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Муркаш район ха=ач.

Пирĕн район Шупашкар агломерацийĕн шутне кĕнĕ май, федерацин «Хăрушлăх-
сăр тата пахалăхлă çул-йĕр» программипе иртнĕ икĕ çул хушшинче 5 автомо-
биль çулне тĕпрен юсаса нормативлă шая çитерме май килчĕ. Вĕсен пĕтĕмĕшле 
тăршшĕ 26 километра яхăн. Çавăн пекех 6 шкул çывăхĕнчи çуран çÿрекенсем çул 
урлă каçса çÿремелли вырăна йĕркене кĕртнĕ. Ĕçсене 117 млн тенкĕлĕх ытла пур-
нăçлама пултарнă.

Çакă, паллă ĕнтĕ, пĕтĕмпех çул çинче пулакан инкексене чакарассипе, çул çÿрес-
сине хăрушлăхсăртарах тăвассипе çыхăннă. Пĕтĕмĕшле вара ăна çынсен пурнăç 
условийĕсене лайăхлатса пырассипех çыхăнтарас пулать. Мĕншĕн тесен çулсен 
пахалăхĕ пирĕн пурнăçра хальхи вăхăтра пысăк вырăн йышăнать.

(Вĕçĕ 2-мĕш стр.)
Сăн ÿкерчĕкре: «Исетерккĕ – Актай» çул юсанă çĕрте ĕçлекен «ТУС» общество ĕç-

ченĕсем – бульдозер машинисчĕ Денислав Матюхин тата погрузчик водителĕ Кро-
нид Толстов.

Июнĕн 20-мĕшĕнче Раççей Прези-
денчĕ Владимир Путин çĕршыв граж-
данĕсемпе тÿрĕ лини ирттерчĕ. В. Пу-
тинăн тÿрĕ лини тĕл пулăвĕ кăçалхипе 
17-мĕш хут пулчĕ. 4 сехет те 8 мину-
та тăсăлнă тÿрĕ эфирта вăл çынсен          
23 регионтан килнĕ 81 ыйтăвĕ çине 
хурав пама ĕлкĕрчĕ. Пĕтĕмĕшле вара 
пухăннă ыйтусем 2,6 миллиона яхăн 
пулнă. Çĕршыв ертÿçи патне ыйтăва 
кирек епле те ярса пама май пулнă: 
шăнкăравласа та, СМС е ММС ярса пар-
са та, видеоыйту çырса та, социаллă 
сетьсем урлă çыхăнăва тухса та.

Иртнĕ çулхипе танлаштарсан, тÿрĕ лини 
ытлашши улшăнсах тăмасть. Патшалăх 
пуçлăхне ыйтусене студи хăнисем те, 
Раççей регионĕсен çыннисем те, çавăн 
пекех ют çĕршывсенче пурăнакансем те 
пама пултарчĕç.

«Тÿрĕ линие хатĕрленнĕ чухне çĕршы-
вра пурăнакансене канăç паман уйрăмах 

çивĕч ыйтусене лайăхрах тупса палăрт-
ма май пур», – тесе палăртрĕ Владимир 
Путин тĕл пулăва уçнă май. Граждансен 
тупăшĕ чакнин темине президент чи пĕл-
терĕшлисенчен пĕри тесе тÿрех асăнчĕ.

Çынсен пурнăç шайне ÿстермелли тĕп 
услови тесе Владимир Путин ĕç тухăçлăх-
не ÿстерессине тата экономикăна аталан-
тарассине малти вырăна кăларать. Çапла 
майпа çĕршывăн ВВП шайне 2024 çул 
тĕлне 3 трлн тенкĕне çитермелле. Апла 
пулсан çынсен пурнăç условийĕсем те 
лайăхланĕç.

Экономикăна çĕнĕ аталану çулĕ çине 
кăларма наци проекчĕсем тĕкĕ пулма 
тивĕç. Лайăх еннелле улшăнусене çывăх 
вăхăтрах, кăçалах туйма пуçăнăпăр. Çакă 
тупăш, ĕç укçи çинче те палăрĕ.

Пĕчĕк бизнес енĕпе тĕрĕслевпе надзор 
органĕсен планламан тĕрĕслев шайне         
11 процент чакарнă. Апла пулин те çакă 
ку сферăра тĕл пулакан преступленисене 

уçса парассине «çемçетнине» пĕлтермест.
Пĕчĕк хуласемпе ялсенче медицина 

пулăшăвĕпе усă курма май пултарассине 
лайăхлатассипе ыйтусем пулчĕç. Медици-
на учрежденийĕсем валли кадрсем çит-
менни час-часах тĕл пулать. Апла пулин 
те, Владимрир Путин палăртнă тăрăх, от-
расль аталанать.

Çÿп-çап ыйтăвĕ пĕлтерĕшлĕ ыйтусен 
шутĕнчех. «Ку вăл илĕртÿллĕ тема мар. 
Апла пулин те эпĕ ăна манăçа кăлармăп», 
– шантарса каларĕ президент.

Тÿрĕ лини вăхăтĕнче Владимир Путин 
граждансене хумхантаракан ытти про-
блемăна та тимлĕх уйăрчĕ: çĕнĕ район-
сенче социаллă инфраструктура çукки, 
ĕçмелли шыв пахалăхĕ япăххи, ачана çул-
талăк çурă тултарнă хыççăн пăхса пурăн-
ма паракан социаллă тÿлев виçине ÿсте-
ресси т. ыт. те. 

Массăллă информаци хатĕрĕсен 
материалĕсем тăрăх.

Президентпа _ ку=а-ку=ён
Т\р. лини

ХАКЛӐ ЕНТЕШӖМӖРСЕМ! 
Сире Республика кунӗ ячӗпе чун-чӗре-

рен саламлатӑп! 
Ҫак уяв уйрӑм пӗлтерӗшлӗ, вӑл Чӑваш 

Енре пурӑнакан тата унта ҫу ралса ӳснӗ, 
тӑван кӗтесе чунтан юратакан мӗнпур ҫын-
на пӗрлештерет. 

Пирӗн ҫӗршывӑмӑр хӑйӗн авалхи кун-
ҫулӗпе тата пуян йӑли-йӗркипе паллӑ. 
Чӑваш Ен – уҫӑ та тарават регион! Вӑл 
кунта нумай ӗмӗр туслӑн та килӗштерсе 
пурӑнакан, тӗрлӗ тӗне ӗненекен тата тӗрлӗ 
чӗлхепе калаҫакан йышлӑ халӑх ҫыннишӗн 
тӑван кил шутланать. 

Пирӗн тӑван ҫӗрӗн тӗп пуянлӑхӗ – унӑн 
ӗҫчен те ҫирӗп тӗллевлӗ, пултаруллӑ та 
яваплӑ тата таса чунлӑ ҫыннисем. Шӑпах 
эсир хӑвӑрӑн кулленхи тӑрӑшуллӑ ӗҫӗрпе 
республика аталанӑвне курӑмлӑ тӳпе хы-
ватӑр.

Паян эпир сирӗнпе экономика ӳсӗмне 
палӑрмаллах хӑвӑртлатма, халӑ хӑн соци-
аллӑ хӳтлӗхне тата ырлӑх-пурлӑхне ӳстер-
ме, пурнӑҫ тӑршшӗне пы сӑклатма, тӑван 
культурӑпа ӑс-хакӑл еткерне, йӑлана кӗнӗ 
ҫемье тата пӗтӗм этемлӗх хаклӑхӗсене 
сыхласа упрама тата ҫирӗплетме пулӑ-
шакан наци про екчӗсене ӑнӑҫлӑн пурнӑҫа 
кӗртетпӗр.

Мӗнпур шайри влаҫӑн, бизнесӑн тата 
общество организацийӗсен кал-кал ӗҫӗ, 
республикӑра пурӑнакан кашни ҫыннӑн 
тимлӗхӗ, пурнӑҫри хастар лӑхӗпе ява-
плӑхӗ пире халичченхинчен те пысӑкрах 
ҫитӗнӳсем тума тата ҫитес ҫул Чӑваш ав-
тономи облаҫне йӗркеленӗренпе 100 ҫул 
ҫитнине тивӗҫлипе паллӑ тума май парас-
са ҫирӗппӗн шанатӑп.

Эпир сирӗнпе ҫакна уҫӑмлӑн пӗлсе 
тӑратпӑр – Чӑваш Ен – пурӑнма чи лайӑх 
вырӑн! 

Хамӑрӑн тӑван республикӑна чече-
кленӳпе аталану тата ҫӗнӗ ҫитӗнӳ сем, унӑн 
пӗтӗм ҫыннине вара ҫирӗп сывлӑх, ыр-
лӑхпа телей, мӗнпур лайӑххине тата Чӑваш 
Ен ырлӑхӗшӗн малашнехи ҫӗнтерӳсем су-
натӑп!

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ 
М. ИГНАТЬЕВ.

ХАКЛĂ ЕНТЕШĔМĔРСЕМ!
Сире пурне те Республика кунĕ ячĕпе 

пĕтĕм чун-чĕререн саламлатпăр. 
Çак кун – пирĕншĕн пуриншĕн те уяв. 

Мĕншĕн тесен эпир хамăр тăван респу-
бликăна юрататпăр, вăл вăйлăрах та пу-
янрах  пултăр тесе кашни хăйĕн ĕç вы-
рăнĕнче чунтан тăрăшса ĕçлетпĕр. Эпир 
хамăрăн Чăваш Енпе тата  унăн маттур та 
ĕçчен çыннисемпе, пуян историйĕпе  мух-
танатпăр. Тăван халăхăн ырă йăли-йĕркине 
малалла аталантаратпăр. Республикăра 
пурăнакансем тăрăшуллă пулнăран ĕнтĕ 
Чăваш Ен малалла çирĕппĕн аталанса пы-
рать. Унăн малашлăхĕ те пысăк пуласса 
эпир шанатпăр, çапла пултăр тесе хамăр-
тан килнине йăлтах тăватпăр. 

Пурне те çирĕп сывлăх, вăрăм кун-çул 
сунатпăр. Ĕçĕрсем ăнсах пыччăр, çемьере 
телейпе юрату хуçаланччăр.

Район пуçлăхĕ – депутатсен район
 Пухăвĕн председателĕ                                      

                                     И. НИКОЛАЕВ.
Район администрацийĕн пуçлăхĕ                                   

Р. ТИМОФЕЕВ.

+ырёнтару _ 2019

Юнкунччен 
=ырёнтара==.

«Çĕнтерÿ ялавĕ» хаçата июльтен 
илсе тăма çырăнтарас тапхăр вĕçленет.

Енчен те эсир, хаклă вулаканăм, ĕл-
кĕреймен пулсан, ытларикун – июнĕн 
25-мĕшĕнче çырăнма пултаратăр.

Редакци.

Муркаш районĕ Республика кунĕ шай-
ĕнче иртекен мероприятисене кашни 
çулах активлă хутшăнать. Район адми-
нистрацийĕн культура пайĕн пуçлăхĕ                
Л. Рыжкова пĕлтернĕ тăрăх, кăçал та 
Муркаш районĕ Республика кунĕнче 
Шупашкарта хăйĕн «кил-картишĕпе» 
район аталанăвĕпе историне кăтартса 
парĕ.

Кунсăр пуçне районти пултарулăх уш-
кăнĕсем: «Янаш», «Шуçăм» тата «Орин 
ен» – июнĕн 24-мĕшĕнче республикăн 
пĕрлештернĕ хорĕн йышĕнче Амăш мо-
нуменчĕ умĕнче уява хутшăнĕç.

Июнĕн 23-мĕшĕнче вара Муркаш рай-
онĕ хăй Республика кунĕн хăнисене – 
Воронеж облаçĕнчи «Верея» ансамбле 
йышăнать. 

Муркашсем Республика кунĕ шайĕн-
че иртнĕ Шупашкарти культура форум-
не те хутшăннă.

Н. НИКОЛАЕВА.

+улсен пахалёх. 
лайёхланать

Республика 
кун.нче

Республика кун. Наци проектне пурнё=ласа

Муркашра _ 
=амрёксен уяв.

Йыхрав

Июнĕн 27-мĕшĕ – Раççейри çамрăк-
сен кунĕ. Ăна халалласа Муркаш рай-
онĕнче çулсеренех пысăк мероприяти 
ирттереççĕ. 

Çамрăксен кунне Муркашра кăçал 
июнĕн 29-мĕшĕнче, çитес шăматкун, 
уявлама палăртнă. Уяв мероприятийĕ 
район администрацийĕн çурчĕ тата 
«Сывлăх» спорт шкулĕ умĕнчи лаптă-
кра иртет.

Йĕркелÿ комитечĕн ларăвĕнче пĕл-
тернĕ тăрăх, мероприяти 18 сехетре 
пуçланмалла. Уявра тĕрлĕ  площадка 
ĕçлĕ. Тĕп самант вара районти вĕре-
некен тата ĕçлекен хастар çамрăксене 
чыслани тата районти выпускниксен 
балĕ пулĕ. 

Уява чăваш эстрада юрăçисем килме 
кăмăл тунă. Яланхи пекех ташă каçĕ 
çĕрлеччен тăсăлĕ. Çамрăксен ячĕпе са-
лют яма та палăртнă.
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Саламлатпёр

+улсен пахалёх. лайёхланать

Цифра телевидений.

Компенсаци 
илме

Кăçалхи апрелĕн 15-мĕшĕнче Чăваш 
Республики аналог телевещанийĕн-
чен цифра телевещанийĕ çине ăнăçлă 
куçрĕ.

Цифра телевещанин оборудованине ту-
янма сахал тупăшлă çемьесене, пĕччен 
пурăнакан граждансене, Тăван çĕршывăн 
Аслă вăрçин ветеранĕсене çăмăллăхпа 
тивĕçтермелли мерăсене пăхса хунă.

Оборудовани туяннăшăн компенсаци 
илме май пуррисен кун пирки 2019 çулхи 
августăн 1-мĕшĕччен районти социаллă хÿт-
лĕх пайне пырса заявлени çырмалла. Кунпа 
пĕрле çак документсене те илсе пымалла: 
паспорт копийĕ, 14 çул тултарман ачасен-
не – çуралнине ĕнентерекен свидетельство 
копийĕ, заявлени çырас умĕнхи виçĕ уйăхри 
тупăша кăтартакан документсем, оборудо-
вани туяннине çирĕплетекен документăн 
тата эксплуатаци хучĕн копийĕсем.

Компенсацие 2018 çулхи октябрĕн 
1-мĕшĕ – 2019 çулхи июлĕн 31-мĕшĕ та-
пхăрта туяннă оборудованишĕн пĕр хутчен 
тÿлеççĕ. Цифра эфир вещанийĕ пур вырăн-
тисен чи пысăк компенсаци 1750 тенкĕ та-
ран пулма пултарать, ку зонăна кĕменнисен 
– 6500 тенкĕ таран.

2019 çулхи июнĕн 1-мĕшĕ тĕлне Чăваш 
Республикинче заявлени çырса панă 318 
çынна пурĕ 485, 7 пин тенкĕлĕх компенса-
ци тÿленĕ. Вăл шутра – Муркаш районĕнче 
6 çынна  пурĕ 9, 4 пин тенкĕлĕх. 2019 çулта 
çак тĕллевпе пурĕ 9,8 млн тенкĕ пăхса хунă.

В. АНИКИНА, 
районти социаллă хÿтлĕх

 пайĕн ертÿçи.

Юратнă мăшăра, аттене, асаттене, 
тăванăмăра – Уйкас Хачăк ялĕнче пурăна-
кан Петр Геннадьевич МИРОНОВА 70 
çулхи сумлă юбилей ячĕпе чун-чĕререн 

саламлатпăр. Çирĕп сы-
влăх, çемьере тату та 
килĕшÿ, иксĕлми телей, 
канлĕ ватлăх сунатпăр. 
Ĕмĕтленнĕ ĕмĕтсем çит-
се пыччăр. Турри сана 
яланах упратăр, вăй-хал 

парса тăтăр.
Ăшă салампа: мăшăрĕ Галина

 Леонидовна, икĕ ывăлĕ, икĕ кинĕ, 
мăнукĕсем, çывăх тăванĕсем.

Республика кун. яч.пе

(Вĕçĕ. Пуçл.  1-мĕш стр.)
Муркаша пырса кĕнĕ çĕрти Парковая 

урамра асфальт тиенĕ КамАЗ автома-
шинăсене, çул-йĕр юсавпа строительствин 
ытти хăватлă техникине нумаях пулмасть 
чылайăшĕ асăрхама ĕлкĕрчĕ ĕнтĕ. Çап-
ла, кунта çак кунсенче «Хăрушлăхсăр тата 
пахалăхлă автомобиль çулĕсем» наци 
проекчĕ шайĕнче çул-йĕр юсав ĕçĕсем 
пыраççĕ. Чикĕллĕ яваплăхлă «Проксис» 
общество ĕçченĕсем 0,41 километр тăр-
шшĕ урам çулне çĕнĕрен асфальт сарса 
тухрĕç ĕнтĕ. Вак-тĕвек ĕçсем кăна юлнă.

Муркашри Парковая урамра юлашки 
çулсенче çĕнĕ микрорайон ÿссе ларчĕ. 
Хутлă-хутлă нумай хваттерлĕ çуртсем 
пĕрин хыççăн тепри çĕкленеççĕ. Пурăна-
киле Муркашăн асăннă кăнтăр-хĕвел 
тухăç пайĕнче спорт сооруженийĕ те, ача 
сачĕ те, шкул та, Культура çурчĕ те, парк 
зони те, ача-пăча площадкисем те пулĕç. 
Апла пулсан кунти çул та тивĕçлĕ шайра 
пулмалла. Çавна шута илсе юсаса çĕне-
тес тенĕ те ĕнтĕ Парковая урам çулне.

Кăçал районта «Хăрушлăхсăр тата па-
халăхлă автомобиль çулĕсем» наци про-
екчĕ шайĕнче палăртнă юсав ĕçĕсене 
туса ирттерме 119 млн тенкĕ ытла уйăр-
са панă. Ку укçа-тенкĕпех кăçал «Исе-
терккĕ – Актай» çулĕ те хăйĕн сăн-сăпат-
не тĕпрен улăштарĕ, нормативлă шая 
кĕрĕ. Кунти пăхса хунă ĕçсем вара самай 
калăпăшлăрах. 7,29 километр çула юсанă 
çĕрте акционерсен «ТУС» уçă обществин 
строителĕсем вăй хураççĕ. Асфальт сар-
ма тытăничченхи хатĕрленÿ ĕçĕсене 
30 процента яхăн пурнăçланă. Ĕçсене 
пĕтĕмĕшле 102 млн тенкĕлĕх ытла туса 

ирттермелле пулать. Çула юсассине авгу-
стăн 30-мĕшĕ тĕлне вĕçлеме палăртаççĕ.

Наци проекчĕ шайĕнче çулсене юсанă 
çĕрти ĕçсене йĕркелесе пыма тата вĕсен 
пахалăхне тĕрĕслесе тăма район адми-
нистрацийĕн йышăнăвĕпе район терри-
торийĕнче обществăлла комисси туса 
хунă. Комисси членĕсем çулсене юса-
кансем патĕнче тăтăшах пулаççĕ, хăйсен 
сĕнĕвĕсене параççĕ, ĕçсен пахалăхне 
тĕрĕслеççĕ. Кун пек черетлĕ тĕрĕслев 
июнĕн 20-мĕшĕнче иртрĕ. Комисси 
членĕсем район администрацийĕн, вы-

рăнсенчи ял тăрăх администрацийĕсен 
яваплă ĕçченĕсемпе, ĕçсене пурнăçла-
кан подряд организацийĕсен представи-
телĕсемпе пĕрле объектсенче пулса кур-
чĕç, юсав ĕçĕсене япăх мар йĕркеленине 
палăртрĕç, хăш-пĕр сĕнÿсем пачĕç.

Объектсенчи пĕтĕмĕшле строительство 
тĕрĕслевне вара чикĕллĕ яваплăхлă «Ав-
тодорсервис» общество туса пырать.

В. ШАПОШНИКОВ.
Сăн ÿкерчĕкре:  комисси членĕсем 

вак чул сарнин пахалăхне тĕрĕслеççĕ.
Автор сăн ÿкерчĕкĕсем.

Муркаш районĕн 
хисеплĕ çыннисем!

Хамăрăн питĕ ча-
плă уявпа – Респу-
блика кунĕпе сире 
чĕререн тата ăшшăн 
саламлатăп!

Чăваш халăхĕ 
хăйĕн автономи-
не илнĕренпе пĕр 
ĕмĕре яхăн вăхăт 
иртрĕ. Историшĕн 

пысăках мар çак тапхăр хушшинче Раççей 
халăхĕсен туслă çемйинче тата чи мал-
танах аслă вырăс халăхĕн пулăшăвĕпе 
усă курса Чăваш Ен экономикăпа куль-
тура строительствинче пысăк çитĕнÿсем 
тума пултарчĕ, унăн хăш-пĕр пĕлтерĕшлĕ 
енĕсемпе вара эпир тĕнче шайне те тухма 
пултартăмăр.

Эпир хамăр тăван енпе, хамăрăн 
çитĕнÿсемпе хăпартланатпăр. Умра вара 
пирĕн – çĕнĕ задачăсем, çĕнĕ чикĕсем.

Пирĕнтен кашниех татах тухăçлăрах та 
пахалăхлăрах ĕçлеме тивĕç. Пирĕн пур-
нăç кунран-кун лайăхланса пытăр, тăван 
Чăваш Ен çирĕппĕн малалла утăмлатăр, 
малашне те вăл хальхи пекех çĕршывăн 
чи тăнăç регионĕсен шутĕнче пултăр. Çакă 
пулса тăрать те ĕнтĕ пирĕн кулленхи пар-
хатарлă ĕç тĕллевĕ.

Сире, хаклă ентешĕмĕрсем, çирĕп сы-
влăх, телей тата савăнăç, кăмăл çирĕплĕхĕ 
тата оптимизм сунатăп, хамăрăн тăван 
республика тата Тăван çĕршыв – Раççей 
ырлăх-пурлăхĕшĕн татах ÿсĕмлĕрех ĕçле-
мелле пултăр.

РФ Федераци Пухăвĕн 
Патшалăх Думин депутачĕ

Н. МАЛОВ.

Вăхăт çур аки ĕçĕсене 
хыçа хăварчĕ. Мĕнпе палăр-
са юлчĕ-ха вăл Муркаш ен 
хресченĕшĕн? Çак ыйту çине 
хурав шыраса çĕртме уйăхĕн 
20-мĕшĕнче район админи-
страцийĕ  уй-хирсене пăхса 
тухса ĕç пахалăхне хакласси-
не  ирттерчĕ. Пĕрлехи хакла-
ва район ертÿçисемпе пĕрле 
район администрацийĕн эконо-

мика пайĕн, «Россельхозцен-
трăн» специалисчĕсем, пĕр-
лешÿллĕ кооперативсен тата 
хресчен (фермер) хуçалăхĕсен 
ертÿçисем, агрономĕсем-
пе инженерĕсем хутшăнчĕç. 
Пĕтĕмлетĕве районти агропро-
мышленноç комплексĕн вете-
ранĕсем хутшăнни ăна уйрăм 
сăн кĕртрĕ.

Хаклава хутшăнакансем икĕ 
ушкăна пайланса çула тухрĕç. 

Вĕсем кашни хуçалăхăн хир-
нех çитрĕç. Çул çÿревре çĕр 
ĕçченĕ паян çĕнĕлĕхсемпе 
епле усă курнипе паллашасси 
тĕп вырăнта пулчĕ. Каламал-
ла, таврара çур акиренпех типĕ 
çанталăк тăрсан та, технологие 
пăхăннисен хирĕсенче ешĕл 
калча пысăк тухăçа шантар-
са   кашлать. Апла пулсан вăл 
хуçалăхсенче çĕр ĕç культури 

пуш сăмах мар.
 Кунта район администра-

цийĕн пуçлăхĕ Ростислав Ти-
мофеев калани пĕлтерĕшлĕ:

 – Пысăк тухăç пирки калаçнă 
чух эпир час-часах çĕр ĕç куль-
тури пирки манатпăр. Кунта 
паха вăрлăхпа ĕçлени, пусă 
çаврăнăшне пăхăнни, агро-
технологие тытса пыни тата 
вĕсене вăхăтра пурнăçлани 
пĕлтерĕшлĕ. Эсир çак ĕçсене 

кăçал нихăшне те хăй еккипе 
кайма памарăр. Манăн сăмах 
суя пулманнине паян хуçалăх-
сен кирек-хăш хирне тухсан та 
курма-ĕненме пулать, – терĕ 
вăл Суворов яч. хис. пĕр-
лешÿллĕ кооперативăн тап-та-
са кашлакан кĕрхи тулă пусси-
не çитсен.

Уй-хир куравĕ чылай ыррине, 
паянхи ĕçе ырана хăвармасăр 

пурнăçлани ăçта илсе çитернине 
тата малашне çак çултан пăрăн-
масăр  ĕçлемеллине кăтартрĕ. 
Çапла вара анаткассисемсĕр 
пуçне Е. Андреев яч. хис., Чка-
лов яч. хис., «Свобода», Ильич 
яч. хис.,  А. Афанасьев, В. Бар-
хаткин,    А. Пихтеров, А. Трепнев  
хресчен (фермер)  хуçалăхсен, 
«Путь Ильича» агрофирмăн, 
КМК «Агро» обществăн уй-
хирĕсем пысăк тухăç шантарни-

не пăхма аван пулчĕ. 
 – Çĕр пире тăрантарнăран, 

ăна ĕçсĕр вырттарни – пирĕн-
шĕн пысăк çитменлĕх. Çавăнпа 
эпир пушă выртакан çĕр 
лаптăкĕсене пусă çаврăнăшне 
кĕртессипе тимлетпĕр. Ытти-
сене те çапла тума ыйтатпăр, – 
терĕ Чемей тăрăхĕнче 800 гек-
тарпа усă куракан Александр 
Афанасьев фермер. Вăл Етĕр-
не районĕнчи пушă выртакан 
800 гектар çĕрпе те усă курма 
пуçланине палăртрĕ. 

 – Паян камран мĕн вĕрен-
меллине хамăр куçпа куртăмăр. 
Малашлăха пăхса мĕнрен 
асăрханмалли те – алă тупанĕ 
çинчи пекех. Çамрăксемпе 
çÿресе хамăра та çамрăкрах 
туйма пуçларăмăр. Уй-хир 
тăрăх утатăп та çĕр сывланине, 
вăл мĕн ыйтнине туятăп. Пĕр-
лешÿллĕ хуçалăхсен ертÿçи-
семпе агрномĕсемшĕн те çак 
туйăм ют мар тесе шутлатăп. 
Эпĕ шутлани тĕрĕс пулсан, 
кĕркунне кĕлетсем тулли пу-
ласси пирки те иккĕленместĕп, 
– терĕ «Хисеп палли» орден 
кавалерĕ, «Чăваш АССР ял 
хуçалăхĕн тава тивĕçлĕ ĕç-
ченĕ» А. Анисимова.

Уй-хир тăрăх çÿренĕ май, 
кашни хуçалăхрах  паян ява-
плăха туйса  кĕр аки валли çĕр 
хатĕрлессипе ĕçлени куç умне 
пулчĕ. Кунпа пĕрлех кашни 
хуçалăхрах «симĕс ĕç çи» анлă 
сарăлнă. Çавна май тĕрĕсле-
ве тухнисем Чкалов яч. хис. 
хуçалăхăн козлятник уйĕпе, 
Ильич яч. хис. хуçалăхри куку-
руза пуссипе, «Герой» хуçалăх-
ри пĕр çул ÿсекен курăксемпе 
паллашрĕç.

Ĕçсене пĕр йышпа хаклани 
хресчен малалла шанчăклăн 
пăхнине çирĕплетрĕ.

А. БЕЛОВ.

+ур акине п.т.млетсе

П.рле т.р.слесе хаклар.=

Наци проектне пурнё=ласа
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Юлашки вăхăтри хĕвеллĕ кунсем 
выльăх апачĕ хатĕрлессипе, пулас тыр-
пул тухăçĕшĕн кĕрешессипе питех те 
меллĕ вăхăт туса пачĕç. Çакна ăнланакан 
çĕр ĕçченĕ паян  икĕ çанна тавăрсах ĕçе 
кÿлĕнчĕ. Маччана пăхса выртманнисем, 
малашлăх пирки çиччĕ виçсе шутлакан-
сем çанталăк условийĕсене кура пĕтĕм ĕç 
вăйĕпе улăх-çарана тухрĕç.

«Герой» ял хуçалăх производство коо-
перативĕнче те паян ĕç вĕрет кăна. Пĕри-
сем курăк  çулаççĕ, теприсем ăна тавăрса 
типĕтессипе тăрăшаççĕ, виççĕмĕшсем 
типĕ утăна преслассипе тимлеççĕ, тăват-
тăмĕшсем вара хатĕр утăна выльăх-чĕр-
лĕх фермисем патне турттарса хурассипе 
ĕçлеççĕ.

– Утă хатĕрлеме йĕркеленĕ механиза-
циленĕ бригада паян пĕр тикĕссĕн ĕçлет. 
Çавăнпах типĕ утă та фермăсем çывăхĕн-
че хушăнсах  пырать. Уяр кунăн кашни са-
манчĕпе тулăх усă курса ĕçлесен ку кăтар-
ту çывăх кунсенче палăрмаллах ÿсмелле. 
Ку вара – хĕл хырăмĕ тутă пуласса, – 
кăмăллăн калаçать хуçалăх ертÿçи Галина 
Иванова.

Галина Никитична сăмахĕсене улăхра 
утă преслакан мал туртăмлă çамрăк ме-
ханизатор Яков Ефимов та çирĕплетрĕ. 
Хуçалăхăн кулленхи ĕçĕнче çамрăксем 

аслă ăрурисем вăй хунине сÿнме паман-
нипе ырă шанăç çуратать. «Çапла пул-
сан çеç малашлăхри ăнăçу çулĕ уçăлсах 
пырĕ. Эпир ăна ăнланатпăр. Ĕçе юратса 
пурнăçлани ывăнтармасть», – терĕ ну-
май чарăнса тăма вăхăт çуккине çирĕ-
плетсе çамрăк механизатор ăшă кулăпа. 
Виççĕмĕш çул вăл трактор рулĕ умĕнче. 
Çак хушăра акара та, вырмара та, выльăх 
апачĕ янтăланă çĕрте те ĕçлесе курма ĕл-
кĕрнĕ вăл. 

Пĕрлешÿллĕ хуçалăхсенче паян хăват-
лă техникăпа усă курасси вăй илсех пы-
рать. Çĕнĕ техникăн пысăк пайĕ çулленех 
ака-сухана та, выльăх апачĕ хатĕрлеме те 
активлă хутшăнать. 

Çĕнĕлĕхсемпе тан пырса «Герой» ял 
хуçалăх производство кооперативĕ кăçал-
хи çур аки валли «Кировец К-4» «хурçă 
ут» туянчĕ. Ăна 2009 çултанпа хуçалăхра 
механизаторта тирпейлĕ ĕçленĕ Алек-
сей Иванова (сăн ÿкерчĕкре) çирĕплет-
се пачĕç. «Хама шаннине манăн çилпе 
вĕçтерес килмест. Çавăнпа та çур акире 
çĕр хатĕрлессипе тăрăшрăм, паян хир-
сенчи çум курăкĕпе кĕрешекенсене шы-
впа тивĕçтеретĕп. Техникăн хăвачĕ пысăк 
калăпăшлă ĕçсем пурнăçлама май пани 
савăнтарать, çĕнĕ тĕллевсем çуратать», 
– кăмăллăн калаçать Алексей Николае-

вич çум курăкĕпе кĕрешнĕ хушăрах çурхи 
культурăсене апатлантарнине те палăрт-
са. 

А. БЕЛОВ.

Хиртен к.ме вёхёт =ук
«Сим.с .= =и»
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Граждансенчен 
заявленисем 
йышёнатпёр

Муркаш ял тăрăх администраций-
ĕн 2019 çулхи мартăн 29-мĕшĕнчи             
23-мĕш номерлĕ «Об утверждении про-
екта планировки территории и проекта 
межевания территории «Территория 
юго-восточной части с. Моргауши Мор-
гаушского сельского поселения Морга-
ушского района Чувашской Республики 
под строительство спортивного соору-
жения открытого типа, Дома культуры, 
парковой зоны очистных сооружений, 
группы многоквартирных домов и зе-
мельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство» йышăнăвĕпе 
килĕшÿллĕн, Муркашăн кăнтăр-хĕвел 
тухăç енчи Парковая урам хыçĕнчи çĕр 
участокĕсене муниципалитет валли 
уйăрмалла пулать. Асăннă зонăра ял 
хуçалăх пĕлтерĕшлĕ çĕрсем Е. Андре-
ев яч. хис. хуçалăхăн тата уйрăм çын-
сен те пур. Вĕсем хушшинче вара кунти 
çĕр участокĕсемпе кирлĕ документсем 
илсе саккунлă усă куракансем те, çавăн 
пекех кирлĕ документсем илмесĕр усă 
куракансем те пур.

Çавна каласа хăварасшăн. Кунти 
çĕр участокĕсемпе усă куракансен çĕр 
участокĕпе усă курма ирĕк илнин доку-
менчĕсемпе район администрацийĕн 
пурлăх тата çĕр хутшăнăвĕсен пайне 
пырса заявлени çырас пулать. Пырса 
заявлени çырмалли вăхăта та палăртнă 
– кăçалхи июнĕн 17-мĕшĕнчен тытăнса 
августăн 17-мĕшĕччен. 

Муркашăн кăнтăр-хĕвел тухăç енчи 
çĕр участокĕсене патшалăх тата му-
ниципалитет нушисем валли уйăрасси 
пирки мĕнпур информаци уçă. Вĕсемпе 
район администрацийĕн пурлăх тата 
çĕр хутшăнăвĕсен пайĕнче те, Муркаш 
ял тăрăх администрацийĕнче те пал-
лашма пулать. Çавăн пекех информа-
цие район администрацийĕн Интернет 
сетĕнчи официаллă сайтĕнче те выр-
наçтарнă.

О. ВАЛЕЖНИКОВА,
район администрацийĕн 

пурлăх тата çĕр хутшăнăвĕсен 
пайĕн пуçлăхĕ.   

Райадминистрацире

Тава тив.=л. 
.=ш.н

Ял хуçалăх производствинче нумай çул 
хушши тăрăшса вăй хунăшăн район адми-
нистрацийĕн 2019 çулхи майăн 31-мĕшĕн-
чи 501-мĕш номерлĕ йышăнăвĕпе çаксене 
район администрацийĕн Хисеп грамотипе 
наградăланă:

 – Владимир Георгиевич СТЕПАНОВА, 
«Герой» ял хуçалăх производство коопера-
тивĕн тракторист-машинистне;

 – Николай Витальевич ПАВЛОВА, 
«Герой» ял хуçалăх производство коопера-
тивĕн тракторист-машинистне.

Предприятие аталантарма пысăк тÿпе 
хывнăшăн тата ял хуçалăх производствин-
че тăрăшса вăй хунăшăн район админи-
страцийĕн 2019 çулхи июнĕн 6-мĕшĕнчи  
530-мĕш номерлĕ йышăнăвĕпе «Моргауш-
ская» чăх-чĕп фабрикин çак ĕçченĕсене 
район администрацийĕн Хисеп грамотипе 
наградăланă:

 – Зоя Лукинична ВАСИЛЬЕВĂНА, чăх-
чĕп фабрикисен тата механизациленĕ фер-
мăсен операторне;

 – Светлана Анатольевна КВАСОВĂНА, 
ветеринари санитарне;

 – Владимир Николаевич КОРОЛЕВА, 
электрогазосварщика;

 – Надежда Васильевна ЛУКОЯНОВĂ-
НА, çăмарта йышăнакана;

 – Ирина Владимировна МЕРЛОВĂНА, 
çăмарта йышăнакана;

 – Василий Витальевич СТЕПАНОВА, 
электрооборудованисене юсакан тата пăх-
са тăракан электромонтера;

 – Петр Иванович ХАРИТОНОВА, элек-
трооборудованисене юсакан тата пăхса 
тăракан электромонтера.

Чăваш Республикин Ми-
нистрсен Кабинечĕ 2017 
çулхи февралĕн 22-мĕшĕнче 
йышăннă «О реализации на 
территории Чувашской Ре-
спублики проектов разви-
тия общественной инфра-
структуры, основанных 
на местных инициативах» 
йышăнăвĕ пирĕн районта 
ăнăçлă пурнăçа кĕрсе пы-
рать. Пуçарулăх бюджечĕ 
тетпĕр ăна кĕскен. Унăн 
шайĕнче туса ирттерекен 
ĕçсем пирки каласа пама 
ыйтрăм эпĕ район админи-
страцийĕн экономика тата 
АПК аталанăвĕн пайĕн 
пуçлăхĕнчен Ольга ТИМО-
ФЕЕВĂРАН.

 – Ольга Вениаминовна, 
пуçарулăх бюджечĕн пĕл-
терĕшĕпе вырăнĕ пирки  мĕн 
калама пултаратăр?

 – Паянхи куна илес пулсан, 
вырăнти ыйтусене хăвăртрах 
татса парассипе чи меллĕ 
меслет пуçарулăх бюджечĕн 
мелĕ пулнине районта пурăна-
кансем тивĕçлипех ăнланса 
илчĕç тесе çирĕплетсех ка-
лама пулать. Акă 2017 çулта 
асăннă мелпе Юнкă тата Яра-
пайкасси ял тăрăхĕсен терри-
торийĕнче 3 проект пурнăçа 
кĕртрĕмĕр пулсан, иртнĕ çул 
кун пек проектсем 17 пулчĕç. 
Кăçал вара республика комис-
сине ял тăрăхĕсенчен харă-
сах 19 проект хатĕрлесе панă. 
Вĕсене пурне те йышăннă. Кун 
чухлĕ проект сĕнекенни респу-
бликăра нихăш район та пул-
ман.

Пĕрремĕш çулне проектсем 
клуб çуртне юсассипе, спорт-
па сывлăх сиплевĕн нумай 
функциллĕ площадкине йĕр-
келессипе çыхăннисем пул-
нăччĕ. Пĕлтĕрхи 17 проектран 
5-шĕ вырăнсенче ача-пăча 
спортпа вăйă площадкисе-
не йĕрклессипе çыхăннисем 
пулчĕç пулсан, 12-шĕ – урам 
çулĕсене вак чул сарса юсаса 
йĕркене кĕртессипе çыхăнни-
сем. Çакна ăнланмалла та. 

Хальхи вăхăтра районти ял-
сенче йĕркеллĕ çул çук урам-
сем сахалах мар. Çавăнпа та 
урам çулĕсене вак чул сарса 
хытарасси актуаллă ыйтусен 
шутĕнчех шутланать.

Çавна май кăçал хăйсен 
урамĕсемпе ялĕсенче çул 
тăвас шухăшлисем татах ыт-
ларах пулнинчен тĕлĕнмех 
те кирлĕ мар. 19 проектран 
16-шĕ – шăпах ĕнтĕ çулсене 
юсассипе çыхăннисем. Ытти 
виçĕ проекчĕ пирки калас пул-
сан, пĕри – ача пăча спортпа 
вăйă площадкине йĕркелесси, 
тепри – шыв уçламалли баш-
ньăна юсасси тата виççĕмĕшĕ 
– çÿп-çап пухмалли контейнер 
площадкине йĕркелесси.

 – Ăнланатăп, пуçарулăх 
бюджечĕн мелĕ чи малта-
нах вырăнта пурăнакан-
сен сĕнĕвĕ-пуçарăвĕ çинче 
никĕсленсе тăраканскер. 
Апла пулсан вырăнти ку е 
вăл пĕлтерĕшлĕ ыйтăва тат-
са парасси пирки пĕрремĕш 
сăмаха ял çыннисем хăйсем 
калама тивĕç. Çапах та ял 
тăрăх администрацийĕн пĕл-
терĕшне те пачах шута ил-
месĕр май çук пулĕ. Çынсем-
пе калаçмасăр, лару-тăрăва 
уçăмлатмасăр, ăнлантару 
ĕçне тивĕçлĕ шайра йĕрке-
лемесĕр те май килмест. Хăш 
ял тăрăхĕсене пуçарулăх 
бюджечĕн мелĕпе ĕçлессипе 
чăннипех пуçаруллисем тесе 
асăнма пулать-ха?

 – Юнкă ял тăрăхĕ проект 
пурнăçа кĕме тытăннăранпах 
унта активлă хутшăнать. Кăçал 
та юнкăсем ку мелпе Юнкă 
ялĕнчи Яблоневая урамри 
шыв уçламалли башньăна 
юсама кăмăл турĕç. Проектсем 
унчченхи çулсенче те пулчĕç.

Ярапайкасси ял тăрăхĕн-
че пурăнакансем чăннипех 
те активлă. 2017 çулта вĕсем 
хăйсем хутшăннипе Шуркасси 
клубне тĕпрен юсаса çĕнетме 
пултарнăччĕ. Пĕлтĕр Кÿсте-
рек ялĕнчи Северная урам 
çулне вак чул сарса хытарма 

пултарчĕç. Кăçал вара ку ял 
тăрăхĕнчен харăсах 2 проект 
пурнăçа кĕрет, иккĕшĕ те – 
ял-урам çулĕсене юсассипе 
çыхăннисем. Шурчари Овраж-
ная урамри тата Тури Тăмлай 
ялĕнчи çулсене вак чул сарса 
хытарма палăртнă.

 – Сăмах май, пуçарулăх 
бюджечĕн мелĕпе кăçал ик-
шер проект пурнăçа кĕрте-
кенсем татах пур-и?

 – Паллах. Акă Уйкас Янасал 
ял тăрăхĕнчен кăçал респу-
блика комиссине икĕ проект 
сĕнчĕç, иккĕшĕ те – ялти çул-
сене юсассипе çыхăннисем. 
Çапла майпа кăçал Уйкас 
Янасал тата Сосновка ялĕсен-
че çулсене юсаççĕ. Вĕсен 
пĕтĕмĕшле тăршшĕ 600 метр 
ытла. Ĕçсене пĕтĕмпе 1 млн 
тенкĕлĕх ытла туса ирттерме 
пăхнă.

Мăн Сĕнтĕр, Муркаш ял 
тăрăхĕсенчен те вырăнти çул-
сене юсассипе икшер проект 
пурнăçа кĕрет. Мăн Сĕнтĕр 
ял тăрăхĕнче Вомпăкассинчи 
Чăрăшкасси тата Лап Олкашри 
Центральная урамсенче, Мур-
каш ял тăрăхĕнче Шаптак 
ялĕнчи Прудовая тата Солнеч-
ная, Муркашри Луговая урам-
сенче çул-йĕр юсав ĕçĕсене 
туса ирттереççĕ. Вĕсем хуш-
шинче çак вăхăта объектсене 
хута янисем те пур.

Кунсăр пуçне Хорнуй, Чу-
манкасси ял тăрăхĕсенче те 
кăçал икшер проект пурнăçа 
кĕртеççĕ.

 – Хальхи вăхăтра кирек 
епле ĕçе пурнăçласси, ый-
тăва татса парасси чи мал-
танах укçа-тенкĕпе çыхăнни 
вăрттăнлăх мар. Пуçарулăх 
бюджечĕн мелĕ вара ку 
тĕлĕшпе укçа-тенкĕ самай 
перекетлеме май парать вĕт-
ха?

 – Çакă чи пĕлтерĕшлĕ са-
мантсенчен пĕри пулса тăрать 
те ĕнтĕ. Вырăнти обществăлла 
инфраструктура объектне хута 
яма кирлĕ укçа-тенкĕн пĕтĕм 
сумминчен 20 процентĕнчен 

кая мар ял çыннисен, предпри-
нимательсен хăйсен пухмалла 
тата çав суммăран ытла мар 
вырăнти бюджетран уйăрмал-
ла пулсан, кирлĕ укçа-тенкĕн 
ытти пайне республика уйăрса 
парса пулăшать. Çитменни-
не тата проектсем хатĕрлесе 
укçа-тенкĕ тăккалама, вăхăта 
ирттерме кирлĕ пулмасть. Ый-
тăва пĕр çулталăк хушшинче 
татса пама май пур.

Акă кăçал пурнăçа кĕрекен 
проектсен пĕтĕмĕшле хакĕ  
22 млн тенкĕ ытла. Ял çын-
нисен тата вырăнти предпри-
нимательсен тÿпи – 4 млн та 
476 пин тенкĕ ытларах. Çавăн 
чухлех вырăнти бюджетран 
уйăраççĕ. Республика уйăра-
кан сумма 13 млн та 429 пин 
тенкĕпе танлашать.

 – Ольга Вениаминовна, 
ыйтусене пуçарулăх бюд-
жечĕн мелĕпе татса пама 
кăмăл пуррисем тĕлĕшпе 
сирĕн сĕнÿсене те пĕлес 
кăмăл пур.

 – Оринин ял тăрăхĕнчен 
кăçал çапла майпа пурнăçа 
кĕртессипе пĕр проект та пул-
марĕ. Çакна йĕркеллĕ теме 
май çук. Нивушлĕ кунта пуçа-
руллисем пачах çук-ши, пĕтĕм-
пех йĕркеллĕ-ши? Иккĕлен-
терет. Кам пĕлет пуçарулăх 
бюджечĕн мелĕ хăçанччен 
вăйра пулассине. Апла пулсан 
май пур чухне унпа усă курса 
юлма тăрăшас пулать. Сăмах 
май, пĕр ял тăрăхĕнченех 
харăсах миçе проект пурнăçа 
кĕртме май пуррине палăртса 
чикĕлемен. Усă курмалли укçа-
тенкĕн пĕтĕмĕшле хакĕ 5 млн 
тенкĕрен иртмелле мар кăна.

Кунсăр пуçне тата Йÿçкасси, 
Шетмĕпуç,Турай ял тăрăхĕсен-
чен сĕннĕ проектсене ре-
спублика комиссийĕ ырланă 
хыççăн вĕсене пăрахăçлама 
тиврĕ. Ку та йĕркеллĕ пулăм 
мар. Кун пекки пире республи-
ка умĕнче чыс тумасть. Апла 
пулсан пурнăçлама май пур 
проектсене кăна сĕнес пулать.

В. ШАПОШНИКОВ.

Пу=аруллисем к.тсе ларма==.
Пу=арулёх бюджеч.
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Паян _ Астёвёмпа хурлёх кун.

Тёхёрвуннёри кинемей 
к.неке вулама юратать

Паянхи нумай асатте-  
асаннен çамрăклăхĕ Тăван 
çĕршывăн Аслă вăрçин 
вут-çулăмĕпе çыхăнни сă-
махсăрах паллă. Тĕл пулса 
калаçма тăрсан та вĕсем вăл 
темăпа хăвăртах сăмах та-
пратма васкамаççĕ. Аслă Çĕн-
терĕве фронтовиксемпе тыл 
ĕçченĕсем халăхăн пĕрлехи 
ÿсĕмĕ тесе хаклаççĕ. Кун-
та вĕсен манăн е санăн тесе 
пайлас йăла çук. Никама та 
çăмăл пулман, анчах йывăр-
лăхран хăрама хăнăхманскер-
сем ыранхи ырă куна шанса 
пурăннă, çапăçнă, ĕçленĕ.

Нискассинче пурăнакан 
Мария Ефимова (сăн ÿкер-
чĕкре варринчи) 1929 çулта 
Çурлатринче 6 ачаллă çирĕп 
хресчен çемйинче 4-мĕш çу-
ралнă. Ашшĕ харпăрлăхра çил 
арманĕ тытнăскер, яла колхоз 
юхăмĕ çитсен те пĕрлешÿл-
лĕ хуçалăха кĕме шутламан. 
Çавăнпах-тăр вĕсене вăл 
вăхăтри ахăр самана та хăй-
ĕн авăрне туртса кĕрсе кай-
нă. 1931 çулта вĕсене кулак 
тесе репрессилесе çемйипех 
Çĕпĕре ăсатма йышăннă. Пÿрт 
тума хатĕрленнĕ пысăк пурана 
шкул çурчĕ тума уйăрнă.

 – Анне колхоза кĕмен пул-
сан та, пĕрлешÿллĕ хуçалăх 
ĕçне тухкалатчĕ. Çапла вара 
пĕррехинче тырă вырнă çĕр-
тех НКВД çыннисем пырса 
ăна киле илсе каятпăр тесе 
илсе каяççĕ. Çакăн хыççăн 
вара çирĕп хресчен çемйин 8 
çул Çĕпĕрте пурăнма тиврĕ, 
– куççульне шăлса калаçать  
тыл ветеранĕ.

Амăшĕн йăмăкĕ Машăна 
шеллесе хăйĕн патне усрава 
илсе юлнă. Анчах хăйсен ача 
çуралсан, вăл вĕсен çемйинче 
ытлашши çăвар пулса тăнă. 
Çапла вара тăлăх хĕр пĕрчине 

кукамăшĕ патне пурăнма выр-
наçтараççĕ. 

Вăхăт хăвăрт шăвать. 1939 
çулта яла каялла таврăннă 
хресченсен пурăнма вырăн та, 
çиме çăкăр та пулман. Çапла 
вара вĕсем пĕрисен çырма 
çурса кайнă мунчине юсаса 
пурнăç çулĕ çине тăраççĕ. 
Анчах савăнăç нумая пыман. 
1941 çулхи çĕртме уйăхĕн 
22-мĕшĕнче яла пирĕн Тăван 
çĕршыва нимĕç фашисчĕсем 
вăрă-хурахла тапăнса вăрçă 
пуçлани пирки хыпар çитет. 

 – Пурте вăрçă та вăрçă, 
салтак каймалла тесе ка-
лаçма пуçларĕç. Эпир вара 
вăрçă мĕнне пĕлместпĕр. Çав 
вăхăтрах кунсерен арçынсене 
фронта илсе кайма пуçларĕç. 
Ялта амăшĕсем, мăшăрĕсем-
пе ачисем йĕни тăтăш илтĕ-
нетчĕ. Çапла вара манăн кук-
кана та – эпĕ вăл вăхăтра ун 
патĕнче пурăннăччĕ – фронта 
илсе кайрĕç. Çак шăпа манăн 
виçĕ пиччене те пырса тиврĕ. 
Малтанах 1921 çулта çурал-
нă Владимир пиччене вăрçа 
ăсатрăмăр. Ун хыççăн – 1923 
çулта çуралнă Анатолийпе 
1926 çулта кун çути курнă Все-
волод пиччесене. Владимир 
вăрçă вутĕнче хыпарсăр çу-
халчĕ пулсан, ун хыççăнхисем 
Çĕнтерÿ хыççăн 5 – 6 çултан 
киле таврăнчĕç, – каласа па-
рать Мария Никитична хăйĕн 
сăмахне тылри ĕçсем çине 
куçарнă май. 

Ашшĕсемпе пиччĕшĕсем 
çапăçу хирĕнче юн юхтар-
нă вăхăтра тылра юлнă 
ача-пăчашăн та канлĕх пул-
ман. Вĕсем ĕç фронтĕнче 
амăшĕсенчен юлмасăр вăй 
хунă. «Шкултан килнине бри-
гадир сыхлатчĕ пуль. Пÿрте 
кĕрсе сумкăна вĕçертсе хур-
санах чÿречерен пырса шак-

катчĕ: авăн çапма каймалла, 
çум çумлама тухмалла т. ыт. 
те. Хĕлле лаша кÿлсе çунапа 
çĕмел турттарса авăн çапат-
тăмăр. Аслисем молотилка 
патĕнчеччĕ. Кĕçĕннисем мо-
лотилка çавăракан лашасене 
хăвалатчĕç. Теприсем кĕлте 
йăтатчĕç. Ĕçĕ пурин валли те 
çитетчĕ», – аса илÿ çăмхине 
сÿтрĕ тыл ветеранĕ.

Ĕçрен пăрăнса çÿременнипех 
асаннен нумай вĕренме май 
килмен. Шкулта 5 класс вĕрен-
сенех унăн ĕç стажĕ пуçланнă. 
Тĕрлĕ çулта колхозра уй-хир 
бригадинче, фермăра пăрусем 
тата сурăхсем пăхнă, пахча 
çимĕç ÿстернĕ çĕрте, больни-
цăра, шкулта техничкăра вăй 
хунă. Ниçта та пит хĕретмен, 
усал каланине илтмен.

Ĕç умĕнче пуç усман М. Ефи-
мова (хĕр чухнехи хушамачĕ 
– Мразова) вăрçăран таврăннă 
Валентин Ефимовпа 1950 çул-
та çемье çавăрса Нискассин-
че пурăнма пуçлать. Вален-
тин Яковлевичпа вĕсем виçĕ 
ача çуратса пурнăç çулĕ çине 
кăлараççĕ. Икĕ хĕрĕ (Эльви-
ра – Нискассинче, Людмила – 
Муркашра) пурăнаççĕ пулсан, 

Слава ывăлĕ пурнăçран вăхăт-
сăр уйрăлнă. Тыл ветеранĕ 
паян унăн çемйипе пурăнать. 
Раиса кинĕпе (сăн ÿкерчĕкре 
сылтăмри) мăнукĕсем хăйĕн  
паянхи телейĕ пулнине пытар-
марĕ вăл. 

Çамрăк ăру тенĕрен,  Ма-
рия Никитичнăн ку енĕпе пу-
янлăхĕ пысăк. 7 мăнукпа 12 
кĕçĕн мăнукĕ асламăшне тата 
кукамăшне вĕренÿпе те, ĕçпе 
те савăнтарса çеç пыраççĕ. 
Çак савăнăçпа хавхалансах 
пулĕ асанне хĕллехи кунсенче 
Ярославка ял библиотекинчен 
тухма та пĕлмест.

 – Пĕрре кайсан 4 – 5 кĕне-
кесĕр таврăнни пулмасть унăн. 
Кун пекех вуласан, кĕçех про-
фессор пулатăн, – ун çинчен 
куçне илмесĕр ăшшăн кул-
са каларĕ Нина йăмăкĕ (сăн 
ÿкерчĕкре сулахайри).  

Аслă ăрури ентешсен пат-
тăрлăхне пирĕн те манас мар-
ччĕ. Çамрăклах алла пăшал 
тытса, ĕç тиркемесĕр вăй 
хурса Тăван çĕр-шывăн Аслă 
вăрçинче мире хÿтĕленĕ сал-
таксемпе тыл ĕçченĕсем çакна 
тивĕç.

А. БЕЛОВ. 

Ял тёрёх.сенче

Апаш пуххи .л.крен иртн.
Юлашки çулсенче ĕлĕк чиркÿ пулнă ял-

сенче пухăсем (чиркÿ праçникĕсен кунĕнче) 
ирттерме пуçларĕç. 

Пирĕн те, Апаш тăрăхĕнче пурăнакансен, 
Чуманкасси ял тăрăхĕнче ĕлĕкрен ирттер-
нĕ Апаш пуххине чĕртсе тăратас кăмăл çу-
ралчĕ. Кун пирки Чуманкасси ялĕнче пурăна-
кан Николай Павлов предприниматель, Нина 
Замятина ялти депутат, ялти активлă çынсем 
Людмила Ковалева тата Альбина Димитри-
ева пĕрле пухăнса канашларăмăр, план 
турăмăр. Ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Николай Белов 

пирĕн шухăша ырласа йышăнчĕ.
Июнĕн 17-мĕшĕнче таврари пур халăха 

пухха чĕнтĕмĕр. Çынсем нумай пухăнчĕç. 
Килнĕ хăнасем ял тăрăхĕн пурнăçне сăн-
лакан сăн ÿкерчĕксен стена хаçачĕпе пал-
лашрĕç.

Уява ял тăрăхĕн пуçлăхĕ уçрĕ. Вăл çулĕпе 
чи аслă çынна, чи кĕçĕн ачана, чи тирпей-
лĕ кил хуçалăх хуçисене парнесем парса 
хавхалантарчĕ.

Район администрацийĕн пуçлăхĕн со-
циаллă ыйтăвĕсемпе ĕçлекен çумĕ Лилия 

Тарасова та апашсене ырлăх-сывлăх сунма 
килсе çитрĕ. Ĕлĕкхи йăласене çĕнĕ варкăш 
панăшăн мухтарĕ.

Депутатсен район Пухăвĕн депутачĕ Вла-
димир Федоров, Николай Павлов предпри-
ниматель çынсене саламласа яланах ак-
тивлă пулма чĕнсе каларĕç. Районти «БТИ» 
пĕрлешĕвĕн парнине, ятарлă сертификата, 
унăн ертÿçи Сергей Ермолаев уяври чи 
аслă çынна парса чысларĕ.

Ун хыççăн халăха Чуманкассинчи Культу-
ра çурчĕ çумĕнчи «Апаш» пултарулăх уш-
кăнĕ илемлĕ юрăсемпе савăнтарчĕ. Пирĕн 
пата килнĕ «Серебро» ансамбле те пурте 
ăшă кăмăлпа йышăнчĕç. 

Уявра хуткупăсçăсен конкурсĕ хĕрÿ иртрĕ. 
Пурте парнене тивĕçрĕç. Ал ĕç ăстисене те 
йĕркелÿçĕсем парнесемсĕр хăвармарĕç.

Спорт вăййисене вара Чуманкасси 
шкулĕнчи физкультура учителĕ Сергей 
Романов йĕркелесе пычĕ. Ачасемшĕн те 
савăнăç пулчĕ çак кун: вĕсем батут çинче 
ярăнчĕç, тутлă апат-çимĕçпе сăйланчĕç.

Çак уява ирттерме, халăха пĕрле пухăнса 
савăнма, пĕр-пĕрне курса калаçма, ĕлĕкхи 
йăласене аса илме май туса панăшăн чи 
малтанах Николай Павлов, Владимир Фе-
доров, Анатолий Кадыков, Андрей Андреев 
предпринимательсене, ял тăрăхĕн пуçлăх-
не Николай Белова тата «БТИ» пĕрлешĕвĕн 
ертÿçине Сергей Ермолаева тав сăмахĕ ка-
латпăр. Паллах, ял тăрăхĕнчи çынсене те 
пысăк тав – çынсăр уяв иртмест.

Л. КОВАЛЕВА.
Чуманкасси ялĕ.

Демографи

Ентешсене п.лме

Налук инспекций.нчен

Кё=алхи кк.м.ш 
й.к.реш

Июнĕн 18-мĕшĕнче районти ЗАГС 
пайĕнче кăçалхи иккĕмĕш йĕкĕреше 
регистрациленĕ. Даниил тата Кирилл – 
Муркашра пурăнакан Нелли Витальев-
нăпа Евгений Олегович Афанасьевсен 
çемйинче пĕрремĕш тата кĕтнĕ ача-
сем. ЗАГС сотрудникĕсем савăнăçлă 
лару-тăрура телейлĕ ашшĕне пепкесен 
пурнăçĕнчи пĕрремĕш патшалăх доку-
ментне – çурални çинчен калакан сви-
детельствăсене панă, çемье пурнăçĕн-
че килĕшÿ, телей, сывлăх суннă.

Энциклопеди 
=инчен

Район энциклопедине хатĕрлесе пи-
чете парас тĕлĕшпе юлашки çулсенче 
чылай ĕç тунă. Материалсем пухас ĕçе 
район общественноçне анлăн явăçтар-
нă. Культура, вĕрентÿ, влаç органĕсен 
ĕçченĕсем, ветерансен организаций-
ĕсен хастарĕсем, таврапĕлÿçĕсем пуçа-
рулăхпа палăрнă. Уйрăм çынсем те ая-
кра тăман.

Район администрацийĕн культура пай-
ĕн ертÿçи Любовь Рыжкова каланă тăрăх, 
энциклопеди хатĕрлес ĕçсем вĕçленсе 
пыраççĕ. Халĕ Чăваш кĕнеке издатель-
ствинче уйрăм статьясене тишкереççĕ, 
тÿрлетÿсем кĕртеççĕ. Апла пулин те Лю-
бовь Александровна ентешсене тепĕр 
хут чĕнсе калать, энциклопедие кĕртме 
тивĕçлĕ кандидатурăсем пулсан хальте-
рех вĕсем пирки пĕлтерме ыйтать. Ма-
териалсене Муркаша Тĕп библиотекăна 
илсе пымалла (Красная пл., 5).

Хамăр инф.

Касса техники 
кирл.

Кăçалхи июлĕн 1-мĕшĕнче тĕрĕслевпе 
касса техникипе усă курассин çĕнĕ йĕрки 
çине куçассин виççĕмĕш тапхăрĕ вĕçле-
нет. Касса техникине туянассине юлашки 
куна хăварма кирлĕ мар. Çавна палăрт-
са хăварасшăн. Уйрăм предпринима-
тель тĕрĕслевпе касса техникине июлĕн 
1-мĕшĕччен регистрацилет пулсан, унăн 
кашни касса аппарачĕшĕн 18 пин тенкĕ 
налук вычечĕ илме право пулать.

Онлайн-касса çине куçассипе актуаллă 
пĕтĕм информацие РФ Налук службин 
официаллă сайтĕнче вырнаçтарнă.

Касса аппаратне налук службин сай-
тĕнче уйрăм предпринимателĕн харпăр 
хăйĕн кабинетĕнче е налук инспекций-
ĕнче регистрацилеме пулать. Адресĕ: 
Çĕмĕрле хули, Октябрьская урам, 20 а 
çурт. 

Отпуска _ 
парёмсемс.р

Отпуск тапхăрĕ çитсе килнĕ май, налук-
сем енĕпе парăм пурри-çуккипе маларах 
интересленсе пăхма сĕнетпĕр. Кун пекки-
сене Раççей тулашне тухса кайма чарма 
пултараççĕ.

Çавна шута илсе 2019 çулхи июль – сен-
тябрь уйăхĕсенче налук служби «В отпуск 
– без долгов» акци ирттерет. Çав тапхăрта 
налук тÿлекенсем хăйсен парăм пуррипе 
çуккине тĕрĕслеме, кунпа пĕрлех налук 
службин электрон сервисĕсемпе усă ку-
расси пирки тĕрлĕ ыйту çине хурав илме 
пултараççĕ.

Парăмпа çыхăннă тĕрлĕ ыйтăва татса 
пама налук инспекцине пымалла е налук 
тÿлекен уйрăм çыннăн харпăр хăй каби-
нечĕн электрон сервисĕ урлă заявлени 
ярса памалла. Ыйтса пĕлмелли телефон: 
8(83536) 2-36-55.

С. БЕЛОВА,
налук инспекцийĕн пуçлăхĕн çумĕ.
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Аннене: «вёр=ё ачине» аса илсе
Пирĕн анне çĕре кĕни чылай 

ĕнтĕ. Вăл 1991 çулта сарăмсăр 
вилсе кайрĕ. Вăл пурăннă чухне 
унран пĕтĕмпех тĕпчесе пĕлсе 
юлман, халĕ ав, çулсем кай-
нăçемĕн, атте-анне, несĕлсем 
пирки ытларах та ытларах пĕлес 
килет. Анчах ыйтма вĕсем çук. 
Аннен ăрăвĕ – «вăрçă ачисен» 
ăрăвĕ. Çакна лайăх пĕлнĕ эпир. 
Халĕ вара мĕн пĕлменнине йăл-
тах архивсенче шыратăп.  

Манăн анне Матрена Да-
выдовна Петрова 1927 çулхи 
апрелĕн 5-мĕшĕнче Кĕртекасси 
ялĕнче çуралнă. Вăл вăхăтри 
чылай ача пекех, вăл та 7 çул 
вĕренмелли шкул кăна пĕтернĕ. 
Лайăх вĕреннĕ  – «4» тата «5» 
паллăсемпе. Унăн пĕлÿ табель-
не эпĕ те курнă.

Хĕр ачан малалла вĕренес 
шухăш пулнă, анчах Тăван çĕр-
шывăн Аслă вăрçи пуçланни чăр-
мав кÿнĕ. Аннен пиччĕшне Ана-
ние 1942 çулхи майăн 2-мĕшĕнче 
вăрçа илсе кайнă. Çав çулах, 
Ржев патĕнчи çапăçура, августăн 

1-мĕшĕнче вăл пуç хунă. Çапла 
манăн анне ашшĕпе амăшĕшĕн, 
1883 çулта çуралнă Давид Ива-
новпа 1888 çулта çуралнă Анна 
Максимовăшăн,  тĕп тĕрев пулса 
тăрать. Çемьене патша вăхăтĕн-
че арçын ачасемшĕн панă пай 
çĕрĕ çинче, пурĕ 3 гектар çин-
че, ĕçлемелле пулнă. Вăтам 
хресченĕн çемйинчи пĕртен-пĕр 
лашине те фронта илсе кайнă. 
Матрена çав çĕр çинче вăкăрсем-
пе е алă вăйĕпе суха тунă, акнă, 
тухăç пухса илнĕ, унăн пысăк 
пайне фронта ăсатнă. 

Хĕлле вара, вăрçă пынă çул-
сенче, анне хăйĕн юлташ хĕрĕпе 
Нина Николаевăпа пĕрле (унăн 
ашшĕ-амăшне раскулачить 
тунăран, питĕ начар пурăннă) 
Çĕмĕрле тата Пăрачкав тăрăх-
не вăрман касма кайнă. Шарт-
лама сивĕ те, çил-тăманĕ те, ĕç 
пĕлтерĕшĕ çав тери пысăк пул-
нăран, нимĕн чухлĕ те хăратман 
хĕр ачасене. Пĕтĕмпех тÿссе 
ирттернĕ, чăтнă. Манăн анне 
юлташне çимеллипе те пулăш-

ма тăрăшнă.  
Çакăн пек иртнĕ вăрçă 

вăхăтĕнчи яшлăхĕ.
Вăрçă хыççăнхи çулсенчех 

манăн анне аппăшĕн хĕрне 
Валентинăна пăхса пулăшнă. 
Пĕр-пĕринпе туслашсах кайнă 
вĕсем. Çапла пĕрре Йÿçкасси 
пуххине кайсан аннене вăрла-
са кайнă. Кун пирки таврари 
çынсем чарăнми макăракан Ва-
ляран пĕлнĕ. Анчах Матренăн 
ашшĕ ку ĕç-пуç пирки малтанах 
калаçса татăлнă иккен. Çапла 
Матрена тата Çĕнĕ Матьăкри 
Маврикий çемье çавăрнă...

1954 çулта пирĕн çемье 
Çĕмĕрле районне пурăнма куç-
са кайнă. Çемье пысăк пулнă, 
çăмăл пулман. 

Анне чылай çул дояркăра 
ĕçлерĕ. 1977 çулта вăл «РСФСР 
ял хуçалăхĕн социализмла 
ăмăртăвĕн отличникĕ» пулса тăчĕ. 
Унччен вара виçĕ хутчен «Ударник 
коммунистического труда пятилет-
ки» паллăна илме тивĕçрĕ. «Хи-
сеп палли» орденĕ, Амăшлăх ик-

кĕмĕш степень медалĕ тата ытти 
награда нумай унăн. 

Вăл пирĕнтен уйрăлса  кай-
нăрапа 26 çул çитрĕ пулин те, 
хастар ĕçшĕн ăна парнеленĕ 
сĕтел çине лартмалли сехет 
паян кун та вăхăта тĕрĕс кăтар-
тать, кашни минутрах анне çутă 
сăнарне куç умне кăларать.

А. ПЕТРОВА.
Кстово хули.

Паян _ Астёвёмпа хурлёх кун.

+ар мухтав.н хули
Ак каллех хурланса эп тăратăп
Полунино масарĕ çинче.
Аттепе шăппăн çеç калаçатăп,
Пуçне хунă вăл Ржев хирĕнче...
Тăван çĕршывăн Аслă вăрçи 74 çул каялла 

шăпланнă пулин те, унăн сасси паян та илтĕ-
нет-ха. Вăрçă ачисемшĕн халĕ те юнлă, хаяр 
çапăçусем чарăнман. Аслă Çĕнтерÿ уявне 
тата Астăвăмпа хурлăх кунне эпĕ çулсеренех 
хумханса кĕтсе илетĕп. Мана уйрăмах Тверь 
облаçĕнчи Ржев хулишĕн тата хуларан тăватă 
çухрăмра вырнаçнă Полунино ялĕшĕн пынă 
юнлă çапăçусен вырăнĕсенче нумай çул ирт-
сен пулса курни чун-чĕрене хускатать. 

Официаллă кăтартусене ĕненес пулсан, 
1942 çулхи августпа сентябрь уйăхĕсенче 
Полунино патĕнче пĕр чарăнмасăр пынă 
хаяр çапăçусенче пирĕн çарăн 10 пине яхăн 
салтакĕпе офицерĕ пуç хунă. Çав тапхăрта 
пĕрвĕçĕм çумăрлă çанталăк пулнăран, пĕтĕм 
вăрçă хирĕ пылчăклă те тăмлă шурлăх пулса 
тăнă. Пылчăкра танксем малалла каяйманни 
те пĕрре мар пулнă.

Çапăçу хирĕнчи окопсемпе блиндажсен вы-
рăнĕсен тата снаряд-бомба шăтăкĕсен хĕрри-
семпе вăхăтсăр пуç хунă пиншер салтак вырт-
нă. Вĕсенчен чылайăшĕ танк гусеници айне те 
пулнă. Çĕрĕн-кунĕн çапăçу пынă май, вилнĕ 
салтаксемпе офицерсене пуçтарса тирпейле-
се пытарма майĕ те пулман. Таврара ырă мар 
шăршă тăнă...

Полунино ялĕнче çĕршыв ирĕклĕхне хÿтĕле-
се паттăррăн пуç хунисене асăнса лартнă 
палăк пур. Унти плитасем çине пуç хунă кашни 
салтакпа офицер ятне тирпейлĕ çырса хунă. 
Анчах та вĕсем, тĕрĕссипе каласан, ял çы-
вăхĕнчи хирти тăванла масар çинче (эсир сăн 
ÿкерчĕкре куракан хĕрес  таврашĕнче) кан-
лĕх тупнă. Манăн атте Филипп Тимофеевич та 
çав хаяр çапăçусенчен пĕринче ĕмĕрлĕхех куç 
хупнă.

Тăван çĕршывăн историне пулас ăрусем 

валли упраса хăварас шутпа юлашки çулсен-
че тĕрлĕ çĕрте шырав отрячĕсем йĕркеленсе 
пысăк ĕç туса ирттереççĕ. Çапла вара Иван 
Яковлев ячĕллĕ Чăваш патшалăх педагогика 
университечĕн «Астăвăм» шырав ушкăнĕ те 
Ржев тăрăхĕнче пулса 14 хĕрлĕ армеец вил-
лине чавса кăларнă, вуншар çултан вĕсем 
пирки килĕсене хыпар çитернĕ.

Нимĕç фашисчĕсем Ржев хулине 1941 çул-
хи октябрĕн 14-мĕшĕнче тытса илсе Мускав 
патне çывхарнă. «Каялла чакма тек çул çук, 
хыçалта – Мускав», – чĕнÿ тăшмана çакăнта 
чарса лартнă. Тĕплĕ хатĕрленсе контрнасту-
пление тухсан, фашистсене 200 километр 

анăçалла хăваласа кайсан, пирĕн салтаксем  
умне каллех Ржев тухнă. Хăйсем тыткăна илнĕ 
хулара тăшман çирĕп хÿтĕлев линийĕ йĕрке-
ленĕ. Атăл çинчи çак пысăк мар хулашăн 15 
уйăх  хаяр та юнлă çапăçусем пынă. Вĕсенче 
пирĕн çарсем çеç 1324823 салтакпа офицера 
çухатнă. 

Ржев Атăл юханшывĕн икĕ енĕпе выр-
наçнăран тата чукун çулпа автомобиль çулĕсен 
хĕресленĕвĕнче пулнăран, Гитлер çак хулана 
Мускав çине çĕнĕрен тапăнма хатĕрленме 
питĕ меллĕ плацдарм тесе шутланă.

Пирĕн çарсем Ржев хулине 1943 çулхи 
пуш уйăхĕн 3-мĕшĕнче ирĕке кăларнă. Ан-
чах та фашистсем каялла чакнă чух хулан 
пысăк пайне çĕрпе танлаштарнă, Атăл урлă 
пулнă кĕпере те ишсе хăварнă. Халĕ çакă 
вăл историе юлнă пулăм ĕнтĕ. Паян Атăл 
хĕрринче çĕнĕ Ржев илемлĕн курăнса ла-
рать. Кунта нумай заводпа фабрика ĕçлет. 
Ржев таврашне туристсем нумай килсе 
çÿреççĕ, хаяр çапăçусем пулнă вырăнсемпе 
паллашаççĕ. 

2007 çулта Ржев хулине «Çар мухтавĕн 
хули» ят панине эпĕ ырлатăп кăна.

Ржев патĕнчи çапăçусене совет писа-
телĕсемпе поэчĕсем те йышлăн хутшăннă. 
Хăйсен кĕнекисемпе очеркĕсенче, сăввисемпе 
калавĕсенче вĕсем кунти çапăçусен чăнлăхне 
ÿкерсе хăварнă. Акă Александр Твардовский 
поэтăн сăввине ниепле те хумханмасăр вула-
ма çук:

...Я убит подо Ржевом, 
В безымянном болоте...
Вăхăт хăвăрт иртет. 1943 çулхи çуркунне 

вара Ржев хулин историйĕнче питĕ паллă вы-
рăн йышăнать: тăшмана кунтан тĕппипех хăва-
ласа кăларма май килнĕ. Çамрăк ăрăва та ун 
çинчен тĕрĕссинех пĕлтерсе тăрасчĕ. 

Г. ОСИПОВ, 
саппасри гварди сержант.

Шомик ялĕ.

Редакци почтинчен

П.рле .=леме те: савёнма та аван
Илемлĕ вырăнта вырнаçнă Ярапайкасси ялĕ. Ял çумĕпе ас-

фальт сарнă çул иртет. Ял варринче – вак чул сарнă çул, илемлĕ 
пĕве пур.

Ку тăрăхра пурăнакансем пĕрлехи мероприятисене те 
савăнăçлă та илемлĕ ирттереççĕ. Акă нумаях пулмасть Çимĕк 
уявне пĕрле пуçтарăнтăмăр. Сĕтел тулли апат-çимĕç хатĕрленĕ. 
Кĕрекере вара – сумлă ватăсем, ветерансем. Яш-кĕрĕм, ачи-пă-
чи те йышлă пухăнчĕ уява.

Уява пухăннисене депутатсен район Пухăвĕн депутачĕ                       
А. Скворцова, ял тăрăхĕн пуçлăхĕ Г. Жуков саламларĕç, ыр-
лăх-сывлăх сунчĕç. Кунсăр пуçне вырăнти пуçлăх пултаруллă та 
хисеплĕ ĕçченсене ял тăрăх администрацийĕ ячĕпе Тав хучĕсем 
парса чысларĕ.

Малтанах шурчасем ял халăхне хăйсен илемлĕ сассисемпе 
савăнтарчĕç. С. Дмитриев, А. Дмитриев, Л. Пигачева юрланă 
юрăсене пурте тăвăллăн алă çупса йышăнчĕç. Маттур, нимĕн те 

калаймăн.
Ярапайкасси шкулĕнче вĕренекен ташă ăстисене те сцена çин-

че курма хавас пулчĕ. «Акуча» пултарулăх ушкăнĕн юрăçисем 
те пухăннисене хăйсен пултарулăхĕпе тыткăна илчĕç. Уйрăмах             
А. Смелов юррисене итлеме кăмăллă пулчĕ. Хам та чăтса ларай-
марăм, ярапайкассисем çинчен сăвă, илемлĕ юрă шăрантартăм.

Çавăн пек чаплă уяв йĕркелеме пултарнăшăн ял старостине 
Ю. Герасимова, культура ĕçченне Ф. Паргеевăна, В. Андреевăна 
тав сăмахĕ калас килет. Пĕрле ĕçлеме те, савăнма та аван çав.

Хамăн сăмахăма вара манăн ял халăхне халалланă сăвă йĕр-
кисемпе вĕçлес килет:

Çирĕп сывлăх та хастарлăх,
Ĕмĕр иксĕлми телей,
Юратупала сипетлĕх
Пулччăр сирĕншĕн ялан.

К. ПОТЯНОВА.

+у кун.сенче

Шывра 
асёрхануллё
пулёр

 Ăшă  кунсем  пуçлансанах нумайăшĕ 
шыв хĕрне туртăнма пуçлать. Шел  
пулин те, пĕвесемпе   юханшывсем, 
илемĕпе тыткăнланипе пĕрлех,  этем  
умне  час-часах хăрушлăх та кăларса 
тăратаççĕ. Мĕн тумалла çу кунĕсем ин-
кек-синкексĕр, савăнăçлă кăна иртчĕр 
тесен? Çакăн çинчен тата ытти ыйту 
çине хурав пама Республикăри  ме-
дицина профилактикин, сиплев физ-
культурипе спорт медицинин центрĕн  
врачне Елена Егоровăна  ыйтрăмăр.

– Елена Михайловна, ытларах мĕн-
ле сăлтавсем инкек патне илсе çите-
реççĕ?

  – Çынсем  путса вилнĕ сăлтавсене 
тишкернĕ май, ытларах чухне нумайăшĕ 
ятарлă  мар  вырăнта  шыва  кĕни, шывра 
ишме пĕлменни, çын хăйĕн   вăй-халне  
тĕрĕс  хакламанни   инкек  патне  илсе  
çитернине тупса  палăртнă. Тата  уйрăмах   
çакна  палăртса   хăвармалла, аслисем  
ытларах  ÿсĕр пулнипе шывра  путаççĕ. 
2018-мĕш  çулта путса  вилнĕ 17  çынтан 
12-шĕ ÿсĕр пулнă. Путса  вилекенсем  
хушшинче  нумайăшĕ  арçынсем.

    Ачасем вара аслисем çителĕклĕ 
асăрхаса тăманран инкеке лекеççĕ.

  –  Çынсем  нумайăшĕ ишме пĕлет-
пĕр тесе çырантан инçе ишсе каяççĕ.  
Путса вилекенсем хушшинче ишме 
пĕлекенсем пур-и?

  –  Шел пулин те,  ишме пĕлекенсем  
хушшинче те  инкеке  çакланакансем  чы-
лай. Хăшĕ-пĕри,  ыттисенчен  хытăрах  
тата  инçерех   ишме пултарнине  ĕнен-
терес  тĕллевпе,  аякка ишсе каять, 
тарăнрах чăмать. Кун  пек  хăтланусемпе  
вĕсем хăйсен умĕнче те, юлташĕсемшĕн  
те хăрушлăх кăларса тăратаççĕ. Çавăнпа 
та пурин те шыв çинче хăрушсăрлăх пра-
вилисене пăхăнмалла, тимлĕхе  çухатма 
юрамасть.

– Елена Михайловна,  шыва  кĕмел-
ли  йĕркене тепĕр хутчен пăхса тухни 
те вырăнлă пулĕ,  хăрушсăрлăх прави-
лисене асăнса хăварăр-ха.

   Яланах асра тытмалла: пĕлекен çĕр-
те, юракан вырăнта çеç шыва кĕмелле.

Лайăх  пĕлмен тата  шыва  кĕме юра-
ман вырăнсенче  шыв айĕнче туратсем, 
тунката, шĕвĕр чулсем, çĕмрĕк кĕлен-
чесем  пулма пултараççĕ, вĕсем çине 
тăрăнни  пурнăçшăн питĕ хăрушă. 

   Пĕччен шыва кĕмелле мар тата  инçе-
те  те ишсе каймалла  мар. Инкек сиксе 
тухсан, юнашар  пулăшу паракан никам 
та пулмĕ. Чикке палăртса  карнă  пал-
лăсем  урлă та  ишсе  каçма юрамасть.

    Ăшă  та  çилсĕр тÿлеклĕ  çанталăкра  
ирхи 8 сехетпе 10 сехетчен, каçхине 5-пе 7 
сехетчен  кăна  шыва  кĕме тăрăшмалла.

   Салтăннă   хыççăнах чупса пырса 
шыва  чăммалла мар. Малтан  шыва  
майĕпен кĕрсе тăрса кĕлеткене  шыва  
пĕчĕккĕн хăнăхтармалла. Çапла  орга-
низм  сивĕ  шыва  ерипен  хăнăхса   пы-
рать, шăнăр туртас инкек те сахалланать.

  Шывра алхасмалла мар. Пĕрне-пĕри  
ураран   туртса  сĕтĕрни, çурăмран, хул-
пуççирен шыва тĕртни час-часах инкек 
патне илсе пырать. Кун пек чухне ăнсăр-
тран шыв çыннăн тип пырне кайма пулта-
рать. Çын вара сывлайми пулса, тăн çухат-
са шыв хĕрринчех путса вилме пултарать.

  Автомобиль камерисемпе, вĕрсе 
хăпартнă хатĕрсемпе е матрацсемпе  ая-
ккалла  ишсе  кайни те час-часах хăруш-
лăх патне илсе çитерет.

   Шывра 15 – 20 минутран ытла пул-
малла мар. Нумай  вăхăт  шывра  пулсан,  
çын  шăнса каять.  Шăннине пула  шăнăр 
туртса лартас, чирлес  хăрушлăх тухса 
тăрать.

  Тата çакна та астумалла, ĕçлесе тар-
ланă хыççăн та тÿрех шыва кĕме юра-
масть.  Малтан кăштах канмалла, тарла-
нине ирттерсе ямалла. 

  Žсĕрле вара  шыва пачах та кĕмелле 
мар.
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Атапай ялĕнчи пĕр хĕрарăма РФ 
Уголовлă кодексĕн 157 статйин 1 пай-
ĕнче пăхса хунă преступлени тунăшăн 
(алимент тÿлеменшĕн) Муркаш район 
сучĕн кăçалхи февральти йышăнăвĕпе 
5 уйăх ирĕкрен хăтарма наказани 
çирĕплетнĕ. РФ Уголовлă кодексĕн 
73 статйине шута илсе, наказание ус-
ловлă майпа 1 çуллăх тĕрĕслев срокĕ 
çирĕплетсе палăртнă.

Çапла хĕрарăмăн приговор вăя 
кĕнĕренпе палăртнă кунсенче ĕç пур-
нăçлакан угловлă инспекцие кайса 
тăмалла тата ытти хăш-пĕр чикĕлеве 
пăхăнса пурăнмалла пулнă. Хĕрарăма 
çак йĕркепе паллаштарнă. Наказание 
пурнăçлаканскер, инспекцие учета 
тăма килсен йĕркене тÿрĕ кăмăлпа 
пăхăнассине çирĕплетсе  алă пуснă.

Анчах саккун ыйтнине пĕлмĕш пул-

нă тейĕн: инспекцие регистрациленме 
çÿремен. Инспекци специалисчĕсем 
хĕрарăма регистрациленме çÿременни 
наказание  пурнăçламаннипе танлаш-
нине виçĕ хутчен те çырса пĕлтернĕ. 
Анчах хĕрарăм кун çине те алă сулнă.

Çапла апрельте хĕрарăма тĕрĕслев 
срокне Муркаш район сучĕ тепĕр уйăха 
тăсма йышăну тăвать. Каллех усси пул-
масть. Хĕрарăм инспекцие апрель – май 
уйăхĕсенче те пымасть. Судпа палăртнă 
тивĕçрен те, нарколог врач патне сипле-
ве çÿрессинчен те пăрăнать.

Уголовлă инспекци район судне 
хĕрарăмăн наказанине улăштарма 
ыйтса представленипе тухать. Район 
прокурорĕн çумĕ те инспекцин ыйтăв-
не тивĕçтерме ыйтать.

Хĕрарăм вара суд ларăвĕнче ин-
спекцине упăшки хĕненĕрен тата 

çул укçи пулманран кайманнине  ăн-
лантарса парать. Суд çак сăлтавсем 
шута илмелли сăлтавсем пулманнине 
палăртать. Çав вăхăтрах хĕрарăм эрех 
ĕçсе çÿрени наказание палăртнă чухне 
витĕм кÿрекен сăлтав пулса тăрать.

Суд ĕçри пур лару-тăрăва шута 
илсе, РФ Уголовлă кодексĕн 58 статй-
ин 1 пайĕнчи «а» пункчĕпе  килĕшÿл-
лĕн, хĕрарăма 5 уйăхлăха поселени 
колонине яма йышăну тăвать.

Ĕç тăвакан уголовлă инспекцине ре-
гистрациленме çÿременрен çирĕпрех 
наказани «ĕçлесе илнĕ» тĕслĕх район-
та çулсеренех пулать. Çакă наказани 
пурнăçлакансем айăплава пурнăçлас-
си çине ытла та çăмăлттайла пăхнипе 
çыхăннă.

Чăваш Республикинчи Муркаш 
район сучĕн пресс-служби.

Х.рарёма колоние яма йышённё
Район суд.нчен

Объявления

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

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

ДЕННЫЙ ЗАБОЙ? ДОРОГО? Тел? 8-961-345-77-89?     13-33? 

Куплю коров: бычков: телок: молочных те-
лят: баранов? Тел? 8-905-341-69-25?   6-10?

* * *
КУПЛЮ БЫЧКОВ от месяца до 600 кг? КОРОВ? ТЕЛОК? 

ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ? Тел? 8-937-952-33-80?   4-5?
* * *

КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ от месяца на от-
корм? ДОРОГО? Тел? 8-937-391-23-33?           4-5?

* * *
,не: вёкёр: пёру: сурёх  туянатпёр? 
Тел? 8-905-343-60-63?                                                    6-10?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК до 800 кг: ВЫ-

НУЖДЕННЫЙ УБОЙ? Тел? 8-927-851-27-77?  3-10?
* * *

Куплю ягоды? Любые? 
Тел? 8-967-795-88-69?                                                       3-5?

* * *
Продаю картофель по цене 2 руб? 50 коп? за 1 кг? 
Тел? 8-961-338-21-08?

* * *
Продаем бычков (молодняк)? Доставка? 
Тел? 8-987-126-30-07?                                                      1-15?

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Николаевой Алиной Пименовной, почтовый адрес: 
429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Моргауши, ул.Чапаева, 59, адрес 
электронной почты: mgbti@mail.ru, тел. 8(83541)62015, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №23842, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
21:17:220601:36, расположенного по адресу: Чувашская Республика , р-н Моргаушский, с/
пос. Чуманкасинское, садоводческое товарищество «Дубрава», уч-к 36, номер кадастро-
вого квартала 21:17:220601.

Заказчиком кадастровых работ является: Яковлева Елена Алексеевна, почтовый 
адрес: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Кирова, д.14, кв.43, тел.89053406135.

 Собрание по поводу согласования границы  состоится по адресу: Чувашская Респу-
блика, р-н Моргаушский, с/пос. Чуманкасинское, садоводческое товарищество «Дубра-
ва», уч-к 36 22 июля 2019г 10 часов 00мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Моргауши, ул.Чапаева, 59.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.06.2019г. по 22.07.2019г, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на с  22.06.2019 г. по 22.07.2019г  по адресу: 429530, Чувашская Республика, Моргаушский 
район, с.Моргауши, ул.Чапаева, 59.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером   21:17:220601:38, 
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Моргаушский, с/пос. Чуманкасинское, 
садоводческое товарищество «Дубрава», уч-к 38; земельный участок с кадастровым 
номером   21:17:220601:45, Чувашская Республика - Чувашия, р-н Моргаушский, с/пос. 
Чуманкасинское, садоводческое товарищество «Дубрава», уч-к 45; земельный участок 
с кадастровым номером   21:17:220601:34, Чувашская Республика - Чувашия, р-н 
Моргаушский, с/пос. Чуманкасинское, садоводческое товарищество «Дубрава», уч-к 34.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 21:17:072501:1, о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком  проекта межевания является: Масловская Зоя Ананьевна, прожива-
ющая по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. 139 Стрелковой дивизии, 
д.8, кв.9.

 Проект межевания земельного участка подготовлен  кадастровым инженером  
Павловым Павлом Андрияновичем в составе юридического лица ООО «БТИ», но-
мер квалификационного аттестата 21-15-6, являющейся членом СРО АКИ «Повол-
жья» №0951 от 19.08.2016.  Почтовый адрес: 429530, Чувашская Республика, Мор-
гаушский 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 место-
положения: Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, Кадикасинское 
сельское поселение.

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

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания отно-
сительно размера и местоположения границ 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 (Управле-
ние  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Чувашской Республике).

3) Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул.Московская, д.37 (филиале 
ФГБУ «ФКП Ростеестра» по Чувашской Республике-Чувашии).

Ноябрь пу=ламёш.нче пёруламалли х.рл. 
тынашки: январь пу=ламёш.нче пёруламалли 
х.рл. .не: февральте 3-м.ш пёруламалли с.тл. 
хура-шурё .не сутатёп? Тел? 8-919-654-63-17?

* * *
Требуются разнорабочие на уборку сена: также 

тракторист в Нижегородскую область? Тел? 8-908-
728-54-73?                                                                        1-3?

* * *
Ёратлё сумалли качакасем  (т.рл. т.сл.) сутат-

пёр? Тел? 8-903-379-06-23?
* * *

П.рре пёруланё шурё-хура т.сл. сумалли .не су-
татёп? Тел? 8-927-846-73-91?

* * *
Электропастух для частных и коллективных хо-

зяйств: на любую площадь? Тел? 8-961-347-21-40?

Тав сёмах.
Шупуç ялĕнче çуралса ÿснĕ Алексей Владиславович 

Павлова юлашки çула ăсатма пулăшнăшăн, нимĕнпе 
виçейми йывăр хуйха пирĕнпе пĕрле пайланăшăн 
Алексейпа пĕрле вĕреннисене, тус-юлташĕсене, 
пĕтĕм тăван-хурăнташа, ял-йыша, унпа сывпуллашма 
килнĕ мĕнпур çынна чĕререн тав тăватпăр.

Амăшĕ, мăшăрĕ, ачисем.

Спорт

Июнĕн 20-мĕшĕнче Сы-
пай ялне районти шкулсен 
çумĕнчи лагерьсене çÿре-
кенсем пухăнчĕç. Сыпай 
шкулĕн коллективĕ тăрăш-
нипе кунти спорт площад-
кинче Муркаш районĕн 
«Çулла кубокне» çĕнсе 
илессишĕн мини-футбол 
турнирне ирттертĕмĕр.

Вăйăсене хутшăнма «Сы-
влăх» спорт шкулĕн икĕ ко-
манди, Мăн Сĕнтĕр, Шурча 
шкулĕсен командисем кил-
се çитрĕç. Паллах, Сыпай 
шкулĕн команди те турнира 
хутшăнчĕ.

Турнира хутшăнакансене 
саламласа район админи-
страцийĕн  спортпа физ-
культура секторĕн ертÿçи 
И. Гурьев, Ярапайкасси ял 
тăрăхĕн пуçлăхĕ Г. Жуков, 
районти «Сывлăх» спорт 
шкулĕн директорĕ А. Кули-
ков пурне те ăнăçу сунчĕç, 
çу кунĕсене малашне те 

çапла усăллă ирттерме сĕн-
се каларĕç.

Мини-футбол турнирĕ пи-
тĕ хĕрÿ иртрĕ. 

Вăйăсен пĕтĕмлетĕвĕпе 
1-мĕш вырăна Шурча шкулĕн 

команди тухрĕ, 2-мĕш вырă-
на Сыпай шкулĕн команди, 
3-мĕшне – Сывлăх шкулĕн 
пĕрремĕш команди çĕнсе 
илчĕç.

Турнир пурне те хавас 

кăмăл парнелерĕ, ачасене 
спортра çитĕнÿсем патне 
ăнтăлма хавхалантарчĕ.

М. НИКОЛАЕВ,
Сыпайри тĕп шкул 

директорĕ.

Официаллё

Хушма суйлавсем 
ирте==.

Депутатсен Муркаш район Пухăвĕн 2019 çулхи 
июнĕн 18-мĕшĕнчи С-39/5 йышăнăвĕпе пĕр ман-
датлă 11-мĕш номерлĕ Москакасси суйлав округĕпе 
депутатсен Муркаш район Пухăвĕн депутатне суй-
лассипе хушма суйлав ирттерме йышăннă. Суйлав 
кунне кăçалхи сентябрĕн 8-мĕшне палăртнă.

***
Çав кунах, сентябрĕн 8-мĕшĕнче, пĕр мандатлă 

3-мĕш номерлĕ Тăмлай суйлав округĕпе те депутат-
сен Ярапайкасси ял тăрăхĕнчи Пухăвĕн депутатне 
суйлассипе хушма суйлав иртет. Кун пирки кала-
кан С-56/1 номерлĕ йышăнăва 2019 çулхи июнĕн 
18-мĕшĕнче депутатсен Ярапайкасси ял тăрăхĕнчи 
Пухăвĕ тунă.

Хамăр инф.

Объявления

«+улла кубок.» _ Шурча шкул.нче

mailto:mgbti@mail.ru
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
[16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти [16+]
9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15, 4.10 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.20 «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 «Познер» [16+]
0.30  Т/с  «Эти глаза напро-
тив» [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 «Утро России» 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести [16+]
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»  
[12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 
[12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов» [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 
– Чăваш ен 
09.25 Вести. Интервью. 
Премьера (чув)
9.40-09.55 «Сельская 
жизнь»  (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, 3.35 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, 
0.00 «Сегодня» [16+]
10.20 Боевик «Морские 
дьяволы» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+]
14.00, 1.25  «Место встречи» 
[16+]
16.25 «Следствие вели…» 
[16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
0.15 «Поздняков» [16+]
0.25 Т/с «Бессонница» [16+]
3.05 «Подозреваются все» 
[16+]

НТРК
05.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
05.30  «Чувашия многоли-
кая». Фестиваль националь-
ных костюмов (6+)
07.30  «Ĕмĕр пĕрле 
пурнар-и?». Владимир 
Леонтьевăн пултарулăх каçĕ 
(12+) 
10.30  «Иксĕлми çăл-
куçсем». Радиоконкурс 
гала-концерчĕ (12+) 
14.00  «Акатуй - 2019». Пря-
мая трансляция с Красной 
площади г. Чебоксары
16.00  «Янра, чăваш юрри!». 
Шоу-концерт (16+) 
18.00   Прямая трансляция 
праздничных мероприя-
тий с Красной площади г. 
Чебоксары
22.30  «Сана савса 
юрлатпăр, тăван хуламăр 
Шупашкар!» Чăваш пат-
шалăх академи юрăпа ташă 
ансамблĕ (12+) 
00.30  «Хырăм тытса 
кулар-ха». Кулăшпа сатира 
театрĕ (12+)

 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 9.25 «Доброе утро» 
[16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти [16+]
9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15, 4.10 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50, 1.30 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 
[16+]
23.30 Т/с «Эти глаза напро-
тив»  [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. Соловье-
вым» [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов» [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 
– Вести – Чăваш ен
09.25-09.55 Утренний гость. 
Премьера (чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 
17.00-17.25, 20.45-21.00 
Местное время. Вести – 
Чувашия

 «НТВ»
5.10, 3.40 Т/с «Адвокат» [16+]
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, 
0.00  «Сегодня» [16+]
10.20 Боевик «Морские 
дьяволы» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 2.05 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «Следствие вели…» 
[16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
0.10  «Крутая история» [12+]
1.05 Т/с «Бессонница» [16+]

НТРК
05.00  «Янра, чăваш юрри!». 
Шоу-концерт (16+) 
07.00,  08.00  «Ир пулсан» 
09.00,  13.20,  18.30  «Респу-
блика в деталях» (6+) 
09.30  «Самана» (12+) 
10.30  «Хочу, могу, знаю» 
(12+) 
11.00  «Рехаб»  Шоу (16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм (16+) 
13.00,  15.00,  19.00    «Ре-
спублика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
13.05  «Маша и медведь» 
(6+)
14.00,  16.00,  20.00,  23.00    
«Республика». Информа-
ционная программа (12+)
14.05  «Чуваши с сибирским 
характером» (12+)
15.05  «История водолазного 
дела». Документальный 
фильм (16+) 
16.05  «Научные сенсации». 
Документальный фильм 
(12+) 
17.00  «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
17.30  «Орлова и Алек-
сандров». Многосерийный 
фильм (16+) 
19.30,  23.30  «Ылтăн çÿпçе-
рен» (12+) 
20.30  «Цифровой код» (12+) 
21.00  «Законодатели» (12+) 
21.30  «В красном море». До-
кументальный фильм (16+) 
22.30  «Один день с профес-
сионалом» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 9.25 «Доброе утро» 
[16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти [16+]
9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15, 4.10 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50, 1.30 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 
[16+]
23.30 «Эти глаза напротив» 
[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 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 «Шаповалов» [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 Мест-
ное время. Вести – Чувашия. 
Утро.
09.00 Местное время. Вести – 
Вести – Чăваш ен
09.25 «Вспомни, солдат» (чув) 
[6+]
9.40-09.55 «Из нашего 
фонда». Из нашего наследия 
(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, 3.35 Т/с «Адвокат» [16+]
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, 0.00 
«Сегодня» [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 1.55 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «Следствие вели…» 
[16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
0.10  «Мировая закулиса». 
Фильм Вадима Глускера [16+]
1.00 Т/с «Бессонница» [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». Ин-
формационная 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  «Законодатели» (12+) 
10.00  «Просторы творчества» 
(12+) 
10.30  «Маша и медведь» (6+)
11.00  «Рехаб»  Шоу (16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм (16+) 
14.05  «Отсюда к родному 
дому» (12+)
15.05  «История водолазного 
дела». Документальный 
фильм (16+) 
16.05  «Научные сенсации». 
Документальный фильм (12+) 
17.00  «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
17.30  «Орлова и Алексан-
дров». Многосерийный фильм 
(16+) 
19.30,  23.30  «Туслăх йывăçĕ» 
(12+) 
20.30  «Сделано в Чувашии» 
(12+) 
20.40  «Малалла-ха пурнăç, 
малалла!». СССР халăх 
артистки Вера Кузьмина 95 
çулта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 9.25 «Доброе утро» 
[16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти [16+]
9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15, 4.10 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50, 1.30 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 
[16+]
23.30 Т/с «Эти глаза напро-
тив» [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. Соловье-
вым» [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов» [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 – Чу-
вашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести 
– Чăваш ен
9.25-9.55 «Мир искусства». 
Чувашский ансамбль песни и 
танца в Стране Басков (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, 3.30 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
08.10 «Мальцева» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» [16+]
10.20 Боевик «Морские дья-
волы» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 1.45 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «Следствие вели…» 
[16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
0.10  «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.45 Т/с «Бессонница» [16+]

НТРК
05.00, 13.00,  15.00,  19.00    
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
05.30,  14.30  «Туслăх йы-
вăçĕ» (12+) 
06.00, 14.00,  16.00,  20.00,  
23.00    «Республика». Ин-
формационная программа 
(12+)
06.30,  14.05  «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  «Рехаб».  Шоу (16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм (16+) 
15.05  «История водолазного 
дела». Документальный 
фильм (16+) 
16.05  «Научные сенсации». 
Документальный фильм (12+) 
17.00  «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
17.30  «Защита свидетелей». 
Многосерийный фильм (16+) 
18.30  «Законодатели» (12+) 
19.30,  23.30 «Жизнь в движе-
нии» (12+) 
20.30  «Экономика в деталях» 
(12+) 
21.00  «Пурнăçпа поэзи 
пĕрлĕхĕ». Леонид Фадееев 
пултарулăхĕ (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 9.25 «Доброе утро» [16+]
5.20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
[16+]
9.00, 12.00, 15.00  Новости [16+]
9.55, 3.30  «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 4.15 «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 Х/ф «Чего хочет Джульет-
та»  [16+]
1.20 Х/ф «Рокки» [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 «Подсадная утка» 
[12+]
0.55 Х/ф «Лжесвидетельница» 
[12+]
4.10 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 – 
Чăваш ен
09.25-09.55 «Для вас, люби-
мые». Концерт по заявкам   [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+]
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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 2.15 «Место встречи» 
[16+]
16.25 «Следствие вели…» 
[16+]
17.05 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
23.40 «ЧП. Расследование» 
[16+]
00.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
01.15 «Квартирный вопрос» 
[0+]
3.50 «Суд присяжных: главное 
дело» [16+]

НТРК
05.00, 13.00,  15.00,  19.00    
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
05.30,  13.30,  14.30  «Жизнь в 
движении» (12+) 
06.00, 14.00,  16.00,  20.00,  
23.00    «Республика». Инфор-
мационная программа (12+)
06.30,  14.05  «Экономика в 
деталях» (12) 
07.00,  08.00  «Ир пулсан» 
09.00  «Академия жизни» (12+) 
09.30  «Сельский доктор. На 
пороге перемен». Докумен-
тальный фильм (16+)
10.30,  13.05  «Маша и мед-
ведь» (6+)
11.00  «Рехаб».  Шоу (16+) 
12.00  «Спальный район». Мно-
госерийный фильм (16+) 
15.05  «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия» (12+)
16.05  «Повелители». Докумен-
тальный фильм (12+) 
17.00  «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
17.30  «Защита свидетелей». 
Многосерийный фильм (16+) 
18.30  «Республика в деталях» 
(12+) 
19.00,  00.00  «Эрне». Хыпар-
сен тишкерĕвĕ  (12+)  
20.30,  23.30  «Время здоро-
вья» (12+) 
21.00  «Синяя-синяя речка». 
Спектакль  (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+]
6.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
[16+]
7.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
[12+]
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» [12+]
11.10 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым» [12+]
12.15 «Теория заговора» [16+]
13.10 К юбилею Александра 
Панкратова-Черного» [16+]
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [16+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 Премьера. Музыкальная 
премия «Жара» [12+]
01.15 Х/ф «Рокки-2» [16+]
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]
4.35 «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 «Выход в люди» [12+]
12.45  «Далекие близкие» [12+]
13.50 Х/ф «Приговор идеаль-
ной пары» [12+]
17.55 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
[12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Любовь не по 
правилам» [12+]
23.00 Х/ф «История одного 
назначения» [12+]
1.25 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь» [12+]
4.25 Х/ф «Сваты» [12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«РОССИЯ 1»
8.40-09.20 Местное время. 
Суббота.
11.20-11.40 Местное время. 
Вести – Чувашия

«НТВ»
5.05 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» [0+]
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 «Следствие вели…» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» С Вадимом Такменевым 
[16+]
21.00 Х/ф «Селфи» [16+]
23.20 «Международная пило-
рама» [18+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Алексей Романов и 
группа «Воскресение» [16+]
1.15 «Фоменко фейк» [16+]
1.40 «Дачный ответ» [0+]
2.45  Х/ф «Небеса обетован-
ные» [16+]

НТРК
05.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+)
06.00  «Республика». Инфор-
мационная программа (12+)
07.00  «Время здоровья» (12+) 
07.30  «Синяя-синяя речка». 
Спектакль  (12+) 
09.30  «Ах, чĕре-чĕрем!» Алек-
сей Шадриков концерчĕ (12+) 
11.00,  23.30  «Конфликтная си-
туация». Классика СССР (12+)  
12.30  «Маша и медведь» (6+) 
13.00  «Один сундук на двоих». 
Многосерийный фильм (16+) 
15.00  «Цифровой код» (12+) 
15.30  «Местное самоуправле-
ние» (12+) 
16.00  «Время здоровья» (12+) 
16.30  «Акатуй - 2019» (12+) 
18.30  «Аваллăх ахрăмĕ» (12+) 
19.00,  23.00  «Ырă кăмăл-
па» (12+) 
19.30  «Юрă - халăх чунĕ». 
Концерт (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.35, 06.10 Х/ф «Евдокия» 
[0+]
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 
Бадоева в новом проек-
те-путешествии «Жизнь 
других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.15 «Живая жизнь» [12+]
15.15 «Легенды «Ретро FM» 
[12+]
17.50 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» [16+]
22.30 «Что? Где? Когда?» 
[16+]
23.50 Х/ф  «Ярмарка тщес-
лавия» [16+]
1.40 «На самом деле» [16+]
02.30 «Модный приговор» 
[6+]
03.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.00 «Давай поженимся!» 
[16+]

«РОССИЯ 1»
07.30 «Смехопанорама» 
[16+]
08.00 «Утренняя почта» 
[16+]
08.40 Местное время. Вос-
кресенье [16+]
09.20 «Когда все дома» 
[16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разреша-
ется» [16+]
12.40  Т/с «Чужое счастье» 
[12+]
20.00 Вести недели [16+]
22.00 Москва. Кремль. 
Путин [16+]
22.40  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
[12+]
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» [12+]
1.25 Х/ф «Приговор идеаль-
ной пары» [12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

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

«НТВ»
04.55 «Ты не поверишь!» 
[16+]
06.00 «Центральное телеви-
дение» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» [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 «Поедем, пое-
дим!»[0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+]
19.00 Итоги недели [16+]
20.10 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» [16+]
0.00 Х/ф «Калина красная» 
[12+]
02.15 «Магия» [12+]
3.55 «Подозреваются все» 
[16+]
4.20 Т/с «Адвокат» [16+]

НТРК
05.00  «Синяя-синяя речка». 
Спектакль  (12+) 
07.00  «Акатуй - 2019» (12+) 
09.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+) 
10.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
10.40  «Маша и медведь» 
(6+)
11.00  «Конфликтная ситуа-
ция». Классика СССР (12+)  
12.30  «Законодатели» (12+) 
13.00  «Один сундук на 
двоих». Многосерийный 
фильм (16+) 
15.00  «День Республики – 
2019» (12+) 
20.00  «Дон Жуан — юрату  
шанчăкне çухатнăскер». 
Драма (12+)
22.00  «Все только начи-
нается...». Концертная 
программа (6+)
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Телепрограмма 24 _ 30 июня  2019 года

ПОНЕДЕЛЬНИК:
24?06

ВТОРНИК:
25?06

СРЕДА:
26?06

ЧЕТВЕРГ:
27?06

ПЯТНИЦА:
28?06

ВОСКРЕСЕНЬЕ:
30?06

СУББОТА:
29?06
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Муркаш район.нчи 
«+.нтер\ ялав.»  ха=ат

УЧРЕДИТЕЛЬСЕМ%
Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе 

информаци политикин тата массёллё комму-
никацисен министерстви?

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

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

+ыхёну: информаци технологий.сен тата массёллё коммуникаци сферине пёхса тёракан 
Федераллё службён Чёваш Республикипе _ Чёваш Енпе .=лекен управлений. 2012 =улхи 
юпа уйёх.н 11-м.ш.нче ПИ ТУ 21-00249 № регистрацилен.? 
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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.
А?И? Волкова
Пичете панё 21? 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.                                                                   11-20.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       42-47?

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66?    22-24?

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. 3-10.  Воротынский мясокомбинат закупает: 

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

ПРОДАЮ: гравмассу, песок, щебень, керамзит. 
Услуги самосвала? Тел? 8-952-312-38-34?                                           3-3?

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

щебень, торф. Доставка? 8-996-949-09-54? 12-20?
* * *

Продаю: песок, щебень, гравмассу, навоз, черно-
зем, грунт, бой кирпича? Тел? 8-905-198-63-88?           10-11?

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов,

 чердаков и мансард 
ЭКОВАТОЙ и ПЕНОИЗОЛОМ.     

Тел. 8-919-669-16-66.     10-12.

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.     9-14.

Продаем: доски 25-50 мм (обрезные, необрез-
ные), брус любого сечения, жерди, подтоварник. 
Цена договорная. Доставка по району бесплатно. 
Тел. 8-927-667-28-32, 8-919-679-18-11.                             3-10. 

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

* * *
ПРОДАЮ: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, 

ЩЕБЕНЬ. Доставка? Недорого? Тел? 
8-927-850-29-08?                                         1-6?

* * *
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?                                                           6-10?

* * *
Фундамент, кирпичная клад-

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

* * *
Песок:    щебень,    гравмас-

са, бой кирпича, асфальтная 
крошка. Доставка? Тел? 8-927-857-
21-33: 8-937-393-37-07?       18-62?

* * *
Пластиковые окна от производите-

ля? Низкие цены? Короткие сроки? Тел? 
8(8352)361540 8-967-470-15-40?    5-10?

* * *
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?                                                    5-20?

* * *
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?   10-10?

* * *

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

ЦИФРОВЫЕ АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. 
ТЕЛЕКАРТА. Установка? Ремонт? Обмен? 
Тел? 8-937-388-80-44?                                   5-10?

БЕТОН,  РАСТВОР
всех марок,  

доставка
Тел.  8-927-668-84-40. 5-22. 

Кольца колодезные, 
замковые? Бурение? 

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

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?                   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?                                                              3-3?

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

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

* * *
Куплю старые авто: мотоциклы: гаражи: металлический 

мусор по цене металлолома? Тел? 8-903-476-81-20? 10-10?
* * *

Ремонт бытовых холодильников на дому? Гаран-
тия? Качество? Оперативно? Тел? 8-905-199-83-87?   3-5?

* * *
Ремонт стиральных машин-автоматов? Каче-

ственно? Гарантия? Выкуп стиральных машин-автома-
тов? Тел? 38-58-45: 8-927-668-58-45?                              5-10?

* * *
КУПЛЮ%  КОРОВ на мясо* БЫЧКОВ от 10 дней 

до 500 кг* ТЕЛОК? Тел? 8-937-951-19-03?     13-33?

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

ОКНА, ДВЕРИ.
Кредит, рассрочка.

с. Моргауши, маг. «Дуэт».
Тел. 8-953-010-46-42.   4-10.

КОЛОДЕЗНЫЕ И КАНАЛИЗА-
ЦИОННЫЕ КОЛЬЦА? ПРОДА-
ЖА: ДОСТАВКА: УСТАНОВКА? 
ТЕЛ? 8-937-953-88-83?        4-10?

Туры 
в Соль-Илецк? 

Тел? 8-917-254-51-80?

3-3.

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

Тел. 8-987-579-25-33. 2-10. 

КРОВЛЯ 
любой сложности.

Отделка домов сайдингом.
Замер, помощь в выборе 

материалов.
М/черепица, профнастил, 
сайдинг по низким ценам.
Тел. 8-961-345-78-02.      2-10. 

ЭКОВАТА. Утепление стен, 
полов, перекрытий, мансард. 

Быстро. Качественно. Недорого.                                      
Тел. 8-961345-78-02.          2-10.

Продаю кур: гусят: утят: бройлеров: мулардов: индю-
ков? Доставка   бесплатная? Тел?   8-909-300-08-18?    11-13? 

* * *
Продаю пшеницу? Возможна  доставка? 
Тел? 8-961-348-11-92?                                                                        3-4? 

Продаю% Гравмассу, Песок, 
Керамзит. НЕДОРОГО? Тел? 8-927-
860-98-17?                                          14-14?

* * *
ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ,  

ГРАВМАССА, БОЙ КИРПИЧА, 
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ и т?д? Доставка 
по Моргаушскому району? НЕДО-
РОГО? Тел? 8-905-345-96-62?  3-10?

* * *
ПРОДАЮ: гравмассу, песок, 

бой кирпича, щебень, торф. До-
ставка? Тел? 8-905-028-22-25?   1-10?

* * *
Продаю% ПШЕНИЦУ: ЯЧМЕНЬ: КАР-

ТОФЕЛЬ для скотины? Доставка? Тел? 
8-919-650-39-91?                                                   1-2?

* * *

8-10..

1-8?

2-10.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,  
ОКНА, ДВЕРИ. 

Тел. 8-961-346-56-76.  5-10.

ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «МОРГАУШСКАЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ%

грузчик: приемщик яиц: рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зда-
ний (строитель): оператор птицефабрик 
и механизированных ферм: подсобный 
рабочий: главный инженер: обработчик 
птицы: рабочий цеха по производству 
мяса механической обвалки: контролер 
контрольно-пропускного пункта (охра-
на): электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования? Зарпла-
та высокая: 2 раза в месяц без задержек? 
Тел? 65-2-49: 8-927-994-61-11?                    1-3?

Ильинкăри вăтам шкул коллективĕ кунта тренер пул-
са ĕçлекен А.Г. Лапшинăн 

АМĂШĔ 
вилсе кайнă пирки тăванĕсемпе пĕрле тарăннăн хур-

ланни çинчен пĕлтерет.

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

АКЦИЯ!!! 
В магазине «Василек»

 на  территории Моргаушского рынка  
Морозильные лари
Морозильники
Холодильники
ЖК-телевизоры
Газовые и электрические плиты
Водонагреватели
Стиральные машины
Ноутбуки
Спешите купить НОВУЮ ТЕХНИКУ ПО АКЦИОН-
НОЙ ЦЕНЕ!!! Доставка БЕСПЛАТНАЯ!!!
РАССРОЧКА: КРЕДИТ!!!
с? Моргауши:  ул? Чапаева: д? 44? 
Тел? 8-906-135-98-89?                                      1-10?


