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Муркаш район ха=ач.

Ачалёх _ чи телейл. те 
савёнё=лё вёхёт

Ачалăх – чи телейлĕ те савăнăçлă тапхăр, хальхи вăхăтра 
уйрăмах. Çакна ача сачĕсенче пулнă май кашнинчех курма 
пулать. Районти пур ача садĕнче те шăпăрлансене тĕрлĕ 
енлĕ аталантарса ÿстерессипе тăрăшаççĕ. Ача садĕнчех 
ачасен пултарулăх енĕсем те палăрма тытăнаççĕ: пĕри 
юрă-ташăра маттур, теприн ÿкерчĕкĕсем илемлĕрех пу-
лаççĕ, виççĕмĕшĕ вара уçăлма тухсан çут çанталăкпа ин-
тересленет...

Эсир сăн ÿкерчĕкре Муркашри «Путене» ача садĕнчи «Аи-
стенок» ушкăна çÿрекенсене куратăр. Ача сачĕн кил кар-

тишĕнче те вĕсене валли вылямалли, çав вăхăтрах пур-
нăçри хăш-пĕр çĕнĕлĕхпе паллашма пур услови те туса 
панă. Çавăнпа ачасем кунта хаваспах тухаççĕ. 

Алина Тихонова воспитатель (сăн ÿкерчĕкре хыçалта) 
каланă тăрăх, ачасене вĕсем тĕрлĕ конкурса, ăмăртăва 
явăçтарма тăрăшаççĕ. Çак ĕçе ашшĕ-амăшĕ активлă хут-
шăнни вара ачасене тата ытларах хавхалантарать, пур-
нăçра хăйсене шанчăклăрах туйма май парать. 

Н. НИКОЛАЕВА сăн ÿкерчĕкĕ.

Саламсем

Çитес эрнере, июнĕн 8-мĕшĕнче, район 
Акатуйĕ иртет.

Кăçалхи Акатуя Раççейри Театр çул-
талăкне тата район 75 çул тултарнине ха-
лаллама йышăннă. 

 – Акатуя музыкăпа хореографи компо-
зицийĕпе уçма хатĕрленетпĕр. Халĕ ре-
петицисем пыраççĕ, – палăртрĕ калаçура 
район администрацийĕн культура пайĕн 
пуçлăхĕ Любовь Рыжкова.

Муркашсене Акатуйра саламлама ре-
спублика ертÿлĕхĕн представителĕсем 
килме палăртнă. Ырă йăлана кĕнĕ тăрăх, 
муркашсен Акатуйне кÿршĕ районсенчен 
те хăнасем килĕç.

Акатуйра ĕç çыннисене саламласа чыс-
ласси тĕп самантсенчен пĕри пулĕ. Уяв 
сцени çине районти ĕç династийĕсене тă-
сакансем те хăпарĕç. 

Тÿлевсĕр çĕр лаптăкне тивĕçнĕ нумай 

ачаллă çемьесене сертификат парса 
чыслаççĕ. Амăш капиталне тивĕçнисем 
алла сертификат илĕç. 

Муркаш районĕнче çулсеренех чылай 
çемье пурăнмалли çурт-йĕр условийĕсене 
лайăхлатма, çурт-йĕр тума е хваттер туян-
ма, субсидие тивĕçет. Кăçал çак субсидие 
тивĕçнисене Акатуй сцени çинче курма 
пулĕ. Вĕсем çав кун алла свидетельство 
илĕç.

Концертпа вăйă-конкурссен программи-
не Муркаш районĕнчи художество пулта-
рулăх коллективĕсен, ачасемпе çамрăк-
сен коллективĕсен пĕрлештернĕ хорĕ 
пуçлать.

Акатуйра ачасем валли тĕрлĕ аттрак-
цион, карусель ĕçлĕ. Вĕсене валли уйрăм 
программăпа хатĕрленĕ вăйă-конкурссем 
иртĕç.

Спортпа туслисем волейбол вăййине 

сăнама пултарĕç. Çавăн пекех уçланкăра 
кире пуканне çĕклекенсем, алă вăйне 
тĕрĕслекенсем, турник çинче тĕрлĕ ху-
скану тăвакансем хăйсене тĕрĕслеме 
пултарĕç. Юрă-кĕвĕ, ĕçпе спорт уявĕнче 
боксерсене тата ирĕклĕ майпа кĕрешекен-
сене те сăнама пулĕ.

Паллах, Акатуй ал ĕç ăстисен куравĕсĕр 
иртмĕ. Вĕсен хăйсен «урамĕ» пулĕ. 

Любовь Рыжкова палăртнă тăрăх, «Ял 
картишĕ» курав-конкурс та Акатуя киле-
кенсемшĕн кăсăклă пулмалла – районта 
хăйĕн ĕçĕпе тĕлĕнтерме пултаракан пул-
таруллă çын сахал мар.

Районти обществăлла апатлану тата 
суту-илÿ предприятийĕсем уявра техĕм-
лĕ апат-çимĕçпе савăнтарĕç, тĕрлĕ тавар 
сĕнĕç.

Акатуя 10 сехетре пуçлама палăртнă.
Н. НИКОЛАЕВА.

Акатуй _ юрё-к.в.: .=пе спорт уяв. 
Йыхрав

ХАКЛĂ ЕНТЕШСЕМ!
Сире Ачасене хӳтĕлемелли пĕтĕм тĕнче-

ри кун ячĕпе саламлатăп!
Ачасем пире телей парнелеҫҫĕ, пурнăҫа 

пĕлтерĕш кӳреҫҫĕ. Шанăҫпа ĕмĕтсем, ҫутă 
пуласлăх кĕтни вĕсемпе ҫыхăннă. Пат-
шалăх тата общество тĕллевĕ – ҫамрăк ăру 
кĕлетке тата кăмăл-сипет енĕпе сывă пул-
тăр тесе тăрăшасси. Кашни ача тимлĕхе, 
ҫитĕннисем хăйне юратнине туйни пысăк 
пĕлтерĕшлĕ.

Ача амăшĕпе ачалăха пулăшасси Чăваш 
Республикинче патшалăх политикин тĕп 
тĕллевĕ пулса тăрать. Ҫĕнĕ ача сачĕсен, 
шкулсен строительствине миллиард-мил-
лиард тенкĕ хыватпăр, хушма вĕрентӳ 
тытăмне аталантаратпăр, культура тата 
спорт учрежденийĕсен сетьне йĕркеленĕ. 
Паян республикăра ачасене паха пĕлӳ па-
малли, вĕсем хăйсен талантне тӳрре кăлар-
малли, аталаннă ҫын, Раҫҫейĕн чăн патри-
очĕ пулмалли пĕтĕм услови пур.

Ҫемьен йăлана кĕнĕ хаклăхĕсене упраса 
хăварас, ашшĕ-амăшĕ яваплăха туяссине 
йĕркелес, ачасем тавра юрату, ырăлăх тата 
тимлĕх атмосферине упрас тĕлĕшпе ҫине 
тăрса ĕҫлетпĕр. Чăваш Ен ачисем вĕренӳре, 
спортра, пултарулăх енĕпе пысăк ҫитĕнӳсем 
туни савăнтарать – эпир вĕсен ăнăҫăвĕсем-
пе тивĕҫлипе мăнаҫланма пултаратпăр.

Ашшĕ-амăшне, педагогсене, ҫамрăксене 
вĕрентсе пыракансене, ҫитĕнекен ăрăва 
воспитани парас тата аталантарас ĕҫе хăй-
сен пĕлĕвне, вăйне, чунне паракан мĕнпур 
ҫынна чĕререн тав тăватăп. Пурне те  ҫирĕп 
сывлăх, ырлăх, телей, хĕвеллĕ ҫулла, ачасе-
не хаваслă кулă тата усăллă кану сунатăп!

Чăваш Республикин Пуҫлăхĕ      
М. ИГНАТЬЕВ.

ХАКЛĂ АЧАСЕМ, АШШĔ-АМĂШĔСЕМ 
ТАТА ВОСПИТАТЕЛЬСЕМПЕ 

ВĔРЕНТЕКЕНСЕМ!
Сире Ачасене хÿтĕлемелли пĕтĕм тĕнчери 

кун ячĕпе чун-чĕререн саламлатпăр.  
Ачалăх кашни çыншăн – чи телейлĕ вăхăт, 

кашнин çын чĕринче вăл ĕмĕрлĕхех асра 
юлать. Пирĕн малашнехи пурнăç мĕнле ки-
лесси те çак тапхăрпах тачă çыхăннă. Пĕчĕк 
чух эпир мĕн çинчен кăна ĕмĕтленместпĕр 
пулĕ. Ун  чухнехи ĕмĕт пурнăçа кĕресси 
вара ача çемьере мĕнле воспитани илсе 
ÿснинчен килет. Çавăнпа та пирĕн, ашшĕ-
амăшĕсен, хамăр ачасем хăйсене телейлĕ 
туйччăр тесе хамăртан килнине йăлт тумал-
ла. Çемьере юратăва туйса ÿснĕ ача çитĕн-
се çитсен те хăйне çирĕп туять, йывăрлăх 
умĕнче çухалса каймасть, пурнăçра хăйĕн 
вырăнне тупать.   

Эппин, ачасен ĕмĕчĕсем çитсе пыччăр. 
Вĕсем хăйсен пултарулăхĕпе, çитĕнĕвĕсем-
пе ашшĕ-амăшĕсене савăнтарса кăна 
тăччăр.  

Пурне те сире çирĕп сывлăх, телейлĕ те 
вăрăм кун-çул сунатпăр. 

 Район пуçлăхĕ – депутатсен район 
Пухăвĕн председателĕ 

И.  НИКОЛАЕВ.
Район администрацийĕн пуçлăхĕ  

Р. ТИМОФЕЕВ. 

«Çĕнтерÿ ялавĕ» хаçата иккĕмĕш 
çур çулта илсе тăма малалла çы-
рăнтараççĕ.

Хаçата ултă уйăха çырăнмалли 
хак – 454 тенкĕ те 26 пус. Кĕркунне-
пе хĕллехи вăрăм каçсенче хаçат-
сăр кичем пулĕ, çавăнпа ăна çак 
кунсенче çырăнма тăрăшăр. Вăхăт 
нумай юлмарĕ.
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Саламлатпёр

Хисеплĕ çыннăмăра, юратнă мăшăра, 
аннене, ырă кăмăллă кукамая, ăшпиллĕ 
тăванăмăра – Шупуçĕнче пурăнакан Свет-
лана Павловна САПОЖНИКОВĂНА сумлă 

юбилей ячĕпе пĕтĕм кăмăл-
тан тухакан чи ырă та çепĕç 
сăмахсемпе саламлатпăр.

Хаклă çыннăмăр! Çутă 
ĕмĕтÿсем яланах пур-
нăçланса пыччăр, сăн-пи-
трен кулă ан çухалтăр, утас 
çулу такăр пултăр. Пире 

савăнтарса, тĕрек парса тата нумай-нумай 
пурăнма хуркайăк çулĕ пек вăрăм кун-çул, 
хурçă пек çирĕп сывлăх, иксĕлми телей, 
савăнăç сунатпăр. Килекен кашни çĕнĕ кун 
хĕвел шевли пек савăнăçпа çуталтăр.

Кил-çурт тирпейлĕ, кăмăл уçă, чунра та 
лăпкă эс пуртан. Сана сунатпăр ырлăх-сы-
влăх тата телей чунтан-вартан.

Салампа: мăшăрĕ, хĕрĕсем, 
кĕрÿшĕсем, мăнукĕсем, йăмăкĕсен, шăл-

лĕн çемйисем тата çывăх тăванĕсем. 

Çĕр çинчи чи юратнă çыннăмăра, 
мăшăра, хаклă аннене тата ытарайми ку-
камая – Ятман ялĕнче пурăнакан Юлия 
Михайловна ПЕТРОВĂНА сумлă юбилей 

ячĕпе чун-чĕререн туха-
кан чи ăшă сăмахсемпе 
саламлатпăр. Çирĕп сы-
влăх, вăрăм кун-çул, телей 
сунатпăр. Нумай-нумай çул 
пире савăнтарса пурăнма 
Турри сана вăй-хал парса 
тăтăр, чир-чĕртен упратăр. 

Çумра яланах çывăх çыннусем пулччăр, 
сĕтел çинчен çăкăр-тăвар, питÿ çинчен йăл 
кулă ан татăлтăр! 

Ирпе тăрсан ырлăх пултăр,
Каçпа выртсан канлĕх пултăр.
Эпир сана питĕ юрататпăр,
Çĕр çинчи пур ырлăха сунатпăр. 

Саламлаканĕсем: юратнă мăшăрĕ, 
ачисемпе мăнукĕсем, çывăх тăванĕсем.

Çакă çутă тĕнчере пирĕншĕн чи хаклă 
мăшăра, аннене, кукамая – Шупуç ялĕн-
че пурăнакан Светлана Павловна СА-
ПОЖНИКОВĂНА 65 çулхи сумлă юбилей 

ячĕпе саламлатпăр. Анне, 
аннеçĕм, тав сана! Эсĕ çак 
çĕр çинче – пуриншĕн те 
чи  пысăк пуянлăх. Юман 
пек çирĕп сывлăх, иксĕлми 
телей, çут тĕнчери кашни 
куншăн чунтан савăнса 
пурăнма вăрăм ĕмĕр сунат-

пăр. Малалла мăшăрун юратăвĕпе, ачусен 
ырлăхне курса, мăнукусен çитĕнĕвĕсене 
курса нумай çул пурăнмалла пултăр. Эпир 
сана юрататпăр, эс пурришĕн Турра тав 
тăватпăр, ыррине кăна курма сунатпăр.

Салампа: мăшăрĕ, 4 хĕрĕ, 4 кĕрÿшĕ, 
9 мăнукĕ.

Мăн Сĕнтĕрти вăтам шкулта библи-
отекарьте ĕçлекен Светлана Анато-
льевна СТЕПАНОВĂНА сумлă юбилей 
ячĕпе шкул коллективĕ чунтан-чĕререн 
саламлать. Çак пархатарлă ĕçре нумай 
çул яваплăхпа тăрăшулăх кăтартса, 
ÿсекен ăрăва аталантарас тĕлĕшпе чун-
не парса ĕçлет  Светлана Анатольевна. 
Ырлăх-сывлăхпа иксĕлми телей сунат-
пăр сире. Малалла та çĕнĕ çитĕнÿсем 
тума вăй-хал пултăр.

Шкул  коллективĕ.

Демографи, çемье институтне çирĕпле-
тессин ыйтăвĕсем Чăваш Республикин со-
циаллă политикин пĕлтерĕшлĕ енĕ пулса 
тăраççĕ. Республикăра хальхи вăхăтра çе-
мьесемпе ачасене паракан социаллă пулă-
шу мерисен шутне пурĕ 38 тĕрлĕ пособи, 
тÿлев тата компенсаци кĕрет. 

 – Çак пулăшу мерисемпе пĕтĕмĕшле каш-
ни виççĕмĕш çемье усă курать. Социаллă 
енлĕ патшалăх политикине пурнăçа кĕртсе 
пынă май, 2012 çулхипе танлаштарсан, халĕ 
нумай ачаллă çемьесен шучĕ республикăра 
53,7 процент чухлĕ нумайрах. Муркаш рай-
онĕнче нумай ачаллă çемье майăн 1-мĕшĕ 
тĕлне пурĕ 531 пулнă, – каласа парать район-
ти социаллă хÿтлĕх пайĕн ертÿçи Валентина 
Аникина. 

Чи пысăк пулăшу шутне, паллах, Раççей 
Федерацийĕн амăш капиталĕ кĕрет – 453 пин 
тенкĕ. Ăна çемьере иккĕмĕш е хыççăнхи ача-
на çуратнăшăн (усрава илнĕшĕн) параççĕ. 

Тепĕр ырă самант – кăçалтанпа çемьере 
виççĕмĕш ача çуратнисене патшалăх ипо-

тека кредитне саплаштарма каялла тавăрса 
памалла мар 450 пин тенкĕ парать. Кунсăр 
пуçне налук тĕлĕшĕнчен те çăмăллăхсемпе 
тивĕçтерме йышăннă.

Чăваш Республикинче виççĕмĕш е хыççăн-
хи ача çуратнăшăн е усрава илнĕшĕн 100 пин 
тенкĕлĕх амăш капиталне парасси вăйра. 
2019 çул пуçланнăранпа республикăри амăш 
капиталĕн укçи-тенкипе усă курма 17 çемье 
социаллă пулăшу мерисемпе тивĕçтерекен 
районти центра ыйтса çырнă. Вĕсенчен 10 
çемйи укçа-тенке пурăнмалли çурт-йĕр ус-
ловийĕсене лайăхлатма, 7 çемье ачисене 
вĕрентме янă.

Виççĕмĕш е хыççăнхи ача çуратнăшăн е 
усрава илнĕшĕн (çемьере пĕр çынна тивекен 
вăтам тупăш республикăри пурăнмалли ми-
нимумран пĕчĕкрех пулсан) уйăхсерен тÿлев 
куçарса параççĕ. Валентина Аникина каланă 
тăрăх, май уйăхĕнче районти 147 çемьене çак 
тÿлеве пурĕ 1 млн та 269 пин те 900 тенкĕлĕх 
куçарса панă. 

Кăçал Чăваш Республикинчи нумай ачал-

лă çемьесене удостоверени пама тытăнчĕç. 
Районти социаллă хÿтлĕх пайĕнчен пĕлтернĕ 
тăрăх, майăн 1-мĕшĕ тĕлне 139 çемьерен çак 
удостоверение илесси пирки заявлени йышăн-
нă. Палăртмалла, удостоверени нумай ачаллă 
çемьене культура учрежденийĕсене, физкуль-
турăпа спорт организацийĕсене, парксемпе 
куравсене çăмăллăхпа кĕме май парать.

Çемьере пĕрремĕш ача çуралнă (ăна усра-
ва илнĕ) хыççăн та вăл çулталăк çурра çитич-
чен тÿлев парса тăраççĕ. Вăл регионти ачан 
пурăнмалли минимумĕпе танлашать. Çак 
тÿлеве çемьере пĕр çынна тивекен вăтам 
тупăш регионти пурăнмалли минимумăн 1,5 
хутĕнчен пĕчĕкрех пулсан параççĕ. 

Çак тÿлевсем, ытти пособипе компенсаци 
çемьесене, паллах, пулăшу кÿреççĕ. Çапах 
та çемьери ырă лару-тăрăва, ашшĕ-амăшĕн 
ăшшине улăштарма пултараканни нимĕн те 
çук. Çакна çул çитменнисемпе ĕçлекен тата 
вĕсен прависене хÿтĕлекен районти комис-
син ларăвĕсенче уйрăмах çивĕч туятăн. 
Хальхи вăхăтра йывăр лару-тăрăва лекнĕ 
15 ачана тата 33 çемьене учета илнĕ. Вĕсем 
чăнах та пысăк тимлĕх ыйтнине палăртать ко-
мисси председателĕ – район администраций-
ĕн пуçлăхĕн çумĕ Лилия Тарасова. Комисси 
район администрацийĕ пулăшнипе, ытти 
обществăлла организаципе çыхăнса, çулсе-
ренех тĕрлĕ проект пурнăçа кĕртет. Ачасене 
çи-пуç, канцтавар тĕлĕшпе пулăшать, спорт, 
культура тата ытти мероприятие йĕркелесе, 
унта йывăр лару-тăрури çемьесене явăçта-
рать. 

 – Эпир çав çемьесене пурнăçăн ырă енĕсе-
не курма вĕрентесшĕн, – палăртрĕ Лилия Та-
расова. 

Патшалăх пулăшăвĕ пур. Анчах та ачасене 
ку кăна çителĕксĕр – ашшĕ-амăшĕн ăшши те 
пултăр.

Н. НИКОЛАЕВА.
Сён \керч.кре% «Елочка» ача сад.нче ача-
сене т.рл. енл. аталантарма тёрёша==.?

Патшалёх пулёшёв. пур: 
ашш.-амёш.н ёшши те пултёр

Паян _ Ачасене х\т.лемелли п.т.м т.нчери кун

Амёш капитал.пе _ =.н. майсем
Амăш капиталĕн федераци программи 

Раççейре 2007 çултанпа ĕçлет. Ăна тăтă-
шах çĕнетсе, унпа ачаллă çемьесен усă 
курмалли майĕсене анлăлатса пыраççĕ. 
Улшăнусем пирки РФ Пенси фончĕн Чăваш 
Республикинчи уйрăмĕн ертÿçипе Роза 
Кондратьевăпа калаçатпăр.

 – Роза Алексеевна, çак программа ĕçле-
ме пуçланăранпа Чăваш Республикинчи 
миçе çемье федераци сертификатне илнĕ?

 – Вун икĕ çул хушшинче пирĕн респу-
бликăри икĕ е ытларах ачаллă 89 пин çемьене 
амăш капиталне тивĕçнине çирĕплетекен сер-
тификат панă. Паянхи кун амăш капиталĕ 453 
пин тенкĕпе танлашать.

 – Программа çемьесене тĕрлĕ енлĕ 
пулăшать. Вĕсем пирки аса илтерĕр-ха, 
тархасшăн.

 – Саккунпа амăш капиталĕн укçи-тенки-
пе усă курмалли пилĕк ене çирĕплетнĕ. Ку-
сем вĕсем: пурăнмалли çурт-йĕр условисене 
лайăхлатасси; ачасем вĕреннĕшĕн тÿлес-
си тата ача-садĕнче ачасене пăхса-тытса 
тăнăшăн тÿлесси; амăшĕн пенсин пухăнакан 
пайне ÿстересси; инвалид ачасене обще-
ствăра хăнăхма пулăшас тĕллевпе социаллă 
хăнăхăвăн услугишĕн тÿлесси, çакна валли 
тавар туянасси; сахал тупăшлă çемьесенче 
иккĕмĕш ачашăн уйăхсерен тÿлев илсе тăрас-
си. Чăваш Республикинче çак пур енпе те анлă 
усă кураççĕ, çапах та амăш капиталне çемье-
сем ытларах чухне пурăнмалли çурт-йĕр усло-
вийĕсене лайăхлатма усă кураççĕ.

 – Ку ен пирки тĕплĕнрех ăнлантарни 
пирĕн вулакансемшĕн ытлашши пулмасть 
пулĕ.

 – Çемье капиталĕн укçи-тенкине çемье-
сем пурăнмалли çурт-йĕр туянма усă кураççĕ. 
Çавăн пекех хваттер туяннă, пурăнмалли çурт-
йĕр тунă е реконструкци тунă чухне малтанхи 
тÿлев вырăнне усă кураççĕ. Программа ĕçле-
ме пуçланăранпа республикăри 63 пин çемье 

амăш капиталĕ пулăшнипе пурăнмалли çурт-
йĕр условийĕсене пурĕ 24 млрд тенкĕлĕх лай-
ăхлатнă.

 – Июлĕн 1-мĕшĕнчен пуçласа ну-
май хваттерлĕ çуртсене финансласси 
эскроу-счет урлă пулса пырĕ. Амăш капи-
талĕн укçи-тенкине кун пек чухне усă курма 
май пулĕ-и?

– Саккуна улшăнусем кĕртнĕ. Çавна май 
çурта хăпартнă чухне пая кĕрсе хваттер ту-
янакансем амăш капиталĕн укçи-тенкине 
эскроу-счет çине куçарса усă курма пултараççĕ. 
Эскроу-счет ултавран сыхлать. Амăш капитал-
не çапла майпа усă курас текенсен чи малта-
нах Пенси фондне кайса заявлени çырмалла.

 – Амăш капиталĕн укçи-тенкипе пурăн-
малли çурт-йĕр условийĕсене лайăхлатма 
тĕллевлĕн усă курассине тата мĕнле майпа 
контрольлеççĕ?

 – 2019 çулхи мартăн 18-мĕшĕнчи 37 номер-
лĕ Федераци саккунĕпе килĕшÿллĕн, амăш 
капиталне хывса туянас текен çурт-йĕре эпир 
Патшалăх пурăнмалли çурт-йĕрпе комму-
наллă хуçалăхăн информаци системи урлă 
тĕрĕслетпĕр. Ишĕлекен çуртсене «Реформа 
ЖКХ» официаллă сайт курса тăма май па-
рать. Сайтсенче çурт-йĕр пирки информаци 
çук пулсан, ун пирки вырăнти хăй тытăмлăх 
органне информаци илме ыйтса çыратпăр. 
Çапла вара амăш капиталĕпе усă курса пурăн-
ма юрăхлă хваттер е пÿрт кăна туянма май 
пур. Контроль çирĕп.

 – Амăш капиталĕ пуррисене ипотека кре-
дитне паракан организацисен переченьне 
те чикĕленĕ. Çапла-и?

 – Çапла, переченьрен Тĕп банка пăхăнса 
тăман организацисене кăларнă. Шăпах çа-
всем ипотека кредитне ытла пысăк процентпа 
панă. Кунпа пĕрлех хальхи перечене виçĕ çул-
тан кая мар ĕçлекен ял хуçалăх кредит коопе-
ративĕсене те кĕртнĕ. Пурăнмалли çурт-йĕр 
сферинчи пĕрлехи аталану институчĕ «ДОМ.

РФ» акционер пĕрлешĕвĕ те переченьре пур.
 – Иккĕмĕш ачашăн амăш капиталĕн 

шутĕнчен уйăхсерен тÿлеве мĕнле майпа 
илсе тăмалла?

 – Кун пирки ыйтса Пенси фондĕнче заявле-
ни çырмалла. Унччен заявление прописка вы-
рăнне кура йышăннă пулсан, нумаях пулмасть 
заявление çын хăй чăн пурăнакан вырăнти 
Пенси фончĕн уйрăмĕнче те йышăнмаллине 
çирĕплетрĕç.

Чăваш Енре амăш капиталĕн шутĕн-
чен иккĕмĕш ачашăн уйăхсерен 562 çемье 
тÿлев илсе тăрать. Тÿлев республикăра 8930 
тенкĕпе танлашать (çемьере пĕр çын пуçне 
тивекен вăтам тупăш 13872 тенкĕ чухне).

 – Амăш капиталĕпе усă куракансен счет 
çинче миçе тенкĕ юлнине мĕнле пĕлсе тă-
малла?

 – Амăш капиталĕнче миçе тенкĕ юлнине 
Пенси фончĕн сайтĕнчи «Харпăр хăйĕн ка-
бинетĕнче» курса тăма пулать. Халĕ тата çак 
информацие РФ Пенси фончĕн республикăри 
контакт-центрне 8(8352)64-91-14 номерпе 
шăнкăравласа пĕлме май пур. Амăш капи-
талĕн укçи-тенкипе туллин усă курнă пулсан, 
кун пирки информацие чи кайран тунă тÿлев 
хыççăн пĕр уйăх хушшинче уведомленипе 
пĕлтереççĕ.

 – Тата тепĕр çĕнĕлĕх пирки ыйтса пĕлес 
килет. Сертификата электрон мелпе пама 
тытăннă-и?

 – Паянхи куна пирĕн республикăри 21 çе-
мье сертификата электрон мелпе илнĕ те 
ĕнтĕ. Ăна илме Пенси фончĕн сайтĕнчи «Хар-
пăр хăйĕн кабинетĕнче» заявлени çырмалла. 
Хатĕр электрон сертификата та çав адреспах 
ярса параççĕ. Ачаллă çемьесене çак электрон 
услуга пурри чăнах та вăхăта перекетлеме 
май парать. Унпа усă курма сĕнетĕп.

Программа хальлĕхе 2021 çул вĕçлениччен 
вăйра пулнине аса илтерсе хăваратăп. 

Н. НИКОЛАЕВА хатĕрленĕ.

Патшалёх пулёшёв.

Театр =улталёк.

Театр фестивал.
Раççейри Театр çулталăкĕнче 

Атăлçи федераци округĕнче «Теа-
тральное Приволжье» фестиваль 
пырать. Вăл Чулхулара старт илнĕ. 
Фестивале çамрăксен культура тавра 
курăмне, çамрăксен театр искусстви-
не аталантарма йĕркеленĕ. 

Кăçал фестиваль регионсенчи шкул 
ачисен пин ытла тата 130 яхăн сту-
дентсен театрне пĕрлештерме пулта-
рать. Атăлçи тăрăхĕнче профессил-
лĕ тата халăх театр коллективĕ пурĕ 
1844 ĕçлет. Фестиваль регионсенчи, 
финалта вара Атăлçи тăрăхĕнчи чи 
вăйлă театр коллективĕсене палăрт-
ма пулăшĕ. 



  2019 =улхи июн.н 1-м.ш.?          «+,НТЕР/ ЯЛАВ,»                                                 3 стр?

Çак кунсенче пирĕн района  Етĕрне рай-
онĕн ветеранĕсем килсе  курчĕç. Вĕсем 
каланă тăрăх, Муркаш районĕн ĕçĕ-хĕлĕ, 
çитĕнĕвĕ, ырă йăли-йĕрки пирки сахал 
мар илтнĕ, темиçе хутчен илтиччен вара 
пĕр хутчен килсе курни вырăнлăрах. Çак 
тĕллевпе çула тухнă та кÿршĕсем Муркаш 
çĕрĕ çине.   

Делегаципе тĕл пулнă  район администра-
цийĕн пуçлăхĕн çумĕ – пай пуçлăхĕ Лилия 
Тарасова ветерансене пĕрле килĕштерсе 
ĕçлесе пынăшăн, активлă пулнăшăн район 
администрацийĕн пуçлăхĕ Ростислав Тимо-
феев ячĕпе тав сăмахĕ каланă май, район-
ти обществăлла организацисен пĕлтерĕшĕ  
çинче чарăнчĕ. 

 – Муркашпа Етĕрне районĕсем яланах 
пĕрле килĕштерсе ĕçлесе пынă, пĕр-пĕрин 
ăнăçлă опытне мала хунă, производство 
ыйтăвĕсене пĕрле килĕштерсе татса панă,  
культурăпа спорт мероприятийĕсене пĕрле 
йĕркелеме тăрăшнă. Çак ырă йăлана халĕ 
те малалла тăсаççĕ, – терĕ Лилия Тарасова 

районсен туслăхне çирĕплетсе.
Вăл каланă тăрăх, Муркаш районĕн вете-

ранĕсем те мероприятисенче пуçаруллă,  
активлă тата тăрăшуллă. Вĕсем спорт ме-
роприятийĕсене те йĕркелеме пултараççĕ, 
сцена çинче те савăнтараççĕ, актуаллă ый-
тусене татса парассинче ырă канаш-сĕнÿпе 
пулăшаççĕ.        

Ветерансемпе пĕрле çавăн пекех Муркаш 
районĕнчи  социаллă хÿтлĕх пайĕн ертÿçи 
Валентина Аникина, Етĕрнери социаллă 
пулăшу центрĕн ĕçченĕ Наталья Клочкова 
пулчĕç. Вĕсем аслă ăру пирĕн истори тата 
пуянлăх пулнине палăртрĕç, çавăн пекех 
тăван тăрăх тата республика ăнăçлăхĕшĕн 
тăрăшнишĕн тав турĕç.    

 Чи малтанах делегаци тури чăвашсен му-
зейĕнче  пулса курчĕ. Музей ертÿçи Татьяна 
Ермолаева кашни залти экспонатпа пал-
лаштарчĕ. Мероприятие хутшăнакансемшĕн  
Аслă Отечественнăй вăрçă пирки калаçмал-
ли те чылай пулчĕ, вĕсем, чейпе хăналаннă 
май,  иртнĕ çулсене куççулĕ витĕр аса илчĕç.   

Хыççăн ветерансем Ильинка ял тăрăхĕнчи 
Мальчихин  фермине  çитрĕç, страус, çавăн 
пекех  ытти йышши чĕрчунпа тăрнана, павли-
на, фазана, цесаркăна, китай чăххине, хура 
ашлă чăх-чĕпе курса савăнчĕç те,  тĕлĕнчĕç 
те. Вĕсен йышĕ вара кунта çулран-çул ÿссе 
пырать. Çакăнта курнине сăмахпа кăна кала-
са ĕнентереймĕн, килсе курни вырăнлăрах.  
Кунти ĕçчен Елена Чащихина каланă тăрăх, 
хуçалăхăн выльăх-чĕрлĕх сахал мар, çавна 
май çĕр лаптăкĕ те пысăк кирлĕ. Кăçалхи 
çуркунне сĕлĕ, урпа, тулă акса хăварнă. 

Çавăн пекех ветерансем Ильинка ял 
тăрăхĕнчи ытти илемлĕ вырăна, музейсене 
çитсе курчĕç. Ветерансен Етĕрне районĕн-
чи канашĕн президиумĕн членĕ, делега-
ци ертÿçи Вероника Долгова муркашсене 
ăшшăн кĕтсе илнĕшĕн тав турĕ,  хăйсем пат-
не хăнана чĕнчĕ.

Р. ИЛЛАРИОНОВА. 
Сён \керч.кре% т.л пулёва хутшёнакан-

сем?

Ет.рнесем _ Муркашра
+ул =\рев

Оринин ял тăрăхĕнчи пĕр çамрăк арçын 
çул-йĕр правилине пăснине çирĕплетме май 
килнĕ. Вăл хĕллехи кун ÿсĕрле автомашина 
рулĕ умне ларнă. Ăна вара унччен – 2017 
çулта – административлă яваплăха кĕртнĕ, 
çавăн чухне вăтăр пин тенкĕ штраф тÿлет-
терме тата пĕр çулталăк та сакăр уйăхлăх 
автотранспорт правинчен хăтарма йышăннă.  
Кăçал вăл каллех руль умне ÿсĕрле ларнă. 
Юрать-ха ăна çийĕнчех ОГИБДД сотруд-
никĕсем тытса чарнă. Саккуна пăснă çынна  
РФ  Шалти ĕçсен министерствин районти 
пайне илсе çитернĕ. 

Çамрăк çын эрех ĕçни унран шăршă кĕнин-
чен, çирĕп мар утнăран, хăйне тыткаланин-
чен палăрать. Çапах та сăмах вĕççĕн калани 
кăна çителĕксĕр, эрех ĕçнине çирĕплетме 
медицина тĕрĕслевĕ витĕр тухмалла. Çакна 
тума арçынна  инспектор сĕннĕ пулин те, во-
дитель ăна  хирĕçленĕ. Çапла вара çамрăк 
çын РФ УК  264.1 статйинче палăртнă йĕрке-
не пăсса преступлени тунă: административ-
лă айăплаврискер çул-йĕр правилине пăснă, 
инспекторăн саккунлă ыйтăвне пăхăнман.

Арçын каланă тăрăх, çав кунхине ытти 
чухнехи пекех автомашина рулĕ умне унăн 
мăшăрĕ ларнă, вĕсем Муркашран яла кай-
нă.  Вăл юсав ĕçĕ ирттерекен çынсемпе 
пĕрле эрех ĕçнĕ, пĕр савăт шурă эрехе 
виççĕн пушатнă. Руль умне ларма юраман-
нине лайăх пĕлсе тăнă пулин те, урамра 
çил-тăвăл алхаснăран, çуран утас килменни-
пе, автомашина тапратса çула  тухнă. Žсĕр 
водитель хăйне шанчăклă туйнă, çул çинче  
инспекторсене тĕл пуласса вăл, паллах, кĕт-
мен. Икĕ ялăн çул хĕресленĕвĕнче тăракан 
сотрудниксем шăпах та ăна кĕтеççĕ тейĕн.  

 Ку тĕлĕшпе пуçарнă уголовлă ĕç тăрăх суд 
ларăвĕ пулнă,  айăплă çынна 200 сехетлĕх 
ятарлă ĕçе явăçтарма тата пĕр çулталăк та 
тăватă уйăхлăх  автотранспорт правинчен 
хăтарма йышăннă. 

Ю. СЕМЕНОВ, 
район прокурорĕн çумĕ.

Каллех \с.рле 
руль умне ларнё

Паян районта  тĕрлĕ налукпа бюджет умĕн-
че парăма кĕрес марри  çивĕч ыйтусенчен 
пĕри пулса тăрать. Паллă ĕнтĕ, кулленхи 
пурнăçра çакă кашни предприяти-учрежде-
нин тата кооперативпа акционер обществин, 
уйрăм гражданинăн тĕп саккунĕ пулмалла. 
Анчах  чăнлăхра час-часах хирĕçле  пулса 
тухнине тĕл пулатпăр. Парăмсем, вăхăт иртнĕ 
май, ÿсеççĕ çеç мар, пени пухса пысăк чăмăр-
ккана пухăнаççĕ. Ку вăл ял тăрăхĕсен  вырăн-
ти пурнăç аталанăвне ура хурса çеç пырать. 
Çавăнпа та ун пеккисенчен саккун çирĕпрех 
ыйтма пуçланинчен хальхи вăхăтра тĕлĕнме 
кирлĕ мар. Иртнĕ юнкун район администра-
цийĕн пуçлăхĕ çумĕнчи ĕç укçине вăхăтра та 
туллин тÿлес, «конвертри» ĕç укçи илекенсен 
йышне чакарас, налуксемпе пысăк парăма кĕ-
нисен «ĕçне» пăхса тухас тата ку енпе пухăн-
нă парăма пĕчĕклетес ыйтусемпе ĕçлекен 
ведомствăсем хушшинчи комиссин черетлĕ 
ларăвĕ пулчĕ. 

Район администрацийĕн ларусем ирттер-
мелли пĕчĕк залĕнче иртнĕ ĕçлĕ тĕл пулура 
пулса тухнă лару-тăруран тухмалли çул-йĕре 
уçăмлатасси тата ку енпе çывăх вăхăтра пур-
нăçламалли ĕçсене  палăртасси тĕп вырăнта 
пулчĕ.

Комисси ĕçне район администрацийĕн 
пуçлăхĕ Ростислав Тимофеев ертсе пычĕ. 
Тĕп калаçу вырăнти бюджета пыракан налук-
сене вăхăтра пухассипе ĕçсене вăйлатасси, 
парăмçăсенчен çирĕпрех ыйтасси, ку енĕпе 
кая хăвармасăр пурнăçламалли хушма ĕçсе-
не уйрăм ял тăрăхĕсенче çивĕчлетесси пирки 
пулчĕ. 

Малтанах Чăваш Республикинчи районсем 
хушшинчи 8-мĕш номерлĕ налук  инспекций-

ĕн пуçлăхĕ В. Андреев вырăнти бюджета пы-
малли налук парăмĕсен виçипе тата вĕсене 
чакарассипе район тата уйрăм ял тăрăхĕсем 
епле ĕçленипе паллаштарчĕ. Ларура уйрăмах 
пысăк парăмлисем патне ятарлă комиссипе 
тухма пулчĕç.

Канашлура çакă та паллă пулчĕ: ял 
тăрăхĕсенче уйрăм çынсем вырăнти бюдже-
та çĕр тата пурлăх налукĕсем тÿлессипе епле 
ĕçлени паянах пысăк тишкерÿ ыйтать.  Кунта 
районта пурăнакан кашни çыннăн шутласа 
пăхмалли пур. Çĕр, пурлăх тата транспорт 
налукĕсене тÿлессипе йĕркеленнĕ парăма ча-
карассипе пирĕн район хальлĕхе республикăн 
вăтам кăтартăвĕнчен аяларах, кÿршĕ район-
сенчен хыçаларах тăрать. Çакă – пирĕн бюд-
жет чухăнланнине, çавна пула вырăнти нумай 
ыйтăва вăхăтра татса парасси йывăрланни-
не çирĕплетекен ÿкерчĕк. Асăннă налуксене 
вăхăтра тÿлемесен, пенисем хушăнма пуçлас-
сине те районта пурăнаканăн самантлăха та 
манас марччĕ. 

Асăннă кун ведомствăсем хушшинчи ко-
мисси ларăвне 4 ял тăрăхне чĕннĕ. Хăйсен 
тăрăхĕнче налуксене пухассипе туса иртте-
рекен ĕçсем пирки пухăннисене Чуманкасси 
ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Николай Белов, Уйкас 
Янасал ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Светлана Ники-
форова, Шетмĕпуç ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Нико-
лай Александров тата Йÿçкасси ял тăрăхĕн  
ертсе пыракан эксперт специалисчĕ Светла-
на Иванова каласа пачĕç. Икĕ енлĕ калаçура 
ял тăрăхĕсенче вырăнти бюджета пымалли 
укçа-тенкĕне шыраса илессипе çанă тавăрса 
ĕçлени куç умне тухрĕ. Анчах кунта ытларах 
тимлемелли те пур-ха. Пĕрлехи тăрăшулăх 
çывăх вăхăтрах хăй ĕçне ырă енчен кăтартас-

са, ялта пурăнакансем транспорт, пурлăх тата 
çĕр налукĕсене çывăх вăхăтра тÿлесе татас-
сипе шанăç çуратать.

Районта ĕç укçине «конвертпа» тÿлекенсе-
не тупса палăртассипе ирттернĕ тĕрĕслевсем 
пирки пухăннисене район администрацийĕн 
АПК аталанăвĕпе экономика пайĕн пуçлăхĕ 
Ольга Тимофеева каласа пачĕ. Пĕрремĕш 
тăватă уйăхри тĕрĕслевсенче ĕç килĕшĕвĕ 
тумасăр ĕçлеттернĕ 315  тĕслĕх çиеле тухнă. 
Вĕсемпе ĕç килĕшĕвĕсем тунă, саккуна пăсни-
не вăхăтра сирнĕ. 

Пурлăхшăн тата арендăри çĕр уча-
стокĕсемшĕн вăхăтра аренда тÿлевĕ тÿлес-
си пирки район администрацийĕн çĕр хут-
шăнăвĕсен тата пурлăх пайĕн ертÿçи Олеся 
Валежникова уйрăм кăтартусемпе тĕплĕн  
ăнлантарса пачĕ. Кăçалхи январь – апрель 
уйăхĕсенче муниципаллă пурлăхпа тата çĕр 
участокĕсемпе усă курнăшăн пухăннă аренда 
тÿлевĕ 1,13 миллион тенкĕне çитнĕ. Парăма 
вăхăтра шыраса илме район администра-
цийĕн çĕр хутшăнăвĕсемпе пурлăх пайĕ çак 
тапхăрта пĕтĕмпе 91 претензи çырăвĕ çырнă. 
Çĕршĕн аренда тÿлевĕ илессипе 2 иск заяв-
ленийĕ, пурăнмалли пÿлĕмсемпе усă кур-
нăшăн 5 иск заявленийĕ суда тăратнă. Пре-
тензи ĕçне пĕлсе туса пынăран парăмçăсем 
хăйсен ирĕкĕпе 400 пин тенкĕ тÿленĕ.

 Парăмсене вăхăтра тÿлеменнипе саккун 
умне тăмалла  ан пултăр тесен, кашнийĕ-
нех налуксем тĕлĕшпе тимлĕхе ÿстермелле. 
Ларăва вĕçлесе район администрацийĕн 
пуçлăхĕ Ростислав Тимофеев парăмçăсем 
тĕлĕшпе малашне татах та çирĕпрех пулмал-
лине палăртса хăварчĕ.

А. БЕЛОВ.

Налук т\лессинчен пёрёнмалла мар
Ведомствёсем хушшинчи комисси ларёв.

Район прокуратуринче

Раççей Çутĕç министерстви 2018 çул-
хи декабрĕн 17-мĕшĕнчи 315 номерлĕ 
хушăвĕпе пĕтĕмĕшле тĕп, вăтам пĕлÿ 
илнине çирĕплетекен аттестатсене çыр-
са тултарассине, вĕсен шутне туса пы-
рассине тата вĕсене выпускниксене па-
рассине улшăнусем кĕртнĕ. 

Çавна май 9 класран вĕренсе тухакан-
сене «5» паллăпа кăна вĕренсе пынине 
çирĕплетекен аттестата вĕсем пĕтĕмĕшле 
тĕп пĕлÿ программине вĕренсе пĕтернĕ, 
патшалăх пĕрлехи аттестацине ăнăçлă тух-
нă, пĕтĕмĕшле паллă пур предметпа та «5» 
пулсан кăна параççĕ.

Çĕнĕ йĕркере вырăс чĕлхипе, матема-
тикăпа тата ача суйласа илнĕ тепĕр икĕ 
предметпа экзаменсенче илнĕ паллă тата 
çулталăкри паллăн вăтам кăтартăвне 
пĕтĕмĕшле паллă теме йышăннă. Хисепсе-
не кĕскетессин математика саккунне кура, 
аттестата тулли хисеп (паллă) кăна лар-
таççĕ. Ытти предметпа çулталăкри паллă 
аттестата каять.

Сăмахран, ачан çулталăк палли «5», ан-
чах та вăл экзаменра «4» илнĕ пулсан, 
пулнă вăтам хисепе (4,5) тулли хисеп таран 
кĕскетсе аттестата «5» паллă лартаççĕ.

Вунпĕрмĕш класран хĕрлĕ аттестатпа тух-
ма пур предметпа та пĕтĕмĕшле паллă «5» 
пулни кăна çителĕксĕр. Выпускникăн вырăс 
чĕлхи тата математикăн профиль шайĕнчи 
экзаменĕсенче 70 балран сахал мар пухмал-
ла, математикăн база шайне тытаканăн  «5» 
паллă илмелле.  Шкултан вĕренсе тухакан 
патшалăх пĕрлехи экзаменĕсене мар, пат-
шалăхăн шкултан вĕренсе тухмалли экза-
менĕсене тытать пулсан, унăн обязательнăй 
вĕренÿ предмечĕсемпе «5» паллă илмелле.

Палăртса хăвармалла, «5» паллăпа кăна 
вĕренекен резерв кунĕнче тепĕр хут пат-
шалăх пĕрлехи экзаменĕнче çеç кирлĕ 
чухлĕ балл е паллă пухма пултарсан, алла 
хĕрлĕ аттестат илеймĕ.

Çутĕç министерствин пĕтĕмĕшле пĕлÿ 
пахалăхне хаклакан департаменчĕ.

Х.рл. аттестат 
пирки

В.рен\
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Пирĕн районта та, респу-
бликăра та çĕр ĕçĕпе выльăх-чĕр-
лĕх отраслĕнче тата продукци 
тирпейлекен промышленноçра 
ĕçлесе чыс-хисепе тивĕçни-
сем  сахал мар. Ĕç опычĕпе, 
вĕрентĕвĕпе, тăрăшулăхĕпе те 
сĕнĕвĕпе, ырă пуçарăвĕпе ре-
спубликăри АПК ветеранĕсен 
пĕрлешĕвĕн членĕсем яланах 
производствăра, республика 
пурнăçĕн аталанăвĕнче усă ку-
раççĕ. Вĕсем кÿршĕ районсенчи  
АПК канашĕсем епле ĕçленипе 
паллашасси те – яланах ырă 
йăлара. Çакăн пек тĕллевпе ре-
спубликăри районсенчи АПК ве-
теранĕсен канашĕн  ертÿçисем, 
вĕсен çумĕсем, çак пĕрлешĕве 
республика шайĕнче ертсе пы-
ракансем иртнĕ кĕçнерникун, 
çу уйăхĕн 30-мĕшĕнче, пирĕн 
районта пулса Мăн Сĕнтĕр рай-
повĕн ĕçĕ-хĕлĕпе паллашрĕç.

Ытти районтан тата республи-
ка шайĕнчен килекен хăнасене 
хамăр районти АПК ветеранĕсен 
канашĕн представителĕсем Мăн 
Сĕнтĕр райповĕн Калайкассинчи 
«Фортуна» суту-илÿпе кану цен-
трĕ умĕнче кĕтсе илчĕç. Килсе 
çитнисене центр ĕçĕ-хĕлĕ çин-
чен Мăн Сĕнтĕр райпо канашĕн 
ертÿçи Людмила Майкова тĕплĕ 
каласа пачĕ, хăнасен ыйтăвĕсе-
не хуравларĕ.

– Муркаш районĕнче икĕ райпо 
пĕр-пĕринпе ăмăртса ĕçленине 
пĕрремĕш кун мар пĕлетĕп. Мăн 
Сĕнтĕр райповĕн аталанăвĕ те 
тăтăшах куç умĕнче пулнă. Çапла 
вара  юлашки çулсенче кунта ма-
лалла курăмлă утăмлани райпо 
коллективĕ пĕр вырăнта тăманни-
не çирĕплетет. Хăтлă кафе, инçе 

çула çÿрекенсем валли тирпейлĕ 
гостиница, çурт-йĕр тăвакансене 
строительство материалĕсем-
пе заявкăсене кура тивĕçтерни 
ял пурнăçĕ çĕнĕ шая çĕкленни 
пирки калать, – терĕ Çĕрпÿ рай-
онĕнчи АПК ветеранĕсен кана-
шĕн ертÿçи Юрий Федоров. 36 
çул ял хуçалăхĕнче вăй хунăскер, 
Мăн Сĕнтĕр райповĕн ÿсĕмĕсем 
пирки 9-мĕш теçеткене ярса пус-
нă Валериан Красновпа тулли 
кăмăлпа сÿтсе яврĕ.  

Ĕçлĕ калаçусем хушшинчех 
хамăр районти АПК ветеранĕсен 
канашĕ туса ирттерекен ĕçсем-
пе унăн ертÿçи Валерий Вязов 
паллаштарсах пычĕ. Тĕл пулăва 
хутшăннă май,  агропромышлен-
ность комплексĕнче ĕçленĕ ве-
терансен республикăри союзĕн 
ертÿçи Петр Ивантаев та ĕçлĕ 
сĕнÿсем парсах, вăл е ку ĕçре 
ырăпа палăракансене палăртсах 
пычĕ. 

 – Пĕччен хулă хуçăлать. 
Эпир вара пĕрле пулса хамăрăн 
пĕрлехи ĕçĕмĕре çĕнĕ варкăш 
кĕртетпĕр, малашлăх çулĕсене 
уçатпăр. Агропромышленность 
комплексĕнче ĕçленĕ вете-
рансен республикăри союзĕн  
членĕсем районсенчи пурнăçпа 
кăсăклансах тăраççĕ, вĕсен 
кашни утăмĕпе интересленеççĕ, 
ÿсĕмлĕрех ĕçлеме пуçарулăх 
кăтартаççĕ. Çапла пĕр тĕллевлĕ 
пулнипех аталану çулĕ тата ве-
терансене чысласси уçăлса пы-
рать. Паян Мăн Сĕнтĕр тăрăхĕн-
че районсенчи АПК ветеранĕсен 
канашĕсен председателĕсен 
тĕл пулăвĕ пулать тесен, ирте-
рех пулă тытма кайса килтĕм те 
кунта хыпаланса çитрĕм. Хамăр 
пуçарнă ĕçсем паян епле пы-
нипе паллашма, ял хуçалăх от-
раслĕпе хатĕрлев тата суту-илÿ 
епле аталаннипе паллашма 
питех те кăмăллă. Çакна хăй 

вăхăтĕнче ЧР ял хуçалăх мини-
стрĕ тата ЧР Министрсен Каби-
нечĕн председателĕн замести-
телĕ пулнă Петр Ивантаев пĕлсе 
йĕркелесе пыни савăнтарать, – 
терĕ 28 çул хушши алкогольсĕр 
напитоксен заводне ертсе пынă 
Николай Дудин.

Хăнасем Калайкассинчи су-
ту-илÿпе кану центрĕнче пулнă 
хыççăн Москакассинчи суту-илÿ 
центрĕн  ĕçĕпе паллашрĕç. Мăн 
Сĕнтĕре çитсен кунти хуçалăх 
тата культура таварĕсен, апат-
çимĕç продукчĕсен магазинĕсен 
ĕç-хĕлне тишкерчĕç.

 – Кунта йăлтах пуррине тата 
суту-илÿ культури хуçаланнине 
кура тупăш тивĕçлĕ шайра пул-
нинчен тĕлĕнмелли çук, – пулчĕ 
пĕрлехи пĕтĕмлетÿ. – Ыттисен те 
çакна тĕслĕхе илмелле.

Сăн ÿкерчĕкре: тĕл пулăва хут-
шăннă ветерансен пĕр ушкăнĕ.

А. БЕЛОВ  сăн ÿкерчĕкĕ.

В.сем активлёха =ухатман

Укçасăр 
тăрса юлнă

Раççей Перекет банкĕн сотрудникĕ 
тесе Муркашра пурăнакан хĕрарăм 
патне паллă мар çын шăнкăравланă. 
Вăл банк карттин счечĕ çинчен ул-
тавçăсем укçа вăрлама ан пултарччăр 
тесе карттăпа хăш-пĕр ĕç пурнăçла-
маллине пĕлтернĕ. Çапла хĕрарăм 
карттăн реквизичĕсене ултавçа пĕл-
тернине те чухламан. Банк сотруд-
никĕ текенскер, хайхи хĕрарăмăн 
счечĕ çинчен 42 пин ытла тенкĕ вăр-
ланă. 

Халĕ ку ĕçе уçăмлатассипе следова-
тельсем тимлеççĕ. Курăнман ултавçа 
тупса палăртма та çăмăл пулмĕ.

«Газпрома» 
улталасшăн пулнă

Шупашкарта пурăнакан пĕр пуçарул-
лă çын Шомикри пÿртне çынсенчен 
урăхларах мелпе ăшăтма шутланă. Тĕ-
плĕ шухăшланă хыççăн вăл «Газпрома» 
улталасан нимех те пулмĕ тенĕ пулас. 
Юнашар иртекен çут çанталăк газĕн 
пăрăхĕ çумне пÿрте çитекен пăрăха çы-
пăçтарса хунă. Малтанласа палăртнă 
тăрăх, çак арçын çут çанталăк газĕпе 
тивĕçтерекен организацие 81 пин ытла 
тенкĕ тăкак кÿнĕ. 

Ку тĕлĕшпе уголовлă ĕç пуçарнă.

Тăн кĕмен 
арçын

Уйкас Янасал ял тăрăхĕнче пурăна-
кан пĕр арçынна малтан та судпа пĕрре 
мар айăпланă. Унтанпа вунă-вунпĕр çул 
таран иртнĕрен, вăл саккун çирĕппи-
не манма ĕлкĕрнĕ курăнать. Каçалапа 
килте мăшăрĕпе хирĕçÿ тухсан, арçын 
ăна çĕçĕпе тирнĕ. Хĕрарăма больницă-
на леçме тивнĕ. Кун пек хăтлану арçын-
на каллех саккунпа хире-хирĕç тăратĕ.

«Электропастух» 
чĕресĕр юлнă

Пурнăçри ырă çĕнĕлĕхсемпе ял çынни 
те усă курма тăрăшать. Акă нумай çĕрте 
«элетропастух» вырнаçтараççĕ: меллĕ 
те, канлĕ те. Çапла Кăпас çывăхĕнче те 
«электропастух» çирĕплетсе хунă.  Ан-
чах та тимĕр ешчĕк çинчи çăрана касса 
татса унти импульс генераторне вăрла-
са кайнă. Халĕ выльăхсен чăн кĕтÿçпе 
çÿреме тивет.

Вĕлерессипе 
хăратнă

Ир енне пĕр килте хирĕçÿ тухнă. 
Арçын калаçупа кăна çырлахас темен, 
вăйне кăтартма шутланă. Арçыннăн 
аллинче çĕçĕ пуртан, «эпĕ сана вĕле-
ретĕп» тесе кăшкăрни хĕрарăмшăн 
татах та хăрушăрах туйăннă. Унч-
чен хĕненине, пуртă аврипе çапнине 
шута илсен, пушшех те. Арçын хăйне 
надзор çирĕплетнине пачах та маннă 
курăнать. 

Ку ĕçе следовательсем уçăмлатаççĕ. 
Суд вара наказани палăртнă чухне 
пĕтĕмпех шута илĕ.

Пичете РФ Шалти ĕçсен 
министерствин Муркаш 

районĕнчи пайĕн материалĕсем 
тăрăх  хатĕрленĕ.

Полици хроникинчен         12+

Пир.н календарь

Брусилов ертсе 
пынипе

Июнĕн 4-мĕшĕ – Раççей çар исто-
рийĕн паллă кунĕ. Çав кун 1916 çул-
та Пĕрремĕш тĕнче вăрçин çулĕсенче 
Алексей Алексеевич Брусилов ертсе 
пынипе вырăс çарĕсем наступлени 
пуçланă.

Туслё т.л пулу

Право йĕркине пăсассинчен асăрхатта-
рассипе ĕçлекен  районти ведомствăсем 
хушшинчи комиссийĕн черетлĕ ларăвĕ 
майăн 30-мĕшĕнче иртрĕ. Çуллахи кани-
кул умĕн ачасене хăрушсăрлăхпа тивĕç-
терессине район администрацийĕн ответ-
лă ĕçченĕсем, ял тăрăхĕсен пуçлăхĕсем, 
шкул директорĕсем тата право сыхлав 
органĕсен представителĕсем пĕрле сÿт-
се яврĕç. Ларура пĕрре преступлени тунă 
çынсем саккуна татах пăсни пирки, рай-
онта ÿсĕрле преступлени туни чакманни 
пирки те сăмах пуçарчĕç.

Районта кăçалхи пĕрремĕш кварталта 
пулса иртнĕ преступленисем çинче чарăн-
нă май, участковăй уполномоченнăйсен уй-
рăмĕн пуçлăхĕ Дмитрий Григорьев ÿсĕрле 
тунă преступленисен йышĕ республикăра 
чакса пыни пирки каларĕ, анчах Муркаш 
районĕнче ку хисеп ÿснĕ. Рецидив престу-
пленийĕ 6 пулнă. 

Полицейскисем «Надзор», «Условник», 
«Суррогат» тата ытти оперативлă про-
филактика мероприятине ĕç графикĕпе 
килĕшÿллĕн ирттереççĕ. Ларура суту-илÿ 
точкисенче алкоголь продукцине сутассин 
калăпăшĕ чакнине те асăнчĕç. Апла пулсан 
ялсенчи «çăлкуçсене» тупса палăртасси 
пысăкрах тимлĕх ыйтать пулĕ. Çавăн пекех 
таксистсем каçхи-çĕрлехи вăхăтра ялсене 
эрех леçсе параççĕ. Фанфурик илекенсем 
те аптекăна кунĕпех утаççĕ. Çапла вара 
талăкĕпех ÿсĕр çынсем пур. Республика ту-
лашне ĕçлеме çÿрекенсем те – хăйне май-
лă категори. Ларура калаçăва хутшăннисем 
палăртнă тăрăх, вĕсенчен нумайăшĕ яла 
таврăнсан вăхăта лавкка е бар умĕнче ирт-
терет. Апла пулсан кирек хăш ял тăрăхĕнче 
те, кирек хăш вăхăтра та ÿсĕрле преступле-

ни тăвас хăрушлăх пысăк. 
Республикăри кăтарту тăрăх, ÿсĕрле пре-

ступлени тăвасси чакать пулсан, муркашсен 
уйрăм менталитет пулĕ. Çынна 180 градус 
«пăрма» мĕнле витĕмлĕ лару-тăру пулмал-
ла-ши? Калама та хĕн. Тен çавăнпах çак ый-
тăва ларуран ларăва çĕклеме тивет.

Ярославка ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Сергей Ша-
дрин каланă тăрăх, ял тăрăхĕнче республика 
тулашне ĕçлеме тухса çÿрекен, таврăнсан 
эрех-сăрапа иртĕхекенсен списокне те тунă. 
Вĕсемпе профилактика калаçăвĕсем иртте-
реççĕ. Оринин ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Вален-
тина Пушкова та кун пеккисемпе, уйрăмах 
çемйисенче çул çитменнисем пуррисемпе, 
тăтăшах асăрхаттару калаçăвĕсем ирттерни-
не палăртрĕ. Ял тăрăхĕсенче лару-тăру ырă 
енне улшăнманни вара кун пек çынсемшĕн 
сăмахăн витĕмĕ çуккине кăтартса парать. 
«Саккуна пăснă çынсене суд йышăнăвĕпе 
наказание юсану е обязательнăй ĕçсене 
явăçтарнин витĕмĕ пур. Кашни кун ĕçлеме 
тухакан çын эрех-сăра пирки вăхăтлăха та пу-
лин манать», – терĕ хăйĕн сăмахĕнче Моска-
касси ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Денис Кириллов. 
Вырăнти таксистсемпе те вăл ялсене эрех 
турттармалла марри пирки асăрхаттару ка-
лаçăвне ирттернине пĕлтерчĕ. 

Район администрацийĕн пуçлăхĕ Ростис-
лав Тимофеев ялсенче хăйне йĕркеллĕ тыт-
маннипе саккуна пăсма пултаракан кашни 
çынна контроле илмеллине асăрхаттарчĕ. 
«Žсĕрле тунă преступленисем ытларах чух-
не çемьере, килсенче пулнине шута илсен, 
вĕсенчен темĕн те кĕтме пулать», – палăр-
трĕ вăл. 

Район прокурорĕ Валерий Шоркин та про-
филактика ĕçне инкек пулма пултарассин-
чен пĕр утăм маларах курса пурнăçламал-

лине аса илтерчĕ. 
Çуллахи вăхăтра ачасене хăрушсăрлăхпа 

тивĕçтересси уйрăмах пысăк тимлĕх ый-
тать. Район администрацийĕн вĕренÿ пайĕн 
пуçлăхĕ Зоя Дипломатова каланă тăрăх, 2 
пин ытла ача шкулсем çумĕнчи лагерьсенче 
вăхăта усăллă ирттерĕ. Çак вăхăтра вĕренÿ 
учрежденийĕсенче ачасене хăрушсăрлăх 
мерисемпе тивĕçтермелли ĕçе туллин пур-
нăçланă. Хула тулашĕнчи лагерьсен  дирек-
торĕсем каланинчен те Муркаш районĕнче 
вырнаçнă хула тулашĕнчи лагерьсенче 
хăрушсăрлăхпа тивĕçтересси çине пысăк 
тимлĕх уйăрни палăрчĕ. 

Июль – август уйăхĕсенче вара ял ачисем 
те ытларахăшĕ килте, хуласенчен те яла киле-
кен ачасемпе çамрăксем сахал мар. Çавăнпа 
та çул çитменнисен подразделенийĕн пуçлăхĕ 
Олег Яковлев ашшĕ-амăшĕн каçхи рейчĕсе-
не çулла та ирттермеллине палăртрĕ. Çул-
йĕр хăрушсăрлăх инспекцийĕн районти тĕп 
инспекторĕ Сергей Иванов пуçламăш клас-
сенчи ачасене шкулти лагерьсене велоси-
педпа çÿреме чарма ыйтрĕ, мотоблокпа, ску-
терпа, мопедпа çÿремелли йĕркене ачасемпе 
çамрăксене аса илтерме ыйтрĕ. 

Район администрацийĕн пуçлăхĕн çумĕ 
Лилия Тарасова хăйĕн сăмахĕнче йывăр 
лару-тăруллă çемьесене кашни субъект ен-
чен тăтăшах контроль кирлине палăртрĕ. 
Хальхи вăхăтра çул çитменнисемпе ĕçлекен 
комиссире учетра çул çитменнисем 15 çын, 
33 çемье (вĕсенче 79 ача), контрольте 73 çе-
мье (165 ача). «Пирĕн пурин те тĕп тĕллев 
пĕрре – ачасен сывлăхĕпе пурнăçне упрас-
си», – палăртрĕ Лилия Тарасова. Тĕллеве 
пурнăçлама вара пурте тÿрĕ кăмăлпа ĕçле-
ни кирлĕ.

Н. НИКОЛАЕВА.

Хёрушсёрлёх ыйтёв. 
=улла уйрёмах =ив.ч
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Кашни çынра вăрçă тарăн йĕр хăварнă.  
Çав тапхăр пирки ветерансем, тыл ĕçченĕсем 
çамрăксене чылай каласа кăтартаççĕ.  Ори-
нин ял тăрăхĕнчи Чамăш ялĕнче пурăнакан 
Нина Муравьева (сăн ÿкерчĕкре) 91 çулта. 
Вăл хăйĕн çулне кура мар çаврăнăçуллă, 
астăвăмĕ çивĕч, куçлăхсăрах вулать тата çăм 
арласа  алсиш-нуски çыхать.

Вăл çак ялта  Львовсен çемйинче 1927 çул-
та çуралнă. Çемьере 12 ача пулнă, шел пулин 
те, 5-шĕ çеç сывă çитĕннĕ, ыттисен кун-çулĕ 
ытла та  кĕске пулнă çав. Кинемей аслашшĕпе 

асламăшне  паянхи пекех лайăх астăвать.  
Вăрçă пуçлансан ашшĕне Филипп Артемьеви-
ча фронта илсе кайнă. Пиччĕшĕн те çав çул-
хине салтака кайма ят тухнă, унтан вăл вăрçă 
хирне лекнĕ. Килте çул çитмен ачасем пурри 
пирки окоп чавнă çĕре хутшăннă амăшне пĕр-
икĕ уйăх ĕçлесен киле янă. 

 15 çула çитсен Нинăна кÿршĕ хĕрĕпе Лю-
бăпа Çĕмĕрлене лашасемпе юман турттар-
ма янă. Тăван тăрăха таврăнсан хĕр сурăх 
ферминче ĕçлеме пуçланă.  Паллах, ун чух-
не сурăхсем валли утă пулман, çавăнпа та 
улăм çитерме тивнĕ, йышлăн вилнĕ. Фронта 
валли тыр-пул лашапа Шупашкара леçнĕ. 
Сарлака  михĕсемпе тырă йăтнă, каярах вара 
йывăр ĕçленисем систерме пуçланă. Чуна 
хавхалантарма, йывăрлăхсене пусарма  юр-
ласа ĕçленĕ. Чылай  чухне апат-çимĕç  тĕрлĕ 
ÿсен-тăранран кăна  пулнă.   

Вăрçă вăхăтĕнче çамрăксене Ивановкăра 
мобилизацилесе тĕрлĕ хулана ăсатнă.  Нина 
Сĕнтĕрти çĕвĕ цехĕнче ĕçлеме пуçланă. 
Вăрçăран суранланса таврăннă Кăпас çынни 
5 хĕре çĕвĕ ĕçне вĕрентнĕ. Вĕсем  салтаксем 
валли тĕрлĕ тум çĕленĕ. 

Нинăн ашшĕ Филипп Артемьевич тăшман-
сен тыткăнне лекнĕ, çавна май ăна Германие 
хăваласа кайнă. Нимĕçсем салтаксем хуш-
шинчен Филипа суйласа илнĕ те сварщик 
ĕçне вĕрентнĕ. Вăрçăран вăл 9 çул иртсен 

кăна таврăннă, колхозра  40 çул ытла тимĕрçĕ 
пулса ĕçленĕ.

Нинăн пиччĕшĕ Константин вăрçăра ко-
мандир пулнă. Хаяр çапăçусене хутшăннă, 
нимĕçсен тыткăнне икĕ хутчен лекнĕ. Пĕр-
ремĕш тарсан ăна йытăсемпе хăваласа 
тытнă, тепрехинче вара тăшман аллинчен 
çăлăнма май килнĕ. Вăрçăран тăван яла ултă 
çултан таврăннă. Унăн пĕр ывăлĕ Валерий 
бокс  енĕпе тĕнче чемпионĕ.    

22 çулти Нина 1949 çулта вăрçăран таврăннă 
26 çулти Вăрманкасси  ял каччипе Петр Муравье-
впа çемье çавăрнă. Çемье пуçĕ чылай çул кол-
хозра бригадирта, ферма заведующинче ĕçлесе 
пысăк хисепе тивĕçнĕ.  Нина Филипповна та кол-
хозра тăрăшнă, выльăх-чĕрлĕх йышлă усранă, 
Чул хула облаçне тырă ĕçлесе илме çÿренĕ, сы-
влăхне шеллемен чăваш хĕрарăмĕ.

Халĕ  вăл Чамăш ялĕнче хĕрĕн çемйипе 
пурăнать, санаторире канма та май тупнă.  
Вăл сывлăха хавшама паманшăн район боль-
ницинче ĕçленĕ Ирина Данилова терапевта 
тав тăвать. Кинемейĕн куç тулли савăнăçĕ – 
11 мăнук,  10 кĕçĕн мăнук. Тыл ĕçченĕ çамрăк-
сене вĕренме, сывă пурнăç йĕркине пăхăнма, 
кирлĕ специальноç  алла илме сĕнет. Эпĕ 
те Нина Филипповнăна  ачасемпе савăнса 
пурăнма çирĕп сывлăх, канлĕ ватлăх сунатăп.

Екатерина ЗАХАРОВА, 
Оринин библиотекин ертÿçи.

+.нтер.ве =ывхартма хутшённё

Пурнё= улшёнса 
пырать е???  

Йĕри-тавра пăхатăн та чун ыратать. Пурнăç улшăнса 
пырать е çынсем чунсăрланса пыраççĕ? Шел пулин те, 
хальхи ăру  мĕн пуррине хаклама, упрама, аслă ăрăвăн 
ĕçне малалла тăсма  пĕлмест. 

Шухăшласа пăхар-ха, пирĕн асатте-асаннесем çĕршĕн 
– пысăк пуянлăхшăн – чунĕсене те пама хатĕр пулнă. 
Халĕ мĕн куратпăр-ха? Таса та тÿрĕ  уй-хирте, улăх-çаран-
та  çамрăк вăрман ешерме, çум курăкĕ сарăлма пуçларĕ. 
Çакăн пек лару-тăру  пирки чылай массăллă информаци 
хатĕрĕсенчен те пĕлме пулать.  Иртнĕ çулсенче инçетри 
çерем çĕрсене пăсса пусă çаврăнăшне кĕртсе пынă. Халĕ 
вара çак ĕç каялла пулса пырать. Уй-хир пахалăхне ÿсте-
рес тата ăна пысăк тухăç илмелле тăвас пулсан сахал 
мар укçа-тенкĕ хывма, тар тăкма тивет, çавăнпа та çĕре 
юхăнтарса ямалла мар.

Район центрĕнче кашни ытларикунпа эрнекун пысăк 
пасар ĕçлет, пысăк хула тейĕн. Çапах та ытларахăшĕ 
хатĕр таварпа сутă тăвать, паллах, хушма хуçалăхра туса 
илнĕ тавар та пур, анчах та сахалрах. 

Çынсем эрех ĕçни питĕ пăшăрхантарать, ÿсĕр çынсене 
шырама аякка кайма кирлĕ мар. Эпĕ килелле утнă чух-
не кăна икĕ çынна курма тÿр килчĕ.  Çапах та çынна ĕç 
юсать тенĕ пулăттăм эпĕ, ĕçсĕр çын – çын мар. Çавăнпа 
та ĕçлемелле, мĕн пуррине упрамалла, малалла аталан-
тармалла.

В. МАСТЕРОВ.   

Пир.н пата =ыра==.

Çапла калас килет манăн Ярапайкасси 
ял тăрăхне кĕрекен Çĕн Тăмлай ялĕ  пирки. 
Унта пурăнакансем хăйсен ялне тепĕр май-
лă Хутăр тесе те калаççĕ. Анчах, темĕнле 
каласан та, ял тĕлĕшпе тухса тăнă ыйтусем 
хăйсен çивĕчлĕхне пĕртте çухатмаççĕ.

Аслăрах ăрурисем Çĕн Тăмлай ялне 1910 
çулта Анатри Тăмлайран куçса килнĕ хресчен-
сем йĕркеленĕ теççĕ. Ял питĕ илемлĕ вырăнта 
вырнаçнă. Йĕри-тавра хутăш вăрман ешерет, 
хăйĕн пуянлăхĕпе астарать те савăнтарать. 
Пукшаш юхан шывĕ хĕрринчи улăх-çаран та 
ял çыннине выльăх-чĕрлĕх ĕрчетме ытлă-çит-
лĕ май парать. Утă янтăлама та, кĕтÿ çÿретме 
те вырăнĕ питĕ меллĕ.

Çуллахи вăхăтра Пукшаш хĕррине çынсем 
йышлă пухăнаççĕ. Шыва кĕме, уçă сывлăшра 
пĕрле канма уйрăмах кÿршĕ ялсенчи çамрăк-
сем нумаййăн çÿреççĕ. Кăмпа-çырла вăхăтĕн-
че  кунти вăрмансенчен çынсем пĕртте татăл-
маççĕ. 

Иртнĕ ĕмĕрĕн 50-мĕш çулĕсенче кунта 
выльăх-чĕрлĕх фермисем те пулнă, лашасем 
йышлă тытнă. Çулсем иртнĕ май пурнăç та 

улшăнать. Вăл Çĕн Тăмлай ялне те айккин-
че хăварман. Колхоз саланнă хыççăн ялти 
çамрăксем хулана е çывăхри ялсене пурăнма 
куçнă. Çапла вара ялта халĕ ытларах ватăсем 
пурăнаççĕ. Вĕсен пурнăç условийĕ аван 
тесе калама ниепле те сăмах çаврăнмасть. 
Çĕнтăмлайсем çĕршыв умĕнче парăмра юлнă 
тейĕн. Кунта яла çитме çулĕ те япăх, урамра 
пĕр çăл таврашĕ те çук, ĕçмелли шыв ăсма 
ватăсен çырмана анма тивет. Çут çанталăк 
газĕ те кунта çитеймен-ха.

Манăн шăпам та ку ялпа çывăх пулнăран, 
эпĕ кунта час-часах килсе çÿретĕп. Ял çынни-
семпе тĕл пулсан вĕсем яланах шыв, газ тата 
яла çитме çул çукки пирки ыйту хускатаççĕ. 
Çул-йĕр япăх пулнăран пушар машинисем 
вăхăтра çитейменнипе икĕ хуçалăх çунса кĕл-
ленни те пулнă  ял историйĕнче. 

Кунта пурăнакан манăн тантăшăм Октави-
ан Смелов çĕршыв умĕнчи тивĕçе пурнăçласа 
1960 _ 1963 çулсенче Кубăра хĕсметре тăнă. 
Яла çитме çул тăвасса, ытти ялти пек çут çан-
талăк газĕпе усă курма пуçласса вăл чăтăм-
сăррăн кĕтетчĕ. Çук, кĕтсе илеймерĕ... Тăван 

çĕршывăн Аслă вăрçин участникĕ Екатерина 
Федорова та, яланах вутă-шанкă ыйтăвĕ çивĕч 
пулнăран, яла çут çанталăк газĕ çитес ĕмĕтпех 
пурнăçран уйрăлса кайрĕ...

20 _ 30 çул каялла ял патне асфальт çул са-
рас ĕçсем пуçланнăччĕ. Çулне 200 метр пек 
сарнă хыççăн ĕç чарăнса ларчĕ: хăйăрне те, вак 
чулне те таçта турттарса кайрĕç. Çакăн хыççăн 
ял çыннисен кăмăл хуçăлчĕ. Халĕ вара çăкăр-
тăвар туянма та, хаçат-журналпа пенси илме те 
вĕсен икĕ çухрăмра вырнаçнă Анатри Тăмлай 
ялне япăх çул-йĕрпе çанталăк условийĕсене 
пăхмасăрах утма тивет. Çынсем çак йывăрлăха 
çĕнсе малашлăх ĕмĕтпех пурăнаççĕ.

Вăрманĕ юнашар пулин те, хĕл каçмалăх 
вутă-шанкă хатĕрлеме те ватăсене питĕ йы-
вăр. Ĕçмелли шыв патне çырмана утма та 
çăмăл мар. Çак йывăрлăхсене пăхмасăрах, 
çĕнтăмлайсем хăйсен ялне те çĕнĕ пурнăç 
çитессе шанаççĕ. Манас марччĕ ĕç ĕмĕрне 
Тăван çĕршывшăн, çамрăк ăру пуласлăхĕшĕн 
ĕçлесе тивĕçлĕ канăва тухнă ватăсене.

Герман ОСИПОВ.
Шомик ялĕ.

Акă ача сачĕпе сывпуллашмалли вăхăт 
та çитрĕ. Пирĕн ачасем ача садне çÿресе 
ыррине нумай вĕренчĕç, пĕлÿ пухрĕç, меро-
приятисене хутшăнчĕç.  Пирĕн ача садĕн-
че пултаруллă та  хастар воспитательсем 
ĕçленине палăртас килет, вĕсем: Лилия Фе-
дотова, Лия Порфирьева, Маргарита Бли-
нова, Василиса Репина. 

Кăçал вара пирĕн ачасене пурнăçăн 
тепĕр пусăмне хăпарма пулăшаканĕ, 
юратнă воспитатель Светлана Карасева 
пулчĕ. Вăл тĕлĕнмелле ăста педагог, хăй-
ĕн пурнăçне ачасемпе тачă çыхăнтарнă, 
хăйĕн ĕçне тивĕçлипе пурнăçлать. Вăл 
ачасемпе хăвăрт пĕр чĕлхе тупать, шăпăр-
лансем вара хăйсен вĕрентекенне илтме 
тата итлеме пĕлеççĕ. Вĕренÿ сехечĕсенче 
Светлана Николаевна  ачасене тĕрлĕ тех-
никăна пăхăнса ÿкерме вĕрентет. Пĕрле 
пластилинран пахча çимĕç тата ытти кÿле-
пе  ăсталаççĕ, шутлама-çырма вĕренеççĕ. 
Воспитатель ачасене чăваш культурине,  
илемлĕ юрри-ташшине вĕрентет, уçă урок-
сенче чăваш апат-çимĕçĕпе, йăли-йĕркипе 
паллаштарать.

Кăçал  Светлана Николаевна тăрăшнипе  
аслă ушкăн тĕрлĕ конкурса хутшăнчĕ.  «Эпĕ 
пĕчĕкçĕ чăваш – 2019» инçет хĕвел тухăç 
видео конкурсĕнче ача садĕнчи шăпăрлан-
сем  хушшинче  «Тÿнкки-тÿнкки параппанĕ» 
юрăпа 1-мĕш вырăн йышăнчĕ, наци библи-
отекин сцени çинче  юрлама май килчĕ. 
«Хунав» республика конкурсĕнче  Дарья 
Васильева призер пулчĕ. Вăл районти кон-
курсра  «Пĕчĕк  Нарспи»  титула çĕнсе илни 
те пирĕншĕн пысăк савăнăç пулчĕ.

Ача сачĕсен шкулсен пек автобус  çукран 
эпир,  ашшĕ-амăшĕсем, хамăр тĕллĕн ача-
семпе, воспитательсемпе  хулана тата ытти 
конкурса тухса çÿрерĕмĕр.  Шупашкарти 
40-мĕш шкулта шкулчченхи вĕренÿ паракан  
воспитательсемпе учительсен 10-мĕш кон-
курсĕ пулчĕ. Уçă урокра воспитатель Ека-
терина Захарова библиотекарьпе чăваш 
апат-çимĕçĕпе паллаштарчĕ. Вĕренÿ се-
хетне «Чăваш Ен» телекуравра хыпарсен 
кăларăмĕнче  те курма май килчĕ. Çак кон-
курсра Светлана Николаевна «Чăваш сă-
махлăхĕн управçи» номинацире çĕнтерÿçĕ 
пулса тăчĕ. Пирĕн юратнă воспитателе са-
дикри шăпăрлансене вĕрентме ырлăх-сы-
влăх сунатпăр, çемьере яланах тăнăçлăх, 
ăшăлăх, юрату хуçаланччăр, ачасене ăс 
панăшăн, тĕрлĕ енлĕ аталантарнăшăн 
пысăк тав сăмахĕ калатпăр.  

«Золушка» ача сачĕпе сывпуллашакан 
ачасемпе вĕсен ашшĕ-амăшĕ.  

Тавтапу= сана: 
воспитатель!

Ял тимл.х ыйтать

Хисепе тив.=л. 
учитель 

Эпĕ – Милютакассинче пурăнакан 80 çул-
хи кинемей. Район хаçатĕнче тĕрлĕ хыпар-
па пĕрлех çынсен çырăвĕсене те вулама 
кăмăллатăп. 

Манăн та Ярапайкассинче пурăнакан 
Лидия Аркадьевна Ядыкова çинчен хаçа-
та çырса пĕлтерес килчĕ. Вăл илемлĕ 
сăн-питлĕ, анлă тавра курăмлă, пурнăçа 
юратакан çын. Лидия Аркадьевна – хисе-
пе тивĕçлĕ учитель. Ăна ачасем юратаççĕ, 
ашшĕ-амăшĕсем ун пирки ăшă сăмах кăна 
калаççĕ. Эпĕ пĕлнĕ тăрăх, ачасем те ăна 
урокра тимлĕ итлесе лараççĕ. 

Паллах, пурнăç улшăнсах пырать, учи-
тельсем те çĕнĕ меслетсемпе ĕçлеççĕ. Çав 
вăхăтрах хăйсен пĕлĕвне те ÿстерсе пы-
раççĕ. Лидия Аркадьевна та – вăхăтпа тан 
пыракан учитель. Ачасене тарăн пĕлÿ пар-
са ырă кăмăллă пулма вĕрентет. Тавах ăна 
таса чунлă, маттур, ăста учитель пулнăшăн.

Кăçал вăл акă каллех хăйĕн çунатти ай-
ĕнчен 4-мĕш класс ачисене кăларса ячĕ. 
Тăватă çул кашни кун йĕри-тавра хупăрла-
са тăнă ачасене малалла вĕренме кăларса 
янă чухне чунĕ те хурланать пулĕ. Класри 
ачисем питĕ маттур. Çакăнта, паллах, учи-
телĕн тÿпи пысăк. 

Малашне те ачасене юратса нумай 
пурăнма, ăс-тăн пама сывлăхĕ пултăр, 
пурăнма Турă пулăштăр ăна.

Л. ГАВРИЛОВА.

Сурёх касёв. 
й.ркелемелле мар-и;

«Çатракасси ялĕнчи пĕр урамра сурăх йышлăн усраççĕ, анчах та  кĕтÿ 
пăхаканĕ çук, тепĕр урама, сурăх усраман çынсен урамне те çитеççĕ, кану 
вырăнĕсене, çынсен тĕлĕсене варалаççĕ. Тĕрĕссипе вара кун каçа таçта 
та çитеççĕ. Çакă сурăх усраман çынсене уйрăмах тарăхтарать. Нивушлĕ 
кĕтÿ йĕркелеме май çук, ял тăрăхĕн администрацийĕ те ку енĕпе нимĕн 
те тумасть. Район хаçачĕ çинче асăрхавсăр выльăх тата яваплăх пирки 
çырнăччĕ, пирĕн патра вăл йĕрке çук-ши? Çавăн пекех ял тăрăхĕн админи-
страцине  çÿпĕ-çапă контейнерĕсем лартса пама, йĕри-тавра  картлама 
ыйтатпăр. Ку енĕпе кÿршĕ ял тăрăхĕсенчен  тĕслĕх илмелле».

Çатракассисем.

Ыйту çине Çатракасси ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Н. Иванова хуравлать:
 – Урамра сурăх,  качака асăрхавсăр çÿрени чылайăшне пăшăрхантарнине ăнла-

натăп. Кашни выльăх-чĕрлĕхĕн хуçи пур, хушма хуçалăхри чĕрчуна, çавăн пекех 
кайăк-кĕшĕке усрасси, вăл шутра уçăлтарма кăларасси, йĕркепе килĕшÿллĕн  кăна 
пулса пымалла. Апла пулсан кĕтĕвне те хăйсем хушшинче вĕсенех йĕркелемелле, 
ял тăрăхĕ йĕркелессе кĕтмелле мар, хальлĕхе вăл пирĕн ял тăрăхĕнче пурнăçлан-
са пыраймасть.

Майăн 29-мĕшĕнче ял тăрăхĕн депутачĕсемпе пуху ирттертĕмĕр. Унта çак ыйтăва 
та тапратрăмăр, сурăх хуçисене кĕтÿ йĕркелеме  яваплăха кĕртессине калаçрăмăр. 
Кану вырăнĕсене, çынсен тĕлĕсене, пĕтĕмĕшле илсен, обществăлла вырăна та-
самарлатни – чунсăрла япала. Сурăхсем малашне те асăрхавсăр çÿреççĕ пулсан, 
хуçисем тĕлĕшпе акт çырма тивет.   Эпĕ   ку ыйтăва асăрхаса тăрăп.

Урамсене çитес вăхăтра контейнерсене  лартса параççĕ. Ку ыйтăва  депутатсен 
район Пухăвĕнче сÿтсе яврĕç, уйрăм  полномочисене район çинчен ял тăрăхĕсем 
çине пачĕç.   
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КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК: ЛО-
ШАДЕЙ: ОВЕЦ? ДОРОГО? Старых: моло-
дых в любом состоянии и вынужденный 
забой? Тел? 8-905-197-61-66?                                     2-10?

* * *
Куплю% бычков: телок: коров: овец: ба-

ранов: ярочек? Тел? 8-987-663-42-00?      9-10? 
* * *

Закупаю коров: бычков? 
Тел? 8-965-688-01-77?      12-12?

* * *
Куплю старые авто: мотоциклы: га-

ражи: металлический мусор по цене 
металлолома? Тел? 8-903-476-81-20? 7-10?

* * *
КУПЛЮ%  КОРОВ на мясо* БЫЧ-

КОВ от 10 дней до 500 кг* ТЕ-
ЛОК? Тел? 8-937-951-19-03?     7-33?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: ТЕЛОК: БЫЧКОВ  от 

1 месяца и ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ? 
ДОРОГО? Тел? 8-961-345-77-89?     7-33? 

* * *
,не: вёкёр: пёру: сурёх  туянат-

пёр? Тел? 8-905-343-60-63?    3-10?

КУПЛЮ / ТУЯНАТÁП

,несем: вёкёрсем: чирлен. 
выльёхсем хаклё хакпа туя-
натпёр? Тел? 8-905-029-63-33?                                                                                                                                 
                                                                                     7-10?

Çĕртме уйăхĕ – çут çанталăкăн хăйне евĕр 
илемĕ. Кунпа çĕр танлашнă вăхăт пулнăран, 
вăл татах та асамлăрах. Шăпах çак вăхăтра 
пахчара хăмла çырли, палан, шăлан чечеке 
лараççĕ. Кун таврăниччен кайăксен çĕр-пин 
тĕслĕ юррипе тулнă тавралăх хăй патне ыт-
ларах та ытларах  йыхравлать, ял çыннине 
пахчаран кĕртмест. Шуçăм иртерех – ĕçле 
хăвăртрах, хавхалантарать ĕç тĕлне пĕле-
кене асăннă уйăх. Çак вăхăтра илеме курма 
пĕлекенсем уйрăмах телейлĕ. Уйăх вĕçлен-
нĕ тĕле çĕр çырли пиçсе çитни – уйăхăн  
илем тĕшши тата уйрăм пуянлăхĕ. Килти 
хушма хуçалăхри сад-пахчаран продукци 
ытларах илес тесен, йăрансене тăтăш кăп-
калатмалли тата пахча çимĕçе шăварсах 
тăмалли пирки манмалли çук. 

Вăхăтра лартнă «иккĕмĕш çăкăр» та ку уйăхра 
шăтса тухса рет йĕркелет. Çакна курса тăрса 
кил хуçи уйăх варринче çĕр улми çеçкисене  
кăпкалатма тухать. Явăнса ÿсекен ÿсен-тăрана 
тĕкĕлеме вăхăт. Пахчаçăсем хăяр калчисене 
сайралатма пуçлаççĕ. 

Чечексем пирки те манмалла мар. Вĕсен 
йăранĕсене шăварнипе пĕрлех кăпкалатма та, 
çумлама та манмалли çук. Чечексене ирхи е каç-
хи вăхăтсенче шăварни вырăнлăрах шутланать. 

Çĕртме уйăхĕ пирки халăхра çапла калани-
сем пур: асăннă уйăх раштав епле пуласси пир-
ки хыпарлать; çĕртме пире шăрăхпа аптăратнă 
вăхăтра хĕвел хĕл енне çаврăнать.

Çĕртме уйăхĕн 1 – 2-мĕшĕсем. Çĕр улми 
лартма, редис, петрушка, сельдерей, çарăк, 
дайкон акма юрать. Пахча çимĕç культурисем-
пе улма-çырла йывăççисене ĕне тислĕкĕн шы-
вĕпе шăварни лайăх. Фасоль, пăрçа акма вăхăт. 
Хатĕр йăрансем çине шурă пуçлă купăста кал-
чисене лартăр. Ку ĕçе шăрантаракан хĕвел ай-
ĕнче ан пурнăçлăр. Пÿлĕмри чечексене куçар-
са лартма юрать. 

Çĕртме уйăхĕн 3-мĕшĕ. Žсен-тăранпа ĕçле-
ме юрăхсăр кунсем. Туяннă пахча çимĕçе тăвар-
лама та сĕнместпĕр. Килте усă курма эмел 
курăкĕ тата чечек пухма юрать. Пахча çимĕçе 
сăтăрçăсенчен хÿтĕлĕр. Теплицăсене редис, 
çарăк, дайкон акни вырăнлă пулать. Ăшша юра-
такан ÿсен-тăрана ÿсĕм стимуляторĕпе шăвар-
ни-апатлантарни уйрăмах вырăнлă. Йăрансене 
кăпкалатасси, вĕсене çум курăкĕнчен иртесси 
–  ырана хăвармасăр пурнăçламалли ĕçсем.

Çĕртме уйăхĕн 4 – 5-мĕшĕсем. Çак кунсенче 
нимех те акма-лартма сĕнÿ çук. Пахчари çĕре 

кăпкалатăр, хуçалăх ĕçĕсем пурнăçлăр. Тымар 
çимĕç (кишĕр, тымарлăх петрушка) акăр. Ул-
ма-çырла йывăççисен сăтăрçисемпе кĕрешме 
меллĕ вăхăт. 

Çĕртме уйăхĕн 6-мĕшĕ. Йывăçсемпе тĕм-
сене касма мелсĕр тапхăр. Тымар çимĕçсене 
органикăллă удобренипе апатлантарăр. Хĕл 
валли ÿстерме редис, çарăк акса хăварма 
тăрăшăр. Помидор тураттисене иртесси, тĕм-
сене уçăлтарасси – кун йĕркинчи ыйту. Ул-
ма-çырла йывăççисемпе хăмла çырлине кая 
юлмасăр апатлантарăр.

Çĕртме уйăхĕн 7 – 9-мĕшĕсем. Пахчара 
нимĕн те акма-лартма тата куçарса лартма 
сĕнÿ çук. Шăварма тата шĕвек удобренипе 
апатлантарма та тăхтăр. Ытларах хуçалăх 
ĕçĕсем пурнăçлăр, тĕрлĕ им-çам пулăшнипе 
ÿсен-тăран чир-чĕрĕпе кĕрешĕр. Йăрансем 
çинче çум çумлăр. Çак вăхăтра пухнă эмел 
курăкĕн усси пысăк пулнине асра тытăр.

Çĕртме уйăхĕн 10 – 11-мĕшĕсем. Йывăçсе-
не касмалла мар. Халĕ вĕсене шăварни тата 
органикăллă удобренипе апатлантарни вырăн-
лăрах. Редиспа çарăка тата хĕрлĕ кăшмана 
шăтман вырăнсене хушса акма юрать. Тепĕр 
хут салатпа укроп акма та вăхăт иртмен. Тома-
та, пăрăçа, баклажана, хăяра теплицăсене е 
пленкăпа витсе тунă хÿтĕ вырăнсене  кăларса 
лартмалла. Çум курăкĕпе кĕрешмелле.

Çĕртме уйăхĕн 12 – 13-мĕшĕсем. Пахча 
çимĕçе шăвармалла тата апатлантармал-
ла, ÿсĕм стимуляторĕпе пĕрĕхмелле. Çĕр 
улми çеçкисене  кăпкалатса купаламалла. 
Žсен-тăрана сăтăрçăсенчен тата чир-чĕр-
тен имçампа пĕрĕхни вырăнлă. Çак вăхăтра 
пуçтарнă эмел курăкĕсен усси пысăк. Уйрăмах 
чĕре чирĕсемпе кĕрешекен курăксен.

Çĕртме уйăхĕн 14 – 15-мĕшĕсем. Ку вăхăтра 
садри йывăç-тĕмсене ан касăр, пахча çимĕç 
хунавĕсене ан кĕскетĕр. Пахчара нимĕн те 
акма-лартма тата куçарса лартма сĕнÿ çук. 
Хуçалăх ĕçĕсем пурнăçлăр, тĕрлĕ имçам 
пулăшнипе ÿсен-тăран чир-чĕрĕпе ытларах 
кĕрешĕр. Žсен-тăрана органикăллă удобрени-
пе апатлантарăр-шăварăр (кишĕр, хĕрлĕ кăш-
ман, çарăк т. ыт. те). Икĕ çул ÿсекен чечексене 
халĕ акни меллĕ. Эмел курăкĕсене лартма тата 
куçарса лартма юрать. Йăрансене кăпкалатăр, 
çум курăкĕнчен иртĕр. Ириссене, нарциссене 
пайласа лартма юрăхлă вăхăт.       

                                                   
(Малалли пулать).

Тухё= _ иртерех: анё= _ каярах
Сад-пахча=ён уйёх календар.

Продаю кур: гусят: утят: бройлеров: 
мулардов: индюков? Доставка   бес-
платная? Тел?   8-909-300-08-18?    7-13? 

* * *
Продаем двухкомнатную квартиру 

пл? 54 кв?м? в с? Моргауши по ул? Пар-
ковая? Индивидуальное отопление? 
Тел? 8-937-373-44-87: 8-927-865-41-67?   

3-3?
* * *

В.т. =.р улми сутатпёр? Тел? 8-937-376-54-
69:  8-927-851-86-45?                                         2-2? 

* * *
+улталёк та ик. уйёхри чуптарнё тынашки 

тата ик. тына пёру (ик. уйёхрисем) усрама 
сутатпёр? Хак. кала=са татёлнё тёрёх? Тел? 
8-937-382-81-00? 

* * *
Продаю гнездовые и магазинные рамки 

и разное оборудование для пчеловодства? 
Дешево? Тел? 8-919-658-54-56?

* * *
Продаю% а/м «Нива»: сверлильный ста-

нок: насос НШ-32: гидрораспределитель: 
гидрошланги для МТЗ: гидроцилиндры: ги-
дромотор: электромотор (2шт?)? Тел? 8-967-
794-08-42?                                                                  1-5?

* * *
Ноябрь пу=ламёш.нче п.ррем.ш пёрула-

малли хура-шурё т.сл. тынашки сутатпёр? 
Тел? 8-905-341-86-27?

* * *
Продаю 3-хмесячного теленка и роторную 

косилку КРР-1:9? Тел? 8-900-331-40-09?
* * *

Февральте п.ррем.ш пёруламалли х.рл. 
т.сл. тынашки сутатпёр? Тел? 8-937-950-59-
35?

 * * *
Ноябрь уйёх.нче п.ррем.ш пёруланё 

хура т.сл. .не сутатпёр? Тел? 8-917-662-60-
29: 8-937-015-81-54?

  * * *
Май уйёх.нче п.ррем.ш пёруланё х.рл. 

т.сл. .не сутатпёр? Тел? 8-905-341-48-19: 
8-927-842-93-80?

* * *

ПРОДАЮ / СУТАТÁП

Калайкасси вăтам шкул коллективĕ 
кунта нумай çул директор çумĕ пулса 
ĕçленĕ, истори тата обществознани 
предмечĕсене вĕрентнĕ 

Степан Терентьевич 
ТОЛСТОВ 

вилсе кайнă пирки тарăннăн хурлан-
ни çинчен пĕлтерет.

РАБОТА / ĔÇ

РАБОТА В МОСКВЕ. ВАХТА
Приглашаем работниц на очистку овощей. 

Проживание, 3-хразовое питание. Оплата – 
1000 руб. в день. +7-964-509-61-61.            7-10.

Округра _ 3-м.ш вырён
«Сывлăх» спорт шкулĕ çак вĕренÿ çулĕн-

че бокс секцине çÿрекен ачасемпе çамрăк-
сен çитĕнĕвĕсемпе чăнах та мăнаçланма 
пултарать. Çĕршывсем хушшинчи турнирта 
икĕ çĕнтерÿ пулни пирки пĕлтернĕччĕ ĕнтĕ.

Эсир сăн ÿкерчĕкре куракан Максим Дол-
гов (варринчи) нумаях пулмасть черетлĕ 
çитĕнÿ тума пултарчĕ. Чăваш Республи-
кин пĕрлештернĕ командин йышĕнче вăл 
Атăлçи федераци округĕн бокс турнирне 
хутшăнчĕ.  Турнир Пермь крайĕнчи Чайков-
ский хулинче иртнĕ.

Максим 44,5 кг виçе категорийĕн уш-
кăнĕнче (пурĕ 18 боксер пулнă) кĕрешĕве 
тухнă. Максим 3-мĕш вырăн йышăнма пул-
тарнă. 

Çамрăк боксер ÿсĕм çулĕпе пырать. 
Çакăншăн вăл хăйĕн тренерĕсене Чăваш 
Республикин физкультурăн тава тивĕçлĕ 
ĕçченне Сергей Черкашина, РФ бокс енĕпе 
спорт мастерне Сергей Черкашина тата 

РФ бокс енĕпе спорт мастерĕн кандидатне 
Олег Сютрукова тав сăмахĕ калать.

Н. НИКОЛАЕВА.

Спорт

Ра==ей ёмёртёв.н призер.
Майăн 18-мĕшĕнче Ле-

нинград облаçĕнчи Токсово 
поселокра сăртлă-туллă вы-
рăнта чупассипе 20 çулччен-
хи юниорсен Раççей чемпио-
начĕ иртнĕ. 

Ăмăртăва спортăн ку 
енĕпе Раççейри чи вăйлă 
42 спортсмен хутшăннă. 
Вĕсен йышĕнче – «Сывлăх» 
спорт шкулĕн воспитанникĕ, 
Раççей спорт мастерĕн кан-
дидачĕ Роман Куликов та. 

Ăмăртура палăртнă 6,9 
километр сăртлă-туллă вы-

рăнти дистанцие Роман при-
зерсен йышĕнче вĕçленĕ. 
Муркаш спортсменĕ 2-мĕш 
вырăна тухма пултарнă. Ка-
ласа хăвармалла, Роман 
кăçал шупашкарти Олимп 
резервĕн училищинчен 
вĕренсе тухать. 

«Сывлăх» спорт шкулĕ 
хăйĕн воспитанникне Раççей 
ăмăртăвне хутшăнма Ленин-
град облаçне çитсе килме 
пулăшнă çынсене тав сă-
махĕ калать.

Хамăр инф.

Кадастровый инженер Михайлов Александр Николаевич, адрес: 428008, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Текстильщиков, д. 8, оф. 500, телефон (8352) 27-11-07, адрес электронной почты: nppmeridian@yandex.ru, про-
водит кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
21:17:180601:53, расположенного: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Моргаушский, с/пос. Ярабайкасинское, 
садоводческое товарищество «Виктория», уч-к 57. Заказчик – Петрова Татьяна Семёновна, Чувашская Республика, 
Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Советская, д. 89, кв. 167. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка приглашаются все заинтересованные лица, владелец смежного земельного участка с юго-западной сторо-
ны до 01.07.2019 года в здании администрации Ярабайкасинского сельского поселения, расположенном по адресу 
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Моргаушский, с/пос. Ярабайкасинское, д. Ярабайкасы, ул. Молодежная, д. 16, 
тел. 8(83541) 67-3-06; 67-2-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ указанного земельного участка 
состоится 01.07.2019 года в 10 часов 00 минут в здании администрации Ярабайкасинского сельского поселения, 
расположенном по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Моргаушский, с/пос. Ярабайкасинское, д. Ярабай-
касы, ул. Молодежная, д. 16, тел. 8(83541) 67-3-06; 67-2-33.

Обоснованные возражения и замечания после ознакомления с проектом межевого плана принимаются кадастро-
вым инженером в письменном виде на почтовый адрес: 428008, Чувашская Республика, г. Чебоксары ул. Текстиль-
щиков, д. 8, оф. 500, а также на адрес электронной почты: nppmeridian@yandex.ru до 01.07.2019 года.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы о праве на земель-
ный участок и удостоверение личности.

ТАВ ТĂВАТПĂР
Эхветкассинче пурăннă Степан Те-

рентьевич Толстова юлашки çула ăсат-
ма пулăшнăшăн, йывăр хуйха пирĕнпе 
пĕрле пайланăшăн тăвансене, ял-йыша, 
пускилсене, шкул коллективне, унпа сы-
впуллашма килнĕ мĕнпур çынна чĕререн 
тав тăватпăр.

Мăшăрĕпе ачисем.ЭЛЕКТРОПАСТУХ
САМЫЕ НИЗКИЕ 

цены в Чувашии. 
На любую  площадь до 50 га. 
Тел. или   8-961-347-21-40. 

Звонить с 9.00 ч.

ОКНА, ДВЕРИ.
Кредит, рассрочка.

с. Моргауши, маг. «Дуэт».
Тел. 8-953-010-46-42.           1-10.

Требуется тракторист на трактор 
Т-130 (бульдозерист) в Нижегородскую 
область? Тел? 8-908-728-54-73?    3-3?

* * *
В Дом быта с? Моргауши в салон красоты 

«Мечта» требуется парикмахер* сдаем в 
аренду помещение 10?4 кв?м? на первом 
этаже здания? Тел? 8-908-307-67-85?         3-3?

* * *
В ООО «БестКерамика» по адресу% 

с? Моргауши: ул? Восточная: д?1 требуются%
стропальщики: сортировщики: загруз-
чики-выгрузчики: газоэлектросварщик: 
электромонтеры: слесари-ремонтники: 
сантехник: разнорабочие:  водитель фрон-
тального погрузчика: работники в смену?

Тел? 8(83541)62-3-47?                                    1-2?

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?  1-5?

* * *
ИП Налимов: монтаж систем ото-

пления: водоснабжения: канализа-
ции* замена: установка газовых кот-
лов и насосов? Установка: замена 
дымоходов? ПРОДАЮ ГАЗОВЫЕ КОТ-
ЛЫ: СЧЕТЧИКИ и др? Обращаться% 
с? Моргауши: здание бани: 2 этаж? 
Тел? 8-905-345-93-19?              1-10?

* * *
Бригада строителей выполнит все 

виды работ. Деревянные дома и бани: от-
делка и т?д?  Тел? 8-900-331-65-99: 8-952-025-
71-22?

* * *
Строим все _ быстро: дешево и с гаран-

тией? Пенсионерам скидки 20%?  Тел? 8-919-
675-09-46?                                                          1-5?

В транспортную организацию 
требуются ВОДИТЕЛИ на 
автобусы марки МАН, 
НЕОПЛАН, ИВЕКО для 
работы на межобласт-
ных маршрутах. Требова-
ния: категория Д, карта тахо-
графа. Тел. 8-917-651-55-38, 
8-962-321-33-35.                   1-2.
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Телепрограмма 3 _ 9 июня  2019 года

ПОНЕДЕЛЬНИК:
3?06

ВТОРНИК:
4?06

СРЕДА:
5?06

ЧЕТВЕРГ:
6?06

ПЯТНИЦА:
7?06

ВОСКРЕСЕНЬЕ:
9?06

СУББОТА:
8?06

ПЕРВЫЙ
05.00  «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00,  3.00  
Новости 16+
9.25  «Сегодня  3  июня.  
День начинается»  6+
9.55    «Модный приговор»  
6+
10.55  «Жить здорово!» 16+
12.15,  17.00, 18.25  «Время 
покажет» 16+
15.15,  3.50   «Давай поже-
нимся!» 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 «Свадьбы и раз-
воды» 16+
23.30  «Вечерний Ургант»  
16+
0.00  «Познер» 16+ 
1.00    Т/с  «Петля Нестеро-
ва»  12+

РОССИЯ
5.00,  9.25  «Утро России» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+
9.55  «О самом главном». 
Ток-шоу  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 «Ангелина»   12+
23.20  «Вечер с В. Соловье-
вым»  12+
2.00   Т/с  «Штрафбат» 18+
3.00   Т/с  «В круге первом»  
12+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10, 6.35-6.41, 7.07-7.10, 
7.35-7.41, 8.07-8.10, 8.35-
8.41   Местное время. Вести 
– Чувашия. Утро.
9.00  Местное время. Вести 
– Чăваш ен.   
9.25  Вести. Интервью. 
Премьера (чув). 6+
9.45-9.55  «Пирĕн фондран. 
О. Агакова хайлавĕсем»   6+ 
11.25-11.45, 14.25-14.45,  
17.00-17.25, 20.45-21.00  
Местное время. Вести – 
Чувашия

НТВ
5.05,   2.40   Т/с «Адвокат»  
16+
6.00  «Утро. Самое лучшее»  
16+
8.10  «Мальцева»  16+
9.00   Т/с «Мухтар.  Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
0.00    «Сегодня» 16+
10.20  Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
13.25  «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 16+
14.00,  16.25,  0.25   «Место 
встречи» 16+  
17.10  «ДНК»  16+
18.10,  19.40   Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
21.00  Т/с  «Немедленное 
реагирование»  16+
23.00  Т/с  «Бессонница»  
16+
0.10  «Поздняков»  16+

НТРК
05.00  «Сана савса 
юрлатпăр, тăван хуламăр 
Шупашкар!» Чăваш пат-
шалăх академи юрăпа ташă 
ансамблĕ (12+) 
07.00,  08.00  «Ир пулсан» 
09.00  «Маугли». Чăвашла 
куçарнă фильм (12+)
11.00  «Сверхъестествен-
ные».  Шоу (16+) 
12.00  «Дорога в пустоту». 
Многосерийный фильм (16+) 
13.00,  15.00,  19.00    «Ре-
спублика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
13.05,  18.00  «Маша и 
медведь» (6+) 
13.30  «Жизнь в движении» 
(12+) 
14.00,  16.00,  20.00,  23.00    
«Республика». Информаци-
онная программа (12+)
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «Туслăх йывăçĕ» 
(12+) 
15.05  «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы. 
Гипоталамус». Докумен-
тальный фильм (16+) 
16.05  «Как оно есть». Доку-
ментальный фильм (12+) 
17.00  «Военная разведка. 
Западный фронт». Многосе-
рийный фильм (16+) 
18.30  «Республика в дета-
лях» (6+) 
19.30,  23.30  «Çăлтăрчăк-
сем» (12+) 
20.30  «Самана» (12+) 
21.30  «Çÿлевĕç каялла тав-
рăнать». Чăвашла куçарнă 
фильм (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00  «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00,  3.00  
Новости 16+
9.25  «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети  16+
9.55   «Модный приговор»  
6+
10.55  «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 18.25  «Время 
покажет» 16+
15.15,   3.50    «Давай 
поженимся!» 16+
16.00,  3.05  «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  «Свадьбы и 
разводы» 16+
23.30  «Вечерний Ургант»  
16+
0.00  «Большая игра»  12+
1.00    Т/с  «Петля Нестеро-
ва»  12+

РОССИЯ
5.00  «Утро России» 16+
9.00  Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция 
из Московской  соборной 
мечети  16+ 
9.55  «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 20.00  Вести 
16+
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. Пря-
мой эфир» 16+
21.00  Т/с «Ангелина»   12+
23.20  «Вечер с В. Соло-
вьевым»  12+
2.00  Т/с  «Штрафбат»  18+
3.00  Т/с  «В круге первом»  
12+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10, 6.35-6.41, 7.07-7.10, 
7.35-7.41, 8.07-8.10, 
8.35-8.41   Местное время. 
Вести – Чувашия. Утро.
11.25-11.45, 14.25-14.45,  
17.00-17.25, 20.45-21.00  
Местное время. Вести – 
Чувашия

НТВ
5.10,  3.00   Т/с «Адвокат» 
16+
6.00  «Утро. Самое луч-
шее»  16+
8.10  «Мальцева»  16+
9.00   Т/с «Мухтар.  Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
0.00  «Сегодня» 16+
10.20  Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
13.25  «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 16+
14.00,  16.25,  1.10   «Место 
встречи» 16+  
17.10  «ДНК»  16+
18.10,  19.40   Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
21.00  Т/с  «Немедленное 
реагирование»  16+
23.00  Т/с  «Бессонница»  
16+
0.10  «Крутая история» с 
Татьяной Митковой 12+

НТРК
05.00  13.00,  15.00,  19.00    
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Çăлтăрчăксем» 
(12+) 
6.00,  14.00,  16.00,  20.00,  
23.00    «Республика». Ин-
формационная программа 
(12+)
06.30,  14.05  «Такие же» 
(12+) 06.50  «Мультимир» 
(6+)
07.00,  08.00  «Ир пулсан» 
09.00,  13.20,  18.30  «Ре-
спублика в деталях» 
(6+) 
09.30  «Самана» (12+) 
10.30  «Федерация»
 (16+) 
11.00  «Сверхъестествен-
ные».  Шоу (16+) 
11.45  «Мультимир» (6+)
12.00  «Дорога в пустоту». 
Многосерийный фильм 
(16+) 
13.05,  14.30,  18.00  
«Маша и медведь» (6+)
15.05  «Шифры нашего 
тела. Неизвестные орга-
ны. Селезенка». Докумен-
тальный фильм (16+)
16.05  «День студента» 
17.00  «Военная разведка. 
Западный фронт». Много-
серийный фильм (16+) 
19.30,  23.30  «Ылтăн 
çÿпçерен» (12+) 
20.30  «Цифровой код» 
(12+) 
21.00  «Юрăсен юрри». 
Концерт (6+)

ПЕРВЫЙ
05.00  «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00,  3.00  
Новости 16+
9.25  «Сегодня  5  июня.  
День начинается»  6+
9.55    «Модный приговор»  
6+
10.55  «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25  «Время 
покажет» 16+
15.15,   3.50  «Давай поже-
нимся!» 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  «Свадьбы и 
разводы»  16+ 
23.30   «Вечерний Ургант»  
16+
0.00  «Большая игра»  12+
1.00    Т/с «Петля Нестеро-
ва»  12+  

РОССИЯ
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 «Ангелина»  12+
23.20  «Вечер с  В. Соловье-
вым»  12+
2.00   Т/с «Штрафбат» 18+
3.00   Т/с «В круге первом» 
12+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10, 6.35-6.41, 7.07-7.10, 
7.35-7.41, 8.07-8.10, 8.35-
8.41   Местное время. Вести 
– Чувашия. Утро.
9.00  Местное время. Вести 
– Чăваш ен.   
9.25-9.55    «Ирхи тĕпел»   
Премьера  6+
11.25-11.45, 14.25-14.45,  
17.00-17.25, 20.45-21.00  
Местное время. Вести – 
Чувашия

НТВ
5.10,  3.05   Т/с «Адвокат» 
16+
6.00  «Утро. Самое лучшее»  
16+
8.10  «Мальцева»  16+
9.00   Т/с «Мухтар.  Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
0.00  «Сегодня» 16+
10.20  Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
13.25  «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 16+
14.00,  16.25, 1.10   «Место 
встречи» 16+  
17.10  «ДНК»  16+
18.10,  19.40   Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
21.00  Т/с  «Немедленное 
реагирование»  16+
23.00  Т/с  «Бессонница»  
16+
0.10  «Мировая закулиса. 
Плата за стройность». 
Фильм В. Глускера  16+

НТРК 
05.00  13.00,  15.00,  19.00    
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Ылтăн çÿпçерен» 
(12+) 
6.00,  14.00,  16.00,  20.00,  
23.00    «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
06.30,  13.05  «Цифровой 
код» (12+) 
07.00,  08.00  «Ир пулсан» 
09.00,  13.30,  18.30  «Респу-
блика в деталях» (12+) 
09.30  «Правовое поле» 
(12+) 
10.00,  18.00  «Маша и 
медведь» (6+)
10.30  «Федерация» (16+) 
11.00  «Сверхъестествен-
ные».  Шоу (16+) 
11.45  «Мультимир» (6+)
12.00  «Дорога в пустоту». 
Многосерийный фильм (16+) 
14.05  «День студента»
 (12+) 
15.05  «Золотое дно Охот-
ского моря». Документаль-
ный фильм (16+)
16.05  «Как оно есть». Доку-
ментальный фильм (12+) 
17.00  «Орлова и Алек-
сандров». Многосерийный 
фильм (16+) 
19.30  «Туслăх йывăçĕ» 
(12+) 
20.30  «Один день с профес-
сионалом» (12+) 
21.00  «Любовь и песня 
ходят рядом» (12+) 

ПЕРВЫЙ
05.00  «Доброе утро»  16+
9.00, 12.00, 15.00,  3.00  
Новости 16+
9.25  «Сегодня  6   июня.  
День начинается»  6+
9.55    «Модный приговор»  6+
10.55  «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25  «Время 
покажет» 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  «Свадьбы и разво-
ды»  16+
23.30   «Вечерний Ургант»  
16+
0.00  «Большая игра» 12+
1.00   Т/с  «Петля Нестерова»  
12+

РОССИЯ
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 «Ангелина»  12+
23.20  «Вечер с  В. Соловье-
вым»  12+
2.00   Т/с «Штрафбат» 18+
3.00   Т/с «В круге первом» 
12+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 
8.07-8.10, 8.35-8.41   Местное 
время. Вести – Чувашия. 
Утро.
9.00  Местное время. Вести – 
Чăваш ен.   
9.25-9.55   «Žнер тĕнчи». 
Художник Н. Нагорнов  скуль-
птор  6+
11.25-11.45, 14.25-14.45,  
17.00-17.25, 20.45-21.00  
Местное время. Вести – 
Чувашия

НТВ
5.10,  2.45   Т/с «Адвокат» 16+
6.00  «Утро. Самое лучшее»  
16+
8.10  «Мальцева»  16+
9.00   Т/с «Мухтар.  Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
0.00  «Сегодня» 16+
10.20  Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13.25  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00,  16.25,  0.50   «Место 
встречи» 16+  
17.10  «ДНК»  16+
18.10,  19.40   Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
21.00  Т/с  «Немедленное 
реагирование»  16+
23.00  Т/с  «Бессонница»  16+
0.10  «Захар Прилепин.  Уроки 
русского»   12+

НТРК
05.00  13.00,  15.00,  19.00    
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Туслăх йывăçĕ» (12+) 
6.00,  14.00,  16.00,  20.00,  
23.00    «Республика». Инфор-
мационная программа (12+)
06.30  «Один день с профес-
сионалом» (12+) 
07.00,  08.00  «Ир пулсан»
09.00,  13.30  «Республика в 
деталях» (12+) 
09.30  «Качество» (12+) 
10.00,  13.05,  18.00  «Маша и 
медведь» (6+)
10.30  «Федерация» (16+) 
11.00  «Хэлоу, Раша».  Шоу 
(16+) 
12.00  «Дорога в пустоту». 
Многосерийный фильм
 (16+) 
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «Один день с профес-
сионалом» (12+) 
15.05  «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один». Доку-
ментальный фильм (16+)
16.05  «Как оно есть». Доку-
ментальный фильм (12+) 
17.00  «Орлова и Алексан-
дров». Многосерийный фильм 
(16+) 
18.30  «Мой русский язык». 
Документальный фильм (12+) 
19.30,  23.30  «Жизнь в движе-
нии» (12+) 
20.30  «Экономика в деталях» 
(12+) 
20.40  «Этемлĕх управçи 
Анне». Алина Савельева 
пултарулăх каçĕ (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00  «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00,  15.00    Новости 
16+
9.25  «Сегодня  7   июня.  
День начинается»  6+
9.55,  3.05   «Модный приго-
вор»  6+
10.55  «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25  «Время 
покажет» 16+
15.15,  4.40  «Давай поженим-
ся!»  16+
16.00,  4.00  «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» 16+
0.25   Х/ф   «Гиппопотам»  
18+
2.10  «На самом деле»  16+

РОССИЯ
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 «Ангелина»  12+
0.30  Х/ф  «Я все преодолею»  
12+
4.00   Т/с «Сваты» 12+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 
8.07-8.10, 8.35-8.41   Местное 
время. Вести – Чувашия. 
Утро.
9.00  Местное время. Вести – 
Чăваш ен.   
9.25-9.55   «Юратнăран»  6+
11.25-11.45  Местное время. 
Вести – ПФО
14.25-14.45,  17.00-17.25,  
20.45-21.00  Местное время. 
Вести – Чувашия

НТВ
5.10  Т/с  «Адвокат»  16+
6.00  «Утро. Самое лучшее»  
16+
8.10  «Доктор  Свет»  16+
9.00  Т/с «Мухтар.  Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня» 16+
10.20  Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00,  16.25,  2.40    «Место 
встречи» 16+  
17.10  «ДНК»  16+
18.10   «Жди меня»  12+
19.40   Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21.40  Т/с  «Немедленное 
реагирование»  16+
23.55  «ЧП. Расследование»  
16+
0.35  «Мы и наука. Наука и 
мы»  12+
1.35  «Квартирный вопрос»  
0+
4.15  «Таинственная Россия»  
16+ НТРК
05.00  13.00,  15.00,  19.00    
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
05.30,  13.30  «Жизнь в дви-
жении» (12+) 
6.00,  14.00,  16.00,  20.00,  
23.00    «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
06.30,  14.05  «Экономика в 
деталях» (12) 
07.00,   08.00  «Ир пулсан» 
09.00  «Академия жизни» 
(12+) 
09.30  «Маша и медведь» 
(6+)
10.30  «Федерация» (16+) 
11.00  «Хэлоу, Раша».  Шоу 
(16+) 
12.00  «Дорога в пустоту». 
Многосерийный фильм
 (16+) 
13.05  «Маша и медведь» 
(6+) 
14.30,  23.30  «Стеклянный 
дом» (12+) 
15.05  «Повелители». Доку-
ментальный фильм (16+) 
16.05  «Фуга». Художествен-
ный фильм (16+) 
17.00  «Орлова и Алек-
сандров». Многосерийный 
фильм (16+) 
18.00  «Бухты-барахты» (6+) 
18.30  «Республика в дета-
лях» (12+) 
19.00,   00.00  «Эрне». Хы-
парсен тишкерĕвĕ  (12+)  
20.30  «Янра, чăваш юрри!». 
Шоу-концерт (16+)

ПЕРВЫЙ
5.25  Контрольная закупка  6+  
6.00, 10.00, 12.00  Новости 
16+
6.10  Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»  0+
8.10  «Играй, гармонь люби-
мая!»  12+
8.55   «Умницы и умники»  
12+
9.45  «Слово пастыря»  0+
10.15  К  90-летию певицы. 
«Л. Зыкина.  «Опустела без 
тебя земля…»  12+
11.10  «Теория заговора»  
16+
12.15  «Идеальный ремонт»  
6+
13.20  «Живая жизнь»  16+
15.30  Х/ф  «Берегись автомо-
биля»  0+
17.20  «Кто хочет стать мил-
лионером?»  16+
18.50  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы – 
2020. Сборная России – сбор-
ная Сан-Марино. Прямой 
эфир  16+
21.00  «Время» 16+
21.20  «Сегодня вечером»  
16+
23.00  Х/ф  «Люди Икс: апока-
липсис» 16+
2.00   Х/ф  «Коммивояжер»  
16+
4.15  «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ
5.00  «Утро России. Суббота» 
16+
8.15  «По секрету всему 
свету»  16+
8.40  Местное время. Суббо-
та 12+
9.20  «Пятеро на одного» 16+
10.10  «Сто к одному»  16+
11.00  Вести 16+
11.20  Вести. Местное время  
16+
11.40  Х/ф  «Праздник разби-
тых сердец» 12+
13.40  Х/Ф  «Провинциальная 
мадонна»  12+
17.40  «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова 12+
20.00  Вести в субботу 16+
21.00  Х/ф «На рассвете»  
12+
1.05   Х/ф «Проверка на 
любовь»  12+
4.20  Т/с  «Сваты» 12+

ЧУВАШИЯ
8.40-9.20  Местное время. 
Суббота.
11.20-11.40  Местное время. 
Вести  – Чувашия

НТВ
5.05  «ЧП. Расследование» 
16+
5.40  Х/ф  «Отцы и деды» 0+
7.25  «Смотр»  0+
8.00,  10.00,  16.00  Сегодня  
16+
8.20  «Готовим с  А. Зими-
ным» 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». 
Сергей Селин  16+
19.00  «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмено-
вым» 16+
21.00  «Ты не поверишь!»  
16+
22.10    «Звезды сошлись»  
16+
23.25  «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
18+
0.20  «Квартирник  НТВ у 
Маргулиса». «Несчастный 
случай»  16+
1.35  «Фоменко фейк»  16+
2.00   «Дачный ответ»  0+
3.05  Х/ф  «Месть без права 
передачи»  16+

НТРК 
05.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+)
06.00  «Республика». Инфор-
мационная программа (12+)
07.00  «Ман юрлас килет». 
Светлана Печникова пулта-
рулăх каçĕ (16+) 
10.30  «Бухты-барахты» (6+) 
11.00  «Фантоцци». Докумен-
тальный фильм (12+)  
13.00  «Маша и медведь» (6+)
13.30  «Один день с профес-
сионалом» (12+) 
14.00  «Клубничный рай». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.00  «Иксĕлми çăлкуçсем». 
Гала-концерт (12+) 
18.30  «Мультимир» (6+) 
19.00,  23.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
19.30  «Яланах халăхпа». 
К.В. Иванов ячĕллĕ Чăваш 
патшалăх академии драма 
театрĕ 100 çулта (12+)
23.30  «Ман юрлас килет». 
Светлана Печникова пулта-
рулăх каçĕ (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00,  3.20  «Давай поже-
нимся!»  16+
6.00,  10.00,  12.00   Ново-
сти  16+
6.10  Х/ф  «Выстрел»  
12+
7.40  «Часовой» 12+
8.10  «Здоровье»  16+
9.20  «Непутевые замет-
ки»  12+
10.15   Ж. Бадоева в но-
вом проекте-путешествии  
«Жизнь других»  12+
11.10,  12.15  «Видели 
видео?»  6+
13.00  «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наску-
чил…»  12+
14.00  Х/ф  «Экипаж»  12+
16.50  «Ледниковый пери-
од». Дети». Новый сезон. 
Финал  0+
19.30  «Лучше всех!»  0+
21.00  «Толстой. Воскресе-
нье» 16+
22.30  «Что? Где? Когда?»   
16+
23.40  Х/ф  «Ярмарка 
тщеславия»  16+
1.35  «Модный приговор»  
6+
2.30  «Мужское/Женское»  
16+
4.10  «Контрольная закуп-
ка»  6+

РОССИЯ
7.30  «Смехопанорама» 
16+
8.00  «Утренняя почта»  
16+
8.40  Местное время. 
Воскресенье  16+
9.20  «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 16+
10.10  «Сто к одному»  16+
11.00   Вести 16+
11.20  «Смеяться разре-
шается»  16+
13.25  «Далекие  близкие»  
с Борисом Корчевниковым  
12+
15.00   «Выход в люди»  
12+
16.00   Х/ф  «По щучьему 
велению»  12+
20.00  Вести недели 16+
22.00  Москва. Кремль. 
Путин  16+
22.40  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30  Георгий Жженов. 
«Русский крест». Фильм 
2-й    12+
3.10   Т/с  «Гражданин 
начальник»  16+

ЧУВАШИЯ
8.40-9.20  Местное время. 
Воскресенье

НТВ
4.45  «Звезды сошлись»  
16+
6.00  «Центральное теле-
видение»  16+
8.00,  10.00, 16.00  «Сегод-
ня» 16+
8.20  «У нас выигрывают!»  
Лотерейное шоу  12+
10.20  «Первая передача» 
16+
11.00  «Чудо техники» 12+
11.55  «Дачный ответ»  0+
13.00  «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00  «Малая земля».  
Валерий Баринов и Тама-
ра  Семина  16+
15.00  «Своя игра»  0+
16.20  «Следствие 
вели…» 16+
18.00  «Новые русские 
сенсации»  16+
19.00  Итоги недели  16+
20.10  Х/ф «Батальон»  
16+
0.20  НТВ-видение. 
«Разворот над Атланти-
кой». Фильм Владимира 
Кобякова   16+
1.00  Х/ф «Сын за отца...» 
16+
2.40  Т/с  «Адвокат»  
16+

НТРК
05.00  «Яланах халăхпа». 
К.В. Иванов ячĕллĕ Чăваш 
патшалăх академии драма 
театрĕ 100 çулта (12+)
08.30  «Один день с про-
фессионалом» (12+) 
09.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+) 
10.00  «Ырă кăмăлпа» 
(12+) 
10.40  «Маша и медведь» 
(6+)
11.00  «Королевская 
свадьба». Классика 
(12+)  
13.00  «Памятники города 
Чебоксары» (6+) 
14.00  «Клубничный рай». 
Многосерийный фильм 
(16+) 
16.00  «Тăван юрă». Музы-
ка премийĕ (12+) 
18.30  «Хурлăхлă хурама 
сасси». Икĕ пайлă драма 
(12+) 
21.00  «Укăлча умĕнче».  
Раисăпа  Николай Андре-
евсен пултарулăх каçĕ 
(12+)
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ИЗДАНИ ИНДЕКС,% П2851? 
Ха=ат юнкунсерен тата шёмат-
кунсерен тухать?
Номер дежурнёй.
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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.                                                                   5-20.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       36-47?

   «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

Наш сайт%   www?profil-tm?ru          1-4?            

ДОСТАВКА 
1000

рублей

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66?    19-24?

2-8?

7-8?

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. 10-10.  Воротынский мясокомбинат закупает: 

бычков, телок, коров, телят. Цена договорная. 
Приезжаем сами. Тел. 8-905-193-31-74.         11-11.

10-10?

КРОВЛЯ любой сложности.
Отделка домов  сайдингом.
Замер, помощь в выборе материалов. 
М/черепица, профнастил, сайдинг 
по низким ценам. 
Тел. 8-961-345-78-02.               10-10.

Продаю песок речной, ка-
рьерный; гравмассу. Достав-
ка? Тел? 8-905-347-99-15?    5-5?

* * *
ПРОДАЮ: гравмассу, пе-

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

* * *
Продаю% песок, гравмассу, ще-
бень? Тел? 8-919-650-96-68?         6-10?

* * *
Продаю% песок, бой кирпича, 

гравмассу, щебень, торф. 
Доставка? 8-996-949-09-54? 6-20?

* * *
Немецкие пластиковые 

ОКНА от производителя? Деше-
во? Замер: доставка бесплатно? 
Тел? 8-927-844-88-21?                3-5?

* * *
Продаю: песок, щебень, 

гравмассу, навоз, чернозем, 
грунт, бой кирпича? Тел? 8-905-
198-63-88?                                        4-11?

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
ЖАЛЮЗИ. РЕМОНТ 

ОКОН. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР,
 ДОСТАВКА. РАССРОЧКА. 
СКИДКИ.  89373913991.  8-10.

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

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов,

 чердаков и мансард 
ЭКОВАТОЙ и ПЕНОИЗОЛОМ.     

Тел. 8-919-669-16-66.     7-12.

Все виды строительных работ. Дома и бани под 
ключ: кровля любой сложности? Внутренняя и внеш-
няя отделка: отделка домов сайдингом? Смета бес-
платно? Тел? 8-927-865-60-00: 8-987-670-56-78?   4-10?

* * *
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.

* * *
Продаем% кирпичи всех видов: керамзитобетонные 

блоки* песок* гравмассу* керамзит* половняк красно-
го кирпича? Доставка? Разгрузка манипулятором? Тел? 
8-903-358-20-97: 8 (8352) 44-20-97?                                     2-20?

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.     6-14.

9-10.

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.                              7-10. 

* * *
Принимаем заказы на заборы, во-

рота любой сложности, кованые 
изделия? Пенсионерам скидки 10%? 
Гарантия и постгарантийное обслу-
живание? Тел? 8-960-310-01-29? 5-10?

* * *
ПРОДАЮ: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, 

ЩЕБЕНЬ. Доставка? Недорого? Тел? 
8-927-850-29-08?                                         3-5?

* * *
ЗАБОРЫ, ВОРОТА ИЗ ПРОФНАСТИ-

ЛА, СЕТКИ-РАБИЦЫ, ЕВРОШТАКЕТНИ-
КА. НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ. БЫСТРО, 
ДЕШЕВО, КАЧЕСТВЕННО. Тел. 8-937-942-
87-85.                                                                10-10.

* * *
Фундамент, кирпичная клад-

ка, кровля любой сложности? Де-
ревянные дома и бани: отделка 
домов сайдингом? Смета бесплат-
но? Тел? 8-927-992-32-42?        4-10?                    

* * *
Песок:    щебень,    гравмас-

са, бой кирпича, асфальтная 
крошка. Доставка? Тел? 8-927-857-
21-33: 8-937-393-37-07?       12-62?

* * *
Продаю% Гравмассу, Песок, Ке-

рамзит. НЕДОРОГО? Тел? 8-927-860-
98-17?                                                                                                                                 8-14?

* * *

КРАСКИ, ЭЛЕКТРИКА,  ОБОИ, 
ЛЮСТРЫ. Напротив рай-
больницы, маг. «Дуэт». 
Тел. 8-905-343-26-25.      4-10. 

ЦИФРОВЫЕ АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. 
ТЕЛЕКАРТА. Установка? Ремонт? Обмен? 

Тел? 8-937-388-80-44?                                   2-10?

БЕТОН,  РАСТВОР
всех марок,  

доставка
Тел.  8-927-668-84-40. 2-22. 

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.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности. 
Подарки. Скидки. Гарантия 
10 лет. Тел. 22-95-11, 8-917-
078-95-11.                            3-10.

Кольца колодезные, 
замковые? Бурение? 

Недорого? 
Тел? 8-903-379-09-01?     5-10?

2-10..

АУ Чувашской Республики ДПО Учебный Центр «Нива» 
Минсельхоза Чувашии в с? Моргауши объявляет новый на-
бор на курсы подготовки 
                                                                                                                                                                ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»:
                                                                                                                                                             ТРАКТОРИСТОВ - МАШИНИСТОВ?
                                                                                                                                                               Новые формы: гибкий график обучения?                                                                                                                                        
                                       Тел? 8-905-345-35-77?                                                    2-2?

ПЕСОК РЕЧНОЙ, КА-
РЬЕРНЫЙ,  ГРАВМАССА, 
БОЙ КИРПИЧА, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ и т?д? Доставка по Мор-
гаушскому району? НЕДОРО-
ГО? Тел? 8-905-345-96-62?   7-10?

* * *
Производство и установ-

ка пластиковых окон, две-
рей и ворот от производите-
ля? Тел? 8-927-994-79-14? 9-10?

* * *
ИП КУДРЯШОВ% монтаж си-

стем отопления: водоснаб-
жения: канализации* замена: 
установка газовых котлов и 
насосов? Установка: замена ды-
моходов? Обращаться по адре-
су% ул? Чапаева: д? 44: магазин 
«ДУЭТ»? Тел?% 8-917-668-12-87: 
8-965-682-39-15?                           3-10?

ПРОДАЮ: ПЕСОК, ОПГС 
(ГРАВМАССА), ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
КЕРАМЗИТ и другое? ДОСТАВ-
КА из с? МОРГАУШИ?   НЕДОРОГО? 
Тел? 8-927-862-42-44?                           1-10?

Песок,  щебень  (известковый: гранитный): гравмас-
са (ОПГС)? Недорого? Доставка? Тел? 8-987-667-42-51? 

9-10


