĕмĕр – хамăр сывлăха çирĕпле-
трĕмĕр.

Кашни конкурс, вăйă, акци пирĕн пултарулăха 
аталантарма, çĕннине пĕлме пулăшрĕ. Конкурс-
сем отрядсем хушшинчи ăмăрту евĕр иртнĕрен 
тата интереслĕрех пулчĕç. Пирĕн асра ытларах 
«Сафари» вăйă, «Один в один» конкурс, «Нептун 
кунĕ» мероприяти юлчĕç. Вожатăйсем пытарнă 
мула шыраса тупасси вара лагере çÿрекенсен чи 
юратнă «ĕçĕсенчен» пĕри пулса тăчĕ.

Вунă кун ним сисĕнмесĕр иртсе кайрĕ. Мана 
тата юлташсене лагерьте питĕ килĕшрĕ.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ,
Чуманкасси вăтам шкулĕнче 5 класра 

вĕренекен.

Лагерьте пит. кил.шр.

Ç А М Р Ă К    

Проект Чёваш  Республикин Цифра аталанёв.пе                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                 министерстви пулёшнипе              

Йăмăк
Манăн пĕчĕк йăмăк пур,
Ача садне вăл çÿрет.
Кашни кунах ир тăрать,
Унта кайма пуçтарнать.
Пуканипе йăпанать,
Ăшшăн-ăшшăн калаçать.
Йĕлтĕрпе те çунапа
Ярăнма пит юратать.
Вулама та шутлама
Майĕпен вăл вĕренет,
Мĕншĕн тесен тепĕр çул 
Шкула çÿреме пуçлать.

Маттуркка
Пирĕн пĕчĕк кушак пур,
Хăй хăюллă та маттур.
Шăши тытма юратать,
Ачашланма кăмăллать.
Сĕт парсассăн чашăка,
Мăрăлтатса çеç тăрать.
Ячĕ унăн Маттуркка, 
Юрататăп эп ăна.

МАКСИМ БОЯРИН.

Çу кунĕсем
Çут хĕвел пăхать тулта – 
Савăнать ача-пăча. 
Чечек  çитĕнет унта,
Пĕлĕтсем ав улача...
Ак васкаççĕ ачасем
Лагере, шăпăрлансем,
Юрлама та ташлама,
Тус-тантăшпа выляма.

МАРИЯ ТРИХАЛКИНА.
Москакасси шкулĕ.

Улайкка
Улайкка – маттур ĕне,
Нумай парать вăл сĕтне.
Юрататăп эп ăна, 
Çитереп утă кăна.
Питĕ ачаш çак ĕне,
Тăсса парать хăй мăйне.
Тасататăп ун айне, 
Кăшман хуратăп умне.

ДАНИИЛ ФЕДОРОВ.

Ăçта пултăм эп çулла?
Ирех кайрăм эп пулла. 
Ак çакланчĕ виç карас – 
Кушака кайса парас.
Пуçтармашкăн çырлана

Кайса килтĕм вăрмана.
Кунтăк тулли ман çырла – 
Тавтапуç сана, çулла!

ПОЛИНА МОСТОВА.
Москакасси шкулĕ.

Çулла
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Пир.н ачасем маттур

Июнь уйăхĕн вĕçĕнче, Республика кунĕ 
умĕн, Шупашкарта Чăваш патшалăх ÿнер 
музейĕнче пĕтĕм Раççейри ача-пăча тата 
çамрăксен «Чăваш Ен сăррисем» пултарулăх 
конкурсĕн пĕтĕмлетĕвĕ пулчĕ. Конкурса йĕр-
келесе ирттерекенĕ – Раççей Патшалăх Ду-
мин депутачĕ Алена Аршинова.

«Чăваш Ен сăррисем»  çулсеренех иртет. 
Унта хутшăнакансем хăйсен ăсталăхне 5 но-
минацире кăтартма пултарчĕç: «Фото», «Žнер 
ăсталăхĕ», «Вокалпа инструмент ăсталăхĕ», 
«Ташă ăсталăхĕ».

Патаккассинчи «Золушка» ача садĕнчи аслă 
ушкăн ачисен «Почемучка» ушкăнĕ, «Ташă 
ăсталăхĕ» номинацире ăмăртса, çурма фина-
ла тухма пултарчĕ. Савăнăçлă лару-тăрура ди-
плом тата «Краски Чувашии» значоксене илме 
тивĕçрĕç.

Алена Аршинова депутат конкурса хутшăна-
кансене саламларĕ, ачасемпе асăнмалăх сăн 
ÿкерĕнчĕ.  Ачасем вара тĕрлĕрен маçтăр-клас-
сене хутшăнса вăхăта кăсăклă ирттерчĕç. «Мо-

нотипи, трафарет, аппликаци» площадкăра 
ÿкерчĕксем ăсталарĕç, «Чăваш тумĕ» текен 
вырăнта чăваш тумĕсене пăхса хут çинче сăн-
ларĕç, «Перопа çырса пăх» вырăнта ашшĕ-
амăшĕ улăп çинчен текст çырчĕ т. ыт. те.

Ачасен ашшĕ-амăшĕ С.Н. Карасева воспи-
тателе пысăк тав сăмахĕ калать. Воспитатель 
тăрăшнипе ачасем илемлĕ ташлама вĕренчĕç, 
чăвашла юрларĕç, чăвашла сăвăсем вĕренчĕç, 
«Чăваш Ен сăррисем», «Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш» 
тата ытти конкурса хутшăнчĕç. Воспитатель 
тăрăшулăхне кура ашшĕ-амăшĕ ачисемпе пĕрле 
нумай тăрăшрĕ: ачасем валли тумсем çĕлерĕç, 
конкурссене пĕрле çÿрерĕç.

«Чăваш Ен сăррисем» конкурсра 5 пин ытла 
конкурс ĕçĕ хушшинче палăрни «Золушка» ача 
садĕнчи шăпăрлансемшĕн пысăк савăнăç пулчĕ. 
Алена Аршиновăпа курса калаçни, сăн ÿкерĕнни 
вара вĕренсе ÿссе çитĕнсе пысăк çын пулма – 
пысăк хавхалану.

МАКСИМ ЗАХАРОВ.
Оринин шкулĕ.

 – Галина Геннадьевна, чи малтанах эт-
нолагерьсене йĕркеленин  тĕллевĕ пирки 
каласа памăр-ши?

 – «Этнос» – грек сăмахĕ, чăвашла «халăх» 
тесе куçать. Апла пулсан пирĕн тĕллев шкул 
ачисене тăван халăхăн пурнăçĕпе, истори-
йĕпе, йăли-йĕркипе, культурипе тĕплĕнрех 
паллаштарса тавра курăмне аталантарасси 
пулчĕ. Тăван халăхăн культурине упрама, ха-
клама вĕрентесси, вăйăсемпе сăвăсем урлă 
чăваш чĕлхине юратма, аслисене хисепле-
ме, ушкăнпа хутшăнма хăнăхтарасси çине 
эпир пысăк тимлĕх уйăртăмăр.

– Калăр-ха, тархасшăн, мĕншĕн этнола-
герь «Екрем» ятлă?

 – Ку ыйтăва хуравлама аваллăха тав-
рăнмалла. Пирĕн Ярапайкасси тăрăхне мăн 
асаттесем Екрем тенĕ. Эпир çавна асра тыт-
са хамăр лагерь валли «Екрем» ят суйласа 
илтĕмĕр.

 – Ăнланмалла. Этнолагерьти ĕçе епле-
рех йĕркелесе пытăр?

 – Чи малтанах, паллах, программа хатĕр-
лерĕмĕр. Кашни кунах чăваш халăхĕн пĕр-
пĕр йăли-йĕркипе паллаштартăмăр. Кăсăклă 
тĕл пулусем йĕркелеме, экскурсисене тухса 
çÿреме, тăван тăрăха анлăрах тишкерме 
тăрăшрăмăр.

 – Чи кăсăклă самантсем мĕнлисем пул-
нă?

 – Тăван халăх юрри-сăввине, йăли-йĕрки-

не, вăййисене вĕрентĕмĕр. Театр çулталăкне 
халалласа вырăнти артистсене чĕнсе ма-
стер-классем йĕркелерĕмĕр. Чăвашсен пал-
лă сăвăçипе Раиса Сарпипе тĕл пулу ирттер-
ме пултартăмăр. Чăваш Акатуйĕнче пĕрле 
савăнтăмăр.

 – Экскурсие ăçта тухса килме пул-
тартăр?

 – Шупашкар районĕнчи Станьял çывăхĕн-
чи краеведенипе туризм центрĕнче пулса 
куртăмăр. Унăн ертÿçи С. Сорокин пире по-
чта тата сăвар-пăлхар чăвашĕсен истори му-
зейĕсенчи тĕрлĕ экспоначĕпе паллаштарчĕ. 
Ку тăрăхра станци пулнă иккен. Çул çÿрекен-
сем, çав шутра Раççейĕн паллă çыннисем те        
(А. Пушкин, Пĕрремĕш Петĕр патша, Ф. До-
стоевский т. ыт. те) канма чарăннă.

Çĕртмен 10-мĕшĕнче Н. Никольский çу-
ралнă вырăнта пултăмăр. Пĕрремĕш чăваш 
ăсчахĕ ячĕллĕ паркра, унăн музейĕнче пулса 
куртăмăр. Музей ертÿçи Т. Степанова пире     
Н. Никольский кун-çулĕпе тĕплĕ паллаштарчĕ.

 – Тăван тăрăхра вара паллă вырăнсем 
пур-и?

 – Ярапайкасси тăрăхĕнче паллă вырăн 
нумай. Çав шутра Акуча енче çуралса ÿснĕ 
виçĕ çыравçă – Куçма Пайраш, Иван Григо-
рьев, Александра Лазарева пурăннă кил-çур-
тсем.

Чăваш литературинче палăрма пултар-
нă çак пултаруллă ентешсене эпир яланах 

асра тытатпăр, вĕсемпе мăнаçланатпăр. 
Сыпайри тĕп шкулта чăваш чĕлхипе ли-
тературине вĕрентекен Н. Яковлева ертсе 
пынипе çак çыравçăсем пирки çĕннине чы-
лай пĕлтĕмĕр. Çыравçăсем пурăннă çурт-
сенче халĕ пурăнакан тăванĕсемпе курса 
калаçрăмăр.

 – Çĕртмен 13-мĕшĕнче Калайкасси 
шкулĕнче районти этнолагерьсен «Аслă 
тытăçăвĕ» иртнĕччĕ. Эсир унта хутшăн-
нă-и?

 – Çапла. Эпир те çак тупăшăва хутшăнса 
хамăр вăя, ăс-хакăл шайне тĕрĕслерĕмĕр. 
Конкурссенчи ыйтусем пурте чăвашлăхпа 
çыхăннăччĕ. Тупăшу питĕ хĕрÿ иртрĕ. Çапах 
та пирĕн «Екрем» ачисем тавçăрулăх кăтарт-
са малти вырăна тухма пултарчĕç.

 – Саламлатпăр ку çĕнтерÿпе. Галина 
Геннадьевна, асра юлнă самантсем татах 
пулнă пулĕ...

 – Республика шайĕнче иртнĕ «Ача-пăча 
Акатуйĕ» фестиваль-конкурса хутшăнни те 
ачасен асĕнче юлчĕ пулĕ тесе шутлатăп. 
Ку фестивале пĕрремĕш хут хутшăнтăмăр. 
Апла пулин те тĕрлĕ конкурсра диплом çĕн-
се илтĕмĕр. «Екремсем» Тăван радио тата 
Чăваш наци радиовĕн журналисчĕсен ый-
тăвĕсене хуравласа эфира та тухма пултар-
чĕç. Чăваш тумне тăхăннă ачасем вăйă кар-
тине тăни пурин чунне те хускатрĕ, мăнаçлăх 
çуратрĕ.

 – Тавтапуç сире кăсăклă калаçушăн.

Т.  ОСИПОВА.

«Екремри» усёллё кану

Ильинкăри пĕтĕмĕшле пĕлÿ пара-
кан вăтам шкулта фотокружок пĕр-
ремĕш çул мар ĕнтĕ ĕçлет. Кружока 
шкул учителĕ Игорь Каргин ертсе пы-
рать. Унта çÿрекен вĕренекенсем сăн 
ÿкерессин ăсталăхне туптаççĕ, хăйсен 
ĕçĕсенче шкулта тата шкул тулашĕнче 
пулса иртекен пулăмсене сăнлаççĕ. 
Ачасем хăйсен ĕçĕсемпе район тата 
республика конкурсĕсене те ăнăçлă 
хутшăнаççĕ.

Вулакансене паян кружока çÿрени-
сенчен пĕрин – 10-мĕш класран вĕрен-
се тухнă Марина Морозовăн ĕçĕсем-
пе паллашма сĕнетпĕр. «Чăвашсен 
пирĕн тăрăхри улăп-юманне çĕршы-
вĕпех пĕлеççĕ». Çапла ят панă вăл 
хăйĕн сăн ÿкерчĕкне.

Çу кунĕсем – ачасен кану вăхăчĕ.  
Вĕренÿрен пушаннă ачасем канаççĕ, 
савăнаççĕ, хăйсен сывлăхне çирĕ-
плетеççĕ. Ку саманта та сăнланă сăн 
ÿкерчĕк ăсти хăйĕн ĕçĕнче. «Хаваслă 
çу кунĕсем» ятлă ку сăн ÿкерчĕк.

Ёсталёха тупта==.

 Ж У Р Н А Л И С Т
информаци  политикин тата массёллё коммуникацисен
пурнё=а к.рет    

Ярапайкассинчи вăтам шкул çумĕнче кăçал «Екрем» этнолагерь ĕçлерĕ. Лагере çÿре-
кен ачасем сывлăха çирĕплетнипе пĕрлех хăйсен тавра курăмне те анлăлатрĕç. Кун 
пирки тĕплĕнрех профиль сменин ертÿçипе – çак шкулта чăваш чĕлхипе литературине 
вĕрентекен Г. Емельяновăпа калаçрăм.
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Следстви комитет.нчен

+ыннён кун-=улне  
шеллемен

КУПЛЮ / ТУЯНАТÁП

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

* * *
КУПЛЮ%  КОРОВ на мясо* БЫЧ-

КОВ от 10 дней до 500 кг* ТЕ-
ЛОК? Тел? 8-937-951-19-03?     23-33?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: ТЕЛОК: БЫЧКОВ  от 

1 месяца и ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ? 
ДОРОГО? Тел? 8-961-345-77-89?     23-33? 

* * *
КУПЛЮ БЫЧКОВ от месяца до 600 

кг? КОРОВ? ТЕЛОК? ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ЗАБОЙ? Тел? 8-937-952-33-80?   4-5?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ от 

месяца на откорм? ДОРОГО? 
Тел? 8-937-391-23-33?           4-5?

* * *
Куплю бычков: телок: коров? Цена до-

говорная? Тел? 8-987-663-42-00?        4-10?
* * *

,НЕ: ВЁКЁР: ТЫНА ПЁРУСЕМ: СУРЁХСЕМ 
ТУЯНАТПЁР?  Тел? 8-905-341-69-25?                    4-10?

* * *
Куплю дорого быков: телок: те-

лят молочных: овец и баранов? Тел? 
8-905-343-46-23?                                2-15?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК до 

800 кг: ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ? Тел? 
8-927-851-27-77?                                 2-5?

* * *
КУПЛЮ% бычков от 1 месяца до 600 

кг: коров старых и молодых на мясо: 
больной скот? Дорого? Тел? 8-937-379-
90-01?                                                       3-13?

* * *
Куплю старые авто, мотоциклы, гара-

жи, металлический мусор по цене ме-
таллолома. Тел. 8-903-476-81-20.      1-10.

* * *
КУПЛЮ коров, телок, бычков. Тел. 

8-905-344-06-84.                                     1-5.
* * *

ЗАКУПАЮ КОРОВ, БЫЧКОВ. Тел. 
8-965-688-01-77.                                   1-10. 

* * *
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.                                                            2-2.

* * *
Куплю а/м ВАЗ, передний привод. 

Тел. 8-927-840-98-32. 

Песок, гравмасса (ОПГС), щебень (известковый, 
гранитный). Недорого? Доставка? Тел? 8-987-667-42-51?                                                                                                                                 
                                                                                                                      9-10?

* * *
Продаю% песок, бой кирпича, гравмассу, ще-

бень, торф. Доставка? 8-996-949-09-54?                 1-18?
* * *

ИП КУДРЯШОВ% монтаж систем отопления: водо-
снабжения: канализации* замена: установка газовых 
котлов и насосов? Установка: замена дымоходов? Обра-
щаться по адресу% ул? Чапаева: д? 44: магазин «ДУЭТ»? 
Тел?% 8-917-668-12-87: 8-965-682-39-15?                                            7-10? 

* * *
Продаем бычков (молодняк)? Доставка? Тел? 8-987-

126-30-07?                                                                                  6-15? 
* * *

ИП НАЛИМОВ: монтаж систем отопления: водо-
снабжения: канализации* замена: установка газовых 
котлов и насосов? Установка: замена дымоходов? ПРО-
ДАЮ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ: СЧЕТЧИКИ и др? Обращаться% 
с? Моргауши: здание бани: 2 этаж? Тел? 8-905-345-93-19? 

 9-10?
* * *

Производим и реализуем клумбы металли-
ческие, евроштакетник, узоры на забор, всё для 
кровли и фасада: профнастил, коньки, ветровики, 
капельники, оконные откосы и отливы, металли-
ческий сайдинг. Любой профиль по вашему эскизу. 
Низкие цены, высокое качество. Адрес: с. Моргауши, 
ул. Красная площадь, д. 10 (на террит. АЗС NOKTA) 8 
903 064 5009.

* * *
Отопление, водоснабжение частных домов? 

Помощь в покупке материалов? Доставка? Гарантия? 
Тел? 8-927-667-09-20?                                                      1-2?

* * *
Выполним все виды строительных работ. Пен-

сионерам – скидки. Тел. 8-996-854-79-34.                  1-5. 

Обратись в ООО «Аршин» с 24 июля по 24 ок-
тября 2019 года и получи подарочный сертификат 
на сумму 1500 рублей при проведении межевания 
земельного участка и на 1000 рублей при оформле-
нии технического плана на дом. Количество серти-
фикатов ограничено; с. Моргауши, ул. Ленина, дом 
41/5. Тел. 8(83541) 63-4-39.                                           2-3.

* * *
Бройлер: хур: кёвакал: мулард: кёркка ч.пписене 

сутатпёр? Нумай илекенсене ле=сех паратпёр? Тел? 
8-937-395-16-03:  8-906-130-82-51?                                             4-10?

* * *
Продаю: сено в тюках и рулонах по 350 кг, разнотра-

вье, возможна доставка; а/м «Лада Калина» 2009 г. в., в 
хорошем состоянии, универсал, черный цвет; трактор 
Т-25, МТЗ-80, 82.1  с агрегатами: прицеп, плуг, ворошил-
ка, окучник, доминатор, копалка навесная и прицепная, 
подъемник от кары на навеску.   Тел. 8-905-199-92-46.    

3-5.
* * *

Продаю бройлеров: уток: гусят: мулардов с достав-
кой? Тел? 8-909-300-08-18?                                                  2-2? 

* * *
Ёратлё .нен п.р уйёх та 15 кунри хура-шурё т.сл. 

тына пёрушне сутатпёр? Тел? 8-919-657-56-02?
* * *

9 уйёхри хура (кёштах шурё пур) т.сл. тына пёру 
сутатпёр? Тел? 8-927-845-33-15? 

* * *
Продаю дом с надворными постройками и земель-

ным участком 40 сот? в д? Нискасы? Цена договорная? 
Тел? 8-905-342-34-29? 

* * *
Продаю земельный участок пл? 20 сот? в д? Юнгапо-

си под строительство? Цена договорная? Тел? 8-905-
342-34-29?

* * *
Ик. уйёхри вёкёрпа тына пёру сутатпёр? Тел? 8-927-

866-31-35?
* * *

Продаю комнату пл? 18 кв? м в г? Чебоксары по ул? 
Грасиса: д? 8? Тел? 8-906-388-15-41?

* * *
Кё=алхи тулё сутатпёр? Тел? 8-937-958-51-14?        1-3?

* * *
Продаются бычки от 1 до 3 мес? Тел? 8-905-029-67-

90?
* * *

Продается однокомнатная квартира пл? 42 кв?м? по-
сле ремонта на 2 этаже в новом доме в д? Москакасы? 
Тел? 8-905-340-86-46? 

* * *
Декабрьте ви==.м.ш пёруламалли хура-шурё т.сл. 

сумалли .не сутатпёр? Тел? 8-927-863-39-48? 

В ООО «Полиэтиленовые трубы» 
требуются операторы экструдеров 
и специалист отдела  технического 
контроля. Тел. 8(83541) 69-3-43.  3-3.

* * *
Требуются рабочие на уборку карто-

феля в Нижегородскую область. Вахта 
25 дней. Тел. 8-908-728-54-73.            4-5.

* * *
Требуются рабочие на уборку карто-

феля в Н. Новгород. Тел. 8-908-723-74-
73.                                                                      3-7.

* * *
На АЗС (д. Калайкасы) требуется ли-

цензированный охранник. Тел. 8(8352) 
30-84-97.                                                  2-2.

* * *
На постоянную работу требуются рабо-

чие строительных профессий: монолит-
чики, плотники, каменщики, фасадчики. 
Тел. 8-937-397-08-71.                                2-10.

* * *
Требуются автослесари и автомеха-

ники с опытом работы в автосервис в 
с. Моргауши. Оформление по ТК. Тел. 
8-927-859-45-93.                                         1-2.   

* * *
Требуются мужчины в сфере строи-

тельства. Тел. 8-967-795-88-69.             1-5.
* * *

Разнорабочие на  склад крепежей. 
Вахта, г. Москва. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 
выплаты. Смены от 1250 руб. З/П от 
33 т.р. Тел. 8-919-678-37-79.

РАБОТА / ĔÇ

Тимл. пулёр                                                        

Администрация Юнгинского сель-
ского поселения Моргаушского райо-
на Чувашской Республики выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по случаю кончины участни-
ка Великой Отечественной войны

ХОШКИНА
 Михаила Ивановича.

Сахал мар кун пирки сăмах пуçар-
нă. Сыхланмаллине, хÿтĕленмеллине 
те пурте пĕлетпĕр ĕнтĕ. Ку амакран 
шар курнă хыççăн «хупă режим» тени 
те çĕнĕлĕх мар пирĕншĕн. Çапах 
сыснасен Африка чуми (САЧ) тепĕр 
хутчен калаçу пуçарма хистет: юна-
шар регионсенчех – Чĕмпĕр тата Чул-
хула облаçĕсенче – çĕнĕ вучахсем!

    Сыхлăх тетпĕр те, анчах та тĕрĕсле-
всем сыхлăх пулнине çирĕплетмеççĕ. 
Чиртен упранассипе çыхăннă йĕркесене 
пăхăнман тĕслĕхсем Чăваш Енре паян-
хи кун та тĕл пулаççĕ. 

Дезбарьертан пуçлар. Шăпах çавăн-
тан чи малтан иртет автотранспорт. 
Унăн ураписен ятарлă шĕвекре чÿхенсе 
тухмалла. Кăçал çулталăк пуçламăшĕн-
че ирттернĕ тĕрĕслевсене тишкерес 
пулсан та, шăпах дезьбарьерсем  пир-
ки сăмах пырать те. Тĕрĕсрех каласан, 
Россельхознадзор пĕлтĕр предписа-
ни панă хыççăн хута яни пирки: Элĕк, 
Муркаш, Çĕмĕрле районĕсенчи темиçе 
хуçалăхра.

Анчах та Муркаш районĕнчи пĕр усла-
мçăн çаплах дезбарьер патне алă çитей-
мен-ха. Хăш-пĕр çĕрте вара, пур пулсан 
та, ветеринари правилисемпе килĕшсе 
тăмасть.

 Пĕчĕкрех предприятисенче ветери-
нарипе санитари режимне кирлĕ шайра 
йĕркелеменни, ытти çитменлĕх палăр-
нă. Калăпăр, Тăвай районĕнче  пуснă 
выльăхăн юлашкийĕсене пухмашкăн 
ятарлă савăтсем çук.  Çитменнине вĕри 
тата сивĕ шывсăр унта. Дезинфекци 
хатĕрĕсене çăраççипе питĕрсе илмен. 
Ку вара – «Ветеринари çинчен» саккуна 
пăсни.

Улатăр районĕнче выльăх пусмалли 

пунктран какая ветеринари докумен-
чĕсемсĕрех  сутнă. Кун пек тĕслĕх ытти 
районта та тупса палăртнă. 

Вăрнар районĕнчи обществăра 
сыснасене илсе килмешкĕн кир-
лĕ ятарлă – карантин – вырăнĕ çук.

Хĕрлĕ Чутай районĕнчи хуçалăхра 
вара сысна какайне ветеринари до-
куменчĕсемсĕрех йышăннă тата сут-
нă.  Кунта сыснасене ĕçтерекен шыва 
тĕрĕслеттермен тата ытти  те.

   Пĕтĕмĕшле илсен, çур çул хушшинче 
тĕрĕслевçĕсем Муркаш, Элĕк, Çĕмĕр-
ле, Хĕрлĕ Чутай, Елчĕк, Тăвай, Çĕрпÿ, 
Улатăр, Вăрнар, Йĕпреç районĕсенче 
тата Шупашкарпа Çĕнĕ Шупашкар хули-
сенче пулнă.

Халĕ республикăра сыснасен шучĕ 
137,8 пин пуçа çитнĕ: ял хуçалăх пред-
приятийĕсенче – 106,6 пин сысна, 
хресчен (фермер) хуçалăхĕсенче – 1,9 
пин, ытти – уйрăм çынсен. Çак йыша 
упраса хăварасси – пирĕн пĕрлехи тĕл-
лев.

«Хупă режим» тени патне таврăнса, 
сыснасен Африка чуминчен сыхланмал-
ли самантсем пирки тепĕр хут аса ил-
терни ытлашши пулас çук. Асăннă йĕрке 
пысăк хуçалăхсене кăна пырса тивмест. 
Ял çыннисен те сыснисене хупă витерех 
усрамалла. Унта дезинфекци туса тăни 
питĕ пĕлтерешлĕ. Сысна апатне виçĕ 
сехет таранах вĕретме сĕнеççĕ специа-
листсем. Палламан çынран, ветеринари 
докуменчĕсемсĕр пушшех те (халĕ вĕсе-
не электронлă майпа хатĕрлеççĕ) çура 
туянма ан васкăр. 

Н. ВАСИЛЬЕВА, 
Россельхознадзорăн Чăваш 

Республикинчи тата Ульяновск 
облаçĕнчи управленийĕн ĕçченĕ.

ТАВ ТĂВАТПĂР
Июнĕн 30-мĕшĕнче Ильинка ял тăрăхĕнчи Чĕпĕлкас-

си  ялĕнче  пĕр хуçалăхра пушар тухрĕ. Ăна сÿнтерме 
кĕске вăхăтра çитнĕ районти пушар хуралĕн ĕçченĕсене, 
унта хутшăннă Чĕпĕлкасси, Хыркасси ялĕсенчи çынсене  
вут-çулăма сÿнтерме пулăшнăшăн,   юнашарти хуçалăх-
сене  сарăлса кайма паманшăн тав тăватпăр. Пурне те 
çирĕп сывлăх, ăнăçу сунатпăр. Сирĕнтен инкек-синкек 
аякра тăтăр.

Галина Дипломатова.

Кăçалхи çуркуннехи каç районти пĕр ялта хăрушă преступлени пулса иртнĕ. 
Икĕ çын эрех пĕрле ĕçнĕ те хирĕçме пуçланă. Сăмах хыççăн сăмах тухнă. 

 Пĕри ытларах та кăра çилĕллĕ пулни курăнать, малашне мĕн пулма пултарасси-
не пĕлсе тăрса  теприне вĕлерме шут тытнă. Хăйĕн тĕллевне пурнăçлас  тĕлĕшпе 
вăл  сĕтел çинчи çĕççе алла илнĕ те вырăн çинче выртакан тепĕр арçынна пырса 
кăкăрĕнчен чикнĕ. Хайхискер тăнă та, темиçе утăм тунă та, вăхăт нумай та иртмен, 
вилсе кайнă.  

 Ку преступление çынна йывăр сиен кÿнипе хакламалла. Вăл РФ УК 105 статйин     
1 пайĕнчи йĕркене пăсса преступлени тунă, çынна вĕлернĕ. Çакăн хыççăн преступ-
ник  преступлени хатĕрне пытарас тесе ăна тепĕр хуçалăхри кăмакана ывăтнă. 

Хальхи вăхăтра уголовлă ĕçе район судĕнче пăхса тухас ĕç пырать.
Следстви пайĕн материалĕ тăрăх хатĕрленĕ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
        Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с када-

стровым номером 21:17:072501:1,  о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка. 
Заказчиками проекта межевания являются: 
Осетрова Валентина Николаевна, адрес: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, д. Сесмеры, ул. Дружная, 

д. 49.
Осетрова Любовь Давидовна, адрес: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, д. Сесмеры, ул. Дружная, д. 49.
Осетрова Елена Давидовна, адрес: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, д. Сесмеры, ул. Дружная, д. 49.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Николаевым А.В., номер ква-

лификационного аттестата 21-11-68, Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется 
связь с кадастровым инженером: 429530, Чувашская Республика, Моргаушский р-н,  с. Моргауши, ул. Ленина, 
д. 41/5,  тел. 63-4-39, E-mail:arshin21@yandex.ru  
Кадастровый номер исходного земельного участка 21:17:072501:1. Адрес  местоположения: Чувашская Респу-

блика, Моргаушский район, Кадикасинское сельское поселение.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 429530, Россия, Чувашская Ре-

спублика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Ленина, дом 41/5.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местополо-

жения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Ленина дом 41/5, в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чувашской Республике – Чувашии, по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, г. 
Чебоксары, пр. Московский, д.37 и в Управление Росреестра по Чувашской Республике, по адресу: Чувашская 
Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 56.

Й.ркене пёхёнмасёр 
чумаран сыхланма пул.-ши;

Официально

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ГАЗЕТЕ «+,НТЕР/ ЯЛАВ,» В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2019 ГОДА 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ  В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Для размещения предвыборных агитационных материалов в газете 
«+.нтер\ ялав.» резервируется 10 процентов от общего объема разового вы-
пуска печатного издания, из них 40 процентов площади – на бесплатной осно-
ве, 60 процентов площади – на платной основе.

Стоимость 1 кв. см печатной площади, резервируемой для целей предвы-
борной агитации, – 200 рублей (без НДС).

О дате проведения жеребьевки по распределению печатной площади сооб-
щается дополнительно.

Редакция.



«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.25 «Доброе утро» [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти [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 «Двое против смер-
ти» [12+]
23.30 «Эксклюзив» с Д. Бори-
совым [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 «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 Ве-
сти. 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 «Рая знает все!» 
[12+]
22.55  Т/с «Доктор Рихтер» 
[16+]
1.05 Т/с «Московская борзая» 
[12+]
3.05 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 вре-
мя. Вести – Чувашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести – 
Чувашия (чув)
09.25 Вести. Интервью. Пре-
мьера (чув.) [6+]
9.40-9.55 «Вспомни, солдат» 
(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, 4.20 Т/с «Кодекс чести» 
[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. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 16.25, 19.40  Т/с «Мен-
товские войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]
4.00 «Их нравы» [16+]

НТРК
05.00  «Эсĕ кайрăн та...». 
Драма (12+)  
07.00  «Акилбупсер» (6+) 
07.30  «Цифровой код» (12+) 
08.00  «Я люблю тебя, жизнь». 
Юбилейный вечер Станисла-
ва Кондратьева». (12+)  
11.00  «Битва ресторанов» 
(16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм (16+) 
13.00,  15.00, 19.00, 00.00 
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+)
13.05  «Вектор комфорта» 
(12+) 
13.30  «Цифровой код» (12+) 
14.00,  16.00, 20.00, 23.00 «Ре-
спублика». Информационная 
программа (12+)
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «Жизнь в движении» 
(12+) (
15.05  «Зверская работа». 
Документальный фильм
 (16+) 
16.05  «Гении и злодеи. 
Конрад Лоренц» (16+) 
16.30  «Женская консульта-
ция». Сериал (16+) 
17.30  «Следователь Прота-
сов». Многосерийный фильм 
(16+) 
18.30  «Республика в деталях» 
(6+) 
19.30  «Время вкуса» (12+) 
20.30  «Cамана» (12+) 
21.30  «Сире Никонорова 
гражданка кĕтет». Чăвашла 
куçарнă фильм (12+)  
23.30  «Время вкуса» (12+)
 

 «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, 0.30 «Вре-
мя 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 «Двое против смер-
ти» [12+]
23.30  «Про любовь»  [16+]

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «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 «Рая знает все!» [12+]
23.00 Т/с  «Доктор Рихтер» 
[16+]
1.20 Т/с «Московская борзая» 
[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»
5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести» 
[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+]
3.50  «Их нравы» [0+]

         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  «Акилбупсер» (12+) 
07.00  «Сире Никонорова 
гражданка кĕтет». Чăвашла 
куçарнă фильм (12+)  
09.00  «Республика в дета-
лях» (6+) 
09.30  «Самана» (12+) 
10.30  «След в истории» 
(12+) 
11.00  «Битва ресторанов» 
(16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм (16+) 
13.05  «Бухты-барахты» (6+) 
13.20  «Республика в дета-
лях» (6+) 
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «Вектор комфорта» 
(12+)
15.05  «Зверская работа». 
Документальный фильм 
(16+) 
16.05  «Легенды мирового 
кино. Луи де Фюнес» (16+)
16.30  «Женская консульта-
ция». Сериал (16+) 
17.30  «Следователь 
Протасов». Многосерийный 
фильм (16+) 
18.30  «Республика в дета-
лях» (12+) 
19.30  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
20.30  «Цифровой код» (12+) 
21.00  «Акатуй - 2019» (12+) 
23.30  «Ылтăн çÿпçерен» 
(12+)

«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, 0.30, 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 «Петербург. Любовь. 
До востребования» [12+]
23.30 «ВДНХ» [0+]

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «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 «Рая знает все» [12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
1.20 Т/с «Московская борзая» 
[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)
9.25 «Сельская жизнь». Пре-
мьера (чув.) [6+]
9.40-9.55 «Военное детство». 
(чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-
17.25, 20.45-21.00 Местное 
время. Вести – Чувашия

«НТВ»
4.30, 5.10 Т/с «Кодекс чести» 
[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  «Мен-
товские войны» [16+]
22.50  Т/с «Свидетели» [16+]
0.45  Т/с «Паутина» [16+]
3.50 «Их нравы» [0+]

НТРК
05.00,  13.00, 15.00, 19.00, 
00.00 «Республика». Хыпар-
сен кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Ылтăн çÿпçерен» 
(12+) 
06.00,  14.00, 16.00, 20.00, 
23.00 «Республика». Инфор-
мационная программа (12+)
06.30  «Цифровой код» (12+) 
07.00  «Акатуй  - 2019» (12+)
09.00  «Республика в дета-
лях» (12+) 
09.30  «Пĕрремĕш утăмсем». 
Юмах (12+)  
11.00  «Битва ресторанов» 
(16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм (16+) 
13.05  «Бухты-барахты» (6+) 
13.30  «Республика в дета-
лях» (6+) 
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «След в истории» 
(12+) 
15.05  «Зверская работа». 
Документальный фильм (16+) 
16.05  «Гении и злодеи. 
Рудольф Дизель» (12+) 
16.30  «Женская консульта-
ция». Многосерийный фильм 
(16+) 
17.30  «Следователь Прота-
сов». Многосерийный фильм 
(16+) 
18.30  «Республика в дета-
лях» (12+) 
19.30  «Литература тĕпелĕ» 
(12+) 
20.30  «Тăвансем, сире 
савса». Антонина Лукинан 
пултарулăх каçĕ (12+) 
23.30  «Литература тĕпелĕ» 
(12+)

«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 «Петербург. Любовь. 
До востребования» [12+]
23.30   Концерт «ВДНХ – 
80 лет!» [12+]

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «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 «Рая знает все!» [12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
1.20 Т/с «Московская борзая» 
[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)
9.25-9.55 «Из нашего фонда». 
«Нарспи». Телепоэма, 4-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»
5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести» 
[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+]
3.55  «Их нравы» [0+]

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  «Тăвансем, сире савса». 
Антонина Лукинан пултарулăх 
каçĕ (12+) 
09.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
09.30  «Уйăх тулнă каç». Илĕм-
лĕ фильм (12+) 
11.00  «Битва ресторанов» 
(16+) 
12.00  «Спальный район». Мно-
госерийный фильм (16+) 
13.05  «Бухты-барахты» (6+) 
13.30  «Республика в деталях» 
(12+) 
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «След в истории» (12+) 
15.05  «Зверская работа». Доку-
ментальный фильм (16+) 
16.05  «Легенды мирового кино. 
Тамара Семина» (12+) 
16.30  «Женская консульта-
ция». Многосерийный фильм
 (16+) 
17.30  «Следователь Прота-
сов». Многосерийный фильм 
(16+) 
18.30  «Нулевой километр» 
(12+) 
19.30  «Вектор комфорта» (12+) 
20.30  «Жизнь в движении» 
(12+) 
21.00  «Вăрмана юлнă 
çамрăклăх». Драма (12+)
23.30  «Вектор комфорта» 
(12+)
.

«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  Комедия «Подальше от 
тебя» [16+]
2.40 «Про любовь» [16+]
3.25 «Наедине со всеми» [16+]

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «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 «Домработница» 
(2015) [12+]
1.10 Х/ф «У реки два берега» 
(2011) [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 Местное время. 
Вести ПФО 
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-
21.00 Местное время. Вести 
– Чувашия

«НТВ»
5.10 Т/с «Кодекс чести» [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 Х/ф «Свидетели» [16+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.40 Т/с «Паутина» [16+]

НТРК
05.00,  13.00, 15.00 «Респу-
блика». Хыпарсен кăларăмĕ  
(12+)
05.30  «Вектор комфорта» 
(12+) 
06.00,  14.00,  16.00, 20.00, 
23.00  «Республика». Инфор-
мационная программа (12+)
06.30  «Жизнь в движении» 
(12+) 
07.00  «Вăрмана юлнă 
çамрăклăх». Драма (12+)
09.00  «Вĕç çÿлелле». Камит 
(12+)
10.30  «След в истории» 
(12+) 
11.00  «Битва ресторанов» 
(16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм (16+) 
13.05  «Бухты-барахты» (6+) 
13.30  «Нулевой километр» 
(12+) 
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «Жизнь в движении» 
(12+) 
15.05  «Повелители». Доку-
ментальный фильм (12+) 
16.05  «Пряничный домик. 
Искусство хоомей» (12+)
16.30  «Женская консульта-
ция». 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+)  
19.30  «Кил ăшши» (12+) 
20.30  «Тăван юрă». Музыка 
премийĕ (12+) 
23.30  «Кил ăшши» (12+) 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «Научи меня жить» 
[16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+]
6.10 «Научи меня жить» [16+]
7.00 Х/ф «В зоне особого 
внимания» [0+]
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 «Юлия Меньшова. Я 
сама» [12+]
11.10, 4.00 «Наедине со всеми» 
[16+]
12.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды…» 
[16+]
13.15 Концерт Льва Лещенко 
[12+]
15.20 «Лев Лещенко. Ни мину-
ты покоя» [16+]
18.00  «Кто хочет стать миллио-
нером?» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 Х/ф «Джой» [16+]
1.20 Х/ф «Слово полицейско-
го» [16+]
3.15 «Про любовь» [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, 20.00  Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 
[16+]
11.40 «Смеяться разрешается» 
[16+]
14.00  Х/ф «Хороший день» 
[12+]
16.00 Х/ф «Позови, и я приду» 
[12+]
20.30 Х/ф «Мишель» (2018) 
[12+]
0.35 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» (2011) [12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

8.40-09.20 Местное время. 
Суббота.
11.20-11.40 Местное время. 
Вести – Чувашия

«НТВ»
4.55 «Таинственная Россия» 
[16+]
5.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» [16+]
8.20 «Готовим с А. Зиминым» 
[0+]
8.50 «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+]
23.40 «Ты не поверишь!» [16+]
0.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Инна Желанная [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.50 Т/с «Паутина» [0+]

НТРК
05.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+)
06.00  «Республика». Инфор-
мационная программа (12+)
06.30  «Тăван юрă». Музыка 
премийĕ (12+) 
09.00  «Жизнь в движении» 
(12+) 
09.30  «Маша и медведь» (6+)
10.30  «Встретимся у фонта-
на». Классика СССР (12+) 
12.00  «Последняя кража» 
(16+)
13.00  «Год в Таскане». Много-
серийный фильм (16+) 
15.00  «Укçа чул кастарать». 
Икĕ пайлă çемье пăтăрмахĕ 
(12+) 
17.30  «Кил ăшши» (12+) 
18.00  «Самана» (12+)  
19.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
19.30  «Этемлĕх управçи 
Анне». Алина Савельева 
пултарулăх каçĕ (12+) 
22.00  «Стань первым!». 
Открытие благотворительной 
акции Первого канала (6+) 
23.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
23.30  «Учим чувашский»
 (12+) 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.40 Т/с «Научи меня жить» 
[16+]
6.00, 10.00, 12.00, Новости 
[16+]
6.10  «Научи меня жить» 
[16+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте путешествия «Жизнь 
других» [12+]
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
12.50 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» [12+]
13.45 «Три плюс два». 
Версия курортного романа» 
[12+]
14.40, 1.30 Комедия «Три 
плюс два» [0+]
16.35 «КВН». Премьер-лига  
[16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.50 Т/с  «Поместье в 
Индии» [16+]
23.40  Комедия «Виктор» 
[16+]
3.25 «Про любовь» [16+]
4.10 «Наедине со всеми» 
[16+]

«РОССИЯ 1»
5.05 Т/с «Сваты» [12+]
7.20 «Семейные каникулы» 
[16+]
07.30 «Смехопанорама» 
[16+]
08.00 «Утренняя почта» [16+]
08.40 Местное время. Вос-
кресенье [16+]
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.20 «Панацея по контрак-
ту». Расследование Аркадия 
Мамонтова [12+]
12.20 Т/с «Точка кипения» 
[12+]
22.00  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
[12+]
1.00  «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» [12+]
1.55 Х/ф «В Париж!» (2009) 
[12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

08.40-09.20 Местное время. 
Воскресенье.

«НТВ»
5.05 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» [0+]
6.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [0+]
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 Дроздов  [16+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.40 Детектив «Пес» [16+]
23.45 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм 2-й» [16+]
1.30 Т/с  «Паутина» [16+]
4.25 Т/с  «Кодекс чести» 
[16+]

НТРК  
05.00  «Этемлĕх управçи 
Анне». Алина Савельева 
пултарулăх каçĕ (12+) 
08.00  «Стань первым!». От-
крытие благотворительной 
акции Первого канала (6+) 
09.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+) 
10.00  «Ырă кăмăлпа»
 (12+) 
10.30  «Какая у вас улыбка». 
Классика СССР (12+)
12.00  «Казачья застава». 
Концерт (12+) 
13.00  «Год в Таскане». Мно-
госерийный фильм (16+) 
15.00  «Шанель пике». Камит 
(12+) 
17.30  «Маша и медведь» 
(6+)
18.00  «Стань первым!». 
Праздничный концерт в 
Ледовом дворце «Чебокса-
ры-Арена» (6+)
22.00  «Кĕмĕл сасă  -  2014» 
(12+)
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ИЗДАНИ ИНДЕКС,% П2851? 
Ха=ат юнкунсерен тата шёмат-
кунсерен тухать?
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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.                                                                   1-20.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       5-46?

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66?    3-24?

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. 8-10. 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.   14-14.

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.                             3-10. 

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности. 
Подарки. Скидки. Гарантия 
10 лет. Тел. 22-95-11, 8-917-
078-95-11.                            1-10.

Кольца колодезные, 
замковые? Бурение? 

Недорого? 
Тел? 8-903-379-09-01?     3-10?

ПРОДАЮ: ПЕСОК, ОПГС 
(ГРАВМАССА), ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
КЕРАМЗИТ и другое? ДОСТАВ-
КА из с? МОРГАУШИ?   НЕДОРОГО? 
Тел? 8-927-862-42-44?                           6-10?

ОКНА, ДВЕРИ.
Кредит, рассрочка.

с. Моргауши, маг. «Дуэт».
Тел. 8-953-010-46-42.   9-10.

ЭКОВАТА. Утепление стен, 
полов, перекрытий, мансард. 
Быстро. Качественно. Недорого.                                      
Тел. 8-961345-78-02.                       7-10.

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?                                      6-10?

   «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       4-4? 

ДОСТАВКА 
1000

рублей

БЕТОН,  РАСТВОР
всех марок,  

доставка
Тел.  8-927-668-84-40.   10-22. 

КОЛОДЕЗНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИ-
ОННЫЕ КОЛЬЦА? ПРОДАЖА: 
ДОСТАВКА: УСТАНОВКА? 
Тел? 8-937-953-88-83?               9-10?

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

Тел. 8-987-579-25-33.  7-10. 

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

материалов.
М/черепица, профнастил, 
сайдинг по низким ценам.
Тел. 8-961-345-78-02.      7-10. 

 Воротынский мясокомбинат закупает: 
бычков, телок, коров, телят. Цена договорная. 
Приезжаем сами. Тел. 8-905-193-31-74.                4-10.

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

                                                                     4-10.

7-10.

4-5.

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.               5-10.

3-5?

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов,

 чердаков и мансард 
ЭКОВАТОЙ и ПЕНОИЗОЛОМ.     

Тел. 8-919-669-16-66.     3-12.

Продаем% кирпичи всех ви-
дов: керамзитобетонные блоки* 
песок* гравмассу* керамзит* по-
ловняк красного кирпича? Достав-
ка? Разгрузка манипулятором? 
Тел? 8-903-358-20-97: 8 (8352) 44-
20-97?                                                    10-20?

* * *
Все виды строительных 

работ. Дома и бани под ключ: 
кровля любой сложности? Вну-
тренняя и внешняя отделка: 
отделка домов сайдингом? Сме-
та бесплатно? Тел? 8-927-865-
60-00: 8-987-670-56-78?   10-10?

* * *
Фундамент, кирпичная 

кладка, кровля любой слож-
ности? Деревянные дома и 
бани: отделка домов сайдин-
гом? Смета бесплатно? Тел? 
8-927-992-32-42?        10-10?                    

* * *
Бурение колодцев пазовыми 

кольцами. Тел. 8-960-306-19-72.   4-5.

Продаю% бетон М200: цемент: 
керамблоки: пеноблоки? Кирпич% 
облицовочный: рядовой: печной: 
силикатный (красный: желтый: ко-
ричневый и т?д?)? Есть с узорами? Ме-
таллопрокат% профили: уголки: ква-
драт: трубы: швеллера* профнастил? 
Тел? 8-927-667-83-78?                              4-7?

* * *
Продаю: Песок. Гравмассу. 

Навоз. Чернозем. Грунт. Гра-
вий. Щебень. Бой кирпича? До-
ставка до 15 тонн? Недорого?Тел? 
8-905-198-63-88?                             9-11?

 ПРОДАЮ: ПЕСОК, ГРАВМАС-
СУ, ЩЕБЕНЬ. Доставка? Недорого? 
Тел? 8-927-850-29-08?                      6-6?

* * *
Песок:    щебень,    гравмас-

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

28-62?
* * *

Песок:    щебень,    грав-
масса, бой кирпича, ас-
фальтная крошка. Достав-
ка? Тел? 8-917-675-35-75?       5-6?

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.            3-5.

1-5.

ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ: СВАРНОЙ СЕТКИ: 
ПРОФНАСТИЛА: ЕВРОШТАКЕТНИКА? ВОРОТА: 
КАЛИТКИ: НАВЕСЫ: КОЗЫРЬКИ? БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО ЗАБРОШЕННЫХ  УЧАСТКОВ? ПЕНСИО-
НЕРАМ _ СКИДКИ? Тел? 8-937-942-87-85?   5-15?

* * *
ФУНДАМЕНТ, КИРПИЧНАЯ КЛАДКА, 

КРОВЛЯ любой сложности? Проект: смета? 
Продаем бетон М-200: кирпич: профнастил: 
металлочерепицу со скидкой? ЗАБОРЫ: СЕТ-
КА сварная и т?д? Тел? 8-937-397-08-71?   3-10?

* * *
БЕСПЛАТНАЯ замена масла!

При покупке моторного масла в нашем мага-
зине  вы получаете замену масла совершенно 
бесплатно. Магазин находится по адресу: с. 
Большой Сундырь, ул. Ленина, 7, напротив 
Сбербанка. Тел.:+79088437888, +79373958755
.                                                                                   3-5.


