
+.нтер\ ялав.
             1944 =улхи =у уйёх.н 5-м.ш.нченпе тухать

55 (8721) № Шёматкун: 2019 =улхи утё (июль) уйёх.н  20-м.ш. Хак.  ир.кл.

Муркаш район ха=ач.

Çу кунĕсенче хуçалăхра выльăх 
апачĕ ытлă-çитлĕ хатĕрлесе хăва-
рассинчен пĕлтерĕшлĕрех задача пул-
ма пултараймасть. Çак чăнлăха тĕпе 
хурса тăрăшаççĕ паян Чкалов яч. хис. 
ял хуçалăх производство коопера-
тивĕнче.

Хуçалăхра нумай çул ÿсекен курăксем 
349 гектар йышăнаççĕ. Çак вăхăта лю-
церна тата козлятник лаптăкĕсене 
пĕрремĕш хут çулса тирпейлес ĕçсем 
вĕçленсе пыраççĕ. Курăксене утăлăх 
та, сенажлăх та уйăраççĕ. Хатĕр утă 
300 тоннăна яхăн пур ĕнтĕ. Каю утипе 

утă запасне татах ÿстерме май пул-
малла. Çанталăк условийĕсем çавна 
валли тивĕçтереççĕ.

Сенаж хывассипе те хĕрÿ ĕç вĕресе 
кăна тăрать. Эсир сăн ÿкерчĕкре ку-
ракансем – Владимир Никифоров, Бо-
леслав Никитин тата Юрий Никитин 
механизаторсем – хирте çулнă симĕс 
массăна кустăрмаллă тракторсем-
пе пĕрин хыççăн тепри траншейăна 
турттараççĕ. Масса тулсах пырать. 

(Вĕçĕ 5-мĕш стр.).

Апат =ител.кл. пул.
П.рлеш\лл. ху=алёхсенче

Татса памалли ыйтусем =ук мар
Ял тăрăхĕсен пуçлăхĕсен кана-

шлăвĕнче ку хутĕнче вырăнсенче пу-
шар хăрушсăрлăхне тивĕçтерессипе, 
ял тăрăхĕсен бюджечĕсене пурнăçлас-
сипе, ял хуçалăх пĕлтерĕшлĕ çĕрсене 
пусă çаврăнăшне кĕртессипе, ялсенче 
çÿп-çап пухмалли контейнер площад-
кисене йĕркелесе çитерессипе çыхăннă 
ыйтусене сÿтсе яврĕç. Канашлу июлĕн 
18-мĕшĕнче иртрĕ. Канашлăва район 
администрацийĕн пуçлăхĕ Ростислав 
Тимофеев ертсе пычĕ.

Кун йĕркине кĕртнĕ ыйтусем чăнни-
пех пĕлтерĕшлĕ. Пушар хăрушсăрлăхнех 
илер. Çынсен тимсĕрлĕхĕпе, вут-кăварпа 
асăрханусăр пулнипе пиншер те пиншер 
тенкĕлĕх пурлăх кĕл пулса вĕçет. Районта 
çак вăхăта 40 пушар пулнă пулсан, 21 пу-
шар – уйрăм çынсен хуçалăхĕнче. Пушар-
сен шучĕ те, пушарти синкер тĕслĕхĕсен 
шучĕ те иртнĕ çулхи çав вăхăтринчен 
ÿснĕ. Кун пирки хăйсен сăмахĕнче надзор 
тата профилактика ĕçĕ-хĕлĕн районти 
уйрăмĕн аслă инспекторĕ Олег Баскаков 
тата Муркашри пушар чаçĕн ертÿçи Юрий 
Варюхин чарăнса тăчĕç. Вĕçĕмех асăрхат-
тарса тăнине пăхмасăрах, типĕ курăк çун-
тарнипе те çулăм ирĕке кайнă тĕслĕхсем 
пĕрре кăна мар пулнă. Хăш-хăш чухне пу-
шар машинин кунне 3 – 4 хут та çула тухма 

тивнĕ. Типĕ курăк тивертекенсем, çÿп-çап 
çунтаракансем тĕлĕшпе административ-
лă протоколсем 14 çырнă. Шыв çинче пу-
лакан инкексем те вырăнсенче ку енĕпе 
ĕçлесе çитерейменни пирки калаççĕ.

Район администрацийĕн пуçлăхĕн çумĕ 
– финанс пайĕн пуçлăхĕ Рената Ананье-
ва канашлура ял тăрăхĕсен бюджечĕсе-
не тупăшсем тата расхутсем енĕпе пур-
нăçласси мĕнле шайра пулнине тĕплĕ 
тишкерчĕ. Уйрăмах вырăнти бюджета 
пыракан налуксене пухассине лайăхлат-
ма кирли уççăн палăрать. Чылай енпе 
ку тĕлĕшпе кăтартусем иртнĕ çулхи çав 
вăхăтринчен кăна мар, республикăн вăтам 
кăтартăвĕнчен те пĕчĕкрех. Çакă йĕркеллĕ 
япала мар. Çавăнпа та район администра-
цийĕн пуçлăхĕ Ростислав Тимофеев ял 
тăрăхĕсен пуçлăхĕсене кашни парăмçăпа 
уйрăммăн тата çине тăрса ĕçлеме ыйтрĕ. 
Мĕншĕн тесен çакă вăл пĕтĕмпех вырăн-
сенче пурăнакансен ыйтăвĕсене татса па-
рассипех çыхăннă. Каланине ăнланман е 
илтмен парăмçăсемпе вара налук органĕ 
урлă та ĕçлеме вăхăт.

Рената Ананьева çавăн пекех ял хуçалăх 
пĕлтерĕшлĕ çĕрсене пусă çаврăнăшне 
кĕртессин ыйтăвне те çутатрĕ. Хуçасăр, 
усă курмасăр выртакан пай çĕрĕсем пул-
малла мар. Ял хуçалăх пĕлтерĕшлĕ каш-

ни тăваткал метр çĕр участокĕ тупăш кÿме 
тивĕç. Ыйтман, хуçасăр пай çĕрĕсене йĕр-
келесе çитерсе арендăна парас пулать. 
Аренда тÿлевĕ ял тăрăхĕн бюджетнех пы-
рать.

Пĕлтерĕшлĕ тепĕр ыйтăва та сÿт-
се яврĕç канашлура. Ку вăл – ялсенче 
çÿп-çап пухмалли контейнерсем вы-
рнаçтарма ятарлă площадкăсем туса 
хатĕрлесси. Кун пирки район админи-
страцийĕн пуçлăхĕн пĕрремĕш çумĕ – 
капиталлă строительство тата общество 
инфраструктурине аталантарассин пайĕн 
пуçлăхĕ Алексей Матросов чарăнса тăчĕ. 
Çĕнĕлĕх çăмăллăнах пурнăçа кĕмест. 
Укçа-тенкĕ тупассипе те, çитменнине 
тата контейнер валли вырăн уйăрассипе 
те йывăрлăхсем пур. 

Канашлура ял тăрăхĕсен пуçлăхĕсем 
хăйсем патĕнче контейнер площадкисе-
не йĕркелессипе лару-тăру мĕнле шайра 
пулнипе паллаштарчĕç. Хăш-пĕр çĕрте ку 
ĕç вĕçленнĕ те теме юрать, çав вăхăтрах 
халь кăна «вăраннисем» те пур. Апла пу-
лин те район администрацийĕн пуçлăхĕ 
Ростислав Тимофеев ку ĕçе ял тăрăхĕсен-
че çывăх вăхăтрах вĕçлемелли пирки 
асăрхаттарсах каларĕ.

В. ШАПОШНИКОВ.

Канашлуран

,=л. =ул =\рев

Чăваш Республики тăрăх тĕп феде-
раллă инспектор Геннадий Федоров 
Муркаш районĕнче юнкун пулнă. Вăл 
район администрацийĕн пуçлăхĕпе 
Ростислав Тимофеевпа тата район 
прокурорĕпе Валерий Шоркинпа пĕр-
ле район территорийĕнче вырнаçнă 
«Лесная сказка» ача-пăча санаторине 
çитсе курнă. 

Тĕп федераллă инспектор хăруш-
сăрлăх ыйтăвĕсемпе кăсăкланнă. Çав-
на май ертÿçĕсем санаторире ачасем 
валли йĕркеленĕ условисемпе тĕплĕ 
паллашнă, тĕрлĕ корпуса, ачасем пушă 
вăхăта ирттерекен вырăнсене çитсе 
курнă.

Санаторире 35 видеокамера ĕçлет, 
кунта кĕрсе-тухса çÿремелли йĕркене 
çирĕп пăхăнаççĕ, шалти ĕçсен районти 
пайĕн сотрудникĕсем ирпе те, каçпа та 
лагере килсе çÿреççĕ. Кунсăр пуçне ла-
герьте санитарипе гигиена нормисене 
пăхăнса ĕçлеççĕ.

Федераллă инспектор кунти ĕçе 
пĕтĕмĕшле лайăх йĕркеленине палăрт-
нă, малашне ĕçре усă курма хăш-пĕр 
сĕнÿсем панă.

Ростислав Тимофеев çуллахи 
вăхăтра ачасен сывлăхне çирĕплетес 
тата канăвне йĕркелес ыйту çине рай-
он администрацийĕ яланах пысăк тим-
лĕх уйăрнине палăртнă. Кăçал çак ĕçе 
тивĕçлĕ шайра пурнăçлама 4,9 млн 
тенкĕ пăхса хунине пĕлтернĕ.

Хамăр инф.

Районта _ 
т.п федераллё 
инспектор 

Районти пĕрлешÿллĕ хуçалăхсемпе хресчен (фермер) хуçалăхĕсенче выльăх 
апачĕ хатĕрлес ĕçсем анлă сарăлнă. Ĕнерхи куна нумай çул ÿсекен курăксене 
районĕпе 5500 гектар çулнă. Ку вăл планпа пăхнин 94 проценчĕ пулать. Хуçалăх-
сенче утă 3899 тонна типĕтсе янтăланă, сенаж 12130 тонна, силос 3365 тонна 
хывнă.  

Çĕршывăн чи вăйлă спортсменĕсем 
Шупашкарта иртекен Раççейĕн 100-мĕш 
чемпионатĕнче вăй виçĕç.

Шупашкарти «Олимпийский» стадионта 
июлĕн 24–27-мĕшĕсенче çăмăл атлетика 
енĕпе Раççей чемпионачĕ иртет. Палăрт-
малла, 100-мĕш чемпионат. 

Чемпионатра çĕршыври чи вăйлă спор-
тсменсем – Олимп вăййисен çĕнтерÿçи-
семпе призерĕсем, тĕнче, Европа тата 
Раççей чемпионĕсем. Вĕсен йышĕнче 
– шăчăпа сикессипе Европăн хальхи чем-
пионĕ, икĕ хутчен тĕнче вице-чемпионĕ 
Анжелика Сидорова та. Вăл Мускав тата 
Чăваш Ен чысне хÿтĕлет.

Чемпионата савăнăçлă лару-тăрура 
июлĕн 24-мĕшĕнче 15.30 сехетре уçаççĕ. 

Ăмăртусем çак вăхăтсенче пуçланаççĕ: 
июлĕн 24-мĕшĕнче – 10.20 тата 16.05 се-
хетсенче, июлĕн 25-мĕшĕнче – 10.30 тата 
16.15 сехетсенче, июлĕн 26-мĕшĕнче – 
16.10 сехетре, июлĕн 27-мĕшĕнче – 17.30 
сехетре.

Билетсене «Олимпийский» стадионăн 
кассинче туянма май пулĕ. Ирхи програм-
мăсене кĕмелли билет хакĕ – 50 тенкĕ, 
каçхисене – 100 тенкĕ. 14 çул тултарман 
ачасем валли тата пенсионерсем валли 
билетăн çур хакне тÿлесе кĕмелли йĕркене 
çирĕплетнĕ (пĕрле документ пулмалла). 7 
çул тултарманнисене тÿлевсĕрех кĕртеççĕ. 
Çитсе курма тăрăшăр.

Н. НИКОЛАЕВА.

Юбилейлё чемпионат

Шупашкарта – 
Раççей 
чемпионачĕ
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Саламлатпёр

Пирĕн хаклă çыннăмăра – Отарккă ялĕн-
че пурăнакан Эльвира Михайловна АН-
ДРЕЕВĂНА юбилей ячĕпе ăшшăн салам-
латпăр. Нумай-нумай çул пурăнма çирĕп 
сывлăх, ăнăçу, телей сунатпăр. Ĕмĕтленни 
ялан пурнăçа кĕрсе пытăр, хуйхă-суйхă 
санран пăрăнса ирттĕр. Кун-çулу вăрăм, 
пурнăçу тулăх, кăмăлу хавас, тăвансемпе 
килĕштерсе пурăнмалла пултăр. 

Ăшă салампа: Клементьевсем, 
Коноваловсем, Шаланговсем, çывăх 

тăванĕсем. 

Хаклăран та хаклă йăмăка, юратнă ап-
пана – Турай ялĕнче пурăнакан Полина 
Николаевна АЛЕКСАНДРОВĂНА 80 çул 
тултарнă ятпа чун-чĕререн, ăшшăн са-

ламлатпăр. Çирĕп сывлăх, 
ăнăçу, телей сунатпăр. 
Нумай çул пире савăнтар-
са пурăнма Турри  вăрăм 
ĕмĕр пиллетĕр сана. Эсĕ 
пурришĕн эпир савăнат-
пăр, сана хисеплесе çĕре 

çити пуç таятпăр. 
Саламлаканĕсем: Сильдиковсем, 
пиччĕшĕпе мăшăрĕ, вĕсен ачисем 

Ирина, Галина, Саша, Алина. 

Пирĕн хаклă ĕçтешĕмĕре – Отарккă 
ялĕнче пурăнакан Эльвира Михайлов-
на АНДРЕЕВĂНА сумлă юбилей ячĕпе 

чун-чĕререн саламлат-
пăр. Чир-чĕр мĕнне пĕл-
месĕр  тата нумай çул 
савăнса, ыр курса пурăн-
малла пултăр сан. Ĕçре 
яланах ăнăçу пултăр, çе-
мьере пĕрне-пĕри ăнлан-

ни, килĕшÿ хуçаланччăр. Кĕрекÿ яланах 
çывăх çынсемпе, тăвансемпе тулли пул-
тăр. Сĕтелÿ çинчен çăкăр-тăвар ан татăл-
тăр, кĕсьере укçу хушăнса пытăр.

Ырă сунса: ĕçтешĕсем 
Венера, Людмила, 

Светлана, Ольга. 

«Единая Россия» _ 
таса республикёшён

Чăваш Республики иртнĕ çулхи октябрĕн 
1-мĕшĕнчен тытăнсах коммуналлă хытă 
çÿп-çапа пухса тирпейлессин çĕнĕ системи-
не пурнăçа кĕртессипе çине тăрса ĕçлеме 
тытăнчĕ. Мĕншĕн тесен «Экологи» наци про-
екчĕ шайĕнче республикăра пурнăçа кĕртме 
палăртнă «Таса çĕршыв» регион проекчĕпе 
килĕшÿллĕн йăлари коммуналлă çÿп-çа-
па пухса тирпейлессипе çирĕп йĕрке тума, 
хамăрăн тавралăха илемлĕрех те хăтлăрах 
тума палăртнă.

Сăмах май, коммуналлă çÿп-çапа турттар-
са тухассипе тарифсем пирĕн республикăра 
– çĕршывĕпе те чи пĕчĕккисенчен пĕри. Ку 
тĕлĕшпе Чăваш Республикин опытне çĕршыв 
шайĕнче те лайăххисен шутĕнче пĕрре кăна 
мар палăртнă.

Анчах та ку вăл пĕтĕмĕшле кăтарту пулса 
тăрать. Çынсене вара конкретлăх кирлĕ: вĕсем 
укçа мĕншĕн тÿлеççĕ-ха? Хулара пурăнакан-
семпе ял çыннисем çÿп-çапа вăхăтра, гра-
фикпа пăхнă пек турттарса кайнине курасшăн. 
Контейнер площадкисем тасалăхра пулччăр. 
Чылайăшне çÿп-çапа уйрăмшар пухса тирпей-
леме тытăнасси те интереслентерет.

Хăйсен тавралăхне илемлĕрех те хăтлăрах 
тăвас шухăшлă пуçаруллă çынсене пулăшас 
тĕллевпе «Единая Россия» партин регион уй-
рăмĕ çÿп-çапа вăхăтра турттарса тăнине тата 
çак ĕçе пахалăхлă пурнăçланине тĕрĕслесе 
тăма пĕрлехи обществăлла тĕрĕслев йĕр-
келеме сĕнет. Опыт вара çук мар ĕнтĕ: фев-
раль уйăхĕнче çÿп-çапа турттарса тăнăшăн 
çынсенчен илекен тÿлев чăнлăхпа çыхăннине 
палăртма мониторинг ирттернĕ. Ăна «Таса 
çĕршыв» парти проекчĕпе йĕркеленĕ. Унта 
республикăри общественниксем те активлă 

хутшăннă.
Паян вара «Единая Россия» партин реги-

он уйрăмĕ конкретлă ялта е хулара çÿп-çап 
тиесе тухассин ĕçĕсене мĕнле йĕркелени-
не пĕрле хак пама сĕнет. 

Çавна валли мĕн тумалла-ха? Енчен те 
контейнерсем кунсерен тата эрнесерен хĕри 
урлă кайса тăраççĕ, контейнерсем вырнаçтар-
малли площадкăна кирлĕ пек йĕркелемен, 
çил пĕтĕм тасамарлăха йĕри-тавра вĕçтерсе 
сапалать пулсан – ку йĕркесĕрлĕхе сăн (фото) 
ÿкерсе илĕр.

Тен çÿп-çап турттаракан предприяти авто-
машини пухнă тасамарлăха юнашарти вар 
хушшине кайса силлет? Апла пулсан «фото-
сунар» йĕркелĕр!

Сăн ÿкерчĕксене çак электрон адре-
спа ярса памалла: info@chuvash.er.ru е 
инстаграмра er_chuvash валли харпăр хăй 
пĕлтерĕвĕпе хыпарламалла.

Пĕр услови: сăн ÿкерчĕк ярса панă чухне 
ăна ăçта ÿкернин тĕп-тĕрĕс адресне, хăш кун 
тата хăш вăхăтра ÿкернине кăтартас пулать. 
Мĕншĕн тесен тивĕçлĕ мерăсем йышăнма ку 

даннăйсене регион операторне ярса параççĕ. 
Çавăн пекех ку даннăйсем парти проекчĕн 
эксперчĕсем, вырăнти администраци тата 
çÿп-çап турттаракан организаци представи-
телĕсем ял çыннисемпе тĕл пулса калаçма та 
кирлĕ.

Тен эсир коммунальщиксем хăйсен тивĕçне 
лайăх пурнăçланине, хăвăрăн картиш терри-
торийĕ хăтлă та илемлĕ пулнине палăртас-
шăн? Кун йышши информацие те ырламалла 
кăна.

Акци итогĕсене октябрь уйăхĕнче пĕтĕм-
летме палăртаççĕ. Чи активлă «фотосу-
нарçăсене» уйрăммăн палăртĕç.

Апла пулсан сирĕнтен сăн ÿкерчĕксем кĕ-
теççĕ! 

Йăлари çÿп-çапа пухса тирпейлессипе йĕр-
кесĕрлĕх тĕслĕхĕсене (фото- тата видеома-
териалсене) çавăн пекех регион операторĕ – 
МВК «Экоцентр» адресĕпе Viber тата Whatsapp 
мессенджерĕсем урлă та ярса пама пулать. 
Çыхăнмалли телефон: 8-917-650-21-21.

Сăмах май, пирĕн районти 16 ял тăрăхĕн 
территорийĕнчи ялсенче йăлари çÿп-çапа 
пухма пĕтĕмпе 391 контейнер площадки 
йĕркелеме палăртнă. Вĕсенче 900 ытла 
контейнер вырнаçтарĕç. Çак вăхăта 270 
площадка хатĕр ĕнтĕ, татах 121 контейнер 
площадки йĕркелемелли юлнă. Контей-
нерсем туянма республика бюджетĕнчен 
района 5 млн ытла тенкĕ уйăрса панă. Пло-
щадкăсем  тума район бюджетĕнчен татах 
1,5 млн тенкĕ уйăрмалла пулать.

«Единая Россия» партин регион 
уйрăмĕн материалĕ тăрăх

В. ШАПОШНИКОВ хатĕрленĕ.

Наци проекч.сене _ пурнё=а

Пур экзаменпа та 
«5» илнисем пур

Шкулсенчи экзаменсен тапхăрĕ хыçа 
юлчĕ. Çак вăхăт тăххăрмĕш классенчен 
вĕренсе тухнисемшĕн те çăмăл тапхăр 
пулмарĕ паллах. Ачасем патшалăхăн тĕп 
экзаменне пурĕ тăватă предметпа тытрĕç: 
иккĕ – обязательнăй йĕркепе (вырăс чĕл-
хипе тата метематикăпа), иккĕ – ача хăй 
суйласа илнипе.

Патшалăх тĕп экзаменĕсенче икĕ-виçĕ 
экзаменрах «5» паллă илнисем сахал 
мар пулнă. Муркаш районĕнче вара пур 
экзаменпа та «5» илнисем пур. Вĕсем: 
Мăн Сĕнтĕрти шкулти Николай Маринкин, 
Анастасия Перцева, Даниил Григорьев, 
Ильинка шкулĕнчи Олег Портнов, Нискас-
си шкулĕнчи Димитрий Скворцов, Чуман-
касси шкулĕнчи Леонид Белов. 

Выпускниксен пĕчĕк мар пайĕ кол-
леджсемпе техникумсене вĕренме каяс 
шухăшлă. Çакна чăнах та ответлă йышăну 
темелле. Палăртмалла, Чăваш Енри про-
фессин вăтам пĕлĕвне паракан вĕренÿ уч-
режденийĕсем – Раççейре чи лайăххисен 
шутĕнче. Выпускниксем те унта тăххăр-
мĕш класран вĕренсе тухнине çирĕплете-
кен аттестатра пысăк паллăсем пуррипе 
вĕренме кĕреççĕ. Колледжран е техник-
умран вĕренсе тухнă выпускник алла илнĕ 
специальноçпа тÿрех ĕçе вырнаçма е 
ĕçленипе пĕрлех куçăмсăр майпа вĕрен-
ме кĕме те пултарать. Хăй вĕреннĕ специ-
альноçпа пĕлĕве аслă шкулта бюджет 
вырăнне вĕренме кĕрсе малалла тăсма та 
пулать.

Муркаш районĕнче 9 класран вĕренсе 
тухнă хыççăн колледжсемпе техникум-
сене вĕренме кĕнисем  çулсеренех са-
хал мар – 46 – 47 процент таран.

Экзаменсене ирттернĕ чухне объек-
тивлăха мала хураççĕ. Патшалăх тĕп 
экзаменĕсене тытмалли пунктсенче об-
ществăлла сăнавçăсен (Чăваш патшалăх 
университечĕн тата Чăваш патшалăх 
педагогика университечĕн студенчĕсен 

йышĕнчен) çирĕп контролĕ пулнă. Ыт-
ларах чухне сăнавçăсем – тăван район 
çыннисемех. 2014 çултанпа патшалăх тĕп 
экзаменĕсенче оффлайн-видеоçырăну 
меслечĕпе усă кураççĕ. Çакă экзаменсен-
че пулма пултаракан хирĕçле лару-тăрăва 
тĕрĕс татса пама пулăшать.

Патшалăх тĕп экзаменĕсем валли кон-
трольпе хаклав материалĕсене (КИМ) эк-
замен иртекен кунра информацие тишкер-
се тухмалли регион центрĕнче пичетлесе 
экзамен иртекен пунктсене çитереççĕ. 
Çапла майпа экзамен материалĕсене эк-
заменччен курасран сыхлама май пур. 

Кăçал Чăваш Енре 9 классенчен вĕрен-
се тухнă 12 пин ача патшалăх тĕп экза-
менĕсене тытнă. Муркаш районĕнче 
патшалăх тĕп экзаменне 270  выпуск-
ник тытнă, шкултан вĕренсе тухмалли 
экзаменсене – 8 выпускник. Экзамен та-
пхăрĕнче техника енчен пăтăрмах пулман, 
пĕтĕмпех штатлă йĕркепе иртнĕ.

 – Ачасем хăйсем суйласа илнĕ предмет-
сен йышĕнче малти вырăнта обществоз-
нани тăрать, хыççăн – биологи, географи, 
информатика тата физика. Çак предмет-
сем регионта кирлĕ инженер профессине, 
экономикăпа, ял хуçалăхĕпе çыхăннă про-
фессисене, медицина специальноçĕсене 
вĕренме кирлĕ. Вĕсене тăххăрмĕш класс 
хыççăн та алла илме пулать, – палăртать 
район администрацийĕн вĕренÿ пайĕн ин-
формаципе методика центрĕн ертÿçи Ири-
на Ершова.

Виçĕ экзамена «иккĕ» паллăлăх е ре-
зерв кунĕнче те тепĕр хутчен «иккĕ» ил-
нисем валли сентябрьте хушма тапхăр 
йĕркелĕç. Ун пирки шкулсенче тĕплĕнрех 
ăнлантарса пама пултараççĕ. Çавăн пекех 
информацие «ГИА-2019» хĕрÿ лини çине 
8(8352)57-21-60 номерпе шăнкăравласа 
пĕлме пулать.

Н. НИКОЛАЕВА хатĕрленĕ.

В.рен\ +емье

Пурнё= 
=ул.пе _
алла-аллён

Сăн ÿкерчĕкре Москакасси ял 
тăрăхĕнчи Милия Викторовнăпа Ни-
колай Витальевич Потряковсене ку-
ратăр. Вĕсем 48 çул пĕрле килĕштерсе 
пурăнаççĕ. Çемье пуçĕ «Передовик» 
хуçалăх ертÿçинче тăрăшнă. Паянхи 
кун иккĕшĕ те тивĕçлĕ канура пулин 
те, фермер хуçалăхне тытса йĕркелесе 
пыраççĕ. Ĕçченлĕхĕпе, тăрăшулăхĕпе 
вĕсем çамрăксемшĕн ырă тĕслĕх пул-
са тăраççĕ, вырăнти обществăлла пур-
нăçран та аякра тăмаççĕ. 

Вĕсем виçĕ ача ÿстерсе пурнăç çулĕ 
çине тăратнă, халĕ  тивĕçлĕ канури 
çынсене мăнуксем савăнтараççĕ. Пĕр 
мăнукĕ  кăçал ылтăн медальпе шкултан 
вĕренсе тухрĕ. 

Р. ИЛЛАРИОНОВА сăн ÿкерчĕкĕ.

,=л. =ул =\рев

Больница 
.=.пе 
паллашр.

Июлĕн 16-мĕшĕнче пирĕн районта 
ĕçлĕ çул çÿревпе Чăваш Республикин 
сывлăх сыхлав министрĕ Владимир 
Викторов пулчĕ. Вăл Мăн Сĕнтĕрти 
больницăра пулса курчĕ. 

Иртнĕ çул район больницин Мăн 
Сĕнтĕрти поликлиникинче 5,9 млн 
тенкĕлĕх юсав ĕçĕсем туса ирттерчĕç. 
Укçа-тенке республика бюджетĕнчен 
уйăрнă. Кăçал поликлиникăра çĕнĕ сĕ-
тел-пукан вырнаçтарĕç. 

Владимир Викторов çавăн пекех Мăн 
Сĕнтĕрти больница территорийĕнче ко-
тельнăй тăвас ĕçсем мĕнле пынипе пал-
лашнă. Ку ĕçе пурнăçлама 4 млн çурă 
тенкĕ пăхса хунă.

Хамăр инф.

Райадминистрацире

Тава тив.=л. 
.=ш.н

Вырăнти ыйтусене татса пама активлă 
хутшăннăшăн тата обществăлла ĕçсен-
че хастар пулнăшăн район администра-
цийĕн 2019 çулхи июлĕн 11-мĕшĕнчи 
680-мĕш номерлĕ йышăнăвĕпе çаксене 
район администрацийĕн Хисеп грамоти-
пе наградăланă:

– Татьяна Валериановна ИВАНОВĂ-
НА, ветерансен Турай ял тăрăхĕнчи ка-
нашĕн председательне, Анаткасси ял 
старостине;

– Валентина Геннадьевна СЕМЕ-
НОВĂНА, Турай ял тăрăхĕнчи Уйкас Ту-
рай ялĕнче пурăнакана.
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Чăваш Республикин влаç органĕсен 
официаллă сайтĕнче пĕлтернĕ тăрăх, 
2017 – 2018 çулсенче республикăра 
пĕтĕмпе 281 пин çын пуçарулăх бюд-
жечĕн программине хутшăннипе 354 
проект вăя кĕртнĕ.  Кăçал пĕтĕмпе асăн-
нă мелпе усă курса 619 проект вăя кĕрт-
ме палăртнă, вăл шутра коммуналлă 
хуçалăхăн 302 объектне, йăлара çÿп-çап 
пухас тĕлĕшри 228 объекта хăтлăх кĕр-
тесси  тата ытти те.  

 Пирĕн район пуçарулăх бюджечĕн 
мелĕпе ĕçлессине илес пулсан,  респу-
блика шайĕпе – ăнăçлисен йышĕнче. Ирт-
нĕ эрнере Ярославка ял тăрăхĕнчи Çĕн 
Чемей  ялĕнче çак мелпе вăя кĕртнĕ тепĕр 
проект пурнăçланчĕ. Çакă унта пурăна-
кансемшĕн пысăк савăнăç пулчĕ. Пĕрлехи 
тăрăшулăхпа Солнечная урамри çул-йĕре 
юсаса хăтлăх кĕртрĕç.

Пĕрлехи савăнăçлă уява вырăнти  çын-
сем йышлăн пухăнчĕç, çавăн пекех район 
администрацийĕн экономика тата АПК 
аталанăвĕн пайĕн ертÿçи Ольга Тимофе-
ева тата ыттисем хутшăнчĕç. 

Ярославка ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Сер-
гей Шадрин палăртнă тăрăх, проектăн 
пĕтĕмĕшле хакĕ 1 миллион та   130,3 пин 
тенкĕпе танлашать, вăл шутра республи-
ка бюджетĕнчен 678 пин тенкĕ уйăрнă, 

вырăнти бюджетран – 226,1 пин тенкĕ, вы-
рăнти халăхран – 226,1 пин тенкĕ. 

Вырăнти  çынсем каланă тăрăх, çул-йĕр 
пурне те питĕ кирлĕ,  çул-йĕр юсассин 
хакĕ пĕчĕк маррине шута илсе,  кашни 
хуçалăхран 10-шар пин тенкĕ пухнă. Са-
хал мар тăкакланма тивнĕ пулин те, çын-
сем урамра тинех йĕркеллĕ çул пулнипе   
питех те кăмăллă. 

Çак ĕçре пуçарулăх кăтартнă депутат 
Николай Козлов  Ольга Тимофеевăран 

Тав çырăвĕ  илме тивĕçрĕ. Сергей Ша-
дрин ял çыннисене тата çул-йĕр юсас ĕçе 
хутшăннă ĕçченсене тав сăмахĕ каларĕ.   

Çĕнĕ çул урлă карнă хĕрлĕ хăйăва касма 
Ольга Тимофеева, Сергей Шадрин тата 
Çĕн Чемей ачисем тивĕçрĕç. Ачасем çĕнĕ 
те такăр çулпа ярăнчĕç, Ярославка Куль-
тура çурчĕн  «Кăмăл» художество пулта-
рулăх ушкăнĕ юрă-ташăпа савăнтарчĕ.   

Р. ИЛЛАРИОНОВА.

+.н Чемейре те =ул тур.=
+ынсен пу=арулёх. \сет

Сывлёх сыхлав.

Тухтёрсене 
.=леме 
ан чёрмантарёр

РФ Патшалăх Думи виççĕмĕш вула-
впа врачсене ĕçлеме тата васкавлă 
пулăшу машинине иртсе кайма чăрмав 
кÿнĕшĕн административлă тата уголов-
лă майпа айăпласси пирки калакан сак-
кунсен проектне йышăннă.

Документсен тексчĕпе килĕшÿллĕн, 
медиксене ĕçлеме чăрмантарнăшăн 4 
пин тенкĕрен тытăнса 5 пин тенкĕ таран 
штрафлама пăхнă. Васкавлă пулăшу 
службин машинине иртсе кайма чăрмав 
кÿрекенĕн вара 3 пин тенкĕрен тытăнса 
5 пин тенкĕ таран штраф тÿлеме тивет. 
Çавăн пекех кун пек водителе 3 уйăхран 
тытăнса 12 уйăх таран водитель удостове-
ренийĕсĕр те хăварма ирĕк пур.

Саккунсен проектĕнче çавăн пирки ка-
лани те пур. Врачсене ĕçлеме чăрмантар-
ни çыннăн сывлăхне йывăр сиен кÿнипе 
çыхăннă пулсан, айăплин 80 пин тенкĕ 
штраф тÿлеме тивĕ. Çавăн пекех ăна 2 
çуллăха ирĕкрен те хăтарма пултарĕç. 
Вăхăтра пулăшу парайманнипе инкек 
тÿсекен вилсе кайнă пулсан вара айăпли 4 
çуллăха тĕрмене лекме пултарать.

Экстреннăй службăсен тата полицин ав-
томашинисене ирттерсе яманшăн штраф 
виçине 500 тенкĕрен 3 – 5 пин тенкĕне 
çитерме палăртаççĕ. Хальхи вăхăтра ва-
скавлă пулăшу машинине ирттерсе яман 
водителе 500 тенкĕ штрафлама пулта-
раççĕ, водитель прависĕр вара 3 уйăх та-
ран хăварма ирĕк пур.

Патшалăх Думин спикерĕн Вячеслав 
Володинăн шухăшĕпе, йышăннă саккун-
сен пакечĕ васкавлă пулăшу илме тивĕç 
çынсене хÿтĕлеме май парĕ.

«Известия» хаçатран.

Патшалёх пулёшёв.

«+емье 
ипотекине» 
тёснё

Икĕ е ытларах ачаллă çемьесем вал-
ли «çемье ипотекин» программине вăрах 
вăхăта тăснă.

2018 çултанпа çăмăллатнă çемье ипоте-
кин программи пурнăçланать. Патшалăхăн 
çак программи хăйсен пурăнмалли усло-
вийĕсене лайăхлатма шутланă ачаллă 
çемьесене пулăшу кÿрет. Программăна фе-
дераци бюджетĕнчен финанслаççĕ.

2019 çулхи апрелĕн 5-мĕшĕнченпе 
çăмăллатнă ипотекăн çĕнĕ йĕрки вăя кĕчĕ.

РФ Правительствин 2019 çулхи мартăн 
28-мĕшĕнче ачаллă çемьесене çăмăллат-
нă кредит паракан организацисене вĕсем 
илсе çитереймен тупăшшăн субсиди па-
рассин йĕркине улшăнусем кĕртнĕ.

Маларах иккĕмĕш е хыççăнхи ачаллă çе-
мьене панă кредитшăн субсидилес тапхăр-
сене виçĕ, пилĕк е сакăр çул тесе палăртнă. 

Халĕ икĕ е ытларах ачаллă çемьесем 6 
процентлă ипотека кредитне кирек мĕнле 
вăхăтлăха илме пултараççĕ. Программа 
условийĕпе килĕшсе тăрать пулсан, мала-
рах илнĕ ипотека кредитне те çак çăмăл-
латнă майпа тÿлесе татма пулать. Чăваш 
Енри çемьесем çак «çемье кредитне» çĕнĕ 
йĕркепе (вăрах вăхăта) илме тытăннă та 
ĕнтĕ.

Чăваш Ен строительство министрĕн 
пĕрремĕш çумĕ палăртнă тăрăх, иртнĕ çул 
çак программăпа 179 çемье кредит илнĕ. 
Кăçал вара пĕрремĕш кварталта кăна ку 
кредитпа 111 çемье усă курнă. Çынсем ку 
программăпа кăсăкланаççĕ, мĕншĕн тесен 
уйăхсерен хывмалли тÿлев палăрмаллах 
пĕчĕкленет. Ку вара ачаллă çемьесемшĕн 
пысăк пĕлтерĕшлĕ.

Чăваш Ен Ĕç министерствинче палăртнă 
тăрăх, 2019 çулта, малтанласа шутланă 
тăрăх, 6 процентлă «çемье кредичĕпе» 600 
çемьене яхăн усă курма пултарĕç. Çакна 
валли федераци бюджетĕнчен хушма 255 
млн тенке яхăн явăçтармалла пулĕ.

Муркаш районĕнчи социаллă 
хÿтлĕх пайĕ.

Раççей Федерацийĕн пĕтĕмĕшле ата-
ланăвĕн çул-йĕрне палăртакан наци 
проекчĕсенчен пĕри – «Демографи» 
наци проекчĕ. 

Асăннă нацпроектăн паспортне РФ 
Правительстви хатĕрленĕ. Унта палăрт-
нă тăрăх, «Демографи» нацпроект хăйĕн 
тытăмне федераци шайĕнчи пилĕк про-
екта пĕрлештерсе тăрать: «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», 
«Создание условий для осуществления 
трудовой деятельности женщин с детьми, 
включая ликвидацию очереди в ясли для 
детей до трех лет», «Разработка и реа-
лизация программы системной поддерж-
ки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения», «Формирование 
системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек», «Новая 
физическая культура населения». «Демо-
графи» нацпроектăн бюджечĕ пĕтĕмĕшле 
3105,2 млрд тенкĕпе танлашмалла. 

Çак нацпроектпа килĕшÿллĕн, Чăваш 
Республикин тĕрлĕ министерстви тĕрлĕ 
енлĕ ĕç пурнăçлать, мĕншĕн тесен на-
цпроектăн тĕллевĕсем те анлă: çынсен 
пурнăç тăршшĕне вăрăмлатасси, сывă 
пурнăç йĕркине тытса пыракансен йышне 
пысăклатасси, тăтăшах спорт занятийĕсе-
не явăçакансен хисепне пурăнакансен 55 

проценчĕ таран çитересси.  
Нацпроектăн тепĕр тĕллевĕ – хĕрарăмăн 

ача çуратассин пĕтĕмĕшле коэффициен-
те ÿстересси (тепĕр майлă каласан пĕр 
хĕрарăм пуçне тивекен условлă çуралнă 
ача ытларах пуласси). Халĕ вăтамран 
çак  коэффициент базине 1,62 чухлĕ тесе 
палăртнă, 2024 çулта вăл 1,70-пе танлаш-
малла. Çак кăтарту патне çитме чылай ĕç 
пурнăçламалла. Вĕсенчен пĕри ача çук 
çемьесене ЭКО программине явăçтарса 
ачаллă пулма пулăшассипе çыхăннă. 

Республикăра иртнĕ çул çапла майпа 
çие юлнă хĕрарăмсем пурĕ 202 çын пул-
нă, статистика даннăйĕсем тăрăх, вĕсем 
вăтамран 32 çулта пулнине палăртнă. 
2018 çул вĕçленнĕ тĕле республикăри 
1572 хĕрарăм тата 805 арçын ЭКО про-
граммипе килĕшÿллĕн учетра тăнă.

– 2018 çулта Муркаш районĕнчи 12 
хĕрарăм ЭКО программине хутшăнса 
унпа палăртнă ĕçсене туллин пурнăçларĕ, 
вĕсенчен амăшĕ пулма ĕлкĕрнисем те 
пур. 

Кăçал ЭКО процедурине тÿлевсĕр ирт-
терме пирĕн район валли 10 квота уйăр-
са панă, вĕсенчен 5-шĕпе усă курнă, апла 
пулсан ку программăна хутшăнас текен-
сене хамăр больницăра кĕтетпĕр, – пĕл-
терчĕ Муркаш район тĕп больницин тĕп 
акушер-гинекологĕ Елена Васильева.

Врач хĕрарăмăн ача пулманнин сăл-
тавĕсен шутне эндокрин факторĕсем, 
шыçă чирĕсем, организм аталанса çитич-
ченех хырăм пăрахни, операци тунине 
пула амалăх органĕсен кĕпçисем пĕрĕн-
ни, гинекологи патологийĕсем тата ытти 
кĕнине палăртрĕ. Арçыннăн сăлтавĕсем 
шыçă, ерекен чир-чĕр пурринче е аман-
нă-суранланнинче пулма пултараççĕ.

Апла пулин те хальхи медицина шăпах 
ЭКО меслечĕпе усă курса мăшăрсене 
ачаллă пулма пулăшать.

– ЭКО процедурине çулталăкра икĕ 
хутчен тума юрать, çавăнпа та пĕрремĕш 
хут ăнăçсăр пулнăшăн пуç усмалла мар. 
Хăш чухне вара хĕрарăм пĕрремĕш ачи-
не ЭКО пулăшнипе çуратать пулсан, ик-
кĕмĕшне çут çанталăк хăех парнелет. 
Практикăра хĕрарăмăн ЭКО процедурине 
хатĕрленнĕ чухнех хырăм юлни те пулнă. 
Тĕрлĕрен пулать. Çавăнпа та май пур 
чухне пулăшупа усă курма тăрăшмаллах, 
– терĕ калаçăва вĕçлесе Елена Василье-
ва.

Паллах, ЭКО программи демографие 
хăй тĕллĕн кăна лайăхлатма пултарай-
масть, анчах та унта хăйĕн тÿпине хывать 
тата ашшĕ-амăшне çемье телейне туйма 
май парать.

Н. НИКОЛАЕВА. 

Ачасем ытларах =уралччёр
Наци проекч.сем _ пурнё=а

Шăпах çакăн пек хастарсем тесе 
калас пулать эсир паянхи сăн ÿкер-
чĕкре куракансене. Кусем вĕсем: 
Ильинка ял тăрăхĕнчи Тренккă ялĕн 
старости Ираида Яртеева, депутат-
сен Оринин ял тăрăхĕнчи Пухăвĕн де-
путачĕ Светлана Вязова, депутатсен 
Хорнуй ял тăрăхĕнчи Пухăвĕн депу-
тачĕ Лариса Александрова тата асăн-
нă ял тăрăхĕнчи обществăлла ĕçсене 
активлă хутшăнакан Фекла Смирно-
ва. Анчах та шанăçа тивĕçесси – пĕр 
япала, унтан та пĕлтерĕшлĕреххи 
вара – шанăçа тÿрре кăларасси. Вы-
рăнта пурăнакансен ыйтăвĕсене тул-
лин тивĕçтерес тесе хастар ĕçченсем 
хăйсенчен мĕн килнине пĕтĕмпех 
тума тăрăшаççĕ.

В. ШАПОШНИКОВ
сăн ÿкерчĕкĕ. 

Халёх шанё=не тив.=нисем
Ял тёрёх.сенче
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«Эпир Муркашри Октябре 50 çул 
урамри 40-мĕш çуртра пурăнатпăр. 
Пирĕн çурт умĕнче спорт оборудовани-
не вырнаçтарасшăн. Эпир хирĕç. Йы-
вăçсене кастарасшăн мар. Вăл вырăнта 
пирĕн çуртра пурăнакансем канаççĕ, 
тумтир çакса типĕтмелли вырăн та ун-
тах...»

Çапла пăшăрханса шăнкăравларĕç ре-
дакцине. 

Лару-тăрăвĕ мĕнре пулнине тÿрех 
чухларăмăр. Хаçат вулакансем те 
астăваççĕ пулĕ, маларах эпир Муркашри 
виçĕ кил картишĕнче хăт тата тирпей-илем 
кĕртес ĕçсем пулмалли пирки çырнăччĕ. 
Кунта çав ĕçсене тытăннă.

Муркашра «Формирование современ-
ной городской среды на территории Мор-
гаушского сельского поселения Морга-
ушского района Чувашской Республики» 
муниципалитет программипе кăçал Октя-
бре 50 çул урамри 36, 38, 44, 44а, 40, 42 
çуртсен кил картишĕсенче те хăт кĕртесси-
пе проект хатĕрленĕ. 

Ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Андрей Мясников 
каланă тăрăх, вырăнта пурăнакансемпе ку 

таранччен эскиз хатĕрленĕренпе виçĕ хут-
чен пуху ирттернĕ, проектпа паллаштарса 
пынă. Çапла проектпа килĕшÿллĕн асăннă 
çуртсен кил картишĕсенче асфальт çулсе-
не юсассине, тротуарсене юсассине тата 
çĕнĕрен тăвассине, автомобиль лартмал-
ли хушма вырăнсем йĕркелессине, кар-
тишсене тĕттĕм вăхăтра çутатса тăрасси-
не, ача-пăча валли вылямалли лаптăксем 
йĕркелессине, саксем вырнаçтарассине 
тата ытти ĕç пурнăçлама пăхса хунă. 

Программа пирки каласан, çак ĕçсене 
пурнăçлассине çынсем те хутшăнаççĕ. 
Проектпа пăхса хунă ĕç калăпăшĕн сум-
минчен икĕ проценчĕ – çав çуртсенче 
пурăнакансен укçи-тенки.

Анчах та халĕ, çынсем спорт оборудова-
нине ларттарма килĕшменрен, ял тăрăхĕн 
пуçлăхĕ, «Моргаушская» пурăнмалли 
çурт-йĕрпе коммуналлă хуçалăхăн ертсе 
пыракан компанийĕн ертÿçи Николай Лю-
бимов тата ĕçе пурнăçлакан «Проксис» 
пĕрлешĕвĕн представителĕсем халăхпа 
тĕл пулса калаçрĕç.

Калаçу чăнах та хĕрÿ иртрĕ теме май 
пур – икĕ ен те хăйĕн шухăшне пĕр-пĕрин 

патне тĕрĕс çитерме тăрăшрĕ. Икĕ ене те 
ăнланма пулать. 

Ял тăрăхĕн администрацийĕ нормати-
впа право акчĕсем, саккун ыйтнипе никĕс-
ленсе, пулмалли ĕçсем пирки çынсене 
пĕлтерме пĕлтĕрхи ноябрьтен пуçласа 
пухусем ирттернĕ, проектпа паллаштарнă. 
Андрей Мясников каланă тăрăх, çав пуху-
сенче проектпа килĕшменнине пĕлтерекен 
пулман, ял тăрăхĕн администрацине те 
сĕнÿсемпе пыракан пулман.

40-мĕш çуртра пурăнакансем вара кун 
пирки çак таврашра техника ĕçлеме пуçăн-
сан тин пĕлнине калаççĕ. Хайхи, аслати 
кĕмсĕртетмесĕр арçын сăхă сăхмасть тенĕ 
пекех пулса тухать.

«Эпир кунта 30-40-шер çул пурăнатпăр. 
Кил картишне илемлĕхре тытса тăма тăрă-
шатпăр. Йăранĕсем те кунтах пирĕн. Илем-
лĕ вырăн...», – теççĕ вĕсем. 

Йăранĕсем тенĕрен, Андрей Мясников 
хваттер хуçисене вăл çĕр муниципали-
тетăн çĕрĕ шутланнине аса илтерчĕ. Апла 
хваттер хуçисен вĕсене саккунпа килĕшÿл-
лĕн харпăрлăха илмелле е унпа муниципа-
литетăн усă курмалла. Ку – урăх калаçу. 

Çак вырăнта, проект тăрăх, нормати-
впа килĕшÿллĕн, çутă юпи пулмаллине 
каласан, çынсем каллех кăмăлсăр пулчĕç. 
Пире халĕ пуррипех çитет, хваттерсен çы-
вăрмалли пÿлĕмĕсем çак еннелле тухаççĕ, 
тесе каларĕç. Йăранĕсем пулмасан кунта 
çум ахăрать, теççĕ. Çапла ыйту-хурав çи-
не-çинех пулчĕ. 

Пĕрлехи пухура пурпĕр пĕр йышăну пат-
не çитрĕç: спорт оборудованине ку вырăн-
тан 44а çурт енне, кунти ача-пăча площад-
ки çывăхне лартма йышăнчĕç. 

Влаç халăха илтрĕ темелле. Çапах та 
вырăнти ыйтусене татса парассипе çыхăн-
нă пухусене халăхăн та палăртнă вăхăтра 
активлă хутшăнмалла. Атту кайран курман, 
илтмен, пĕлместĕп темелле ан пултăр – 
вăхăт тăсăлать кăна.

Н. НИКОЛАЕВА. 

Ыр кёмёллёх

Юнкёсем чирк\ 
тёвасшён

Юнкă ял тăрăхĕнчи Юнкă, Кăпас тата 
çывăхри ытти ялта пурăнакансем Юнкă 
ялĕнче чиркÿ тăвас шухăшлă. Кунта чиркÿ 
унччен çветтуйсене Бориспа Глеба асăнса 
1878 çулта çĕкленĕскер пулнă. Каярахпа 
ăна Николай Чудотворец ячĕпе икĕ пре-
столлă йĕркеленĕ.

Шел пулин те, 1930-мĕш çулсенче чир-
кĕве аркатнă. Сыхланса юлнă çурт-йĕрте 
Юнкă шкулĕн класĕсене вырнаçтарнă. 
Кайран Юнкăри вăтам шкулăн çĕнĕ çуртне 
тунă май чиркÿ çурчĕсем пачах сыхланса 
юлман.

Чиркÿ прихут канашĕ ыйтнипе çак 
вăхăта Юнкă ял тăрăх администрацийĕ 
чиркĕвĕн çĕнĕ çуртне çĕклемелли вырăна 
палăртнă. Чикĕлев ĕçĕсене те туса ирт-
тернĕ ĕнтĕ. Проектпа смета документа-
цине хатĕрленĕ, территорие тирпейлесе 
хăт кĕртмелли план пур. Чиркÿ çĕклеме 
укçа-тенкĕ пухма «Родные» ыр кăмăллăх 
фондне йĕркеленĕ.

Ыр кăмăллă пур çынна та Юнкă чиркĕв-
не тума пулăшма, пархатарлă çак ĕçе хăй-
сен тÿпине хывма чĕнсе калатпăр.

Юнкă ял тăрăх администрацийĕ.

Ыйту _ хурав

Сывлёх

Кёмпа сиен 
ан к\т.р

Республикăри гигиенăпа эпидемио-
логи центрĕн специалисчĕсем палăрт-
нă тăрăх, кăмпапа наркăмăшлана-
кансем çулсеренех пур. Тĕп сăлтавĕ 
– наркăмăшлă тата çиме юрăхсăр кăм-
пасене апатра усă курни. Тепĕр сăлтав 
– кăмпана тĕрĕс мар хатĕрлесе çини.

Çавăнпа та специалистсем кăмпаçăсе-
не çак ансат йĕркесене пăхăнмаллине аса 
илтереççĕ.

Кăмпана кайиччен çиме юрăхлă тата 
юрăхсăр кăмпасене уйăрма вĕренмелле. 

Пĕлмен кăмпана, вăл темĕнле хитре 
пулсан та, ан татăр.

Кăмпана опытлă кăмпаçăпа каймалла е 
каяс умĕн унпа канашламалла.

Чĕрĕ кăмпана нихăçан та тутанса ан 
пăхăр.

Вĕретнĕ хыççăн кăмпа шывне нихăçан 
та ан тутанăр.

Кăмпана пасарта туянăр: унта кашни 
сутуçăн пасарти лабораторин экспертиза 
талонĕ пулмалла (курăнакан вырăнта).

Хула хĕрринче, çулсем хĕрринче, урам-
сенче татнă кăмпана çимелле мар.

Хамăр инф.

Росреестрта

Пурлёхпа
ху=ис.р 
усё курайм.=

Харпăр хăйĕн хваттерĕпе, пурăнмалли 
çурчĕпе е çĕр участокĕпе ултавçăсем усă 
курма тытăнасран асăрханма май пур. Пур-
лăха сыхласа хăварассин çак мелне «О 
государственной регистрации недвижимо-
сти» Саккунпа пăхса хунă.

Çапла тăвас тесен, МФЦ офисне пы-
малла та куçман пурлăх объекчĕ тĕлĕшпе 
патшалăх регистрацийĕн ĕçĕсене хăвăрсăр 
малашне пачах тума май çукки пирки заяв-
лени çырса хăвармалла. Сăмах пайтаçăсен 
пĕрлехи пурлăхĕ пирки пырать – кун пек за-
явление харпăрçăсен пурин те çырма тивет.

Кун пек заявленисене Росреестрăн 
электрон услугисен порталĕ урлă та пама 
пулать. Кун пек чухне электрон мелпе алă 
пусни кирлĕ пулать.

Çакă пĕтĕмпех тÿлевсĕр. Ку услугăшăн 
патшалăх пошлини илессине пăхса хуман.

Заявлени йышăннă тата куçман пурлăхăн 
пĕрлехи патшалăх реестрне çырса хунине 
кĕртнĕ пулсан, куçман пурлăх тĕлĕшпе хар-
пăрçăсăр хăйĕнсĕр нимĕнле ĕç те туса ирт-
терме пултараймĕç. Доверенноç пулсан та 
харпăрçă пĕрле хăй кирлĕ пулать.

О. ЛЕБЕДЕВА.

Ача-пёча площадки пуласса к.те==.
Район хаçат редакцине Ярославка ял тăрăхĕнчи Андрей 

Васильев килчĕ, унăн ыйтăвĕ çапла пулчĕ: «Нискасси ялĕн-
че  вырăнти ял тăрăхĕн администрацийĕ ача-пăча площадки 
туса пама шантарчĕ. Çакăн пирки ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Сергей 
Шадрин ял пухăвĕнче те пĕлтерчĕ. Мĕншĕн халĕ те шантарнă 
площадка çук?»

Ыйту хуравне Ярославка ял тăрăхĕн пуçлăхĕнчен Сергей 
Шадринран  ыйтса пĕлес терĕмĕр.

 – Чăнах та,  вырăнта шутланă тăрăх, ял тăрăхĕн бюджет 
укçипе Нискасси ялĕнче ача-пăча площадки туса парас тесе 
шутланăччĕ. Ăна валли никамран та  пĕр пус та пухман. 

Ростов облаçĕнчи пĕр предпринимательпе  ача-пăча пло-
щадки валли   50 пин тенкĕпе  сакăр единицăран тăракан 

оборудовани кÿрсе килесси пирки тÿрĕ килĕшÿ турăмăр. 
Оборудование хамăр тăрăхри çынсемпе вырнаçтарма 
палăртнăччĕ.

Анчах та пире шантарнă предприниматель хальлĕхе хăй-
ĕн сăмахне тытмарĕ. Ку ĕçе суда патăмăр, претензи çырăвĕ 
çыртăмăр. Килĕшÿ тăрăх вĕсен ĕçе тахçанах пурнăçламалла 
пулнă. Пени вара 35 пин тенкĕне çитрĕ. 

Район территорийĕнче Ростов облаçĕн çак предпринима-
телĕпе килĕшÿ тунисем татах та пур, унччен те вĕсем кун-
та ĕçленĕ. Çапах та хамăр палăртнă ĕçе вĕçне çитерессе, 
Нискасси ялĕнче ача-пăча площадки пуласса  эпир шанса 
тăратпăр, – терĕ ял тăрăхĕн пуçлăхĕ.

Р. ИЛЛАРИОНОВА.    

«Социаллă туризм» проект 
аслă ăрури, вăл шутра сывлăх 
енчен хевтесĕр çынсемпе тачă 
ĕçлеме май парать. Проект асăн-
нă категорири çынсен сывлăх-
не упрассипе, вĕсен канăвне 
тĕрĕс те усăллă йĕркелессипе, 
кăсăкланăвне анлăлатассипе, 
ĕçлеслĕх шайне ÿстерессипе 
тата ÿт-пĕве çамрăклатма пулă-
шассипе çыхăннă. 

Асăннă проект муркаш-
семшĕн те ют мар. Унта  хут-
шăнакансем питех те активлă 
та пуçаруллă  çынсем. Иртнĕ 
эрнере инвалидсен обще-
ствăлла организацийĕн рай-
онти уйрăмĕн  членĕсем (сăн 
ÿкерчĕкре) Турай ял тăрăхне 
çитсе килчĕç. Кунта илемлĕ 
вырăн сахал мар,  шыв-шурĕпе 
вăрманĕ кану валли питех те 
меллĕ. 

Хăнасене вырăнти ял 

тăрăхĕн пуçлăхĕ Евгений Ор-
лов кĕтсе илчĕ. Мероприя-
тие район администрацийĕн 
пуçлăхĕн çумĕ Лилия Тара-
сова, социаллă хÿтлĕх пайĕн 
ертÿçи Валентина Аникина 
хутшăнчĕç, обществăлла орга-
низаци ĕçĕ-хĕлĕпе паллашрĕç, 
çынсен шухăш-кăмăлне шута 

илчĕç.   
Канăва вырăнти культура ĕç-

ченĕсен пултарулăх ушкăнĕн 
концерчĕ уяв сĕмĕ кĕртрĕ. 
Çавăн пекех ветерансен Турай-
ри канашĕн ертÿçи тата инва-
лидсен обществăлла органи-
зацийĕн  çак тăрăхри  уйрăмĕн 
ертÿçи, хастар ветеран Роза Ни-

колаева хăйĕн сумлă юбилей-
не паллă турĕ. Çавна май ăна 
пысăк йыш ăшшăн саламларĕ.  

Çакăн пек йĕркепе иртрĕ 
инвалидсен организацийĕн 
черетлĕ мероприятийĕ Турай 
çĕрĕ çинче. 

Р. ИЛЛАРИОНОВА 
сăн ÿкерчĕкĕ. 

Турай =.р. ёшшён к.тсе илч.
Обществёлла организацисенче
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Ир.к =ук _ сунара ан тух
Кăçалхи июнь уйăхĕн пуçламăшĕн-

че район судĕнче Е. Лушникова суд 
председателĕ ертсе пынипе, Чăваш Ре-
спубликин Çут çанталăк ресурсĕсемпе 
экологи министерствин представителĕ 
Г. Исаков  истец  хутшăннипе судăн уçă 
ларăвĕнче асăннă министерствăн иск 
заявленине пăхса тухрĕç. Министер-
ство район судĕнчен  Г. гражданинран 
вăл чĕр чун тĕнчине сиен кÿнине  са-
плаштарма ыйтнă. 

Çак гражданин  «Тораевское» сунар 
лаптăкне ушкăнпа сунара тухнă.  «Вепрь» 
30 06 маркăллă карабинпа усă курса пĕр  
хир сыснин амине тытнă. Г. гражданин хăй-
ĕн саккунсăрла ĕçĕпе патшалăха 75 пин 
тенкĕ чухлĕ сиен кÿнĕ. Анчах та вăл су-

нар валли ирĕк çуккине шута илмен. Çап-
ла майпа саккун йĕркине пăсакан сунарçă 
янтă пурлăхлă пулма шут тытнă.   Çак факт 
тĕлĕшпе административлă майпа йĕркене 
пăсни  пирки  уйрăм ĕç пуçарнă. 

Г. гражданин саккуна пăсни кăна мар, вăл 
ответлăх пирки те пĕлменни курăнать. Ăна 
ку тĕлĕшри  яваплăх пирки, ĕçе пăхса ту-
хас вырăн тата вăхăт çинчен маларах пĕл-
тернĕ пулин те, вăл суд  ларăвне килмен. 
Хăй килейменни е килес те теменни пирки 
район судне пĕлтермен, çавăн пекех суд 
ларăвне ирттерессине куçарма та ыйтман.

Федерацин 2009 çулхи  209-ФЗ номерлĕ 
«Об охоте  и сохранении охотничьих ресур-
сов» саккунĕпе килĕшÿллĕн, сунара ятарлă 
ирĕкпе  кăна пурнăçлама юрать. Федера-

цин 1995 çулхи 52-ФЗ номерлĕ «О живот-
ном мире» саккунпа килĕшÿллĕн, саккуна 
пăсса тытнă чĕр чуна, унран хатĕрленĕ про-
дукцие, чĕр чуна тытнă хатĕре, вăл шутра 
транспорт хатĕрне, конфискацилеççĕ, ан-
чах та çакă сиен кÿнине саплаштарас йĕр-
кепе калăпăша пăрахăçлама е улăштарма 
ирĕк памасть.  

Суд ларăвĕ Г. гражданинран патшалăха 
сиен кÿнин саплаштарăвне 75  пин тенкĕ 
чухлĕ тата 2 450 тенкĕ патшалăх пошлини 
шыраса илме йышăннă. Çак факт йĕркене 
çирĕп пăхăнмалли пирки тепĕр хут аса ил-
терет.  Çут çанталăк пурлăхĕ патшалăх хÿт-
лĕхĕнче пулнине кашнин пĕлсе тăмалла. 

Район сучĕн пресс-служби.  

Паллă ĕнтĕ, çу кунĕсем – симĕс апат-
па туллин усă курса продукци ытларах 
илмелли чи лайăх вăхăт. Кунпа пĕрлех 
пĕрлешÿллĕ хуçалăхсенчи тата хресчен 
(фермер) хуçалăхĕсенчи выльăх-чĕрлĕх 
фермисене, ытти çурт-йĕре çитес хĕл 
кунĕсем валли хатĕрлессипе те шăпах 
паян çине тăрса ĕçлес пулать. Çавăн пе-
кех хĕл кунĕсем ăшă кăна мар, тутă та 
пулмалла. Çавăн чухне кăна выльăхсене 
витере тытса усранă тапхăрта та продук-
ци илесси чакмĕ. Апла пулсан çу кунĕсен 
мелĕсемпе усă курса выльăх апатне те 
кирлĕ чухлĕ янтăласа хăварма ĕлкĕрес 
пулать.

Ку тĕлĕшпе вырăнсенче лару-тăру мĕн-
лерех-ха? Çуллахи уяр кунсен пысăк май-
ĕсемпе туллин усă кураççĕ-и? Çак ыйту-
сем çине хурав тупас тĕллевпе çула тухрĕ 
те ĕнтĕ июлĕн 16-мĕшĕнче рейд бригади, 
«Свобода», «Герой», «Оринино» ял хуçалăх 
производство кооперативĕсенче, чикĕллĕ 
яваплăхлă «Бездна» обществăра, грант 
пулăшăвне илсе хăйсен фермер хуçалăхне 
аталантаракан Азис Давудов тата Андрей 
Сорокин патĕнче пулса курчĕ.

Пĕтĕмĕшле илес пулсан, çитсе курнă пĕр-
лешÿллĕ хуçалăхсемпе хресчен (фермер) 
хуçалăхĕсенче выльăхсене тăрантарассине 
япăх мар йĕркеленĕ. Мăйракаллă шултра 
выльăхсене улăх-çаранта кĕтсе çÿренипе 
пĕрлех симĕс курăк çулса та параççĕ. Ыт-
ларах çĕрте выльăхсен рационĕнче утă 
та, сенаж та, концентрат та пур. Çавна май 
сăвăм та пĕр ĕне пуçне куллен вăтамран 
16 – 17 килограмм шайĕнче. Паллă ĕнтĕ, 
вырма ĕçĕсем тытăниччен, апла пулсан фу-
ражлăх тырă пуличчен кăштах перекетлĕрех 
те пулма тивет. Апла пулин те апат енчен 

пĕтĕмĕшле лару-тăру япăх темелле мар.
Ытларах çĕрте акнă курăкпа улăх-çаран 

утине пĕрремĕш хут çулассине вĕçлесе пы-
раççĕ. Сенаж хывассипе тимлеççĕ. Çапах 
та яваплă ĕç çире кăлтăксемсĕр мар. Пĕри-
сем патĕнче траншейăри симĕс массăна 
пусăрăнтаракан трактор ванса кайнă, тепри-
сем патĕнче симĕс массăна çулакан трак-
тористăн ял çыннисен выльăхĕсен касăвне 
кĕтме кайма тивнĕ. Хаклă вăхăт çухалать. 
Çавăнпа та кун пек тĕслĕхсем вăхăтлăх 
пулăм кăна пуласса шанмалли çеç юлать.

Хуçалăхсенче хальхи вăхăтра 100-шер пуç 
выльăх вырнаçмалăх пысăк объектсем хута 
яма çăмăлах мар. Миллионшар тенкĕ укçа 
кирлĕ. Апла пулин те нимĕн те юсамасăр, ре-
конструкцилемесĕр, çĕннине тумасăр та май 
çук. Пурăнас тетĕн пулсан, малаллах пăхас 
пулать, ыранхи кун пирки те шухăшламалла. 
Çавăнпа та хуçалăхсенче паян хăйсен май-
ĕсем çине шанса юсав, реконструкци ĕçĕсене 
туса ирттерме пултарнине ырламалла кăна.

«Свобода» хуçалăхри Кашмашри сĕт 
ферминче ку енĕпе мал курăмлă ĕçлени 
палăрать. Çĕнĕрен сĕт блокĕ хатĕрлеме 
тытăннă. Оборудовани вырнаçтарас ĕçсем 
пыраççĕ. Кунтах выльăхсем тытмалли тепĕр 
çурта юсаса реконструкцилеме пуçланă. Ма-
лашне унта 120 пуç выльăха вырнаçтарма 
май пулĕ.

Малашлăха пăхса туса ирттерекен кун пек 
ĕçсене рейд бригади «Герой» хуçалăхра, 
«Бездна» обществăра та тĕл пулчĕ. Акă 
«Бездна» обществăра ĕнесен çĕнĕ сарайне 
иртнĕ çулхи кĕркунне кăна хута янă. Халĕ 
вара 250 пуç вăкăр самăртмалли тепĕр са-
райне реконструкцилеççĕ. Унта апат ва-
леçессине механизацилеме, тислĕк кăла-
рассине автоматла режимпа йĕркелеме 

палăртнă. Çулталăк вĕçлениччен выльăх 
пусса тирпейлемелли комплекс та хута яма 
пăхнă. Бетон сарса сенаж хывмалли çĕнĕ 
траншейăсем хатĕрлеççĕ.  

Çак çĕнĕлĕхсем пирки каласа панă май, 
общество директорĕн çумĕ Владимир Пе-
тров производствăна аталантарма ура хура-
кан самантсем пирки те чарăнчĕ. Выльăхсем 
тытса усрама пÿлĕмсем татах кирлĕ. Юна-
шарах çĕрĕ те пур ĕнтĕ. Ăна тасатса тир-
пейленĕ. Анчах та çĕр участокне общество 
харпăрлăхне илессипе чăрмавлă самантсем 
пурри пирки калать. Сăмах май, хресчен 
(фермер) хуçалăхĕн ертÿçи Андрей Соро-
кин та выльăхсене кĕтсе çÿреме улăх-çаран 
лаптăкне уйăрассипе йывăрлăхсем пуррине 
асăнчĕ.

Хуçалăхсен фермисенче витесемпе са-
райсенче дезинфекци ĕçĕсене туса иртте-
ресси, стенасене тулашĕнчен тата шалтан 
шуратасси те – паян туса ирттермелли ĕçсен 
шутĕнчех. Ку ĕçсене те çак кунсенчех туса 
ирттерме кирлине палăртрĕç рейд бригадин 
членĕсем хуçалăхсен фермисене çитсе кур-
нă май.

Рейд бригади:
Т. ПАВЛОВА, 

район администрацийĕн экономика 
тата АПК аталанăвĕн пайĕн 

тĕп эксперт специалисчĕ;
И. МИХАЙЛОВА, 

ăратлăх енĕпе ĕçлекен «Чувашское» 
ОАО Муркаш районĕнчи зоотехникĕ;

А. ФЕДОРОВА, 
районти выльăх чирĕсемпе кĕрешекен 

станцин ертсе пыракан 
ветеринари врачĕ;
В. ШАПОШНИКОВ, 

райхаçат сотрудникĕ.

Пурёнас текен малаллах пёхать
Фермёсенчи =у кун.сем Спорт

Александр – 
Раççей чемпионĕ

Июлĕн 13–17-мĕшĕсенче Шупашкар-
ти «Олимпийский» тĕп стадионта Раççей 
шайĕнчи пысăк спорт ăмăртăвĕсем иртрĕç: 
хусканусем тăвассипе хевтесĕр çăмăл ат-
летсен тата куç курманнипе аптăракан спор-
тсменсен Раççей чемпионачĕсем, çавăн 
пекех – ăс-тăн тĕлĕшĕнчи кăлтăк пуррисен 
Раççейĕн çăмăл атлетика кубокĕ.

Çак ăмăртусене çĕршыври 50 регионти 
500 ытла спортсмен хутшăннă. Вăл шутра 
– пирĕн ентешсем те.

Куç курман спортсменсен йышĕнче Мур-
каш спортсменĕ – тĕнче класлă спорт ма-
стерĕ Александр Николаев 5 км чупса ыл-
тăн çĕнсе илме пултарнă. Ăмăртăвăн 10 км 
дистанцире те пирĕн хастар ентеш мала 
тухма пултарнă. 

Палăртмалла, вăл классификаци тăрăх 
Т-11 ушкăнра (пачах та курманнисен 
йышĕнче) ăмăртнă. Кун пек спортсменсе-
не çул тăршшĕпех юнашар ятарлă çынсем 
асăрхаса пыраççĕ.

ГТО фестивалĕ
Июлĕн 17-мĕшĕнче Çĕрпÿ хулинче пĕтĕм 

Раççейри «ГТО» физкультура-спорт ком-
плексĕн çуллахи фестивалĕн республика 
тапхăрĕ иртнĕ. Унта муниципалитет та-
пхăрĕнче лайăх кăтартусем тума пултарнă, 
шкулта вĕренекен 11–15 çулти ачасем хут-
шăннă.

Муркашран та ГТО фестивальне 5 ача 
хутшăннă: çул ÿсĕмне кура тăваттăшĕ – 
виççĕмĕш ступень ушкăнĕнче, пĕри – тăват-
тăмĕш ступень ушкăнĕнче. Муркашсем фе-
стивальтен япăх мар кăтартусемпе таврăннă.

Футболистсем 
вăй виçеççĕ

Районта футбол турнирĕ пырать. Район 
администрацийĕн физкультурăпа спорт сек-
торĕн ертÿçи Игорь Гурьев пĕлтернĕ тăрăх, 
ăмăртусем массăллă иртеççĕ. 

– Малтанах сакăр команда заявка тăра-
трĕ, халĕ, «Муркаш» команда заявкăна 
каялла илнĕрен, çиччĕшĕ вăйăсене икĕ 
ушкăнра хутшăнаççĕ. Пĕрремĕш ушкăнра 
– Мăн Сĕнтĕр ял тăрăхĕнчи команда, 
Йÿçкасси ял тăрăхĕнчи «Ударник», Уйкас 
Янасал ял тăрăхĕнчи «Ильича» тата Юнкă 
ял тăрăхĕнчи «Юнкă» команда. Иккĕмĕш 
ушкăнра «Ярапай», «Оринин» тата Моска-
касси ял тăрăхĕнчи «МетПласт», – палăр-
трĕ вăл.

Паян икĕ ушкăнран та чи вăйлă икĕ ко-
манда çурма финала тухассишĕн вăй виçет. 
Ыран вара хире-хирĕçле вăйăсем иртмелле.

Н. НИКОЛАЕВА.

Район суд.нчен

(Вĕçĕ. Пуçл.1-мĕш стр).

– Нумаях юлман. 1000 тоннăна яхăн вырнаçакан ку траншейăна паян 
тултарса пĕтерес шухăшлă, – каласа параççĕ вĕсем.

Механизаторĕсем опытлăскерсем. Шанса панă техникăна пĕлсе ты-
таççĕ, тухăçлă ĕçлеттереççĕ. Хуçалăх ертÿçи Павел Ефимов та механи-
заторсен ĕçĕпе кăмăллă.

Эдуард Алексеев вара (сăн ÿкерчĕкре) хирте люцерна çулать. Пĕрле-
хи ĕç ăнăçлăхĕ вăл хăйĕн агрегатне епле ĕçлеттернинчен те килет. Çак-
на лайăх ăнланать механизатор. Çавăнпа та уяр кунăн пĕр саманчĕ те 
усăсăр ан ирттĕр тесе тимлет.

 – Çанталăк уяр та ăшă тăрать. Нÿрĕкĕ çитет. Унччен çулнă лаптăксен-
че каю курăкĕ те ÿссе кайрĕ ĕнтĕ. Акă çывăх вăхăтрах нумай çул ÿсекен 
курăксене иккĕмĕш хут та çулма пуçăнăпăр, – хăйĕн шухăшне пытармарĕ 
вăл.

Апла пулсан «симĕс ĕç çи» хуçалăхра – чи хĕрÿ тапхăрта. Курăксене 
иккĕмĕш хут çулнипе те хĕрÿ тапхăр хуçалăхра вĕçленмест-ха. Меха-
низаторсен вырма ĕçĕсене кÿлĕнмелле пулать. Хирти тырă кунран-кун 
саралса пырать. Вырма ĕçĕсем инçере мар. Яваплă çак хĕрÿ ĕç çире 
те механизаторсем яваплăха туйса тăрăшасса, мĕн акса ÿстернине пĕр-
лешÿллĕ хуçалăхра пахалăхлă та çухатусемсĕр пухса кĕртессе шанас 
килет.

В. ШАПОШНИКОВ.

Пĕрлешÿллĕ хуçалăхсенче

Апат çителĕклĕ пулĕ

Федераци налук службин официаллă 
сайтĕнче «Налоговое уведомление фи-
зических лиц – 2019» ятпа промо-стра-
ница (пай) вырнаçтарнă. Кунта çынсем 
час-часах паракан ыйтусем çине хурав 
тупма меллĕ: налук уведомленийĕ, уй-
рăм çынсенчен пурлăх налукĕ илессинчи 
2019 çулхи тĕп çĕнĕлĕхсем, çăмăллăх-
семпе усă курасси, налук уведомленине 
илмен пулсан мĕн тумалли пирки.

Çавна палăртса хăварасшăн. Налук став-
кисене тата çăмăллăхсене (вăл шутра налук 
базинчен шутласа палăртакан налук вы-
четне те) тĕрлĕ шайри нормативлă право 
акчĕсемпе килĕшÿллĕн çирĕплетеççĕ:

 – транспорт  налукĕ енĕпе: Раççей Фе-
дерацийĕн Налук кодексĕпе тата транспорт 
вырнаçнă вырăнти субъект саккунĕсемпе;

 – уйрăм çынсенчен илекен çĕр налукĕ 
тата пурлăх налукĕ енĕпе: Раççей Федера-
цийĕн Налук кодексĕн 31 тата 32 пайĕсемпе 
тата куçман пурлăх вырнаçнă вырăнти муни-
ципалитет  йĕркеленĕвĕсен халăх суйлакан 
органĕсен нормативлă право акчĕсемпе.

С. БЕЛОВА,
РФ налук службин Чăваш Республи-

кинчи районсем хушшинчи 8-мĕш 
номерлĕ инспекцийĕн пуçлăхĕн çумĕ.

Налук инспекций.нче

Промо-
страницёпа 
паллашёр
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ОбъявленияАсёрхаттару

Ачёра п.ччен ан хёварёр

Çул çитменнисемпе ĕçлекен тата 
вĕсен прависене хÿтĕлекен районти 
комисси ашшĕ-амăшĕн ачине пĕччен 

хăвармалла маррине, хăрушсăрлăх 
правилисене пăхăнмаллине, ответлăха 
туймаллине асăрхаттарать.

2019 çулта ку таранччен пирĕн район-
та икĕ ача вилчĕ: пĕри – шывра путса, 
тепри – çул-йĕр çинчи инкекре. 

Çавăн пекех пĕчĕк ачасем эмел пре-
парачĕсемпе наркăмăшланнă икĕ факт 
пулнă. Иккĕшĕнче те ачасене ашшĕ-
амăшĕ пĕччен хăварнă. Юрать ачисем 
эмел тÿмисене çинине ашшĕ-амăшĕ 
вăхăтра асăрхаса медицина пулăшăвне 
чĕннĕ.

Ачасем, вĕсене никам та асăрхаман 
чухне, чÿречерен тухса ÿкнĕ фактсем те  
республикăра пулнă. 

Žкĕтлесех ыйтатпăр: ашшĕ-
амăшĕсем, хăвăр ачăра пĕччен ан 
хăварăр. Инкек ан пултăр тесен, ачасем 
вăхăта мĕнле ирттернине тата вĕсем 
ăçта пулнине контрольлесех тăрăр.

Çул çитменнисемпе ĕçлекен тата 
вĕсен прависене хÿтĕлекен 

районти комисси.

КУПЛЮ / ТУЯНАТÁП

КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК: 
ЛОШАДЕЙ: ОВЕЦ? ДОРОГО? Старых: 
молодых в любом состоянии и вы-
нужденный забой? Тел? 8-905-197-61-66?                                                                                                                                 
                                                                                      6-10?

* * *
КУПЛЮ%  КОРОВ на мясо* БЫЧ-

КОВ от 10 дней до 500 кг* ТЕ-
ЛОК? Тел? 8-937-951-19-03?     21-33?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: ТЕЛОК: БЫЧКОВ  от 

1 месяца и ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ? 
ДОРОГО? Тел? 8-961-345-77-89?     21-33? 

* * *
КУПЛЮ БЫЧКОВ от месяца до 600 

кг? КОРОВ? ТЕЛОК? ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ЗАБОЙ? Тел? 8-937-952-33-80?   2-5?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ от 

месяца на откорм? ДОРОГО? 
Тел? 8-937-391-23-33?           2-5?

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

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

Куплю бычков: телок: коров? Цена до-
говорная? Тел? 8-987-663-42-00?        3-10?

* * *
,НЕ: ВЁКЁР: ТЫНА ПЁРУСЕМ: СУРЁХСЕМ 

ТУЯНАТПЁР?  Тел? 8-905-341-69-25?                    2-10?
* * *

Куплю дорого быков: телок: те-
лят молочных: овец и баранов? Тел? 
8-905-343-46-23?                                1-15?

* * *
Куплю металлолом: листы: жестян-

ку: холодильники: газ? плиты: котлы: 
автомобили легковые: грузовые? 
Делаем справку об утилизации? Тел? 
8-903-359-95-54: 8-927-844-81-14?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК до 

800 кг: ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ? Тел? 
8-927-851-27-77?                                 1-5?

* * *
КУПЛЮ% бычков от 1 месяца до 600 

кг: коров старых и молодых на мясо: 
больной скот? Дорого? Тел? 8-937-379-
90-01?                                                       1-13?

Продаем бычков (молодняк)? Доставка? Тел? 8-987-
126-30-07?                                                                                  5-15? 

* * *
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.                                                                              2-5.

* * *
ИП Налимов: монтаж систем отопления: водоснаб-

жения: канализации* замена: установка газовых котлов 
и насосов? Установка: замена дымоходов? ПРОДАЮ ГА-
ЗОВЫЕ КОТЛЫ: СЧЕТЧИКИ и др? Обращаться% с? Мор-
гауши: здание бани: 2 этаж? Тел? 8-905-345-93-19?  8-10?

* * *
Производим и реализуем клумбы металлические, 

евроштакетник, узоры на забор, всё для кровли и фаса-
да: профнастил, коньки, ветровики, капельники, окон-
ные откосы и отливы, металлический сайдинг. Любой 
профиль по вашему эскизу. Низкие цены, высокое ка-
чество. Адрес: с. Моргауши, ул. Красная площадь, д. 10 
(на террит. АЗС NOKTA) 8 903 064 5009.

* * *
Песок:    щебень,    гравмасса, бой кир-

пича, асфальтная крошка. Доставка? Тел? 
8-927-857-21-33: 8-937-393-37-07?       26-62?

* * *
Ремонт стиральных машин-автоматов? Каче-

ственно? Гарантия? Выкуп стиральных машин-ав-
томатов? Тел? 38-58-45: 8-927-668-58-45?   7-10?

* * *
ФУНДАМЕНТ, КИРПИЧНАЯ КЛАДКА, КРОВЛЯ 

любой сложности? Проект: смета? Продаем бетон: 
кирпич: профнастил: металлочерепицу со скидкой? 
Тел? 8-937-397-08-71?                                                   1-10? 

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

сутатпёр? Нумай илекенсене ле=сех паратпёр? Тел? 
8-937-395-16-03:  8-906-130-82-51?                                             2-10?

* * *
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.    

2-5.
* * *

Продается 2-хкомн? квартира пл? 47 кв? м в с? Мор-
гауши: ул? Парковая? 2 балкона? Тел? 8-937-395-97-58?

* * *
Продаю бройлеров: уток: гусят: мулардов с достав-

кой? Тел? 8-909-300-08-18?                                                  1-2? 
* * *

С.т нумай паракан сумалли качака ик. уйёхри пу-
теккисемпе п.рле сутатпёр? Тел? 8-908-308-27-30? 

* * *
Сдается однокомн? квартира на длительный срок в 

с? Моргауши? Тел? 8-908-306-02-99?
* * *

4 пёруланё сумалли х.рл. .не сутатёп? Тел? 8-917-
673-87-54?

* * *
Сентябрь в.=.нче пилл.км.ш пёруламалли х.рл.-

шурё т.сл. .не сутатпёр? Тел? 8-906-130-14-74?
* * *

Продаю керамблоки _ 500 штук: дубовые доски 
_ 4 м: оконные блоки _ 3 шт? Цена договорная? Тел? 
8-937-370-78-39? 

* * *
Военный специалист с большим опытом работы 

по аккумуляторам: разряжаю, заряжаю, провожу 
КТЦ, снимаю сульфатацию. Гарантия. Тел. 62-5-83, 
8-967-794-08-42. 

* * *
5 =улхи лаша сутатёп? Хак. кала=са татёлнё тёрёх? 

Тел? 8-903-379-10-10? 

2-3.

В ООО «Полиэтиленовые трубы» 
требуются операторы экструдеров 
и специалист отдела  технического 
контроля. Тел. 8(83541) 69-3-43.  1-3.

* * *
Требуются рабочие на уборку карто-

феля в Нижегородскую область. Вахта 
25 дней. Тел. 8-908-728-54-73.            3-5.

* * *
Требуется водитель категории B,C,D. 

Тел. 8-960-302-83-49, Евгений. 2-2.                          
* * *

Требуются рабочие на уборку карто-
феля в Н. Новгород. Тел. 8-908-723-74-
73.                                                                      2-7.

РАБОТА / ĔÇ
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Коллектив МУП ЖКХ «Моргауш-
ское» выражает глубокое соболез-
нование оператору котельной Са-
довникову С.Т. и бывшему главному 
бухгалтеру Садовниковой Ф.Н. по по-
воду смерти матери и свекрови 

САДОВНИКОВОЙ 
Евросинии Викторовны.

 СЫВАТНĂШĂН ТАВАХ
Апрель уйăхĕнче эпĕ йывăр амантăм (халĕ ручка тытса çыракан пултăм). Çийĕнчех 

мана васкавлă пулăшу ĕçченĕсем больницăна илсе кайса рентген тăратнă хыççăн 
хирурги уйрăмне вырнаçтарчĕç. Майĕпен, пĕчĕккĕн сывалса пытăм. Эпĕ Леонид 
Николаевич Андреева, хирурги уйрăмĕнчи, реанимацинчи, васкавлă пулăшăвăн 
пур ĕçченне, Н. А. Ершова врача (вăл мана амăшне пăхнă пекех пăхрĕ) вĕсен çе-
пĕç чĕлхишĕн, ырă кăмăлĕшĕн питĕ пысăк тав сăмахĕ калатăп. Ахальтен каламаççĕ 
ырă сăмах эмелсĕрех сыватать тесе. Сире эпĕ пурне те ырă сунса çирĕп сывлăх, 
вăрăм кун-çул сунатăп. Ĕçре сирĕн ăнăçусем пулччăр, çемьере килĕшÿ хуçалантăр, 
шанчăклă юлташсем яланах юнашар пулни ĕçлеме хавхалантартăр. 

А.Ф. Анисимова.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васильевым Сер-

геем Ивановичем, г.Чебоксары, ул.Водопрово-
дная, д.20, пом.№5. gipozem.cheb@gmail.com, 
тел.89276671782, номер регистрации в государ-
ственном реестре кадастровых инженеров – 39017,  
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка  с ка-
дастровым  номером  21:17:071701:233 располо-
женный  в  ННСТ «Березка»(участок  №224), Чу-
вашская Республика, Моргаушский район.

Заказчиком кадастровых работ является  Вачаева 
Татьяна Михайловна, проживающая в г.Чебоксары, 
пр-т 9-й Пятилетки, д.28/39, кв.48,  с.т.89176713585.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Чувашская Республика, Моргаушский рай-
он, ННСТ «Березка», участок №224  в 10.00 часов 
21 августа 2019 года. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Водопро-
водная, д.20, пом.№5.

Требование о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана принимаются с 20 июля по 21 ав-
густа 2019 года.

Кадастровые номера смежных земельных участ-
ков 21:17:071701:234 и 21:17:071701 с правообла-
дателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ земельного участка с кадастровым  
номером  21:17:071701:233.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе  необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Красновым А.В., адрес: ЧР, г.Чебоксары, ул.Университетская, д.22, кв.45, 
е-mail: apxxxahrejijiji@rambler.ru, т.: 8-919-661-63-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность–29594, выполняются кадастровые работы по межеванию 
земельного участка с К№ 21:17:020303:2, расположенный по адресу: Чувашская Республика, район Мор-
гаушский, с/пос Ильинское, д.Тренькино, ул.Центральная, д.2.

Заказчик кадастровых работ: Бычкова Н.Ю., адрес регистрации: Чувашская Республика, г.Чебоксары, 
пр.Ленина, д.21, кв.53.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Чувашская Респу-
блика, г.Чебоксары, ул.Гагарина, д.53, корп.1, офис №13, ООО «Техплан» - 26 августа 2019г.  в 10.00 ч.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республи-
ка, г.Чебоксары, ул.Гагарина, д.53, корп.1, офис №13, ООО «Техплан».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются  с  22 июля 
2019г. по 26 августа 2019г. по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Гагарина, д.53, корп.1, офис 
№13, ООО «Техплан».

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать: ЗУ с К№ 21:17:020303:39, располо-
женный по адресу: Чувашская Республика, район Моргаушский, с/пос Ильинское, д.Тренькино, ул.Цен-
тральная, д.4; ЗУ с К№ 21:17:000000:13, установленный относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика, р-н Моргаушский, с/пос Ильинское.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ултавçăпа калаçнă
Мăн Сĕнтĕрте пурăнакан хĕрарăм патне палламан çын шăнкăравласа хăй Перекет 

банкĕн сотрудникĕ пулнине пĕлтернĕ. Хĕрарăма, унăн счечĕ çинчен ултавçăсем укçа 
вăрлама ан пултарччăр тесе, банк карттипе хăш-пĕр операци туса ирттермеллине 
каланă. 

Телефонпа калаçаканĕ хăй ултавçă пулнине, шел пулин те, хĕрарăм чухласа илей-
мен. Çапла хăйĕн карттин даннăйĕсене пĕлтернĕ. Ултавçă вара счет çинче пулнă 4 
пин ытла тенке самантрах вăрланă. Хальлĕхе ку преступление уçса пама май кил-
мен-ха.

Хаçатра кун пек тĕслĕхсем пирки тăтăшах çырса пĕлтеретпĕр, асăрхаттаратпăр. 
Апла пулин те тимлĕхе çухатакансем пур-ха.

Бомжсем мар, «белкăсем» пурăннă 
Шалти ĕçсен пайне Ильинка ял тăрăхĕнчи пĕр арçын шăнкăравланă. Вăл хăй патне 

тепĕр арçын пулăшу ыйтса шăнкăравланине пĕлтернĕ: икĕ бомжа ниепле те кăларса 
яраймасть иккен килĕнчен. 

Лару-тăрăва вырăна тухса тишкерсен акă мĕн палăрнă: арçын патне бомжсем мар, 
хăй чĕлхипе каласан, «белкăсем» килнĕ темелле. Куçа темĕн те пĕр курăнма пуçлич-
ченех эрех ĕçнĕ арçын пĕлĕшĕнчен пулăшу ыйтнă пулсан, самаях хăранă курăнать.

«Мопедпа кăна тухнă»
Эп машинăпа мар, мопедпа кăна тухнă тесе тÿрре тухма шутланă пулас Ярославка 

урамĕ тăрăх ярăннă ÿсĕр арçын. 
Кун пек вăл унччен те инспекторсен аллине çакланнă. Нумаях пулмасть миравай 

судья йышăнăвĕпе те ăна РФ КоАП-ĕн 12.8 статйин 3 пайĕнче пăхса хунă йĕркене 
пăснăшăн айăпланă. Анчах вăтăртан иртсен те тăн кĕмест иккен.

«Хаваслă» пурăнатпăр
Эрех ĕçмесен пурăннăн та туйăнмасть-ши хăшĕсене? Хуравне пама йывăртарах. 

Çапах та лăпкă пурăнма килĕштерменнисем – вăй питти арçынсемпе хĕрарăмсем 
сахал мар.

Акă шалти ĕçсен пайне Кĕракаçри пĕр хĕрарăм шăнкăравласа ÿсĕр ывăлĕ хар-
кашма чарăнманнине пĕлтернĕ, полицейскисене пыма ыйтнă. Çĕмĕртлĕх Чемейри 
тепĕр хĕрарăм ÿсĕр ывăлĕн куçне тем те пĕр курăнма пуçланăран хăйĕн пурнăçĕпе 
сывлăхĕшĕн хăранине шăнкăравласа пĕлтернĕ. Нискассинчи хĕрарăм вара ÿсĕр 
хĕрĕ килти кроликсене сутма тытăннине хыпарланă, пулăшу ыйтнă.

Çапла, паллă эстрада артисчĕ каланă пек, «хаваслă» пурăнатпăр...
Пичете РФ Шалти ĕçсен министерствин Муркаш районĕнчи пайĕн 

материалĕсем тăрăх хатĕрленĕ.

Объявления



«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 
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+]
22.55  Т/с «Доктор Рихтер» 
[16+]
1.10 Т/с «Московская борзая» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детек-
тив» [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 Вести. Интервью 
(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 Боевик «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+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]
3.50 «Их нравы» [16+]

НТРК
05.00  «Кулăш кустăрми 
çĕнĕлле» (16+) 
08.00  «Çунатлă çамрăклăх 
кĕвви». Уяв концерчĕ (12+) 
10.30  «Вектор комфорта» 
(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  «Бухты-барахты» (6+) 
13.30  «Ылтăн çÿпçерен» 
(12+) 
14.00,  16.00,  20.00, 23.00 
«Республика». Информаци-
онная программа (12+)
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «След в истории» 
(12+) 
 15.05  «Зверская работа». 
Документальный фильм (16+) 
 16.05  «Гении и злодеи. Ма-
тильда Кшесинская» (16+) 
16.30  «Женская консульта-
ция». Сериал (16+) 
17.30  «Следователь Прота-
сов». Многосерийный фильм 
(16+) 
18.30  «Республика в дета-
лях» (6+) 
19.30  «Время вкуса» (12+) 
20.30  «Акилбупсер» (12+) 
21.00  «Юратупа кăвакар-
чăнсем». 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, 1.05, 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  «Камера. Мотор. Стра-
на»  [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+]
4.05 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 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 Боевик «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+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45  Т/с «Паутина» [16+]
3.40  «Таинственная Россия» 
[16+]

НТРК
05.00,  13.00, 15.00, 19.00, 
00.00 «Республика». Хыпарсен 
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  «Юратупа кăвакарчăн-
сем». Чăвашла куçарнă фильм 
(12+) 
09.00  «Республика в деталях» 
(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 деталях» 
(6+) 
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «След в истории» (12+) 
15.05  «Зверская работа». 
Документальный фильм (16+) 
16.05  «Легенды мирового 
кино. Михаил Пуговкин» (16+)
16.30  «Женская консульта-
ция». Сериал (16+) 
17.30  «Следователь Прота-
сов». Многосерийный фильм 
(16+) 
18.30  «Республика в деталях» 
(12+) 
19.30  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
20.30  «Цифровой код» (12+) 
21.00  «Эп те пулăп телейлĕ». 
Елена Османова пултарулăх 
каçĕ (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, 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 «Двое против смерти» 
[12+]
23.30 «Звезды под гипнозом» 
[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+]
3.20 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, 3-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»
4.30, 5.10 Боевик «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+]
23.00  Т/с «Свидетели» [16+]
0.45  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  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
06.00,  14.00, 16.00, 20.00, 23.00 
«Республика». Информацион-
ная программа (12+)
06.30  «Цифровой код» (12+) 
07.00  «Эп те пулăп телейлĕ». 
Елена Османова пултарулăх 
каçĕ (12+) 
09.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
09.30  «Чул чечек». Чăвашла 
куçарнă фильм (12+)  
11.00  «Битва ресторанов» 
(16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм 
(16+) 
13.05  «Бухты-барахты» (6+) 
13.30  «Республика в деталях» 
(6+) 
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «След в истории» (12+) 
15.05  «Зверская работа». 
Документальный фильм (16+) 
16.05  «Гении и злодеи. Васи-
лий Верещагин» (12+) 
16.30  «Женская консульта-
ция». Многосерийный фильм 
(16+) 
17.30  «Следователь Прота-
сов». Многосерийный фильм 
(16+) 
18.30  «Республика в деталях» 
(12+) 
19.30  «Литература тĕпелĕ» 
(12+) 
20.30  «Время здоровья» (12+) 
21.30  «Юхха». Драма (16+)
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 «Двое против смерти» 
[12+]
23.30  «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 «На ночь глядя» [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 Ко дню сотрудников орга-
нов следствия  РФ  «Профес-
сия - следователь» [16+]
23.55 Т/с «Московская борзая» 
[12+]
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)
9.25-9.55 «Наше будущее в 
дружбе». Видеофильм (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,  5.15 Боевик «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+]
23.00 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». 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  «Время здоровья» (12+) 
07.30  «Юхха». Драма (16+)
09.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
09.30  «По щучьему велению». 
Мульфильм (6+) 
10.30  «След в истории» (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. 
Грегори Пек» (12+) 
16.30  «Женская консультация». 
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  «Рия». Илемлĕ фильм 
(16+) 
23.30  «Вектор комфорта» (12+)
00.30  «Вариант «Омега». (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  «Ингмар Бергман» [16+]
1.10 Х/ф «Патерсон» [16+]
3.35 «Про любовь» [16+]
4.20 «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 Т/с «Рая знает все!» [16+]
23.00 Х/ф «Золотце» (2017) 
[12+]
3.25  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 «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»
4.40 «Их нравы» [0+]
5.15 Боевик «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+]
23.00 Х/ф «Свидетели» [16+]
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.30 Т/с «Паутина» [16+]

НТРК 
05.00,  13.00, 15.00, 19.00, 
00.00 «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Вектор комфорта»
 (12+) 
06.00,  14.00, 16.00, 20.00,  
23.00 «Республика». Информа-
ционная программа (12+)
06.30  «Жизнь в движении» 
(12+) 
07.00  «Рия». Илемлĕ фильм 
(16+) 
09.00  «Мăшăр пултăр 
юнашар». Иван Архиповăн 
пултарулăх каçĕ (12+) 
10.30  «След в истории» (12+) 
11.00  «Битва ресторанов» 
(16+) 
12.00  «Спальный район». Мно-
госерийный 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». Докумен-
тальный 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+) 
19.30  «Кил ăшши» (12+) 
20.30  «Ман юрлас килет». 
Светлана Печникова пулта-
рулăх каçĕ (16+) 
23.30  «Кил ăшши» (12+) 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+]
6.10 «Арктика. Выбор сме-
лых» [12+]
7.15 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.00 Х/ф «Два Федора» [0+]

09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Премьера. К 90-летию 
Василия Шукшина «Душе 
нужен праздник» [12+]
11.15 «В гости по утрам» 
[16+]
12.15 Х/ф «Калина красная» 
[12+]
14.20 Х/ф «Печки - лавочки» 
[0+]
16.20 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым [16+]
18.00  «Кто хочет стать мил-
лионером?» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «Своя колея» [16+]
1.00 Х/ф «Будь круче!» [16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» 
[16+]

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббо-
та» [16+]
08.15 «По секрету всему 
свету» [16+]
08.40 Местное время. Суб-
бота [12+]
09.20 «Пятеро на одного» 
[16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00, 14.00, 20.00  Вести 
[16+]
11.20 Вести. Местное время 
[16+]
11.40 «Смеяться разрешает-
ся» [16+]
14.20, 20.30 Т/с  «Дом у боль-
шой реки» [12+]
0.55 Х/ф «Испытание верно-
стью» (2012) [12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА  «РОССИЯ 1»

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

«НТВ»
5.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину» [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» [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+]
23.25 «Ты не поверишь!» 
[16+]
0.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Василий Уриевский 
[16+]
1.15 «Фоменко фейк» [16+]
1.35 Т/с «Паутина» [0+]

НТРК
05.00  «Республика». Хыпар-
сен кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Кил ăшши» (12+) 
06.00  «Республика». Инфор-
мационная программа (12+)
06.30, 2.30  «Ман юрлас 
килет». Светлана Печникова 
пултарулăх каçĕ (16+) 
09.00  «Жизнь в движении» 
(12+) 
09.30  «Маша и медведь» 
(6+)
10.00  «Хурлăхлă хурама сас-
си». Икĕ пайлă драма (12+) 
13.00  «Гюльчетай-2». Много-
серийный фильм (16+) 
15.00  «Диана и звезды чу-
вашской эстрады». Концерт 
(16+) 
18.00  «Самана» (12+)  
19.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
19.30  «Эс ман чунра (Пихам-
пар чунĕ манра)». Икĕ пайлă 
мюзикл (12+)
22.00  «Земляки» (16+) 
23.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
23.30  «Учим чувашский» 
(12+) 
00.00  «Повелители». Доку-
ментальный фильм (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 6.10 Х/ф «Коман-
дир счастливой «Щуки» 
[12+]
06.00, 10.00 Новости 
[16+]
07.00, 10.10 День Воен-
но-морского флота РФ. 
Праздничный канал 
[16+]
11.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ  [16+]
12.35 «Цари океанов» 
[12+]
13.40 Х/ф  «72 метра»  
[12+]
16.30 «КВН». Пре-
мьер-лига [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.50 Т/с  «Лучше, чем 
люди» [16+]
23.50  Комедия «Моя 
семья тебя уже обожает» 
[16+]
1.25  Х/ф «И Бог создал 
женщину» [12+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» 
[16+]

«РОССИЯ 1»
5.05 Х/ф «Приказано 
женить» (2011) [12+]
7.20 «Семейные канику-
лы» [16+]
07.30 «Смехопанорама» 
[16+]
08.00 «Утренняя почта» 
[16+]
08.40 Местное время. 
Воскресенье [16+]
09.20 Ко Дню Воен-
но-морского флота 
«Затерянные в Балтике» 
[12+]
10.10 «Сто к одному» 
[16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.20 Т/с «Впереди 
день» [12+]
22.00  «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» [12+]
1.00  Х/ф «Огненная 
кругосветка» [12+]
2.00 Х/ф «Первый после 
Бога» (2005) [12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА  «РОССИЯ 1»
08.40-09.20 Местное 
время. Воскресенье.

«НТВ»
4.30 Боевик «Кодекс 
чести» [16+]
4.50 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» [6+]
6.10 Х/ф «Высота» [0+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» [16+]
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
[12+]
10.20 «Первая переда-
ча» [16+]
11.00 «Чудо техники» 
[12+]
11.50 «Дачный ответ» 
[0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.00 «Секрет на милли-
он»  [16+]
16.20 «Следствие 
вели...» [16+]
19.40 Детектив «Пес» 
[16+]
23.40 Х/ф «Параграф 
78» [16+]
1.30 Т/с  «Паутина» [16+]

НТРК
05.00  «Диана и звезды 
чувашской эстрады». 
Концерт (16+) 
08.00  «Новгород госпо-
дин çинчен калани». 
Чăвашла куçарнă фильм 
(12+)   
10.00  «Ырă кăмăлпа» 
(12+) 
10.30  «Эс ман чунра 
(Пихампар чунĕ манра)». 
Икĕ пайлă мюзикл (12+)
13.00  «Гюльчетай-2». 
Многосерийный фильм 
(16+) 
15.00  «Я люблю тебя, 
жизнь». Юбилейный 
вечер Станислава Кон-
дратьева. (12+)  
18.00  «Эсĕ кайрăн та...». 
Драма (12+)  
20.00  «Родники России - 
2019» (12+)
01.00  «Аваллăх ахрăмĕ» 
(12+)
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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.?
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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.                                                                   19-20.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       3-46?

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66?    2-24?

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. 7-10. 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.   13-14.

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.                             1-10. 

ЦИФРОВЫЕ АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. 
ТЕЛЕКАРТА. Установка? Ремонт? Обмен? 
Тел? 8-937-388-80-44?                                   9-10?

Кольца колодезные, 
замковые? Бурение? 

Недорого? 
Тел? 8-903-379-09-01?     2-10?

ПРОДАЮ: ПЕСОК, ОПГС 
(ГРАВМАССА), ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
КЕРАМЗИТ и другое? ДОСТАВ-
КА из с? МОРГАУШИ?   НЕДОРОГО? 
Тел? 8-927-862-42-44?                           4-10?

ОКНА, ДВЕРИ.
Кредит, рассрочка.

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

ЭКОВАТА. Утепление стен, 
полов, перекрытий, мансард. 
Быстро. Качественно. Недорого.                                      
Тел. 8-961345-78-02.                  6-10.

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?                                      5-10?

   «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       3-4? 

ДОСТАВКА 
1000

рублей

3-8?

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,  
ОКНА, ДВЕРИ. 

Тел. 8-961-346-56-76.              9-10.

БЕТОН,  РАСТВОР
всех марок,  

доставка
Тел.  8-927-668-84-40.   9-22. 

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

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

Тел. 8-987-579-25-33.  6-10. 

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

материалов.
М/черепица, профнастил, 
сайдинг по низким ценам.
Тел. 8-961-345-78-02.      6-10. 

 Воротынский мясокомбинат закупает: 
бычков, телок, коров, телят. Цена договорная. 
Приезжаем сами. Тел. 8-905-193-31-74.                3-10.

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

                                                                     3-10.

6-10.

3-5.

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.               3-10.

2-5?

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов,

 чердаков и мансард 
ЭКОВАТОЙ и ПЕНОИЗОЛОМ.     

Тел. 8-919-669-16-66.     2-12.

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?                                                    8-20?

* * *
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?   8-10?

* * *
Фундамент, кирпичная 

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

* * *
Бурение колодцев пазовыми 

кольцами. Тел. 8-960-306-19-72.                                                                                                                                 
                                                                   3-5.

Продаю% песок, 
бой кирпича, 
гравмассу, ще-
бень, торф. До-
ставка? 8-996-949-
09-54?                 20-20?

                              * * *
Продаю% бетон М200: цемент: керамблоки: 

пеноблоки? Кирпич% облицовочный: рядовой: 
печной: силикатный (красный: желтый: корич-
невый и т?д?)? Есть с узорами? Металлопро-
кат% профили: уголки: квадрат: трубы: швел-
лера* профнастил? Тел? 8-927-667-83-78?  3-7?

* * *
ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ: СВАРНОЙ 

СЕТКИ: ПРОФНАСТИЛА: ЕВРОШТАКЕТНИКА? 
ВОРОТА: КАЛИТКИ: НАВЕСЫ: КОЗЫРЬКИ? 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАБРОШЕННЫХ  УЧАСТ-
КОВ? ПЕНСИОНЕРАМ _ СКИДКИ? Тел? 8-937-942-
87-85?                                                                                   3-15?               

ПРОДАЮ: гравмас-
су, песок, бой кирпича, 
щебень, торф. Достав-
ка? Тел? 8-905-028-22-25?   

9-10?

Продаю: Песок. Гравмассу. Навоз. Чернозем. 
Грунт. Гравий. Щебень. Бой кирпича? Доставка до 
15 тонн? Недорого?Тел? 8-905-198-63-88?                          7-11?

* * *
ПРОДАЮ: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 

Доставка? Недорого? Тел? 8-927-850-29-08?    5-6?
* * *

Песок:    щебень,    гравмасса, бой кирпича, ас-
фальтная крошка. Доставка? Тел? 8-917-675-35-75?     3-6?

* * *
Песок: гравмасса (ОПГС): щебень (известковый: гра-

нитный)? Недорого? Доставка? Тел? 8-987-667-42-51?                     7-10?


