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Муркаш район ха=ач.

Пархатарлё професси 
суйласа илнисем

Медицина ĕçченĕсене чи пархатарлă профессисенчен пĕрне 
суйласа илнĕ тесе  çирĕппĕнех калама пулать. Мĕншĕнне те ăн-
лантарма кирлех мар: кашни çыншăн сывлăх, пурнăç – чи хакли.

Муркаш район тĕп больницинче вăй хуракан медицина ĕç-
ченĕсем районта пурăнакансен сывлăхне тĕрĕслесе тăраççĕ, 
медицина пулăшăвĕпе тивĕçтереççĕ. Район больницине меди-
цина пулăшăвне ыйтса кÿршĕллĕ Мари Эл Республикинчен те, 
Элĕк районĕнчен те çынсем килеççĕ. 

Больницăран пĕлтернĕ тăрăх, хальхи вăхăтра районти ме-
дицина сферин тытăмĕнче 77 врач вăй хурать, 195 медицина 
сестри (вĕсенчен 141-шĕн – аслă категори) тăрăшать. Ытти 
персоналăн штачĕ те пысăк – 183 çын.

Паянхи сăн ÿкерчĕкре эсир районти врач комиссийĕн членĕсе-

не куратăр (сулахайран сылтăмалла).  Поликлиника ертÿçин 
Галина Федотован ĕç стажĕ пысăк – вăл 1986 çултанпах ме-
дицинăра. Район больницин тĕп врачĕн халăха медицина 
пулăшăвĕпе тивĕçтерессипе ĕçлекен çумĕ Владимир Толстов 
та чĕрĕк ĕмĕр ытла çак сферăра. Ирина Софронова участок те-
рапевчĕ – çамрăк специалист,  апла пулин те ăсталăхĕпе палăр-
са тăрать. Тĕп врачăн медицина пайĕшĕн яваплă пулса тăракан 
çумĕн Оксана Попован та пĕрремĕш ĕç кунĕнчен 20 çула яхăн 
иртнĕ. Пысăк опыт пухма ĕлкĕрнĕ врачсем кашни йышăнăва 
чирлĕ çын сиплевĕн кăтартăвĕсене, çын хăйне мĕнле туйнине 
шута илсе тăваççĕ. Кулленхи тĕл пулусенче яланах сывлăха 
упрама чĕнсе калаççĕ.

Н. НИКОЛАЕВА сăн ÿкерчĕкĕ.

Чăваш Енри ытти районти пекех, Муркаш 
районĕнче те çÿп-çап ыйтăвĕсене татса па-
рассипе малалла тимлеççĕ. 

Пур ял тăрăхĕнче те ялсенче çÿп-çап кон-
тейнерĕсем лартма ятарлă площадкăсен 
схемисене çирĕплетнĕ, халĕ çав лаптăксене 
тивĕçлĕ шая çитерессипе ĕçлеççĕ. 

 – Контейнерсене асфальт сарса хытар-
нă е бетон плитасем хунă, йĕри-тавра карта 
тытса çавăрнă вырăнсене лартмалла. Çапла 
пулсан кăна контейнер лартмалли вырăна 
йĕркелесе çитернĕ теме пулать. Паянхи куна 
ял тăрăхĕсенче пурĕ 44 площадка хатĕр, – 
палăртрĕ калаçура район администрацийĕн 
капиталлă строительствăпа общество инфра-
структурине аталантарассин пайĕн пурăн-
малли çурт-йĕрпе коммуналлă хуçалăхăн 
тата çурт-йĕр хутшăнăвĕсен секторне ертсе 
пыракан Ольга Сандимирова.

Специалист пĕлтернĕ тăрăх, пирĕн район-
ти ялсенче ятарлă 375 вырăнта пурĕ 900 ытла 
контейнер лартмалла. Çÿп-çап контейнерĕсе-
не туянма района республика бюджетĕнчен 5 

миллион та 367 пин те 600 тенкĕ уйăрса панă. 
Ольга Сандимирова çакă 426 контейнер туян-
ма çитессине каларĕ. 

 – Района куçарса панă укçа-тенкĕпе çи-
тес вăхăтрах евроконтейнерсем туянмалла. 
Вĕсем пластмасса материалтан, тĕпĕнче 
урапаллă, хупăлчапа пулмалла. Контейнер-
сене туянма, саккунпа килĕшÿллĕн, аукцион 
пуласса пĕлтернĕ, – палăртрĕ сектор ертÿçи 
контейнерсен пахалăхĕпе тата вĕсене хăçан 
лартассипе кăсăклансан.

Апла пулсан çÿп-çап ыйтăвĕ, пĕчĕк утăм-
семпе пулин те, уçăмланса пырать. Йĕрке 
пулмаллах.

Çапах та, район администрацийĕн капитал-
лă строительствăпа общество инфраструкту-
рине аталантарассин пайне çынсенчен тĕрлĕ 
çăхав та килет-мĕн. Çынсем таврари çырма-
сене, пĕве пуçĕсене, варсене, вăрман хĕрри-
сене пурпĕр çÿп-çап тăкакансем пурри пирки 
хыпарлаççĕ, вĕсене чарма ыйтаççĕ. Кашни ял-
тан михĕсене тултарнă çÿп-çапа районта çирĕ-
плетнĕ графика пăхăнса турттарса тăраççĕ 

пулин те, чарăну павильонĕсем патне çÿп-çап 
турттарса тухма ÿркенмен çынсем те пур.

Районта çакăн пек «ÿрĕк» çынсене тупса 
палăртассипе ĕçлеме тытăннă ĕнтĕ. Хăш-
пĕр вырăнта вĕсене видеокамера асăрхать, 
хăш-пĕр çĕрте вара çÿп-çап тухса пăрахакан-
сене ыттисем курса тивĕçлĕ органсене пĕлте-
реççĕ. 

Сăмах май, çÿп-çапа пăрахма юраман вы-
рăна тухса пăрахакана саккунпа çирĕплетнĕ 
(РФ Административлă право нормисене пăс-
нин кодексĕн 8.1 статйи) пĕчĕк мар штраф 
кĕтет: уйрăм çынсене 1 – 2 пин тенкĕ таран 
штраф. Ку вара «çÿп-çапшăн» килекен кви-
танцин пĕр уйăхри тÿлевĕ кăна мар. Çÿп-çа-
па контейнера пăрахма е хальлĕхе палăртнă 
кунсенче миххе тултарса илсе тухма кăна 
ирĕк пуррине шута илсен, ăна урăх ниçта та 
пăрахма юраманни куçкĕрет.

Çакна пурте ăнланса çитсен кăна тасалăхра 
пурăнма пулать. Çын хăйне хисеплет пулсан 
вара, ăнланма кирлех.

Н. НИКОЛАЕВА.

+\п-=апён хёй.н вырён. пур
+ив.ч ыйту

Сывлӑх сыхлавӗн хисеплӗ 
ӗҫченӗсем тата отрасль ветеранӗсем!

Сире професси уявӗпе – Медицина ӗҫ-
ченӗн кунӗ ячӗпе саламлатӑп!

Сирӗн ӗҫӗр чи йывӑррисенчен пӗри шут-
ланать тата ӑна пурнӑҫ лама калама ҫук 
пысӑк яваплӑхпа ырми-канми тӑрӑшулӑх 
тата ҫӳллӗ шайри ӑсталӑх кирлӗ. Эсир сы-
влӑх хуралӗнче кулленех сыхӑ тӑратӑр, си-
пленекенсене шанӑҫ тата пурнӑҫ савӑнӑҫ-
не парнелетӗр. Тӗрлӗ чир-чӗртен эсир 
пулӑшнипе сывалнӑ пин-пин ҫын сирӗн 
тӑрӑшулӑхӑрпа ырӑ кӑмӑлӑра чун-чӗререн 
тав туса аса илет. 

Чӑваш Ен Правительстви сывлӑх 
сыхлавӗн тытӑмне аталантарас енӗпе тӗл-
левлӗн вӑй хурса ӗҫлет. Медицина валли 
каякан тӑкаксен пӗ тӗмӗшле шайӗ 2013 
ҫултанпа 1,7 хут ӳсрӗ. Цифра технологийӗн 
элемен чӗсемпе тивӗҫтернӗ инновациллӗ 
больницӑсемпе поликлиникӑсем бюд жет 
укҫи-тенкипе ҫӗкленеҫҫӗ. Ҫакӑ пурте халӑ-
ха вӑхӑтра кӳрекен тата лайӑх пахалӑхлӑ 
медицина пулӑшӑвӗпе тивӗҫтерме май 
парать.

Раҫҫей Президенчӗ Владимир Влади-
мирович Путин ҫывӑх ҫул сенчи демогра-
фи аталанӑвӗн чи пӗлтерӗшлӗ ҫул-йӗрӗ 
Раҫҫейре пурӑ накан ҫынсен кӗтекен пурнӑҫ 
тӑршшӗн кӑтартӑвне 80 ҫула ҫитиччен тата 
унтан та ытларах ӳстересси пулнине палӑр-
трӗ. Сирӗн паха опытӑрпа ӗҫченлӗхӗр ҫак 
тӗллеве ӑнӑҫлӑн пурнӑҫлама пулӑшасса 
шанса тӑратӑп. 

Суйласа илнӗ ӗҫе чунтан парӑннӑшӑн, 
хӗрхенӳллӗ те пултаруллӑ пулнӑшӑн тата 
пысӑк ӑсталӑхӑршӑн сире республикӑра 
пурӑнакан мӗн пур ҫын ячӗпе тав тӑватӑп! 
Ырӑ кӑмӑллӑхпа чӑтӑмлӑх тата ҫынна 
пулӑ шу кӳме тӑрӑшаслӑх чунӑрта нихӑҫан 
та ан иксӗлччӗр.

Пурсӑра та ҫирӗп сывлӑх, хастар 
кӑмӑл-туйӑм тата пархатарлӑ ӗҫӗрте 
ҫитӗнӳсем сунатӑп! Сире тата сирӗн ҫемй-
ӗрсене – иксӗлми ырлӑх тата тулли телей!

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ 
  М. ИГНАТЬЕВ.

Хаклă медицина ĕçченĕсем, 
çак ĕçĕн ветеранĕсем!

Сире çывхарса килекен хăвăрăн профес-
си кунĕпе чун-чĕререн саламлатпăр. 

Чăннипех те питĕ пархатарлă ĕç тăватăр 
эсир. Кулленхи ĕçре чир-чĕре вăхăтра 
тупса палăртса, вăхăтра тата тĕрĕс сиплес-
сипе тимлетĕр.  Кунне-çĕрне пăхмасăр çын-
сене пулăшма васкатăр, вĕсене тĕрлĕрен 
чиртен сывататăр. Инкеке лекнĕ çынсене 
вилĕмрен çăлатăр.  

Хăвăр ĕçе лайăх пĕлнипе пĕрлех мĕн чухлĕ 
чун ăшши кирлĕ сире. Чирлĕ çынна вăхăтра 
каланă ăшă сăмахсем тепĕр чух эмелтен те 
хаклăрах.  Çапла майпа чирлисене  сывалма 
шанчăк паратăр, пурăнма вăй-хăват хушатăр. 
Çавăн пекех профилактика ĕçне тăвассипе 
те сахал мар ĕçлетĕр эсир. 

Тавах сире хăвăрăн тивĕçĕре чун-чĕре 
хушнă пек пурнăçланăшăн, вĕçĕ-хĕррисĕр 
ырă кăмăлăршăн, районăн социаллă пур-
нăçĕпе экономика аталанăвне пысăк тÿпе 
хывнăшăн. 

Пурне те сире çирĕп сывлăх, телейлĕ 
вăрăм кун-çул сунатпăр. Ĕçĕрсем малалла 
та ăнсах пыччăр. Çынна ырă туни хăвăр 
патăра та  ырăпах таврăнтăр. 

Район пуçлăхĕ – депутатсен 
район Пухăвĕн председателĕ                                                  

И. НИКОЛАЕВ.
Район администрацийĕн пуçлăхĕ                                 

Р. ТИМОФЕЕВ.

+ырёнтару _ 2019

Ыран _ Медицина .=чен.н кун.

Эрне ытла юлч.
Хаклă вулаканăм!
«Çĕнтерÿ ялавĕ» хаçата июль-

тен илсе тăма çырăнтарас та-
пхăр вĕçленсе пырать. Июнĕн 
25-мĕшĕччен çырăнма ĕлкĕрĕр.

Редакци.
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Саламлатпёр
Пирĕн хаклă хĕрĕме, йăмăка, кинĕме, 

мăшăра, аннене – Торинкасси ялĕнче 
пурăнакан, Ятманти почта уйрăмĕн-
че вăй хуракан Татьяна Витальевна 
СКВОРЦОВĂНА сумлă юбилей ячĕпе 

чун-чĕререн, ăшшăн са-
ламлатпăр. 

Çирĕп сывлăх, тапса 
тăракан çăлкуç пек 
иксĕлми вăй-хал, юра-
ту, телей сунатпăр. Ĕçре 
яланах ăнăçу пултăр. 

Çемьере пĕрне-пĕри ăнланни, килĕшÿ 
хуçалантăр. Кĕрекÿ яланах çывăх  çын-
семпе, тăвансемпе тулли пултăр. Сĕ-
телÿ çинчен çăкăр-тăвар ан татăлтăр, 
кĕсьере укçу хушăнса пытăр. Турри 
сана вăй-хал патăр.

Салампа: хунямăшĕ, мăшăрĕ, 
ачисем, ашшĕпе амăшĕ, пиччĕшĕн, 

шăллĕн çемйисем тата çывăх 
тăванĕсем.

Пирĕн хаклă çыннăмăра – Юрпаш 
ялĕнче пурăнакан Мария Михайловна 
ИВАНОВĂНА юбилей ячĕпе чун-чĕре-

рен ăшшăн саламлат-
пăр. 

Сывлăху çирĕп пул-
тăр, утас çулу такăр та 
вăрăм, телейлĕ килтĕр. 
Ĕмĕтленнĕ ĕмĕтсем çит-
се пыччăр. Турри сана 

яланах упраса пытăр, вăй-хал парса 
тăтăр. 

Салампа: мăшăрĕ, хĕрĕ, ывăлĕпе 
кинĕ, мăнукĕсем, Ивановсен, 

Рылинсен çемйисем.

Чамăш ялĕнче пурăнакан пирĕн ха-
клă мăшăра, аттене – Григорий Ве-
ниаминович РЯЗАНОВА 50 çулхи 

юбилейпа чун-чĕререн 
саламлатпăр. 

Пурнăç илемĕпе ну-
май çул киленсе пурăн-
ма ырлăх-сывлăх, те-
лей, ăнăçу сунатпăр. 
Мĕн шутланисем пур-

нăçланса пыччăр. Эпир сана хисеплет-
пĕр, юрататпăр. Çĕр çинче мĕнпур ыр-
рине кăна сунатпăр.

Ăшă салампа: мăшăрĕ, хĕрĕ, 
тăванĕсем.

Хаклăран та хаклă çыннăмăра, анне-
не, хунямана, асаннене – Çаранçырми 
ялĕнче пурăнакан Валентина Нико-
лаевна САВАТЕЕВĂНА чун-чĕререн 

тухакан мĕнпур ăшă та 
çепĕç туйăмсемпе 60 
çулхи юбилей ячĕпе 
саламлатпăр. Кун-çул 
сукмакĕпе пĕр такăн-
масăр  утма юман пек 
çирĕп сывлăх, ытам 

тулли телей, тапса тăракан çăлкуç пек 
иксĕлми вăй-хал, вăрăм ĕмĕр сунат-
пăр. Эпир сана юрататпăр, санпа мух-
танатпăр, эс пурришĕн чунтан савăнат-
пăр.

 Ăшшăн саламласа: виçĕ ывăлĕ, 
виçĕ кинĕ, тăватă мăнукĕ, тăхлачи-

сем, çывăх тăванĕсем.
 
Çĕр çинчи пирĕншĕн чи хаклă çын-

нăмăра – Кăпас ялĕнче пурăнакан чи 
юратнă та хисеплĕ  мăшăра, аннене, 
кукамая, аппана, йăмăка – Светлана 
Викторовна ТРИФОНОВĂНА 65 çул-
хи юбилей ячĕпе чун-чĕререн салам-
латпăр.
Тулăх пултăр пурнăç сан ялан,
Сывлăх ан хавшатăр нихăçан.
Ыр сунатпăр сана кăмăлтан,
Эсĕ хаклă пире ылтăнран!

Çирĕп сывлăх, çăл-
куç пек тапса тăракан 
вăй-хал, ăнăçу, çемьере 
тăнăçлăхпа ăшпиллĕх, 
иксĕлми телей, вăрăм 
тата савăнăçлă ĕмĕр 
сунатпăр. Эс пурришĕн 

Турра  тав тăватпăр.
Ăшă салампа: 

Трифоновсен çемйи, мăшăрĕ, 
хĕрĕсем, кĕрÿшĕсем, мăнукĕсем 

тата мĕнпур тăванĕ.

Тĕрлĕ предприяти-организаци-
ре ĕç укçине вăхăтра та туллин 
тÿлесси, «конвертпа» ĕç укçи 
илекенсен йышне чакарасси – 
çивĕч ыйтусен шутĕнче. Иртнĕ 
ытларикун çакна тишкерессипе 
тата налуксем тÿлессипе пысăк 
парăма кĕнисен «ĕçне» пăхса ту-
хассипе, ку енĕпе пухăннă парă-
ма пĕчĕклетес ыйтусемпе ĕçле-
кен ведомствăсем хушшинчи 
комиссин черетлĕ ларăвĕ пулчĕ. 
Район администрацийĕн пуçлăхĕ 
çумĕнчи  комисси тĕрлĕ бюдже-
та налуксем пухассипе епле ла-
ру-тăру пулнине те пăхса тухрĕ. 

Район администрацийĕн ла-
русем ирттермелли пĕчĕк залĕн-
че иртнĕ тĕл пулура йывăр ла-
ру-тăруран тухмалли çул-йĕре 
уçăмлатасси тата ку енĕпе çывăх 
вăхăтра пурнăçламалли ĕçсене  
палăртасси тĕп вырăнта пулчĕ.

Ларăва район администраций-
ĕн пуçлăхĕ Ростислав Тимофе-
ев  ирттерчĕ. Пĕрлехи ĕçе район 
прокурорĕн пулăшуçи Евгений 
Евдокимов хутшăнчĕ. 

Тĕп калаçу вырăнти тĕрлĕ 
шайри бюджета пыракан налука 
вăхăтра пухассипе ĕçсене вăйла-
тасси, парăмçăсенчен çирĕпрех 
ыйтасси, ку енĕпе кая хăвар-
масăр пурнăçламалли хушма 
ĕçсене уйрăм ял тăрăхĕсенче 
çивĕчлетесси пирки пулчĕ. Кунти 
лару-тăрупа малтанах РФ Налук 
службин Чăваш Республикин-
чи районсем хушшинчи 8-мĕш 
номерлĕ инспекцийĕн пуçлăхĕ 
Владимир Андреев паллаштар-
чĕ. Унăн сăмахĕнчен кăçалхи 
5 уйăхра тĕрлĕ шайри бюдже-
та  налук тÿлесси, иртнĕ çулхи 
çав тапхăртипе танлаштарсан, 
ÿснĕ. Уйрăммăн илсен, феде-
раци бюджетне январь – май 
уйăхĕсенче 19 миллион та 943 
пин тенкĕ, республика бюджет-
не 52 миллион та 854 пин тенкĕ, 
вырăнти бюджета 57 миллион та 
101 пин тенкĕ налук пуçтарăннă. 
Владимир Николаевич хăйĕн 
пĕлтерĕвĕнче уйрăм çынсенне 
пурлăх налукĕпе пулса кайнă 
парăмне чакарассипе ĕçленине 

палăртрĕ. Çак тĕллевпе асăннă 
тапхăрта суда 2 миллион та 391 
пин тенкĕ шыраса илме 145 ĕç 
тăратнă пулсан, 2 суд ĕçĕпе 90 
пин тенкĕ шыраса илнĕ. 

Район администрацийĕн 
пуçлăхĕ Ростислав Тимофеев 
малашне ку енĕпе ĕçе вăйлатма 
кирлине палăртса хăварчĕ. 

Районта ĕç укçине «конвертпа» 
тÿлекенсене тупса палăртассипе 
ирттернĕ тĕрĕслевсем пирки 
пухăннисене район администра-
цийĕн экономика тата АПК ата-
ланăвĕн пайĕн пуçлăхĕ Ольга 
Тимофеева ăнлантарса пачĕ. 
Статистика çирĕплетнĕ тăрăх, 
кăçалхи пĕрремĕш кварталти 
уйăхри вăтам ĕç укçи калăпăшĕ 
24900,7 тенкĕпе танлашнă. Ку 
вăл, иртнĕ çулхи çак вăхăтрипе т 
анлаштарсан, 107,7 процент пу-
лать. Январь – апрель уйăхĕсен-
че ял хуçалăх предприятийĕсен-
чи вăтам ĕç укçи 15793 тенкĕ пул-
нă, иртнĕ çулхипе танлаштарсан 
– 106,94 процент. Çав вăхăтрах 
2 ял хуçалăх предприятийĕнче 

унăн сумми вăтам ĕç укçи виçин-
чен те сахалрах пулни пирки ка-
ларĕ. 

Кун хыççăн район админи-
страцийĕн пуçлăхĕ Ростислав 
Тимофеев ĕç укçине «конверт-
па» тÿлекенсем тĕлĕшпе АПК 
аталанăвĕпе экономика пайне 
çирĕпрех тĕрĕсленме, вĕсен 
ертÿçисене çитес ларăва чĕнме 
сĕнÿ турĕ.

Ларура пенси çулĕ умĕнхи çын-
сем тĕлĕшпе ĕç паракансен епле 
пулмалли пирки те çивĕч калаçу 
пулчĕ. Етĕрнери ĕçпе тивĕçтере-
кен центр ертÿçин çумĕ Ираида 
Димитриева ăнлантарнă тăрăх, 
аслă ÿсĕмри çынсен ĕç прависе-
не хÿтĕлессипе районта тĕллев-
лĕ ĕçлесе пыраççĕ. Ĕçпе тивĕç-
терекен центрта ятарласа кон-
сультаци пункчĕ уçнă. Çулталăк 
пуçланнăранпа унăн пулăшăвĕпе 
пенси çулĕ умĕнхи 12 çын усă 
курма та ĕлкĕрнĕ. 

Ларура кашни ыйтупах тивĕçлĕ 
йышăну турĕç.  

А. БЕЛОВ.

Кун й.ркинче _ налук та .= ук=и
Ведомствёсем хушшинчи районти комисси ларёв.нчен

Лицензи туртса илн.
«Нумаях пулмасть эпĕ  «НАСКО» страхлав компанийĕн 

ĕçне чарнă тенине илтрĕм. Пирĕн районта та çав страхлав 
компанийĕн уйрăмĕ пулнăран, эпĕ (эпĕ кăна та мар пулĕ) çакă 
сас-хура е чăн пулнине пĕлесшĕн. Çавăнпа та, май пур пулсан, 
хаçатра официаллă хуравпа паллаштарма ыйтатăп».

Редакцие шăнкăравланинчен. 
Редакцие шăнкăравланă Мăн Сĕнтĕр ял тăрăхĕнче пурăнакан 

арçыннăн ыйтăвне хуравлас тĕллевпе Раççей Федерацийĕн Тĕп 
банкĕн пресс-службипе çыхăнтăмăр. Мĕншĕн тесен Тĕп банк çĕр-
шыври ытти банксен ĕçĕ-хĕлĕ тĕлĕшпе пĕр-пĕр йышăну тума пул-
тарать.

«НАСКО» страхлав компанийĕ страхлав рынокĕнче 20 çул ытла 
ăнăçлă ĕçленĕ, ОСАГО енĕпе укçа «пухассипе» те çиччĕмĕш вырăн-
та пулнă. Апла пулин те унăн ĕçне чăнах та чарма тивнĕ.

«НАСКО» страхлав компанийĕ тĕлĕшпе тунă йышăну пирки 
Тĕп банкăн пресс-служби çапла ăнлантарать. 2019 çулхи майăн 
14-мĕшĕнчи ОД-1091 номерлĕ  хушăвĕпе Тĕп банк Тутарстан Респу-
бликинчи Хусан хулинчи Чуйков маршал урамĕнчи 2 çуртри Б бло-
кра вырнаçнă «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» ак-

ционер пĕрлешĕвĕн (малалла – «НАСКО» АО), регистраци номерĕ 
3116, страхлама ирĕк паракан лицензине туртса илнĕ. Саккунпа 
килĕшÿллĕн, тепĕр хушупа «НАСКО» пĕрлешĕвĕн вăхăтлăх адми-
нистрацине палăртнă.

Пресс-служба ăнлантарнă тăрăх, «НАСКО» пĕрлешĕвĕн ĕç тăва-
кан органĕсен ĕçне майăн 20-мĕшĕнчи ОД-1132 номерлĕ хушăвĕпе 
вăхăтлăх чарнă. Çавăнпа та паллă мар çынсем халĕ «НАСКО» ячĕпе 
пичетлекен информаци вăхăтлăх администраци çыннисемпе тата 
«НАСКО» пĕрлешĕвĕн хальхи лару-тăрăвĕпе нимĕнле те çыхăнман.

Палăртмалла, лицензи туртса илнĕ кунран страхлав организа-
цийĕ нимĕнле страхлав килĕшĕвĕ те тума пултараймасть.

Кун пирки майăн 21-мĕшĕнче Тĕп банк хăйĕн официаллă сайтĕн-
че те пĕлтернĕ.

Çÿлерех асăннă ОД-1091 номерлĕ  хушăвĕнче лицензие мĕнле 
сăлтава пула туртса илнине те ăнлантарнă. «В связи с неоднократ-
ным нарушением Акционерным обществом «Национальная страхо-
вая компания ТАТАРСТАН» требований страхового законодатель-
ства...» тени пур.

Н. НИКОЛАЕВА хатĕрленĕ.

Т\р. ыйту _ т\р. хурав

Çĕртме уйăхĕн 13-мĕшĕнче районта Чăваш 
Республикин Патшалăх Канашĕн Предсе-
дателĕн çумĕ – патшалăх градостроитель-
ствин, вырăнти хăй тытăмлăх, регламент 
тата депутат этикин ыйтăвĕсемпе ĕçлекен 
комитет председателĕ Александр Федотов 
пулчĕ. Вăл «Единая Россия» партин район-
ти обществăлла йышăну пÿлĕмĕнче граж-
дансене  хăйсен ыйтăвĕсемпе йышăнчĕ. 
Йышăну 10 сехетрен пуçласа 13 сехетчен 
пычĕ. Кашниех хăйне тивĕçтерекен сĕнÿ-ка-
наша илме пултарчĕ çак кун. Унпа пĕрлех 
чунра кÿтсе килнине те уçăмлă пĕлтерчĕç.

Александр Иванович çынсене йышăнасси-
не палăртнă вăхăтра пуçланине ун патне че-
рете тăнисем ырласа йышăнчĕç. Тĕл пулăва 
çынсем йышлă пуçтарăнни халăхра хальлĕхе 
татса паман ыйту та чылай пулнине систерчĕ.

Йышăнăва кĕнĕ пĕрремĕш гражданка – Яра-
пайкасси ял тăрăхĕнчен. Пилĕк ачаллă çемье 
патшалăх пÿрт туса парассипе интересленет. 
Хĕрарăм каланă тăрăх, вĕсен çемйи халĕ пĕр 
пÿлĕмлĕ хваттерте пурăнать-мĕн. Çакă ÿссе 
пыракан  ачасемшĕн питех те çителĕксĕр. 
Александр Иванович ку ыйтăва шута илсе 
интересленсе пăхма, ыйтусене пĕрле татса 
пама пулчĕ.

М. Костин вара Çурлатринче Речная урамри 
75-мĕш çурт çывăхне çĕр ишĕлсе пыни, 1971 
çулта тунă пÿрт хăрушлăхра пулни тата инке-
ке сирме хăйĕн сĕнĕвĕсем пирки каласа пачĕ. 
Ку ыйтăва вăхăтра татса пама ял тăрăхĕн 
пуçлăхĕпе калаçса пăхмалли  куç умне тухрĕ. 
Михаил Ивановичăн ялсенчен тĕрлĕ çÿп-
çап турттарса тухассипе те ыйту пур иккен. 
«Пуçăннă çак ĕçе ырлатăп, анчах ял çыннисен 
психологийĕ те улшăнчĕ. Квитанци уйăхсерен 
килет, укçине тÿлетпĕр тесе çÿп-çапа темĕн те 
кăларса пăрахма пуçларĕç: купăста, çĕр улми, 

кивĕ диван, кресло т. ыт. те. Çакăнта халăха 
ăнлантарас ĕçе анлăлатсан лайăхрах пулмал-
ла», – терĕ вăл. Ялти çÿп-çап ыйтăвĕ Шет-
мĕпуçĕнчи фельдшерпа акушер пунктĕнче 
ĕçлекен медицина сестрине Т. Кирилловăна 
та канăçсăрлантарни палăрчĕ.

Исетерккĕ – Актай çул тунă çĕрти кивĕ ас-
фальтпа усă курса ăна Йÿçкасси ял тăрăхĕнчи 
Вăрманкасси урамне сарассине кунта пурăна-
кан В. Степанов хускатрĕ.  

В. Егорова ячĕллĕ 1-мĕш номерлĕ Олимп 
резервĕсен спорт шкулĕн Муркашри фили-
алĕн ертÿçине А. Сидюшкина вара филиалти 
штатсене сыхласа хăварасси, районта спорт 
тĕсĕсене аталантарасси тата Хорнуй ялĕнче 
кивелнĕ фельдшерпа акушер пунктне çĕнĕ 
пурнăç парасси шухăшлаттарать. «Ял пур-
нăçĕ аталанасси комплекслă пулмалла», – 
тет вăл. 

Ялти çăвасем çине кĕме çул кирлине тата 
унпа çыхăннă ыйтусене Ярославка ял тăрăхĕн 
пуçлăхĕ С. Шадрин тата Юнкăран килнĕ                   
Д. Соколов хускатрĕç. Ярославкăри 5 хутлă 
çурт çывăхĕнчи тирпейсĕрлĕх кунта пурăна-
кан В. Ершова питех те канăçсăрлантарать. 
Муркашри Октябре 50 çул урамри котельнăй 
патĕнчи хуçалăх çурчĕсен хуçисем хăйсен 
çурчĕсене саккунлах лартнă тесе çирĕплетме 
пулăшу шыраççĕ.

Тĕл пулура çавăн пекех Шарпашра çул 
тунă хушăрах пĕр тăкăрлăк «манăçа» юлни 
пирки, Кашмашра шкул тăвассипе, Оринин 
ял тăрăхĕнчи Лантăшра иртнĕ кунсенче çурт-
йĕрĕ тĕппипе çунса кайнă çемьене пулăшас-
сипе ыйтусем хускатрĕç.  Пынă граждансем 
кашниех тивĕçлĕ хуравсем илчĕç. 

А. БЕЛОВ.

Ыйтусене п.рле татса памалла



  2019 =улхи июн.н 15-м.ш.?          «+,НТЕР/ ЯЛАВ,»                                                 3 стр?

РФ Федераци Канашĕ çул çинчи хăрушсăрлăхпа 
çыхăннă саккун проектне ырланă. /сĕр водите-
ле пула çул çинче пулнă инкекре çын вилнĕ пул-
сан, малашне айăплав палăрмаллах çирĕпленет.

Тÿрлетÿсене РФ Уголовлă кодексăн 264-мĕш но-
мерлĕ «Нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств» статйине 
кĕртеççĕ. Айăплав автотранспорт водителĕсем 
тĕлĕшпе кăна мар, обществăлла, сывлăш, тинĕс 
тата шалти шыв транспорчĕсен водителĕсемшĕн те 
çирĕпленет.

Ирĕкрен хăтармалли тапхăра ÿстереççĕ. Žсĕр во-
дителе пула инкекре çыннăн сывлăхне пысăк сиен 
кÿнĕ пулсан, ăна 3 çултан тытăнса 7 çул таран ирĕ-
крен хăтарма пултараççĕ. Унччен 4 çул таран ирĕ-
крен хăтарма пултарнă.

Инкекре пĕр çын вилнĕ пулсан, руль умне ÿсĕрле 
ларнă айăплă водителе 5 çултан тытăнса 15 çул та-
ран ирĕкрен хăтарĕç. Унччен ирĕкрен хăтарма май 
пур тапхăр 2 – 7 çулпа танлашнă.

Žсĕр водитель айăпĕпе çул çинчи инкекре икĕ е ыт-
ларах çыннăн пурнăçĕ татăлнă пулсан, ăна 8 çултан 
тытăнса 15 çул таран ирĕк прависĕр хăварĕç. Унччен 
9 çул таран ирĕкрен хăтарма пултарнă.

/с.р водительсене 
=ир.прех айёпл.=

Ял ху=алёх.
Апат хисепĕ ÿсет

Ял хуçалăх производство коо-
перативĕсемпе хресчен (фермер) 
хуçалăхĕсенче ĕçлекенсем паян иртен 
пуçласа каç сĕмĕ пусичченех улăх-çа-
ранта вăй хураççĕ. Уяр кунăн кашни 
сехечĕпе туллин усă курса хресчен 
выльăх-чĕрлĕхе хĕл каçарма апат ыт-
лă-çитлĕ янтăлассишĕн тăрăшать. 

Оперативлă кăтартусене пăхсан, 
ĕнерхи кун тĕлне районти çĕр ĕçченĕ 
пĕтĕмпе 700 тоннăна яхăн утă типĕтсе 
хатĕрленĕ. Унăн çуррине яхăн –  Су-
воров ячĕпе хисепленекен ял хуçалăх 
производство кооперативĕнче. 

Çак вăхăтра утă янтăланипе пĕр-
лех «Свобода» ял хуçалăх производ-
ство кооперативĕнче сенаж та хывма 
пуçларĕç. Ĕнерхи кун тĕлне ăна 1200 
тоннăна яхăн хывса  хăварнă.

Çумпа кĕрешеççĕ
Районти çĕр улми пуссисенче рет-

сене кăпкалатасси анлă сарăлнă пул-
сан, хуçалăхсем тырă-пулă уйĕсенче 
çум курăкĕ пуç çĕклесрен те асăрхасах 
тăраççĕ. Кунта вĕсем химилле майпа 
ытларах усă курма тăрăшни сисĕнет. 
Ку тĕллевпе халĕ районта 13 пин гекта-
ра майлă ĕç туса ирттернĕ. Пысăкрах 

лаптăксем «Свобода», Суворов ячĕпе 
хисепленекен, «Герой», «Ударник», 
Чкалов ячĕпе хисепленекен ял хуçалăх 
производство кооперативĕсемпе             
С. Сретинский, В. Бархаткин,  А. Афа-
насьев ертсе пыракан  хресчен (фер-
мер) хуçалăхĕсенче. 

Çĕр хатĕрлеççĕ
Уяр кунăн кашни саманчĕпе туллин 

усă курса çитес хĕл валли ытлă-çитлĕ 
выльăх апачĕ янтăласси районти çĕр 
ĕçченĕн умра тăракан тĕп тĕллевĕ 
пулнипе пĕрлех, хуçалăхсем кĕр аки 
валли çĕр хатĕрлессипе  те  тăрăшса 
ĕçлеççĕ.

Çĕртме уйăхĕн 14-мĕшĕ тĕлне пĕр-
лешÿллĕ хуçалăхсемпе хресчен (фер-
мер) хуçалăхĕсем 2001 гектар çинче 
кĕрхи культурăсем акма çĕр хатĕрленĕ 
те ĕнтĕ. Ку ĕçре Чкалов яч. хис. (550 
гектар), Е. Андреев яч. хис. (500 гектар), 
«Ударник» (400 гектар), «Свобода» 
(300 гектар) хуçалăхсем ыттисемшĕн 
ырă тĕслĕх пулса тăраççĕ. 

Кашни ĕçĕн вăхăчĕ пуррине район-
ти çĕр ĕçченĕ аван ăнланать. Çавăнпа 
вăл паянхи ĕçе ырана хăварассинчен 
асăрхансах тăрăшать.

А. БЕЛОВ хатĕрленĕ.

Редакцие «Тÿрĕ ыйту – тÿрĕ хурав» 
телефонĕпе шăнкăравлама кăмăл тунă 
хĕрарăм хăй кам пулнине пĕлтерме кăмăл 
тумарĕ, Муркашра пурăнакан ача амăшĕ 
терĕ кăна. «Мĕншĕн тесен ку ыйту мана 
анчах мар, ачасен чылай ашшĕ-амăшне 
канăçсăрлантарать. Муркаша санитари-
пе эпидемиологи станцине ачасен ана-
лизне пама килекен ашшĕ-амăшĕ ячĕпе 
шăнкăравлатăп», – терĕ.

Акă мĕн пирки сăмах пуçарчĕ вăл. Ача-
на садике ярас пулсан е тата ача-пăча 
чирлес-тăвас пулсан садике тепĕр хут яма 
тытăнма справка кирлĕ пулать. Анализ пама 
район тĕп больницинчен тÿрех санэпид-
станцие кайма ыйтаççĕ. Темех мар, кайма 
инçе мар. Анчах та анализ парасси тÿлевлĕ. 
Анализшăн тÿлеме çынна санэпидстанци-
рен перекет банкне ăсатаççĕ. Çывăхах мар. 
Муркашăн пĕр вĕçĕнчен тепĕр вĕçне пĕр ки-
лометра яхăн утма тивет. Çитменнине пĕчĕк 
ачапа. Укçа тÿленипе те ĕç вĕçленмест-ха. 
Квитанципе каллех санэпидстанцие каялла 
таврăнас пулать. Чăннипех тÿленине çирĕ-
плетес пулать вĕт-ха. Çулла татах темех 
мар тейĕпĕр те, хĕллехи сивĕ çанталăкра е 
тата çил-тăман, çурхи шыв-шур чухне питех 
те мар пулĕ çав.

Çак хĕрарăм акă мĕн ыйтса пĕлесшĕн. 
«Санэпидстанцире укçа йышăнмалли 
нимĕнле аппарат та вырнаçтарма май 
çук-ши вара? Анализшăн укçине вырăн-
тах йышăнмалла тунă пулсан, мĕн чухлĕ 

çынна тахçантанпах канăç паман ыйтăва 
татса пама май килĕччĕ. Пирĕн пеккисен 
ыйтăвне тивĕçтерме хăш чухне район 
хаçачĕн редакцийĕ пулăшаканччĕ. Редак-
ци пулăшнипе ку ыйтăва та татса пама ни-
епле те май çук-ши вара?» – тет.

Вулакан ыйтăвĕпе федерацин сывлăх 
сыхлавĕн «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Чувашской Республике – Чува-
шии в г. Новочебоксарске» бюджет уч-
режденийĕн филиалĕн районти пайĕпе 
(учрежденин официаллă ячĕ çапларах 
– авт.) телефонпа çыхăнса пĕтĕмĕшле 
гигиена врачĕн пулăшаканĕпе Владимир 
Матвеевпа та калаçса пăхрăм, ыйту çине 
татăклă хурав илме Çĕнĕ Шупашкар ху-
лине «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Чувашской Республике – Чувашии в г. 
Новочебоксарске» бюджет учрежденийĕн 
филиалне те, Шупашкар хулине Федера-
ци сывлăх сыхлавĕн «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Чувашской Республике 
– Чувашии» бюджет учрежденине те, по-
требительсен прависене хÿтĕлессин тата 
çынсен ăнăçлăхĕн сферинчи надзорăн 
федераци службин республика управле-
нине те çырупа тухма тиврĕ. 

Çавăн хыççăн кăна тивĕçлĕ хурав илме 
май килчĕ. Хуравне Федераци сывлăх 
сыхлавĕн «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Чувашской Республике – Чувашии» 
бюджет учрежденийĕн тĕп врачĕ С.В. Мо-
сковская пачĕ. Вулатпăр:

«ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Чувашской Республике – Чу-
вашии» (далее – Учреждение) на Ваше 
обращение, поступившее в Учрежде-
ние из Управления Роспотребнадзора 
по Чувашской Республике – Чувашии, 
сообщает о том, что в целях совер-
шенствования бухгалтерского учета, 
оптимизации структуры сети филиа-
лов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Чувашской Республике – Чува-
шии» 26. 07. 2017 г. издан приказ №161 
«О централизации бухгалтерского 
учета и отчетности и кадрового дело-
производства между филиалами ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Чувашской Республике – Чувашии». В 
связи с этим, с 01. 11. 2017 г. закрыты 
лицевые счета филиалов Учреждения 
по Чувашской Республике, а также со-
кращены рабочие места, в том числе и 
должности кассиров в филиалах. В на-
стоящее время Учреждению экономи-
чески нецелесообразно устанавливать 
кассовый аппарат в каждом филиале».

Нимĕн те тума май çук. Редакцие 
шăнкăравланă хĕрарăм çĕкленĕ ыйтăва 
татса пама май килмерĕ пулин те, хуравне 
те пулин пама май çитернипех çырлахма 
тивет.

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

В. ШАПОШНИКОВ хатĕрленĕ.

Райадминистрацире

Шур халатлă тухтăрсем,
Ăшă кăмăллă вĕсем.
Питĕ хăвăрт çÿреççĕ,
Пулăшу пама васкаççĕ.
 Пире сывлăх парасшăн
 Хăвăртрах вĕт пулăшасшăн, 
 Сывлăх пултăрччĕ ялан:
  Тухтăрăн та, хамарăн!
 – Сывă-и? – тесе калатпăр
Тĕл пулсассăн пĕр-пĕрне.
 – Сывă-и? – тесе ыйтаççĕ
Тухтăрсем килекене.
 Сывлăхшăн-çке эпир пурте
 Ан чирлĕр-ха пур çынсем!
 Ăнăçу та, килĕшÿ те
 Пултăр сирĕн – тухтăрсем!

КЛАВА А.

Пурне те 
сывлёх пултёр

Тухтёрсене тавЫран _ Медицина .=чен.н кун.

Яланах ял =ыннипе юнашар
Çĕршывра сывлăх сыхлавĕ çине 

пысăк тимлĕх уйăрнине ку тĕлĕшпе 
наци проекчĕ ĕçлени те çирĕплетет. 
Çакна эпир юлашки çулсенче 
ялсенче ĕçлеме пуçланă врач 
амбулаторийĕсем урлă та куратпăр. 
Ку тытăма йĕркелесе сывлăх 
хуралçисем ялта пурăнаканпа 
çывăхарах пулма тăрăшни сисĕнет. 

Юнкăри врач амбулаторине ертсе 
пыракан Людмила Ермакова та (сăн 
ÿкерчĕкре) хăйĕн сăмахĕнче çавнах 
çирĕплетет.  Ăна чылай çул пĕлетĕп 
пулин те, паянхи кун та хастарлăхĕнчен, 
канăçсăрлăхĕнчен, вашаватлăхĕнчен, 
ыттисене пулăшма тăрăшнинчен 
тĕлĕнме пăрахаймастăп. Эпĕ паян сире 
паллаштарас çын кашнинпех кăмăллă, 
ăшпиллĕ те тарават. Çак ырă енсем 
унăн мĕн ачаран аталанса пынă.  Тен 
çынсен хуйхи-суйхине нумай курнăран, 
ача чухне юлташĕсем чир-чĕрпе 
аптăранăран вĕсене пулăшас ырлăх 
вăрлăхĕ ытларах акăнса юлнă?

Паян вĕсем Евгения Ванюшкина 
медсестрапа иккĕшĕ ку участокри 
1210 çынна пăхса тăраççĕ. Аслă 
ÿсĕмрисемпе пĕрлех çак йыша Юнкăри 
вăтам шкулпа «Рябинушка» ача садне 
çÿрекенсем те кĕреççĕ.

– Хамăр яваплăха туйсах тăрăшатпăр, 
анчах ĕç вăйĕ сахалраххи сисĕнет. 
Паян пире хамăр тивĕçе туллинрех 
пурнăçлама фельдшер тата Кăпасри 
фельдшерпа акушер пункчĕ валли 
медицина сестри кирлĕ, – терĕ вырăнта 
кадр ыйтăвĕ çивĕч тăнине палăртса тата 
пулăшу ыйтса Людмила Алексеевна. 

Ялти кирек хăш ĕçрен те пăрăнман 
хастар тухтăр паян мăшăрĕпе 
Александр Валериановичпа виçĕ 
ачана пурнăç çулĕ çине кăларассишĕн 
тăрăшать. Улми йывăççинчен аякка 
ÿкмест тенĕрен, вĕсен ачисем те ашшĕ-
амăшĕ пекех ĕçчен чунлă ÿсессе шанас 
килет. 

А. БЕЛОВ 
сăн ÿкерчĕкĕ. Тухтăрсем çинчен çыраççĕ сăвă

Мухтаса вĕсен хастар ĕçне.
Эпĕ те хыватăп çĕнĕ сăвă
Мухтаса хастар ĕçченсене.
Тухтăрсем пире чиртен сиплеççĕ,
Пурăнма параççĕ-çке вăй-хал.
Шанчăк çутине пирте чĕртеççĕ – 
Парнелеççĕ çутă ăраскал.
Тухтăрсем, сире Турă вăй патăр
Пурнăç çулĕпе хастар утма.
Ырлăх, сывлăх, юрату сунатăп
Çут телей çути чунра çутма.

К. ПОТЯНОВА.

Тава тив.=л. 
.=ш.н

Тухтёрсене _ 
мухтав

Район администрацийĕн 2019 çул-
хи майăн 7-мĕшĕнчи 422-мĕш но-
мерлĕ йышăнăвĕпе çаксене район 
администрацийĕн Хисеп грамотипе на-
градăланă:

1. Вĕренÿ сферинче нумай çул хушши 
тăрăшса вăй хунăшăн:

 – Татьяна Серафимовна ВАСИ-
ЛЬЕВĂНА, Чуманкассинчи вăтам 
шкулăн служба пÿлĕмĕсене тирпейле-
кенне.

2. Ĕçре çитĕнÿсем тунăшăн тата 
çыхăнăвăн мĕнпур отраслĕнче вăй ху-
ракансен уявĕ – Радио кунĕ ячĕпе:

 – Сергей Николаевич АНИСИМО-
ВА, «Ростелеком» ПАО Чăваш Респу-
бликинчи филиалĕн Муркашри ЛТЦ 
электроçыхăну инженерне;

 – Мария Валерьевна МОКЕЕВĂНА, 
«Ростелеком» ПАО Чăваш Республи-
кинчи филиалĕн Муркашри ЛТЦ элек-
троçыхăну инженерне;

 – Татьяна Николаевна ПИКУЗОВĂ-
НА, «Ростелеком» ПАО Чăваш Респу-
бликинчи филиалĕн Муркашри ЛТЦ 
электроçыхăну инженерне;

 – Юлий Гурьевич СКВОРЦОВА, 
«Ростелеком» ПАО Чăваш Республи-
кинчи филиалĕн Муркашри ЛТЦ теле-
фон çыхăнăвĕн тата радиофикацин 
лини сооруженийĕсен 5-мĕш класлă 
электромонтерне.

3. Нумай çул хушши тăрăшса вăй 
хунăшăн, çынсен сывлăхне сыхлас ĕçе 
тÿпе хывнăшăн тата Медицина сестрин 
пĕтĕм тĕнчери кунĕ ячĕпе:

 – Альбина Витальевна ГРИГО-
РЬЕВĂНА, Муркаш район тĕп больни-
цин участокри медицина сестрине.

Пир.н календарь

Малахов курган. 
=инче

Июнĕн 18-мĕшĕ – Раççей çар исто-
рийĕн паллă кунĕ. Çав кун 1855 çулта 
вырăс çарĕсем Севастополе хÿтĕленĕ 
чухне Малахов курганĕ çинче акăл-
чансемпе французсен тата турккăсен 
çарĕсен штурмне сирсе янă. 

Перекет банкнех утма тивет
Т\р. ыйту _ т\р. хурав

+ул-й.р =инчи хёрушсёрлёх
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МУРКАШ РАЙОН, _ 75 +УЛ%
    Проект Чёваш  Республикин Цифра аталанёв.пе информаци  политикин 

Муркаш райпов.% утём хы==ён утём
Райпотребсоюзăн 

малтанхи утăмĕсем 
Муркашри райпотребсоюз 

1944 çулта йĕркеленнĕ, прав-
лени йышне çав çулхи  мартăн 
2-мĕшĕнче çирĕплетнĕ. Унччен 
вара суту-илÿ лавккисем  Мур-
каш районĕ пулман вăхăтра тĕр-
лĕ райпотребсоюз тытăмне  кĕнĕ. 

Муркаш сельповĕ 1944 çулч-
чен  Сĕнтĕрти  райпотребсою-
за пăхăннă. Çак çулхи февраль 
уйăхĕнче Тутаркасси (Сĕнтĕр) 
районĕ икке пайланнă, халь-
хи чикĕсемпе Мăн Сĕнтĕр тата 
Муркаш районĕсем пулса тăнă. 
Вĕсенче райпотребсоюзсем 
йĕркеленĕ. Муркаш райпотреб-
союзне 6 сельпо кĕнĕ: Шаптак, 
Оринин, Шурча, Тивĕш, Йÿçкас-
си, Чуманкасси. Уйкас Янасал 
ял Совечĕ – Советски район-
не, Ярославкăпа Турай ял Со-
вечĕсем Сĕнтĕре  кĕнĕ.  

Муркаш райпотребсоюзĕ 36 
лавккаран тăнă, çавăн пекех 1 сто-
ловăй тата пекарня ĕçленĕ. Çак-
семсĕр пуçне район центрĕнче 
универмаг,  продмаг тата краççын 
лавкки пулнă. Кашни сельпона 
5 – 6 магазин кĕнĕ. 37 лавккаран 
типлă лавккасем Орининта, Шур-
чара ĕçленĕ. Вăл шутран 7-шне 
хутса ăшăтнă, ыттисем ампар 
йышшисем пулнă. Райпотребсо-
юзăн пĕрремĕш ертÿçинче  Шурча 
çынни  Алексей Ильин тăрăшнă. 
1946 çулта вăл Шурча лавккине 
ĕçлеме куçнă.

1949 çулта райпотребсо-
юз  13970 потребитель ыйтăвне 
тивĕçтернĕ. Вăл вăхăтри та-
варçаврăнăш планĕ 7 миллион 
тенкĕпе танлашнă. Ун чухнехи 
укçа-тенкĕпе  ку калăпăш питех 
те пысăкки каламасăрах паллă 
ĕнтĕ. 

Каярахри çулсенче  райпо-
требсоюза Захар Магаев, Иван 
Саратов, Ананий Бардасов, Петр 
Иванов, Александр Анисимов, 
Павел Петров, Николай Нали-
мов, Алексей Мурыгин, Алек-
сей Петров, Валерий Юмжаков 
ертсе аталантарса пынă.  1993 
çултанпа вара Муркаш райпо ка-
нашне  Борис Андреев  ăнăçлă 
йĕркелесе пырать. 

Иртнĕ çулхи ĕç те 
малашлăхлă

Иртнĕ çулта, çĕршывĕпе илес 
пулсан та, республикăра та çын-
сем тавар туянаслăхĕн кăтартăвĕ 
пĕчĕкленнĕ. Ку муркашсемшĕн 
те çаплах пулса тухнă, çакă вăл 
вăхăтлăх  кăна пуласси иккĕлен-
термест. Апла пулин те  тытăмри  
чылай лавкка плана тултарнă е 
ирттерсе те пурнăçланă. 

2018 çулти пысăк ĕçсенчен 
пĕри вăл – суту-илÿ точкисене 
автоматизацилесе пĕтерни. Çак 
ĕçпе те  муркашсем –  респу-
бликăра чи малта. Халĕ ку ĕçе 
обществăлла апатлану систе-
минче те вăя кĕртнĕ,  кăçалтан  
райпо ку системăпа туллин ĕçле-
се пырать.    

Çынсем райпо сутакан тавара 
кредит мелĕпе те сахал мар туян-
ни палăрать. Иртнĕ çул çак хисеп 
малтанхинчен ÿснĕ. Парне сер-
тификачĕсене те çынсем меллĕ  
тесе хаклаççĕ.  

Суту-илÿре 60 яхăн процент 

чухлĕ тавар вырăнта туса кăла-
ракансен таварĕ пулнине палăрт-
малла. Çакă хальхи вăхăтра  лав-
ккасенче экологи  тĕлĕшĕнчен 
таса апат-çимĕç продукчĕ пулни-
пе тÿрремĕнех çыхăннă.

Ял халăхне чăх-чĕппе тата 
хур-кăвакалпа  тивĕçтерессине 
те, выльăх валли апат сутас-
сине те райпо лайăх йĕркеле-
се пырать. Чылай тĕрлĕ ĕçпе 
республикăра та, Центросоюз 
тытăмĕнче те  малти вырăнта  
пыракан райпо кайăк-кĕшĕк  су-
тассипе иртнĕ çулхи кăтартупа 
мала  тухнă. Муркаш райповĕ 
республикăпа Раççей шайĕнче 
çĕнĕлĕхсене чи малтан алла 
илсе  ыттисене вĕрентсе  пырать.  

Районти предприятисемпе 
организацисен, учрежденисен 
йышĕнче 2018 çулти экономика  
ăмăртăвĕн пĕтĕмлетĕвĕ тăрăх, 
промышленноç тата услугăсем-
пе тивĕçтерекен  предприяти-
сен ушкăнĕнче Муркаш рай-
повĕ виççĕмĕш вырăна тухнине 
палăртмалла. Кăçалхи 1 квартал-
ти ĕç-хĕле пĕтĕмлетнĕ май, асăн-
нă организаци республика шай-
ĕнче суту-илĕве йĕркелессипе 
– 1-мĕш вырăн, производствăна 
аталантарассипе – 1-мĕш вырăн,   
тавара пĕрлештерсе  туянассине  
аталантарассипе  2-мĕш вырăн 
йышăннă. 

Суту-илÿ
Çак тапхăр тĕлне Муркаш 

райповĕ хăйĕн ĕç-хĕлне 11 ял 
тăрăхĕн территорийĕнче аталан-
тарса пырать, вĕсенчи 98 ялта 21 
пин те 500 çын пурăнать.  58 ялта  
потребкоопераци предприятий-
ĕсем ĕçлеççĕ, пĕтĕмĕшле илсен 
вĕсем – куллен кирлĕ тавар лав-
ккисем. 

Суту-илÿ райпон тĕп отраслĕ 
шутланать. Унăн тытăмĕнчи 
мĕнпур  суту-илÿ предприятийĕн  
13,4  проценчĕ район центрĕн-
че вырнаçнă. Кунта специали-
зациленĕ лавккасем ĕçлеççĕ. 
28 лавккана самообслуживани 
мелĕ çине куçарнă, ĕçĕн ытла-
рах пайĕ автоматизаци мелĕпе 
пурнăçланать. Вырăнти про-

изводитель таварĕсене сутас-
си анлăланса пырать. Муркаш 
райповĕн продукцине  сутлăха 
кăларассин калăпăшĕ те пысăк. 
Хушма хуçалăхра кирлĕ тавар 
ассортименчĕ те пуянланать, 
выльăх-чĕрлĕх пăхас тĕлĕшри 
тавар, тĕрлĕ удобрени, строи-
тельство материалĕ тата ытти те. 

 Обществăлла 
апатлану

Район центрĕнче кăна мĕн 
тĕрлĕ обществăлла апатлану 
предприятийĕ çук пулĕ. Вĕсен-
чи апат-çимĕçĕн ытларах пайĕ 
– хамăр тăрăхри продукци. Çĕнĕ 
оборудовани вырнаçтарнă пред-
приятисем  апатлану валли 
кăна мар, уявсемпе кану, тĕрлĕ 
мероприяти ирттерме питех те 
хăтлă.  Хăш-пĕр çимĕçе пăспа 
ятарлă оборудованипе пĕçерни 
пахалăха ÿстерет, çакă та тавар 
туянакана илĕртет.  Обществăл-
ла апатланăвăн пĕтĕмĕшле та-
варçаврăнăшĕнче харпăр хăйĕн 
вăйĕпе хатĕрленĕ çимĕç 78 про-
цент йышăнать. 

 Производство  
Çăкăр тата çăкăр-булка из-

делийĕсене хатĕрлесси – тĕп 
ĕçсенчен пĕри. Асăннă производ-
ствăра 54 çын тăрăшать, вăл шу-
тра 43-шĕ – çăкăр пĕçернĕ çĕрте. 
Çăкăр тата çăкăр-булка изделий-
ĕсене Отарккăпа Лантăш пекар-
нисенче хатĕрлеççĕ. Хатĕр про-
дукци калăпăшĕ юлашки вăхăтра 
палăрмаллах ÿсрĕ, уйрăмах – су-
хари тата сушка изделийĕсем. 
Печени, пĕремĕк пĕçерессинче 
çĕнĕ технологисене алла илсе 
пыраççĕ.

Чылайăшĕ астăвать пулĕ, 
Отарккă пекарнин производ-
стви   тăкаклине пула пĕр вăхăт  
ĕçлемесĕр хупă ларчĕ. Каярах, 
предприятин пĕтĕмĕшле тупăш 
илесси пысăкланса пынă май,  
çак пекарньăра капиталлă юсав 
ирттерсе 2004 çулта хута ячĕç.  
Халĕ вăл тулли  хăватпа тата 
тупăшлă  ĕçлет. Унта 2017 çулта 
çĕнĕ оборудовани лартнă, çавна 
май ассортимент тата продукци 

туса илесси палăрмаллах ÿснĕ, 
унчченхипе танлаштарсан, 10 
хут.  

Çурма фабрикатсем туса 
кăларакан цех та, пекарньăсем 
те иртнĕ çул  хăйсен ассорти-
ментне пуянлатнă. Çакăнта 
хатĕрленĕ продукци пĕтĕмпех 
вырăнти лавккасенче сутăнать, 
уйрăмах пельмень лайăх туя-
наççĕ.    Пĕтĕмпе вара 45 тĕрлĕ 
продукци  хатĕрлесе кăлараççĕ.

Хатĕрлев ĕçĕ    
Муркаш райповĕ ял хуçалăх 

продукцийĕ  тата  чĕр тавар 
хатĕрлессипе, йышăнассипе 
ĕçлесе пырать. Çулсеренех 84 
миллион ытла тенкĕлĕх чĕр та-
вар хатĕрлет. Вăл шутра 66 мил-
лион тенкĕ е 78,5 процент – ял 
çыннисен тÿпи. Паянхи кун тĕл-
не Муркаш райповĕ  хăть мĕн 
чухлĕ сĕт йышăнма хатĕр. Ăна 
валли ятарлă транспорт, сивĕт-
мелли оборудовани, çу тата бе-
лок тĕрĕслемелли приборсем 
пур.  Ĕçе ăнăçлă йĕркеленине 
кура тăтăшах тĕрлĕ шайри хăна, 
ĕçтеш опытпа паллашма килсе 
çÿрет. 

  Социаллă пĕлтерĕш 
Муркаш райповĕ ял террито-

рийĕсен социаллă инфраструк-
турине йĕркелессинче пысăк вы-
рăн йышăнать. 23 ялта вара 100 
çынран та сахалрах пурăнаççĕ. 

Райпо сервислă пулăшу сĕ-
нет, саккаспа тавара кирлĕ çĕре 
çитерсе парать. Райпо çыннăн 
социаллă ыйтăвне тивĕçтернине 
палăртса хăвармалла, халăхăн 
тупăшĕ пысăк маррине шута илсе 
таварăн ытларах пайĕ пĕчĕк ха-
клă. Пысăк мар ялсенчи лавкка-
сене тытса тăма райпошăн тăка-
клă пулин те, çынсем  ыйтнипе  
вĕсене тытса тăрать.   

Райпо лавкка çук ялсене су-
ту-илÿ тума тухса çÿреме ятарлă 
транспорт туяннă, унăн – çирĕ-
плетнĕ графикĕ тата маршручĕ. 
Экономика йывăрлăхне пула уй-
рăм çыннăн лавккинчи суту-илÿ 
чылайлăх мар пулсан, райпо 
тăкаклăха  пăхмасăр вĕсене тыт-

са  тăрать.  
Район сăн-сăпачĕ райпо объ-

екчĕсен хăтлăхĕнчен те чылай 
килет. Капиталлă юсав, рекон-
струкци ĕçĕсем валли  çулсерен  
вăтамран 30 миллион тенкĕ шай-
ĕнче уйăрса пырать. Иртнĕ çул 
райпо хăйĕн тупăшне  аталанăва 
хывни  38 миллион тенкĕпе тан-
лашнă.

 Иртнĕ çул район центрĕн-
чи «Центральный»  суту-илÿ 
комплексне кĕске вăхăтра 
çĕнĕрен туса хута янă, кунсăр 
пуçне  тепĕр 10 лавккара юсав 
ĕçĕсем ирттернĕ тата ытти ĕç 
пурнăçланă. Юлашки  çулсен-
че вара  вунă ытла çĕнĕ объект 
ĕçлеме пуçланă.  Шутласа пă-
хар-ха, «Бриз» пиццери,   «Бриз» 
ресторан,  «Фиеста» центр тата 
хăш-пĕр объектсăр Муркаш 
сăн-сăпачĕ кичемрех те пулнă 
пулĕччĕ. 

Райпо  мĕнпур тÿлеве вăхăтра 
пурнăçласа пырать, тĕрлĕ шай-
ри налука çулсерен вăтамран 
50 миллион тенкĕ шайĕнче куçа-
рать, 2018 çулта вара çак кăтарту 
54 миллион тенкĕне çитнĕ, райпо 
район бюджетне йĕркелессине 
тÿпе хывать. 

Кадрсем       
Райпо коллективĕнче çак та-

пхăр тĕлне 400 ытла çын вăй ху-
рать, вăл шутран 30 процентне 
яхăн – çамрăксем, 60 ытла  про-
ценчĕн ĕç стажĕ 5 çултан иртнĕ. 
Предприятири вăтам шалу 21  пин 
тенкĕпе танлашать.   

 Райпора пĕр шухăшлă, пысăк 
опыт пухма ĕлкĕрнĕ, çĕнĕрен 
те çĕнĕ технологие алла илсе 
ĕçлес тĕллевлĕ çынсем тăрăш-
ни курăнать.  Çынсем – пред-
приятин тĕп пуянлăхĕ. Çулсерен 
вăтамран 25 ĕçчен квалифика-
цие ÿстерме пултарать. 

Асăннă системăра тăрăшса 
тивĕçлĕ канăва тухнă ветеран-
сем тĕлĕшпе те кунта тĕрлĕ  ĕç 
пурнăçласа пыраççĕ, медицина 
аптекисенче çăмăллăхпа тивĕç-
терессине пăхса хунă, кашни çу-
лах ватă çынсен уявне йĕркелесе 
параççĕ. 

Раççей шайĕнче те  – 
ăнăçли

Раççей Федерацийĕн Цен-
тросоюз канашĕн президиумĕн 
йышăнăвĕпе  потребитель коопе-
рацийĕсен Пĕтĕм Раççейри 2018 
çулхи ăмăртăвне пĕтĕмлетнĕ. 
Çĕнтерÿçĕсен йышĕнче Муркаш 
райповĕ те пур.  Муркаш райповĕ 
тавара ваккăн сутассине аталан-
тарассипе 1-мĕш вырăна тухнă, 
тавара пĕрлештерсе  туянассине  
аталантарассипе  2-мĕш вырăн 
йышăннă.

Июлĕн 5-мĕшĕнче Муркаш 
райповĕ хăйĕн 75 çулхи юби-
лейне Муркаш салинче паллă 
тăвать.  Уяв программи  ас-
лишĕн те, кĕçĕннишĕн те 
кăсăклă пулĕ, юрă-ташă, вăй-
ă-кулă, техĕмлĕ çимĕç пурне 
те савăнтарĕ. Муркаш райповĕ 
пурне те уява чĕнет!    

Сăн ÿкерчĕкре: Отарккăри 
пекарньăра ĕçлекенсен пĕр 

ушкăнĕ.
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Аякка каймасёрах                                                                                         
хамёр тёрёхра та кёсёкли пур

Муркаш районĕн территорийĕ хăт-
лă та илемлĕ тăрăхра вырнаçнă. Каш-
ни енĕ хăйне майлă кăсăклă. Уйрăмах 
Ильинка ял тăрăхĕнче курса тĕлĕнмел-
ли вырăн чылай. 

Хресчен (фермер) хуçалăхĕн ертÿçи 
Виктор Мальчихин пĕчĕкçĕ ялта та туриз-
ма аталантарма май пуррине çирĕплетсе 
пачĕ. Чăваш Ен тĕп хулинчен хĕрĕх ытла 
километр аякра, Тренккăра, таса уйра 
страус ферми йĕркелерĕ.  Страус усрас 
шухăш кăна çителĕксĕр пулнине, ăна вал-
ли уйрăм услови тата унпа ĕçлес опыт  
кирлине шута илсе, ертÿçĕ малтанласа ку 
енĕпе ятарлă пĕлÿ илнĕ. Çапах та страус  
ĕрчетес тĕллеве пурнăçлама пултарнă. 
Фермăна «Браво» ят панă. Çак сăмахăн 

пĕлтерĕшĕ те анлă, вăл ăнланупа, юрату-
па, килĕшÿпе, ăнăçупа çыхăннă. 

Хуçалăх пуçламăш утăмсем тунă чухне 
икĕ-виçĕ страус пулнă пулсан, халĕ вĕсем 
самай йышланнă, пĕчĕккисем те, пысăкки-
сем те пур.  Страус – питĕ илемлĕ кайăк. 
Вĕсем тĕрлĕ илемлĕ хускану тăваççĕ, пи-
тех те юратмалла ăшшăн пăхаççĕ, мода 
кăтартакан пике евĕр утса та кăтартаççĕ. 
Чи пысăкки – аçи – çакна хăйĕн читлĕхĕн-
чен туха-туха пăхать, килĕшмен самант 
пулсан е тарăхтарсан вара аяккарах 
пăрăнма сĕнет кунти ĕçчен.  Çумăра тата 
аслати  вăхăтне вара вĕсем питĕ юра-
таççĕ иккен. 

Страусăн тĕп çимĕçĕ ешĕл курăк шут-
ланать. Рацион тĕрĕс пулсан аш-пăшĕпе 

çăмарти те пысăк пахалăхлине палăр-
таççĕ çак кайăка пăхакансем.  Страус Аф-
рикăри кайăк шутланать пулин те, пирĕн 
патри сивĕне те лайăх чăтса ирттерет. 

  Халĕ кунта курса çÿреме  питĕ меллĕ. 
Хуçалăх ĕçченĕ Елена Чащихина каланă 
тăрăх, хуçалăхăн выльăх-чĕрлĕх сахал 
мар, вăл шутра кайăк-кĕшĕк, лаша тата 
ытти, çавна май выльăх апачĕ те сахал 
мар кирлĕ. Кăçалхи çуркунне сĕлĕ, урпа, 
тулă акса хăварнă, чĕрчунсем валли апат 
хăйсем хатĕрлеççĕ.

Хуçалăх пирки халĕ районта кăна мар,  
унăн тулашĕнче те лайăх пĕлеççĕ, çав-
на май кунта тăтăшах экзотика продук-
цине туянас, тĕрлĕ чĕрчунпа паллашас, 
сăн ÿкерĕнес  текен йышлăн килсе çÿрет. 
Хуçалăх тĕрлĕ фирмăпа ĕçлĕ çыхăну ты-
тать, вăл шутра – мода çурчĕпе те.       

  Экзотика илемĕпе киленес  текенсем 
çавăн пекех  ытти йышши чĕрчуна – тăр-
нана, павлина, фазана, цесаркăна, ки-
тай чăххине, хура ашлă чăх-чĕпе – курса 
савăнма пултараççĕ. Вĕсен йышĕ вара 
кунта çулран-çул ÿссе пырать. Страус  çă-
марти холестеринсăр пулнине палăртаççĕ. 
Çавăн пекех хура тĕслĕ,  ашлă, юнлă тата 
хура шăмăллă пĕчĕк чăх-чĕп тĕрлĕ чиртен 
пулăшнине çирĕплетнĕ ăсчахсем. Пурçăн 
чăхă та питĕ илемлĕ. Пурне, паллах, çыр-
са пĕтереймĕн.  

Аслисемшĕн кăна мар, ачасем валли 
те кунта кăсăкли питĕ нумай, çавăн пекех 
сăн ÿкерĕнмелли ятарлă илемлĕ вырăн-
сем пур.  Çакăнта курнине сăмахпа кăна 
каласа ĕнентереймĕн, килсе курни вырăн-
лăрах. Çитсе курăр, ÿкĕнмĕр! 

«Колхозник сасси» хыпарлать

Кун çути час килнĕрен, ыйхă пуснине 
çĕнтерсех, асанне, ытти кунхи пекех, 
паян та ирлесех выльăх-чĕрлĕх сарайне 
васкарĕ. Ытти ял çыннисенни пек питĕ 
йышлă мар  вĕсем унăн кунта. Хăйне 
ĕçлеме качака тытни, индоуткăсемпе 
ытти чăх-чĕп усрани – Галина Волко-
вашăн паян пысăк тĕкĕ. 

Тивĕш ялĕ Шетмĕпуç ял тăрăхне 
кĕрет. Илемлĕ вырăнта вырнаçнă вăл. 
Килти хушма хуçалăхра выльăх-чĕрлĕх 
усрама та вырăнсем питех те лайăх. Çак 
илемпе Галина Михайловна кунсеренех 
киленет. Хăйне уншăн питех те телейлĕ 
çын тесе шутлать. 

 – Телей тени вăл питех те анлă пĕл-
терĕшлĕ. Ман шутпа вăл – ĕçпе тулăх 
пурнăç, çынсене май пур таран пулăш-
ма пултарни, ума лартнă тĕллевсене 
ытлă-çитлĕ пурнăçлани. Сакăрвунă çула 
ярса пуснă май, çакăн пирки шутлатăп 
та – манăн пит хĕретмелли пĕр пулăм та 
çук, – сăпайлăн калаçать ĕмĕрĕпех ялти 
клуб сцени çинчен анман артистка.   

Тивĕшри «Кулăш – пурăнмашкăн пире 
пулăш» театр артистки Галина Волкова 
сцена çинче 5 çултанпа. Çак хушăра вăл 
кунти пурнăçа алла тĕплĕ илнĕ. 75 çул 
хушшинче асанне ял çыннисене вуншар 
роль выляса тĕлĕнтернĕ, савăнтарнă. Çак 
тапхăрта тивĕшсем ăна сцена çинчен ан-
нине курман тесен те тĕрĕсех пулать-тăр.

«Кулăш – пурăнмашкăн пире пулăш» 
театр ушкăнне тĕрлĕ вăхăтра ялта 
пурăнакан 10 е ытларах çын хутшăнать. 
Пĕрлехи тăрăшулăхпа вĕсем 9 çул ĕнтĕ 
районта малти вырăна йышăнаççĕ. Çак 
кăтартупа тивĕшсем нумай ялти дра-
ма коллективĕшĕн ырă тĕслĕх пулса 
тăраççĕ.

 – Пирĕн коллектив ыранхи кунпа 
пурăннине уйрăммăн палăртса хăварас 
килет. Çирĕпленнĕ йыша çамрăксем те 
тăтăшах хутшăнаççĕ. Аслă ăрури ар-
тистсем вара вĕсене хăйсен ĕç опытне 
парассипе куллен тăрăшаççĕ. Аслисен 
вĕрентĕвне çамрăксем вăхăтра алла 
илни вара драма кружокĕн ыранхи 
кунне çул уçать. Çапла вара пĕрлехи 
тăрăшулăхпа пирĕн коллектив юлашки 
9 çулта районти драма ушкăнĕсем хуш-
шинче яланах 1-мĕш вырăна тухма пул-
тарчĕ, – терĕ Галина Михайловна тунă 
ÿсĕмрен чакма кăмăл çуккине палăртса.

Нумай çул шкулта ĕçленĕ учитель-
ница, хастар артистка хăй вăхăтĕнче  
фельдшер пулнăран паян та ял çынни-
сене пулăшассинчен пăрăнса тăмасть. 
Пулăшу кĕтекен патне вăхăтра çитес-
си – унăн тĕллевĕ. Çавăншăн та хисе-
плеççĕ ăна ялта пурăнакансем.

Пур енпе те 
хастар

Саман тăваççĕ
ТОЙКИЛТĔ. «Искра» колхозра саман кирпĕч çапма тытăннă. Ку 

тĕлĕшпе ятарласа 20 çынтан  бригада организациленĕ. Бригадăна  
К. Березин колхозник ертсе пырать. Колхоз 1952 çулта саман 
кирпĕчрен  чăх-чĕп вити тата конюшня тума палăртнă.

20 тиха илнĕ
Тойкилтĕ ял Советĕнчи «Искра» колхозри  аслă конюха И. Егоров 

юлташа иртнĕ çулта лашасем ĕрчетес ĕçре пысăк çитĕнÿсем 
тунăшăн медаль парса наградăланă.  

П. УФАРИН.

Район центрĕнчи çĕнĕ çуртсем
Район центрĕнче çултан-çул çĕнĕ çуртсен хисепĕ ÿссех пырать. 

Иртнĕ çулта МТС кантурне, ача сачĕн çуртне, хваттерсем валли 4 
çурт, пекарня тунă. Кăçал инкубатор станцине туса пĕтерсе хута янă. 
Çак кунсенчех çу заводне туса пĕтереççĕ.

Кăçал район центрĕнче чайнăй, райсовет исполкомĕн икĕ 
хутлă çуртне, машина-трактор станцийĕ валли механизациленĕ 
мастерской тăваççĕ. 1953 çулта Культура çурчĕ тума палăртнă.

П. ЯКОВЛЕВ.

Колхозри строительство
КАШМАШ. «Свобода» колхозра çулсеренех ятарласа йĕркеленĕ 

строительство бригади ĕçлет. Бригадăна В. Румянцев колхозник 
ертсе пырать. Унта кунсерен 12 колхозник ĕçлеме тухать. Кăçал 
строительсен тăрăшулăхĕпе 300 пуç вырнаçмалăх сурăх вити туса 
пĕтерчĕç. Халĕ строительство бригади обществăлла çурт-йĕр çине 
витме турпас тума тытăнчĕ.

И. ПЕТРОВСКИЙ.

Силос хываççĕ
ШУРЧА. «Герой» колхозри колхозниксем обществăлла 

выльăх-чĕрлĕх валли апат ытлă-çитлĕ хатĕрлессишĕн ырми-
канми кĕрешеççĕ. Çак кунсенче 1 – 2-мĕш уй-хир бригадисенчи 
колхозниксем тĕрлĕрен курăкран 80 тонна силос хывса хăварчĕç. 
Çавăн пекех 7 – 8-мĕш бригадăсенчи колхозниксем механизаторсем 
пулăшнипе пĕр кун хушшинче 40 тонна ытла силос хыврĕç. Силос 
хывас ĕç малалла пырать.

И. КРАСНОВ, 
ял хуçалăх шкулĕн практиканчĕ. 

(«Колхозник сасси» хаçатăн 1952 çулхи 41, 42-мĕш номерĕсем).

Санён =ыннусем: район
Кăçалхи çанталăк условийĕсене 

кура пĕр вăхăталла пулса çитнĕ 
çĕр иртнĕ çур акире хăйне кĕске 
вăхăтра шуратса хăварма ыйтрĕ. 
«Путь Ильича» агрофирмăра 
çавнашкал оперативлăха хатĕр 
пулчĕç. 

Çурхи кун çулталăк тăрантарни 
пирки калаçрăмăр та эпир асăннă 
хуçалăхăн механизаторĕпе 
Виталий Ивановпа (сăн ÿкерчĕкре). 
«Хурçă ут» штурвалĕ умĕнче 37-
мĕш çур акире пулнă Виталий 
Григорьевич паха вăхăта 
çухатмасăр иртен пуçласа каç 
пуличчен çĕр хатĕрленĕ. Унăн ĕçне 
кура хуçалăх çуртрисене технологи 
ыйтнă пек акса хăварнă. Хăйне 

çирĕплетсе панă «хурçă учĕпе» 
вăл паян та çĕртме пуссисене 
çумран тирпейлĕ пăхса тăрассипе 
тăрăшать. «Хăйне хушнă ĕçе 
яланах яваплăха туйса пурнăçлать 
вăл», – терĕç ун пирки хуçалăхра.  
«Манăн тĕллев – акана тивĕçлĕ 
шайра тытма вăхăтра тата 
çителĕклĕ çĕр хатĕрлесси тата 
çумпа вăхăтра кĕрешесси. Эпĕ çакна 
хатĕр», – терĕ вăл «симĕс ĕç çире» 
сенаж е утă турттарассинчен те 
пăрăнманнине пĕлтерсе. 

Районăн иртнĕ Акатуйĕнче 
хастар механизатора çурхи ака-
суха ĕçĕсене пĕтĕмлетсе район 
администрацийĕн дипломĕпе 
наградăларĕç.
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Çĕртме уйăхĕ – кунпа çĕр танлашнă 
вăхăт. Çак вăхăтра хăла çырли, палан, 
шăлан чечеке лараççĕ. Кун таврăнич-
чен кайăксен çĕр-пин тĕрлĕ юррине 
путнă тавралăх хăй патне йыхравлать, 
ял çыннине пахчаран кĕртмест. Уйăх 
вĕçленнĕ тĕле çĕр çырли пиçсе çитни 
– уйăхăн тулли илемĕ тата пуянлăхĕ. 
Килти хушма хуçалăхра сад-пахчаран 
продукци ытларах илес тесен, йăран-
сене тăтăш кăпкалатмалли тата пахча 
çимĕçе шăварсах тăмалли пирки ман-
малли çук. 

Вăхăтра лартнă «иккĕмĕш çăкăр» та 
шăтса тухса рет йĕркелет. Çакна курса 
тăрса кил хуçисем уйăх варринче çĕр 
улми речĕсене купалантарма тухаççĕ. 
Явăнса ÿсекен ÿсен-тăрана тĕкĕлеççĕ. 
Пахчаçăсем хăяр калчисене сайрала-
таççĕ. 

Чечексем пирки те манмалла мар. 
Вĕсен йăранĕсене шăварнипе пĕрлех 
кăпкалатмалла, çумламалла. Чечексе-
не ирхи е каçхи вăхăтсенче шăварни 
кăнтăрлахинчен вырăнлăрах. 

Çĕртме пире шăрăхпа аптăратнă 
вăхăтрах хĕвел хĕл енне çаврăнать.

Çĕртме уйăхĕн 15 – 16-мĕшĕсем. 
Йăрансене çумран тасатăр. Çак кунсен-
че тепĕр хут салатпа укроп, нумай çул 
ÿсекен сухан  акма-лартма юрать. Газон 
курăкĕ акма тата чечек йăранĕсем йĕрке-
леме те юрăхлă.

Çĕртме уйăхĕн 17 – 18-мĕшĕсем. Ку 
вăхăтра садри йывăç-тĕмсене ан касăр, 
пахча çимĕç хунавĕсене те ан кĕскетĕр. 
Пахчара нимĕн акма-лартма тата куçарса 
лартма сĕнместпĕр. Хуçалăх ĕçĕсем пур-
нăçлăр, тĕрлĕ им-çам пулăшнипе ÿсен-

тăран чир-чĕрĕпе ытларах кĕрешĕр. 
Çĕртме уйăхĕн 19 – 20-мĕшĕсем. 

Йăрансене  шăварма тата ÿсен-тăрана 
апатлантарма мелсĕр вăхăт, ÿсен-тăрана 
сăтăрçăсенчен тата чир-чĕртен им-çампа 
пĕрĕхни вырăнлă. Çак вăхăтра пуçтарнă 
эмел курăкĕсен усси пысăк. Уйрăмах чĕре 
чирĕсемпе кĕрешекен курăксен. 

Çĕртме уйăхĕн 21 – 24-мĕшĕсем. 
Пахчари йăрансене удобрени хывма 
юрамасть. Ку вăхăт уйăх календарĕпе 
килĕшÿллĕн сад-пахчара ÿсен-тăранпа 
ĕçлеме юрăхсăр. Пахча çимĕçе ÿсĕм сти-
муляторĕпе пĕрĕхни ытлашши пулмасть. 
Йăрансене çум курăкĕнчен тасатмалла. 
Çак кунсенче пуçтарнă çимĕçе тÿрех тир-
пейлеме тăрăшмалла. Çĕртме уйăхĕн 21-
мĕшĕ – Стратилат кунĕ. Çак кунхи вăйлă 
сывлăм пуян тухăçа систерет.

Çĕртме уйăхĕн 25 – 26-мĕшĕсем. Те-
пĕр хут укроп, салат акма юрать. Пахча 
çимĕçе шăвармалла тата апатлантар-
малла, ÿсĕм стимуляторĕпе пĕрĕхмелле. 
Çĕр улми речĕсене купалантармалла.

Çĕртме уйăхĕн 27 – 29-мĕшĕсем. 
Улма-çырла йывăççисемпе çырла тĕм-
мисене пачах тĕкĕнме юрамасть. Пах-
ча çимĕçе ÿсĕм стимуляторĕпе пĕрĕх-
ни вырăнлă пулнине ан манăр. Вĕсене 
апатлантарни тухăç çине витĕм кÿрет. 
Çĕр улми речĕсене купалантарассипе 
малалла ĕçлемелле. Йăрансене çумран 
иртмелле. Шăвармалла. Сăтăрçăсемпе 
кĕрешмелле.

Çĕртме уйăхĕн 30-мĕшĕ. Йăрансене 
кăпкалатăр, компост хатĕрлĕр. Улма йы-
вăççисем айне, кирлĕ пулсан, тĕкĕсем 
лартăр. Садри сăтăрçăсемпе тата 
чир-чĕрпе кĕрешĕр.

Стратилатри сывлём _ 
пысёк тухё=а

Сад-пахча=ён уйёх календар.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 21:17:031001:210,  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.

Заказчиком проекта межевания является: Иванова Людмила Михайлов-
на, проживающая по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский район, 
Ильинское с/п, д. Чебелькасы, ул. Центральная, дом 7.  

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инже-
нером Кольцовым  А.В. в составе юридического лица ООО «Аршин» яв-
ляющимся членом СРО «Гильдия Кадастровых Инженеров №801/10-16 от 
13.10.2016 г. ., СНИЛС 074-075-154-55, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №8052 
номер квалификационного аттестата 21-11-27. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым ин-
женером:   429530, Чувашская Республика, Моргаушский р-н, с. Моргауши, 
ул. Ленина, д. 41/5,   E-mail:arshin21@yandex.ru  

Кадастровый номер исходного земельного участка 21:17:031001:210.
Адрес  (местоположение): Чувашская Республика, Моргаушский район, 

Ильинское сельское поселение.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 

адресу: 42953А0, Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. 
Моргауши, ул. Ленина, дом 41/5.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания 
относительно размера и местоположения границ земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 

1) 429530, Чувашская Республика-Чувашия, с. Моргауши, ул. Ленина дом 
41/5(ООО Аршин)

2)  Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, пр. Московский, д.37.
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестр»).

3)  Управление Росреестра по Чувашской Республике по адресу: Чуваш-
ская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, дом 56.

Турайри пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан вăтам шкул 
коллективĕ кунта музыка предметне вĕрентекен 
К.И. Албутован

МĂШĂРĔ
вилсе кайнă пирки унăн çемйипе тата тăванĕсем-

пе пĕрле тарăннăн хурланнине пĕлтерет.

Объявления
ОТЧЕТ 

об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров АО «Моргаушскавтотехсервис», 

состоявшегося 13 июня 2019 г.
по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23, 

зал заседания административного здания
14 июня                             с. Моргауши

Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего со-
брания акционеров. 
Принятое решение:
Назначить Председателем собрания заместителя председателя 
Совета директоров Дмитриева Леонида Дмитриевича.

Избрать секретарем  собрания  - Иванову Людмилу Поликар-
повну.

Процедуру голосования определить бюллетенями. 
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки 

дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.
Голосовали: за 100 %.

Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии. 
Принятое решение:

Избрать в счетную комиссию общества следующих кандида-
тов:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

1 Сорокина Галина Владимировна
2 Кириллова Марина Николаевна
3 Васильев  Александр Витальевич

Голосовали: за 100 %.
Вопрос №3. Утверждение  годового  отчета общества за 2018 
год. 
Принятое решение:

Утвердить  годовой  отчет общества за 2018 год.
Голосовали: за 100 %.

Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2018 год, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по 
результатам 2018 года. 
Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки 
ООО «АУДИТ-ДАНКО» за 2018 год, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по ре-
зультатам 2018 года. Дивиденды по итогам работы за 2018 год 
не распределять из-за  непокрытых убытков прошлых лет,  не 
начислять и не выплачивать.

Голосовали: за 100 %.
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
1. Дмитриева Таисия Николаевна
2. Дмитриев Леонид Дмитриевич
3. Иванова Людмила Поликарповна
4. Мудров Вячеслав Нестерович
5. Дмитриев Владимир Леонидович

Голосовали: за 100%.
Вопрос №6.  Избрание членов  ревизионной комиссии Обще-
ства. 
Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию общества следующих кан-
дидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия 
Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.

Голосовали: за 100 %.
Вопрос №7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год. 
Принятое решение:

Утвердить аудитором общества на 2019 год аудиторскую фир-
му ООО «АУДИТ-ДАНКО».

Голосовали: за 100 %.
Вопрос №8. Ознакомление решениями заседаний Совета ди-
ректоров. 
Принятое решение:

Решения Совета директоров принять к сведению и ут-
вердить протоколы Совета директоров с № 140 по 146 за  отчет-
ный период.

Голосовали: за 100 %.
Председатель собрания Дмитриев Л.Д.

Секретарь собрания Иванова Л.П.

Рулонти кё=алхи утё сутатпёр? 
Тел? 8-937-958-51-14?                            2-2?

* * *
3 пёранланё зааненски ёратлё 

сумалли качака сутатёп? 
Тел? 8-927-840-15-63?

* * *
Зааненски ёратлё качака путек-

кипе такине сутатпёр? 
Тел? 8-906-383-77-28?

* * *
Ёратлё  .нен 3 уйёхри пёрушне 

сутатёп?  Тел? 8-987-578-62-11?     2-2?
* * *

Продаю кур: гусят: утят: бро-
йлеров: мулардов: индю-
ков? Доставка   бесплатная? 
Тел?   8-909-300-08-18?    9-13? 

* * *
Ремонт бытовых холо-

дильников на дому? Гаран-
тия? Качество? Оперативно? 
Тел? 8-905-199-83-87?   2-5?

* * *
Продаю пшеницу? Возможна  до-

ставка? Тел? 8-961-348-11-92?           1-4? 
* * *

Продаются% ульи-лежаки на 24 
рамы: утепленные: медогонка: 
рамы гнездовые и магазинные: 
пустые и сушь:  фляги: котлы: ма-
газины и др? Тел? 8-903-064-67-60?

* * *
Продаю комнату в Лапсарах: вода 

и канализация проведены? Тел? 
8-927-845-46-78: 8-919-673-96-51?

* * *
С.тл. .нен чупнё тынашкине су-

татпёр? Тел? 8-927-993-02-77?
* * *

Срочно продается дойная коза 
по договорной цене? Тел? 8-927-
668-77-60: 8-937-380-62-61?

* * *
Продаю картофель по цене 2 руб? 

50 коп? за 1 кг? Тел? 8-961-338-21-08?
* * *

П.рре пёруланё хура-шурё т.сл. 
.не: сумалли качака тата сысна 
=урисем сутатпёр? Тел? 8-937-380-
08-87?

* * *
П.рре пёруланё хура-хёмёр т.сл. 

.не тата п.р уйёхри вёкёр сутатёп? 
Тел? 8-919-669-07-03?

* * *
Продаю дрова колотые с достав-

кой? Тел? 8-937-384-56-21: 8-937-384-
56-18?

* * *
Февральте улттём.ш пёруламал-

ли: хура т.сл. сумалли .не сутат-
пёр? Тел? 8-908-303-36-31: 8-927-854-
64-03?

* * *
Декабрьте п.ррем.ш пёруламал-

ли шурё-хура т.сл. тынашки су-
татпёр? Тел? 8-937-953-78-77?

* * *
Продаю колотые дрова? Цена до-

говорная? Тел? 8-937-381-89-00?
* * *

В Большесундырское райпо на 
постоянную работу требуется во-
дитель с опытом работы на ав-
томашину грузовую Лада-Ларгус? 
Обращаться в отдел кадров райпо: 
Б? Сундырь: ул? Ленина: д? 32? Тел? 
69-5-46?                                     1-2?

* * *
6 сурёх =ухалнё: икк.ш. хура: 

тёваттёш. шурё т.сл.? Катькас ял 
тёрёх.н тавраш.нче? Куракансе-
не =ак номерсемпе п.лтерме ый-
татёп: хавхалантарма шантаратёп% 
8-927-846-08-15: 8-927-843-31-07?

* * *
3 пёруланё хура-шурё т.сл. ёрат-

лё .не сутатёп? Тел? 8-927-863-59-
07?

Муркашри Культура çурчĕ çумĕнчи ветеран-
сен халăх хорĕн коллективĕ кунти хора  çÿрекен    
Л.П. Николаеван

ПИЧЧĔШĔ
вăхăтсăр вилсе кайнă пирки унăн тăванĕсемпе 

пĕрле тарăннăн хурланса пĕлтерет.

Православи к.тес.

Иисус Христос п.л.т 
=ине =.кленсе каяс 

ум.н апостолсене лёплан-
тарса каланё% «Атте Турёран 
ыйтса эп. сир.н =ине Свя-
той Сывлёш ярёп? Вёл эп. 
сире м.н каланине пурне те 
ёсёра илтер.»: _ тен.? +ак 
лёплантаракан святой сыв-
лёша в.сем тем.н пек к.тсе 
тёнё? +апла аллём.ш кунне 
тёвакан пра=ник та =итн.? 

Апостолсем вёл кун пурте 
п.р =.рте пулнё? Ирхине са-
сартёк вёйлё =ил-тёвёл сас-
си пек п.л.трен сасё шав-
ласа аннё та апостолсем 
ларакан п\рте к.рсе тулнё? 
+авён чухне вут ч.лхесем 
пек курёнса апостолсем 
=ине Святой Сывлёш аннё? 
В.сем вара Святой Сыв-
лёшпа хёватланса халиччен 
п.лмен т.рл. ч.лхепе ка-
ла=ма пу=ланё? 

Пра=ник яч.пе ун чухне Ие-
русалимра т.рл. енчен ну-
май халёх пу=тарённё? +ав 
п.л.т =инчен аннё сасса ил-
тсен в.сем апостолсем лара-
кан =урт патне пынё? Апостол-

сем т.рл. ч.лхепе кала=нине 
курсан в.сем пурте т.л.нсе 
кайнё? Петр апостол халёх 
умне тухса в.сене =апла ка-
ланё% «Ку т.рл. ч.лхепе ка-
ла=малли хёвата эпир Святой 
Сывлёшран илт.м.р? Святой 
Сывлёша пир.н =ине Иисус 
Христос антарч.? Иисус Хри-
стоса иудейсем пёталаса 
в.лерч.= те: ви==.м.ш кунне 
Вёл ч.р.лсе тёч.: п.л.т =ине 
=.кленч. те Атте Турёран 
пир.н =ине Святой Сывлёш 
яч.»? 

+апла каласан итлесе 
тёракансем апостолсенчен 
ыйтнё% «М.н тёвас эппин 
пир.н?» _ тен.? Петр апо-
стол в.сене =апла каланё% 
«+ылёхёрсенчен \к.н.р: 
Христос яч.пе т.не к.р.р: 
вара Святой Сывлёша эсир 
те ил.р»: _ тен.? 

+ав кун вара Христоса 
.ненсе 3000 яхён =ын т.не 
к.н.? Святой Сывлёш хёв-
ач.пе апостолсем Христос 
т.нне сарма п.т.м т.нче 
тёрёх саланнё? В.сем халёх-
сене т.не к.ртн.: чирк\сем 

у=нё: т.рл. хёватсем тунё?
Ви= ипоста=лё Таса Турё 

пра=ник.н историй. =апла? 
+авёнпах апостолсем =ине 
Святой Сывлёш аннине 
чирк\ре Мён кун иртсен 
аллём.ш кун асёна==.? 
+авёнпа вёл куна аллём.ш 
кунхи пра=ник (Пятидесят-
ница) те==.? +ак кунтан Хри-
стос =ыннисем чён таса Ви= 
ипоста=лё Турра мухтаса 
пу==апса пурёнма в.ренн.? 
+авёнпа та =ак куна вырёсла 
«Троица» те==.? 

+ак кун чирк.ве шалтан та: 
тултан та т.рл. йывё= ту-
рач.пе илемлете==.: чирк\ 
урайне курёкпа сара==.? +ак 
пра=ник ум.нхи шёматкун 
вилнисене асёнмалли ятар-
лё кун шутланать (Троицкая 
родительская суббота)? +ак 
шёмат кун чирк\сенче вил-
нисемш.н панихида к.лли 
ирттере==.: =ынсем =ёва 
=ине тухса вилн. тёван.сене 
асёна==.?

Й\=кассинчи чирк\ 
настоятел. 

СЕРГИЙ АТТЕ? 

Ви= ипоста=лё 
Таса Турё пра=ник. 

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

мером 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.

Заказчиком  проекта межевания является: Соловьев Владислав Геннадьевич, проживающий по адресу: Чувашская 
Республика, Моргаушский район, д.Сесмеры, ул. Дружная, д.56.

 Проект межевания земельного участка подготовлен  кадастровым инженером  Павловым Павлом Андрияновичем 
в составе юридического лица ООО «БТИ», номер квалификационного аттестата 21-15-6, являющийся членом СРО АКИ 
«Поволжья» №0951 от 19.08.2016.  Почтовый адрес: 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Моргауши, 
ул.Чапаева, д. 59, пом. 2, адрес электронной почты mgbti@mail.ru, контактный телефон 8(83541)62-0-15.

Кадастровый номер исходного земельного участка 21:17:072501:1. Адрес местоположения: Чувашская Республи-
ка-Чувашия, Моргаушский район, Кадикасинское сельское поселение.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 429530, Чувашская Республика, Моргауш-
ский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, д.59, пом.2. 

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 

1) 429530, Чувашская Республика-Чувашия, с.Моргауши, ул. Чапаева, д.59, пом.2, ООО «БТИ» 
2) Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул.К.Маркса, д.56 (Управление  Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике).
3) Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул.Московская, д.37 (филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чувашской Ре-

спублике-Чувашии).

Пушар – пысăк хуйхă. Çĕртме 
уйăхĕн 11-мĕшĕнче 5 сехет те 30 
минутра Лантăшра пурăнакан Сту-
пинсен кил-çурчĕ тĕппипех кĕллен-
чĕ. Çавна май кил хуçисем паян 
ырă сунакансенчен пулăшу кĕтеççĕ. 
Çакна валли вĕсем Перекет банкĕн-
че счет уçнă. Пулăшас текенсем 
40817810375140050403 счет çине 
укçа-тенкĕ куçарса парса инкек тÿсе-
кенсене пулăшма пултараççĕ. Пулă-
шакана Турри те пулăшать тенине ан 
манăр.

Пулёшу к.те==.



«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро» [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти [16+]
9.25 «Сегодня 17 июня. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [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 «Ангел-хранитель» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00  Т/с  «Город» [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 «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» [12+]
2.00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» [16+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«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.) [6+]
09.25-09.55 «Мир искусства». 
Народная артистка СССР 
Вера Кузьмина. 3-я часть. Пре-
мьера (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, 3.40 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 
«Сегодня» [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25, 1.35 «Место встречи» 
[16+]
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+]
20.50  Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
0.25 «Поздняков» [16+]
0.35 Т/с «Бессонница» [16+]

НТРК
05.00  «Малта телей кăна». 
Алина Савельевăн пултарулăх 
каçĕ (16+) 
07.00,  08.00  «Ир пулсан» 
09.00  «Маугли». Чăвашла 
куçарнă фильм (12+)
11.00  «Хэлоу, Раша!».  Шоу 
(16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм (16+) 
13.00,  15.00,  19.00    «Респу-
блика». Хыпарсен кăларăмĕ  
(12+)
13.05  «Маша и медведь» (6+) 
13.30  «Правительственная 
связь» (12+) 
14.00,  16.00,  20.00,  23.00    
«Республика». Информаци-
онная программа (12+)
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30,  19.30,  23.30  
«Акилбупсер» (6+) 
15.05  «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки». Докумен-
тальный фильм (12+) 
16.05  «Отряд специального 
назначения». Классика СССР 
(12+) 
17.30  «Орлова и Алексан-
дров». Многосерийный фильм 
(16+) 
18.30  «Республика в деталях» 
(6+) 
20.30  «Самана» (12+) 
21.30  «Расписанире çук пуй-
ăс». Чăвашла куçарнă фильм 
(12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро» [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
[16+]
9.25 «Сегодня 18 июня. День 
начинается» [6+]
9.55, 2.00 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [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 «Ангел-хранитель» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге [16+]
0.00 Т/с «Город» [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 «Ведьма» [12+].
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
[12+]
2.00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» [16+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«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.) [6+]
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 вре-
мя. Вести – Чувашия

 «НТВ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
08.10 «Мальцева» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05  
«Сегодня» [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25, 2.10 «Место встречи» 
[16+]
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+]
20.50  Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
0.15  «Крутая история» [12+]
1.10 Т/с «Бессонница» [16+]
4.20 Т/с «Адвокат» [16+].

НТРК
05.00, 13.00,  15.00,  19.00    
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Акилбупсер» (6+) 
06.00, 14.00,  16.00,  20.00,  
23.00    «Республика». Инфор-
мационная программа (12+)
06.30  «Правительственная 
связь» (12+) 
06.50  «Мультимир» (6+)
07.00,  08.00  «Ир пулсан» 
09.00,  13.20,  18.30  «Республи-
ка в деталях» (6+) 
09.30  «Самана» (12+) 
10.30  «Один день с професси-
оналом» (12+) 
11.00  «Хэлоу, Раша!».  Шоу 
(16+) 
12.00  «Спальный район». Мно-
госерийный фильм (16+) 
13.05  «Маша и медведь» (6+)
14.05  «Чуваши с сибирским ха-
рактером» (12+)
15.05  «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах». Доку-
ментальный фильм (16+) 
16.05  «Отряд специального 
назначения». Классика СССР 
(12+) 
17.30  «Орлова и Алексан-
дров». Многосерийный фильм 
(16+) 
19.30,  23.30  «Ылтăн çÿпçерен» 
(12+) 
20.30  «Хочу, могу, знаю» (12+) 
20.40  «Нумай та пĕтет, сахал та 
çитет». Августа Уляндинăн пул-
тарулăх каçĕ (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро» [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
[16+]
9.25 «Сегодня 19 июня. День на-
чинается» [6+]
9.55, 2.00 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [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 «Ангел-хранитель» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге [16+]
0.00 Т/с «Город» [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 «Ведьма» [12+].
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
[12+]
2.00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» [16+]
3.40 Х/ф «В гости к Богу не быва-
ет опозданий» [12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«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.) [6+]
09.25 Вести. Интервью. Премье-
ра (чув) [6+]
9.40-09.55 «Сельская жизнь». 
Премьера (чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-
17.25, 20.45-21.00 Местное вре-
мя. Вести – Чувашия

 «НТВ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
08.10 «Мальцева» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
«Сегодня» [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25, 2.10 «Место встречи» 
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+]
20.50  Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
0.15  «Мировая закулиса». 
Фильм Вадима Глускера [16+]
1.10 Т/с «Бессонница» [16+]
4.20 Т/с «Адвокат» [16+].

НТРК
05.00, 13.00,  15.00,  19.00    
«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  «Хочу, могу, знаю» (12+) 
07.00,  08.00  «Ир пулсан» 
09.00,  13.30,  18.30  «Республи-
ка в деталях» (12+) 
09.30  «Чуваши с сибирским ха-
рактером» (12+)
10.30  «Маша и медведь» (6+)
11.00  «Хэлоу, Раша!».  Шоу (16+) 
12.00  «Спальный район». Мно-
госерийный фильм (16+) 
13.05  «Цифровой код» (12+) 
14.05  «Каникулы в историю Че-
боксар» (12+)
15.05  «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах». Доку-
ментальный фильм (16+) 
16.05  «Отряд специального 
назначения». Классика СССР 
(12+) 
17.30  «Орлова и Александров». 
Многосерийный фильм (16+) 
19.30,  23.30  «Туслăх йывăçĕ» 
(12+) 
20.30  «Сделано в Чувашии» 
(12+) 
21.00  «Всемирный парамузы-
кальный фестиваль Чувашской 
Республики» (6+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 9.25 «Доброе утро» 
[16+]
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Ново-
сти [16+]
10.25, 15.15, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
12.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 Т/с «Ангел-хранитель» 
[16+]
0.00 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге [16+]
0.35 Т/с «Город» [16+]
2.40, 03.05 «Модный приго-
вор» [6+]
3.35 «Мужское / Женское» 
[16+]
04.25 «Контрольная закупка» 
[6+]

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России» 
[16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти [16+]
09.55 «О самом главном»  
[12+].
12.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным» [16+]
15.00, 17.25 «60 минут» [12+]
18.35 «А. Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ведьма» [12+].
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» [12+]
2.00 Т/с «Поцелуев мост» 

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«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 Мест-
ное время. Вести – Чувашия. 
Утро.
09.00 Местное время. Вести – 
Чувашия (чув.) [6+]
9.25-9.55 «Из нашего фонда». 
Песни деда Ухтера (чув) [6+] 

«НТВ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
08.10 «Мальцева» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» 
[16+]
10.20, 15.00 «Место встречи» 
[16+]
12.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+]
20.50  Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
23.05 «ЧП. Расследование» 
[16+]
23.50  «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+].
0.20 Т/с «Бессонница» [16+]
1.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» [16+]
3.00 Т/с «Адвокат» [16+]

НТРК
05.00, 13.00,  15.00,  19.00    
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Туслăх йывăçĕ» (12+) 
06.00, 14.00,  16.00,  20.00,  
23.00    «Республика». Ин-
формационная программа 
(12+)
06.30  «Сделано в Чувашии» 
(12+) 
07.00,  08.00  «Ир пулсан» 
09.00,  13.30  «Республика в 
деталях» (12+) 
09.30  «Каникулы в историю 
Чебоксар» (12+)
10.30,  13.05  «Маша и мед-
ведь» (6+)
11.00  «Хэлоу, Раша».  Шоу 
(16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм (16+) 
14.05  «Сельский доктор. На 
пороге перемен». Докумен-
тальный фильм (16+)
15.05  «Военные истории лю-
бимых артистов». Докумен-
тальный фильм (16+) 
16.05  «Отряд специального 
назначения». Классика СССР 
(12+) 
17.30  «Орлова и Алексан-
дров». Многосерийный фильм 
(16+) 
18.30  «Соседи» (12+) 
19.30,  23.30  «Правитель-
ственная связь» (12+) 
20.30  «Экономика в деталях» 
(12+) 
20.40  «Туй икерчи». Камит 
(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 пока-
жет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге [16+]
0.25 «Анна Ахматова. Вечное 
присутствие» [12+]
2.00 Х/ф «Жюстин» [16+]
4.50 «Контрольная закупка» [6+]

«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 «Сила обстоятельств» 
[12+].
1.00 Х/ф «Кукушка» [12+]
4.05 Т/с «Сваты» 12+

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«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.) [6+]
09.25-09.55 «Для вас, люби-
мые»  (чув.) [6+]
11.25-11.45 Местное время. Ве-
сти – ПФО
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-
21.00 Местное время. Вести – 
Чувашия

 «НТВ»
5.10 Т/с «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
08.10 «Доктор Свет» [16+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25, 2.25 «Место встречи» 
[16+]
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
20.40  Военная драма «Семь 
пар нечистых» [16+]
22.30 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» [16+]
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
01.35 «Квартирный вопрос» [0+]
4.25 «ЧП. Расследование» [16+]

НТРК
05.00, 13.00,  15.00,  19.00    
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
05.30 «Правительственная 
связь» (12+) 
06.00, 14.00,  16.00,  20.00,  23.00    
«Республика». Информацион-
ная программа (12+)
06.30  «Экономика в деталях» 
(12) 
07.00,  08.00  «Ир пулсан» 
09.00  «Академия жизни» (12+) 
09.30  «Сельский доктор. На 
пороге перемен». Документаль-
ный фильм (16+)
10.30,  13.05  «Маша и медведь» 
11.00  «Хэлоу, Раша».  Шоу (16+) 
12.00  «Спальный район». Мно-
госерийный фильм (16+) 
13.30  «Соседи» (12+) 
14.05  «Батальон моей Родины» 
(12+) 
15.05  «Военные истории люби-
мых артистов». Документаль-
ный фильм (16+) 
16.05  «Отряд специального 
назначения». Классика СССР 
(12+) 
17.30  «Орлова и Александров». 
Многосерийный фильм (16+) 
18.30  «Республика в деталях» 
19.00,  00.00  «Эрне». Хыпар-
сен тишкерĕвĕ  (12+)  
20.30,  23.30  «Регионы - сотруд-
ничество без границ» (12+) 
21.00  «Приказ: чикĕ урлă каç-
малла». Чăвашла куçарнă 
фильм (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35, 6.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
7.50 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
08.35 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 «Чернобыль. Как это 
было» [16+]
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым» 12+
12.15 «Теория заговора» [16+]
13.10 «Живая жизнь» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [16+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 Х/ф «72 часа» [12+]
01.00 Х/ф «Рокко и его братья» 
[16+]
04.20 «Давай поженимся!» [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 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 
[16+]
11.40 Х/ф «Чужие дети» [12+]
13.45 Х/ф «Бабье царство» [12+]
17.40 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Два берега надеж-
ды» [12+]
1.25 «Их звали травники» [12+]
2.40 Х/ф «Сорокапятка» [12+]
4.15 Х/ф «Кровь не вода» [12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«РОССИЯ 1»
8.40-09.20 Местное время. Суб-
бота.
11.20-11.40 Местное время. Ве-
сти – Чувашия

«НТВ»
4.50 «Журавли» из цикла «Спе-
то в СССР» [12+]
5.35 Военная драма «Звезда» 
[12+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
[16+]
8.20 «Готовим с А. Зиминым» 
[0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
Прохор Шаляпин [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» С Вадимом Такменевым 
[16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.25 «Международная пилора-
ма» [18+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са». Ю. Шевчук и группа «ДДТ» 
[16+]
2.20 «Фоменко фейк» [16+]
02.50 «Дачный ответ» [0+]
03.50  «Холокост – клей для обо-
ев?» [12+].

НТРК
05.00  «Эрне». Хыпарсен тиш-
керĕвĕ  (12+)
06.00  «Республика». Инфор-
мационная программа (12+)
07.00  «Регионы - сотрудниче-
ство без границ» (12+) 
07.30  «Мир без войны» (6+) 
08.00  «Албена юратăвĕ». Спек-
такль (16+)
10.30,  17.30  «Вăрçă хĕрарăм 
сăнлă мар». Документлă фильм 
(12+) 
11.00  «Так и будет». Классика 
СССР (12+)  
12.30  «Маша и медведь» (6+) 
13.00  «Когда растаял снег». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.30  «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии». Документальный 
фильм (12+)
18.30  «Аваллах ахрăмĕ» (12+) 
19.00,  23.00  «Ырă кăмăл-
па» (12+) 
19.30  «Çерем çинчи çиçĕм». 
Трагикомедия (16+)
21.30  «Чăваш çĕрĕн чи лайăх 
юррисем». Концерт (12+) 
23.30  «Летят журавли». Класси-
ка СССР (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 4.20 «Контрольная за-
купка» [6+]
05.30, 06.10 Т/с «Восхожде-
ние на Олимп» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 Премьера. Жанна Бадо-
ева в новом проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
12.50 «Камера. Мотор. Стра-
на» [16+]
14.25 «Тодес» в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це  [12+]
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»  [16+]
18.00 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
[16+]
22.30 «Что? Где? Когда?» 
[16+]
23.40 Владимир Шахрин.  
«Жить надо в «Чайф» [12+]
00.45 Х/ф «Особо опасен» 
[18+]
02.45 «Модный приговор» [6+]
03.40 «Мужское / Женское» 
[16+]

«РОССИЯ 1»
07.30 «Смехопанорама» [16+]
08.00 «Утренняя почта» [16+]
08.40 Местное время. Воскре-
сенье [16+]
09.20 «Когда все дома» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» [16+]
13.55, 2.00 «Далекие близ-
кие» [12+]
15.00 «Выход в люди» [12+]
16.00 Х/ф «Надломленные 
души» [12+]
20.00 Вести недели [16+]
22.00 Москва. Кремль. Путин 
[16+]
22.40 Х/ф «Алые паруса» 
[12+]
23.30  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
[12+]
03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» [16+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«РОССИЯ 1»
08.40-09.20 Местное время. 
Воскресенье.

«НТВ»
04.50 «Звезды сошлись» [16+]
06.00 «Центральное телеви-
дение» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
[16+]
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу [12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
10.55 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Малая земля». Вале-
рия Ланская и Роман Курцын 
[16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 Итоги недели [16+]
20.10 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» [16+]
0.00 Х/ф «Звезда» [12+]
02.00 «Магия» [12+]
03.30 Т/с «Адвокат» [16+]

НТРК
05.00  «Иксĕлми çăлкуçсем». 
Радиоконкурс гала-концерчĕ 
(12+) 
08.00  «Ăнсăртран кĕмсĕрт». 
Камит (12+) 
09.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+) 
10.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
10.40  «Маша и медведь» (6+)
11.00  «Так и будет». Классика 
СССР (12+)  
12.30  «Аваллах ахрăмĕ» 
(12+) 
13.00  «Когда растаял снег». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.30  «Шанель пике». Камит 
(12+) 
19.00  «Чувашия многоли-
кая». Фестиваль националь-
ных костюмов (6+)
21.00  «Родники России 2018» 
(12+)
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Муркаш район.нчи 
«+.нтер\ ялав.»  ха=ат

УЧРЕДИТЕЛЬСЕМ%
Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе 

информаци политикин тата массёллё комму-
никацисен министерстви?

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

Т.п редактор  А?И? ТИХОНОВ?
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Факс: 62-1-36. E-mail: smi24@cap.ru, smi24-1@cap.ru, redaction_morgau@mail.ru

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

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

Калёпёш. 2 пичет  листи?
Ал =ырёв.сене рецен-

зилеме==.: каялла тавёрса 
пама==.: 2 страницёран пысё-
краххисене йышёнма==.?

Рекламёпа п.лтер\сен 
чёнлёх.ш.н в.сене паракан-
сем яваплё?

P_ реклама материал.?

ИЗДАНИ ИНДЕКС,% П2851? 
Ха=ат юнкунсерен тата шёмат-
кунсерен тухать?
Номер дежурнёй.
В?Л? Шапошников
Пичете панё 14? 06?2019 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 16 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 16 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4636           

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.                                                                   9-20.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       40-47?

   «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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66?    21-24?

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. 2-10.  Воротынский мясокомбинат закупает: 

бычков, телок, коров, телят. Цена договорная. 
Приезжаем сами. Тел. 8-905-193-31-74.         3-4.

* * *
ПРОДАЮ: гравмассу, песок, щебень, керамзит. 

Услуги самосвала? Тел? 8-952-312-38-34?                                           1-3?
* * *

Продаю% песок, гравмассу, щебень? 
Тел? 8-919-650-96-68?                                                   10-10?

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

щебень, торф. Доставка? 8-996-949-09-54? 10-20?
* * *

Продаю: песок, щебень, гравмассу, навоз, черно-
зем, грунт, бой кирпича? Тел? 8-905-198-63-88?           8-11?

* * *
Продаю% Гравмассу, Песок, Керамзит. НЕДОРО-

ГО? Тел? 8-927-860-98-17?                                           12-14?

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
ЖАЛЮЗИ. РЕМОНТ 

ОКОН. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР,
 ДОСТАВКА. РАССРОЧКА. 
СКИДКИ.  89373913991. 10-10.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКОВ
Тел? 8-927-994-69-45?   10-10?

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов,

 чердаков и мансард 
ЭКОВАТОЙ и ПЕНОИЗОЛОМ.     

Тел. 8-919-669-16-66.     9-12.

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.     8-14.

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. 

Принимаем заказы на заборы, во-
рота любой сложности, кованые 
изделия? Пенсионерам скидки 10%? 
Гарантия и постгарантийное обслу-
живание? Тел? 8-960-310-01-29? 7-10?

* * *
ПРОДАЮ: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, 

ЩЕБЕНЬ. Доставка? Недорого? Тел? 
8-927-850-29-08?                                         5-5?

* * *
ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ: СВАР-

НОЙ СЕТКИ: ПРОФНАСТИЛА: ЕВРО-
ШТАКЕТНИКА? ВОРОТА: КАЛИТКИ: 
НАВЕСЫ: КОЗЫРЬКИ? БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО ЗАБРОШЕННЫХ  УЧАСТКОВ? 
ПЕНСИОНЕРАМ _ СКИДКИ? Тел? 8-937-
942-87-85?                                                           4-10?

* * *
Фундамент, кирпичная клад-

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

* * *
Песок:    щебень,    гравмас-

са, бой кирпича, асфальтная 
крошка. Доставка? Тел? 8-927-857-
21-33: 8-937-393-37-07?       16-62?

* * *
Строим все _ быстро: дешево и с га-
рантией? Пенсионерам скидки 20%?  Тел? 
8-919-675-09-46?                                             5-5?

* * *
Пластиковые окна от производите-

ля? Низкие цены? Короткие сроки? Тел? 
8(8352)361540 8-967-470-15-40?    3-10?

* * *
Продаем% кирпичи всех видов: ке-

рамзитобетонные блоки* песок* грав-
массу* керамзит* половняк красного 
кирпича? Доставка? Разгрузка манипу-
лятором? Тел? 8-903-358-20-97: 8 (8352) 
44-20-97?                                                    4-20?

* * *
Все виды строительных ра-

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

* * *
Услуги мини-экскаватора: шири-

на ковша% 30 см: 40 см: 50 см? Глуби-
на копания 3 метра? Работаем за на-
личный и безналичный расчет? Тел? 
8-962-599-04-70: 8-927-847-85-59?  4-5?

* * *
Немецкие пластиковые ОКНА от 

производителя? Дешево? Замер: достав-
ка бесплатно? Тел? 8-927-844-88-21?      5-5?

* * *
Куплю старые авто: мотоциклы: гара-

жи: металлический мусор по цене ме-
таллолома? Тел? 8-903-476-81-20? 9-10?

КРАСКИ, ЭЛЕКТРИКА,  ОБОИ, 
ЛЮСТРЫ. Напротив рай-
больницы, маг. «Дуэт». 
Тел. 8-905-343-26-25.      8-10. 

ЦИФРОВЫЕ АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. 
ТЕЛЕКАРТА. Установка? Ремонт? Обмен? 
Тел? 8-937-388-80-44?                                   4-10?

БЕТОН,  РАСТВОР
всех марок,  

доставка
Тел.  8-927-668-84-40. 4-22. 

Кольца колодезные, 
замковые? Бурение? 

Недорого? 
Тел? 8-903-379-09-01?     7-10?

ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ,  ГРАВМАССА, БОЙ 
КИРПИЧА, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ и т?д? Доставка по Морга-
ушскому району? НЕДОРОГО? Тел? 8-905-345-96-62?  1-10?

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

ния: канализации* замена: установка газовых котлов и 
насосов? Установка: замена дымоходов? ПРОДАЮ ГАЗО-
ВЫЕ КОТЛЫ: СЧЕТЧИКИ и др? Обращаться% с? Моргауши: 
здание бани: 2 этаж? Тел? 8-905-345-93-19?                   3-10?

* * *
ИП КУДРЯШОВ% монтаж систем отопления: водоснаб-

жения: канализации* замена: установка газовых кот-
лов 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?                           4-10?

Продается дом с земельным участком 40 соток в де-
ревне Васькино: имеется свет: газ? Цена 170 тыс? руб? 
Тел? 8-937-373-70-94?                                                              2-3?

* * *
Продаю% столбы для ворот: автозапчасти для а/м-ны 

«Нива»: сверлильный станок: насос НШ-32: гидрораспре-
делитель: гидрошланги для МТЗ: гидроцилиндры: гидро-
мотор: электромотор (2шт?)? Тел? 8-967-794-08-42?            5-5?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК: ЛОШАДЕЙ: ОВЕЦ? ДОРО-

ГО? Старых: молодых в любом состоянии и вынужденный 
забой? Тел? 8-905-197-61-66?                                                                6-10?

* * *
Производим и реализуем клумбы металлические, еврошта-

кетник, узоры на забор, всё для кровли и фасада: профнастил, 
коньки, ветровики, капельники, оконные откосы и отливы, ме-
таллический сайдинг. Любой профиль по вашему эскизу. Низ-
кие цены, высокое качество. Адрес: с. Моргауши, ул. Красная 
площадь, д. 10 (на террит. АЗС NOKTA) 8 903 064 5009.

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.   3-10.

КОЛОДЕЗНЫЕ И КАНАЛИЗА-
ЦИОННЫЕ КОЛЬЦА? ПРОДА-
ЖА: ДОСТАВКА: УСТАНОВКА? 
ТЕЛ? 8-937-953-88-83?        3-10?

,несем: вёкёрсем: чир-
лен. выльёхсем хаклё 
хакпа туянатпёр? 
Тел? 8-905-029-63-33? 9-10?

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности. 
Подарки. Скидки. 
Гарантия 10 лет. 

Тел. 22-95-11, 8-917-
078-95-11.                            5-10.

Туры 
в Соль-Илецк? 

Тел? 8-917-254-51-80?

1-3.

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

Тел. 8-987-579-25-33. 1-10. 

Частная охранная организация 
примет на работу охранников для 

работы в Подмосковье? ЦКАД? 
Работа по 12 часов в сутки: вахта: 

зарплата 36 тыс? руб? 
Комфортные условия проживания? 
              Тел? 8-937-950-12-63?        1-2?   

КРОВЛЯ 
любой сложности.

Отделка домов сайдингом.
Замер, помощь в выборе 

материалов.
М/ черепица, профнастил, 
сайдинг по низким ценам.
Тел. 8-961-345-78-02.      1-10. 
ЭКОВАТА. Утепление стен, 
полов, перекрытий, мансард. 
Быстро. Качественно. Недорого.                                      

Тел. 8-961345-78-02.          1-10.

Куплю ягоды? Любые? 
Тел? 8-967-795-88-69?                  1-5?

* * *

Продаются бычки от 1 до 3 мес? 
Тел? 8-903-359-92-13?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕ-

ЛОК до 800 кг: ВЫНУЖДЕННЫЙ 
УБОЙ? Тел? 8-927-851-27-77?  1-10?

КУПЛЮ%  КОРОВ на мясо* БЫЧКОВ от 10 дней 
до 500 кг* ТЕЛОК? Тел? 8-937-951-19-03?     11-33?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: ТЕЛОК: БЫЧКОВ  от 1 месяца и ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ ЗАБОЙ? ДОРОГО? Тел? 8-961-345-77-89?     11-33? 
* * *

Куплю коров: бычков: телок: молочных те-
лят: баранов? Тел? 8-905-341-69-25?   4-10?

* * *
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 от-
корм? ДОРОГО? Тел? 8-937-391-23-33?           2-5?

* * *
,не: вёкёр: пёру: сурёх  туянатпёр? 
Тел? 8-905-343-60-63?                                                    5-10?

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

6-10..

1-10.


