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Муркаш район ха=ач.

Тĕпрен юсаса çĕнетнĕ хыççăн Ярос-
лавкăри Культура çурчĕ кĕçнерникун 
хăйĕн алăкĕсене уçрĕ. Савăнăçлă ла-
ру-тăрура иртнĕ мероприятие Чăваш 
Республикин Патшалăх Канашĕн пред-
седателĕн çумĕ Александр Федотов, 
Чăваш Республикин культура, нацио-
нальноçсен ĕçĕсен  тата архив ĕçĕн 
министрĕ Константин Яковлев килсе 
çитрĕç. Муркаш район администра-
цийĕн пуçлăхĕ Ростислав Тимофеев 
тата Ярославка ял тăрăхĕн пуçлăхĕ 
Сергей Шадрин та вырăнти халăхăн 
пысăк савăнăçне пĕрле пайларĕç.

Иртнĕ ĕмĕрте тунă Культура çуртне 
тĕпрен юсанă хыççăн «палласа илме» 
те хĕн. Çурт мар, кермен тесех калас ки-
лет. Икĕ хутлă капмар çуртăн пĕрремĕш 
хутĕнче клуб, ял библиотеки вырнаçнă. 
Иккĕмĕш хутра клуб администрацийĕн, 
ял тăрăхĕн администрацийĕн пÿлĕмĕсем, 
клуба тĕрлĕ кружока çÿрекенсем валли те 
уйрăм пÿлĕмсем пур. Кунта питĕ хăтлă, 
хитре, нимĕн те ытлашши çук, фойере те 
пĕтĕмпех хăй вырăнĕнче. Шутласа пăхнă 
тăрăх, клуба 170 ытла çын вырнаçма пул-
тарать, балкона та хута янă. Сцена питĕ 
чаплă, асамлă. Пысăк экран вырнаçтар-
нăран, кунта малашне кино пăхма та май 
пулĕ. Çуртра сарă-хĕрлĕ тата сăрă тĕссем 
килĕшсе тăни кирек камăн тунсăхне те са-
мантрах сирме пултараççĕ...

Клуб реконструкцийĕн проектне Мур-
кашра вырнаçнă «ИНТТЕХС» проект 
пĕрлешĕвĕ районта чăнах та чаплă Куль-
тура çурчĕ пултăр тесе хатĕрлесе пани 
курăнать. Шупашкарти «Партнер» пĕр-
лешĕвĕн строителĕсем те тÿрĕ кăмăлпа 

ĕçленĕ – çак çурта çирĕппĕнех çĕнĕрен 
туса лартнă теме май пур. Реконструкци 
ĕçне Чăваш автономине туса хунăранпа 
100 çул çитнине уявлассин шайĕнчи уй-
рăм программăпа пурнăçланă. 

«Астăватăр-и, çак ĕçе мĕнрен 
пуçларăмăр? Кивĕ клубра юсав ĕçĕсем 
кирлине пурте пĕрле сÿтсе явнинчен, 
хамăрăн шухăша алă пусса çирĕплетсе 
панинчен. Паян ак питĕ хăтлă та илемлĕ 
çурта пухăнтăмăр. Апла пусан эпир пĕрле 
тата ытти ĕçсене те тума пултаратпăр», 
– аса илтерчĕ Ярославка ял тăрăхĕн 
пуçлăхĕ Сергей Шадрин вырăнта пурăна-
кансене. 

Çынсем çак паллă событие хутшăнма 
чылаййăн пухăннă. 

Чăваш Республикин Патшалăх Канашĕн 
председателĕн çумĕ Александр Федотов 
пĕр вунă–çирĕм çул каялла культурăра 
çакăн пек ĕçсем пурнăçлама май пулман-
нине асăнчĕ. Халĕ вара Чăваш Республи-
ки Раççейри «Культура» наци проектне 
хутшăнать. Çавăнпа та культура сферине 
аталантарма тата пысăкрах майсем пу-
лассине, республика ертÿлĕхĕ Патшалăх 
Канашĕпе пĕрле ку тĕлĕшпе тимлени-
не пĕлтерчĕ вăл. Ку Культура çуртне пур 
шайри бюджетран та укçа-тенкĕ уйăрнипе 
тĕпрен юсама тата хăт кĕртме пултарнине 
каланă май, Александр Федотов  Муркаш 
район администрацийĕ республика тата 
федераци бюджечĕсенчен укçа уйăрасси-
не кĕтмесĕрех, хăйĕн вăйĕпе те районти 
Культура çурчĕсене юсама пултарнине 
палăртрĕ. Çакăншăн Ростислав Тимофее-
ва тав сăмахĕ каларĕ.

Культура министрĕ Константин Яков-

лев 2016 çултанпа республикăра çĕнĕ 12 
Культура çурчĕ тунине, 16 кинозал уçнине, 
çулсеренех 30–50-шар клуб юсанине пĕл-
терчĕ. «Кун пек чаплă Культура çурчĕ пу-
ласса шутламан та, сирĕн Культура çурчĕ 
– чăн кермен. Çак çурт ял тăрăхĕнчи куль-
турăна, чăвашлăха  упрама, аталантарма 
пулăшакан чăн-чăн вучах пултăр», – тесе 
сунчĕ ярославкăсене министр.

Ростислав Тимофеев вырăнти пысăк 
ыйтăва пурте пĕрле татса пама пултар-
нăшăн савăннине пытармарĕ. Ял тăрăхĕн-
че пурăнакансене тепĕр парне кĕтнине 
пĕлтерчĕ. «Пахалăхлă тата хăрушлăхсăр 
автомобиль çулĕсем» наци проекчĕн шай-
ĕнче çитес вăхăтра «Сура – Лебедкино» 
çула юсама (10 млн тенке яхăн уйăрма 
палăртнă) тытăнмалла, хальлĕхе конкурс 
процедури пырать. 

Пурнăç условийĕсем лайăхлансах пы-
раççĕ пулсан, ма савăнас мар кунти çын-
сен? Хĕрлĕ хăйăва каснă хыççăн пурте 
шала кĕчĕç. Район администрацийĕн куль-
тура пайĕн пуçлăхĕ Любовь Рыжкова рай-
онта сирĕнни пек илемлĕ Культура çурчĕ 
çук тенине çынсем хăйсем курса ĕненчĕç. 
«Чунтанах савăнтăмăр», – теççĕ ярослав-
кăсем. Ачасем те, аслисем те сцена çине 
тухса çак парнешĕн тав сăмахĕ каларĕç.

Çĕнелнĕ Культура çурчĕн пысăк сцени 
çинчи пĕрремĕш концерта, Культура çур-
тне тунăранпа 55 çул çитнине халаллани-
не, паллах, Ю. Усов ертсе пыракан вырăн-
ти «Кăмăл» халăх юрăпа ташă коллективĕ 
кăтартрĕ.  Ăсталăхĕ пысăк коллектива 
шăпах çакăн пек чаплă сцена çине тухни 
килĕшÿллĕ. 

Н. НИКОЛАЕВА.

ПОТРЕБИТЕЛЬСЕН КООПЕРАЦИЙӖН 
ХИСЕПЛĔ ӖҪЧЕНӖСЕМПЕ 

ВЕТЕРАНĔСЕМ ТАТА ПАЙҪИСЕМ!
Професси уявӗпе – Пӗтӗм тӗнчери 

коопераци кунӗ ячӗпе чун-чӗререн са-
ламланине йышӑнсамӑр!

Чӑваш Ен потребительсен коопера-
цийӗ ҫӗршыври коопераци юхӑмӗпе 
тачӑ ҫыхӑннӑ. Нумай енлӗ ӗҫ-хӗле 
малалла аталантарса пынине, ӗмӗрхи 
йӑла-йӗркене тивӗҫлипе сыхласа упра-
нине, инновацисене ӑнӑҫлӑн ӗҫе кӗрт-
нине пула эсир Раҫҫей Центросоюзӗн 
тытӑмӗнче малти ретре тӑратӑр. 2018 
ҫулхи ӗҫ-хӗлшӗн Чӑвашпотребсоюз 
регионти потребитель обществисен со-
юзӗсен хушшинче хӑйӗн малти вырӑн-
не сыхласа хӑварчӗ – Пӗтӗм Раҫҫейри 
«Ӗҫ-хӗл отраслӗсене тухӑҫлӑ аталан-
тарнӑшӑн» ӑмӑртура пӗрремӗш вырӑ-
на тивӗҫрӗ.

Юлашки ҫулсенче Чӑвашпотребсоюз 
организацийӗсем цифра экономикине 
хастарлӑн аталантараҫҫӗ, пурлӑхпа 
техника никӗсне ҫирӗплетес ӗҫе ин-
вестицисем хываҫҫӗ, ҫакӑ вӗсем ял 
территорийӗсен аталанӑвне хывакан 
тӳпе шайне палӑрмаллах ӳстерет. Кол-
лективлӑ хуҫалӑхсемпе, килти хуш-
ма хуҫалӑхсемпе ҫыхӑнса ӗҫлессине 
анлӑлатса эсир тӗп тӗллеве – ялта 
пурӑнакансене паха таварсемпе тата 
лайӑх шайри пулӑшу ӗҫӗсемпе тивӗҫ-
терессине – пурнӑҫлас тесе тата та 
тачӑрах пӗрлешсе вӑй хуратӑр.

Сире тӑрӑшуллӑ ӗҫӗршӗн, социаллӑ 
яваплӑха туллин туйса тӑнӑшӑн пӗтӗм 
чунтан тав тӑватӑп, ҫирӗп сывлӑх, ыр-
лӑхпа тӑнӑҫлӑх тата мӗнпур лайӑххине 
сунатӑп! 

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ                                                                 
М. ИГНАТЬЕВ.

ПОТРЕБКООПЕРАЦИН ХИСЕПЛĔ 
ĔÇЧЕНĔСЕМ, ÇАК ĔÇĔН 

ВЕТЕРАНĔСЕМ! 
Сире Пĕтĕм тĕнчери коопераци кунĕ 

ячĕпе ăшшăн саламлатпăр. 
Эсир районта пурăнакансене  кул-

лен кирлĕ таварсемпе тивĕçтеретĕр,  
тĕрлĕрен пулăшу паратăр. Магазин-
сенче таварсен  ассортименчĕ  ÿсни, 
обществăлла апатлану предприятий-
ĕсенче меню пуянлансах пыни, халăх 
ыйтăвĕсене тивĕçтерессин культу-
ри хăпарсах пыни эсир хăвăрăн ĕçе 
юратни çинчен калать. Вырăнтах па-
халăхлă продукци ытларах та ытла-
рах кăларса сутни, ял çыннисенчен 
килти хушма хуçалăхра туса илнĕ ял 
хуçалăх продукцине йышăнни  те эсир 
халăхшăн тăрăшнине çирĕплетсе па-
рать. 

Районта потребкоопераци системи 
аталансах пыни пире савăнтарать. 
Çулсеренех суту-илÿ, обществăлла 
апатлану предприятийĕсене юсатăр, 
çĕнĕ объектсем те хута яратăр, вĕсен-
че  çĕнĕ оборудовани вырнаçтаратăр. 
Çапла майпа район çыннисем  валли 
çĕнĕ ĕç вырăнĕсем туса паратăр. Тавах 
сире тăрăшуллă ĕçшĕн.

Пурне те çирĕп сывлăх, вăрăм кун-
çул, телей сунатпăр. Ĕçĕрсем яла-
нах ăнса пыччăр. Çемйĕрсенче вара 
килĕшÿпе юрату, тулăх пурнăç пул-
тăр. 

Район пуçлăхĕ – депутатсен 
район  Пухăвĕн председателĕ                                                  

И. НИКОЛАЕВ.
Район администрацийĕн пуçлăхĕ                                   

Р. ТИМОФЕЕВ. 

«Ярославка Культура =урч. _ 
чён кермен»

Ял аталанёв. Коопераци кун. яч.пе
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Июлĕн 12-мĕшĕнче Муркаш районĕн-
че Пĕчĕк тата вăтам предприниматель-
ство кунне ирттерме палăртнă. 

Уяв мероприятийĕн планĕ анлă. Çак 
кун 16–17 сехетсенче район адми-
нистрацийĕн вĕренÿ пайĕн методика 
пÿлĕмĕнче АПК аталанăвĕпе эконо-
мика пайĕн пуçлăхĕ О. Тимофеева 
тата районти предпринимательствă-
на аталантарассипе ĕçлекен канашăн  
председателĕ В. Паладьев граждан-
семпе предпринимательсене хăйсен 
ыйтăвĕсемпе  йышăнаççĕ.

Хыççăнах районти предприниматель-
сем çавра сĕтел тавра район админи-
страцийĕн пуçлăхĕпе Р. Тимофеевпа 
районта предпринимательствăна ата-
лантарасси пирки калаçĕç.

Уяв кунĕн планне предприниматель-
сем «Сеспель» пĕрлешĕве çитсе курас-
сине те кĕртнĕ.

Район центрĕнчи концерт тата район-
ти ертÿçĕсем хутшăнакан чыслав про-
граммине 20 сехетре пуçлама палăрт-
нă. Районти чи пултаруллă ушкăнсемпе 
пĕрлех Муркаш сцени çине Шупашкар-
тан килнĕ эстрада артисчĕсем те тухĕç. 

Уяв каçĕ 23 сехетре тÿпене салют çу-
татнипе вĕçленĕ.

Хамăр инф.

Салам

Çемье вăл – пĕчĕк патшалăх, вăл юрату çинче тытăнса 
тăрать, тесе пирĕн эрăччен пурăннă ăслă çынсемех каланă. 

Пурнăçри хаклăлăхсем те, пĕтĕмшле илсен, пĕр ăруран те-
пĕр ăрăва шăпах çемьере куçса пыраççĕ. Халăхăн культура 
йăли-йĕркисем упранни, ачасем телейлĕ, ăслă-тăнлă, йĕр-
келлĕ ÿсни те, тĕпрен илсен, çемьепе çыхăнса тăрать.

Раççейре июлĕн 8-мĕшĕнче паллă тăвакан Çемье, юрату 
тата шанчăклăх кунĕ умĕн Чăвашстат çемьесемпе çыхăннă 
кăсăклă информаци хатĕрленĕ. 

ЗАГС органĕсен даннăйĕсем тăрăх, Чăваш Республикинче 
2018 çулта 6 пин ытла çемье йĕркеленнĕ. Яланхи пекех, туй-
сем ытларах июнь – сентябрь уйăхĕсенче кĕрленĕ – 3 пине 
яхăн туй. Халăх сăнавне пăхмасăрах май уйăхĕнче 260 çемье 
йĕркеленнĕ.

Çемье хутшăнăвне официаллă майпа пуçăннă арçынсен 78 
проценчĕшĕн тата хĕрарăмсен 75 проценчĕшĕн мăшăрлану 
пĕрремĕш пулнă.

Хĕрсенчен ытларахăшĕ 23 çулта качча кайнă, каччăсем 26 
çулта авланнă. Апла пулсан çамрăксем çемье çавăриччен 
пĕлÿ илсе ĕçлеме тытăнас шухăшлă пирки калама пулать.

Çемьесем ача пулсан чăннипех те телейлĕ.
2018 çулта пирĕн республикăра 13 пин те 100 ача кун çути 

курнине регистрациленĕ. Вĕсенчен тулли çемьере çурални-
сем 81 процент чухлĕ пулнă. 

Çуралнă ачасенчен 4,5 пин ача çемьере пĕрремĕш пул-
нă, 5,5 пин ача – иккĕмĕшсем, 3,1 пин ача – виççĕмĕшсем е 
хыççăнхи ачасем.

Республикăри 170 хĕрарăм йĕкĕреш çуратнă, 1 хĕрарăм – 
виçĕреш.

2018 çулта ача çуратнă хĕрарăмсен çул ÿсĕмĕ вăтамран 29 
çулпа танлашнă.

Чăвашстат пĕлтернĕ тăрăх, 2019 çулти тăватă уйăхра ре-
спубликăра 4 пине яхăн ача çуралнă.

Пичете Н. НИКОЛАЕВА хатĕрленĕ. 

Ярапайкасси ял тăрăхĕнчи Шурчара 
пурăнакан Надеждăпа Владимир  Тюрин-
сем (сăн ÿкерчĕкре)  хăйсен çемье пур-
нăçне юратупа шанчăк çинче никĕслесе 
пыраççĕ. Ашшĕ-амăшĕсен çемье пурнăç-
не тĕслĕхе илсе çамрăксем пурнăçран 
ыррине кăна кĕтеççĕ. Вăл вара вĕрен-
месĕр, çичĕ хут тар тăкса ĕçлемесĕр çул 

уçайманнине те пĕлеççĕ вĕсем. Надежда 
Игоревна учитель профессине алла илнĕ 
пулсан, Владимир Владимирович нумай 
çул ĕнтĕ водитель пулса ĕçлет, Шурчаран 
Шупашкара пассажирсем турттарать.

Тĕп ĕçсĕр пуçне килти хушма хуçалăх 
тытаканскерсен, хăйсен харпăрлăхĕнчех 
– выльăх-чĕрлĕхĕ те, кайăк-кĕшĕкĕ те, 
сад-пахчи те.

 – Пур ĕçре те пĕр харăс çăмăл мар 
ĕнтĕ, епле ĕлкĕретĕр? – интересленетĕп 
çемье пурнăçĕпе. 

Кунта çамрăк çемьен хуравĕ ансат та 
тулли пĕлтерĕшлĕ пулчĕ: 

 – Пĕр-пĕрне хисеплесси, юратупа 
хавхаланса пурăнасси – пирĕн пурнăçра 
тĕп вырăнта. Эпир хамăр çемьери ĕçсе-
не нихăçан та манăн-санăн тесе пайласа 
лармастпăр. Килти хушма хуçалăхри ки-
рек хăш ĕçе пуçăнсан та, пĕри – пурин-
шĕн, пурте – пĕриншĕн ĕçлессине тĕп 
вырăнта тытатпăр. Çапла вара пирĕн çе-
мьере  килĕшÿ, килти хушма хуçалăхра 
тăрăшулăх, хамăр суйласа илнĕ ĕçре 
ăнăçу хуçаланаççĕ.  Хамăр ĕçленине кура 
виçĕ ывăлăмăр та ачаллах ĕçе çывăх 
ÿсеççĕ. Ĕçĕн пуçламăш утăмĕсене вĕсем 
паян килти хушма хуçалăхра асламăшне 
пулăшнипе тăваççĕ, – каласа пачĕ çемье 
пуçĕ ĕçпе туслă ÿсекен ывăлĕсем çине 
пысăк шанăç хурса. 

Пĕр-пĕрне шанни, ĕненни тата ăнланни 
пулать тесе шутлаççĕ çамрăксем хăйсен 

çемье телейĕн никĕсне.
 – Вĕсем вара пирĕн йăлтах пур, – терĕç 

çамрăксем пĕр-пĕрин çине ăшшăн пăхса. 
Ашшĕ-амăшĕ кăмăллă калаçнипе виçĕ 
ывăлĕн – Евгенийăн, Максимăн, Денисăн 
– сăн-питĕнчен çав самантра савăнăç 
шевли каймарĕ. Савăнма сăлтавĕ те пур. 
Районăн кăçалхи Акатуйĕнче вĕсен амăшĕ  
Надежда Игоревна  ялта ĕçлекен тата 
пурăнакан çамрăк специалист шучĕпе 
пурăнмалли çурт-йĕр условийĕсене лай-
ăхлатма «Яллă вырăнсене 2014 – 2017 
çулсенче тата 2020 çулчченхи тапхăрта 
аталантарасси» тĕллевлĕ федераци про-
граммипе социаллă пулăшăва тивĕçрĕ.  

Пурнăç вăл нихăçан та çăмăл пулман, 
ыранхи кунпа пурăнаканăн ăна ĕмĕтлен-
ме те кирлĕ мар. Мĕншĕн тесен çăмăллăх 
çăмăллăн килмест. Анчах пурăнакан ма-
лаллах пăхать. Ача çуратса ÿстерекен ăна 
ĕçе хăнăхтарасси те хăйĕн тивĕçĕ пулни-
не пытармасть. 

Çакăн пек ĕçченсем çинче тытăнса 
тăрать те ĕнтĕ ял пурнăçĕ. Вĕсем тăрăш-
ни сая каймастех. Çемьен, хуçалăхăн, 
районăн, Чăваш Енĕн экономика тĕрекĕ 
кашни ĕçчен хăйĕн ĕçне ответлăха туйса 
пурнăçланинчен пуçланнине тепĕр хут ăн-
ланса уйрăлтăм эпĕ туслă мăшăртан.

...Çулсем иртчĕр, анчах çак ырă ен ан 
çухалтăр, ялсем те ан ватăлччăр.

А. БЕЛОВ сăн ÿкерчĕкĕ.

+емье ник.с.нче _ юрату

Июл.н 8-м.ш. _ +емье: юрату тата шанчёклёх кун.

ХАКЛĂ ÇЫННĂМĂРСЕМ!
Сире пурне те Çемье, юрату тата шан-

чăклăх кунĕпе саламлатпăр.
Çемьерен хакли нимĕн те çук. Каш-

ни çыншăнах çапла ку. Туслă çемьере 
савăнăçа та пĕрле пайлаççĕ, пурнăçри йы-
вăрлăхсене те пĕрле  çĕнтерме çăмăлрах.  
Килте йĕркеллĕ пулсан тата  ĕç те ăнать. 

 Ачасен шăпи мĕнле пуласси те çемье-
ренех килет. Çемьере пĕр-пĕринпе юратса, 
килĕштерсе пурăнсан, ачасем те телейлĕ 
туяççĕ хăйсене, пурнăç çулĕпе те çирĕп 
утаççĕ вĕсем. Çавăнпа та пирĕн хамăр ача-
семшĕн ырă тĕслĕх пулмалла.

Çемьери телей вара хамăртанах килет.  
Юратнипе пĕрлех пĕр-пĕрне шанни те 
кирлĕ. Пĕр-пĕрне ăнланма, каçарма   та 
пĕлмелле пирĕн. Çак уява халалланă Пе-
трпа Февроний пек çемье телейне упрасчĕ,  
пĕр-пĕрне юратса, хисеплесе пурăнасчĕ. 

Пирĕн çĕршывра вара ачаллă çемьесене 
пысăк тимлĕх уйăраççĕ. Вĕсене патшалăх 
шайĕнчен паракан çăмăллăхсем  хушăнсах 
пыни шăпах çакăн çинчен калать те. 

Чĕререн тухакан тав сăмахĕсене урăх 
çемьесенчи ачасене хăйсен хÿттине илнĕ, 
вĕсемшĕн ашшĕпе амăш пулса тăнă çе-
мьесене калас килет. Тавах сире иксĕлми  
чун ăшшипе ытарайми  ырă кăмăлăршăн.  

Пурне те сире çирĕп сывлăхлă вăрăм кун-
çул сунатпăр. Ĕçре те çитĕнÿ хыççăн çитĕнÿ 
тумалла пултăр. Тăван кил, çемье сирĕн-
шĕн хăвăршăн та, ачăрсемшĕн те  яланах 
чун туртнă вырăн пултăр. Инкек-синкек 
сирĕнтен айккинчен пăрăнса ирттĕр.

Район пуçлăхĕ – депутатсен 
район Пухăвĕн председателĕ                                                  

И. НИКОЛАЕВ.
Район администрацийĕн пуçлăхĕ                                   

Р. ТИМОФЕЕВ.

Кунта ырё кёмёлпа к.тсе иле==.
Тĕрлĕ çĕршывра, вăл шу-

тра Раççейре пурăнакансем 
те, 1992 çултанпах июль уй-
ăхĕн пĕрремĕш шăматкунĕн-
че Пĕтĕм тĕнчери коопе-
раци кунне паллă тăваççĕ. 
Çак уяв кунне Пĕрлештернĕ 
нацисен организацийĕн Ге-
неральнăй Ассамблейин ре-
золюцийĕпе çирĕплетнĕ.

Коопераци пирĕн çĕршыв 
пурнăçĕнче пысăк пĕл-
терĕшлĕ вырăн йышăнать, 
экономика аталанăвĕ çине 
те ырă витĕм кÿрет. Халь-
хи вăхăтра вăл экономикăн 
тĕрлĕ сферинче никĕслен-
нĕ теме пулать: суту-илÿре, 
йăла йытăвĕсене тивĕçте-
рессинче, ял тата фермер 
хуçалăхĕсенче тата ытти 
çĕрте те.

Муркаш районĕнче коопера-
ци тени чи малтанах Муркаш 
тата Мăн Сĕнтĕр райповĕсен 
ĕçĕ-хĕлĕпе çыхăнса тăрать. 
Апла икĕ райпо ĕçченĕсемшĕн 
те Кооперативсен пĕтĕм тĕн-
чери кунне професси уявĕ 
теме пулать. Çак уява Мур-
кашра ĕнер яланхи пекех ча-
плă паллă турĕç.

Паянхи сăн ÿкерчĕкре вара 

эсир Муркашри «Гастроном»  
лавккара ĕçлекен сутуçăсен 
пĕр ушкăнне куратăр (сула-
хайран сылтăмалла): На-
дежда Смирнова, Надежда 
Михайлова, Ольга Волкова, 
Алина Нестерова, лавкка за-
ведующийĕ Татьяна Ермола-

ева тата Анастасия  Ильина 
кулленех çынсен ыйтăвĕсене 
тивĕçтерес тесе тимлеççĕ. 
Лавкка Муркаш варринче вы-
рнаçнăран, кунта çын та чы-
лай кĕрсе тухать. Çавăнпах 
10 çынран тăракан туслă кол-
лектив тавар туянма кĕрекен 

пур çынна та ырă кăмăлпа 
кĕтсе илме, лайăх пахалăхлă 
таварăн пуян ассортимент-
не сĕнсе ыйтăвĕсене туллин 
тивĕçтерме тăрăшать.

Н. НИКОЛАЕВА 
сăн ÿкерчĕкĕ.

Паян _ П.т.м т.нчери коопераци кун.

Сим.= .= =и _ 2019

Сенаж хыва==.
Чкалов ячĕпе хисепленекен ял 

хуçалăх производство кооперативĕн 
ĕçченĕсем çанталăк условийĕсене кура 
паян пĕтĕм ĕç вăйĕпе улăх-çаранта вăй 
хураççĕ. Çакна ырламалла çеç. 

Кĕске хушăра 210 тонна утă 
янтăланăскерсем, паян козлятникран 
сенаж хывассипе тимлеççĕ. Э. Алексе-
ев çулнă курăка Б. Никитин, Р. Алексе-
ев, В. Никифоров, Ю. Никитин механи-
заторсем ăмăртса турттараççĕ. Кĕске 
хушăрах вĕсем паха апата 300 тоннăна 
яхăн хыврĕç те ĕнтĕ. Çывăх вăхăтрах 
ăна 1200 тоннăна çитерме палăртаççĕ.

А. БЕЛОВ.
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Район администрацийĕн 2019 çулхи июнĕн 
25-мĕшĕнчи 607-мĕш номерлĕ йышăнăвĕпе 
çаксене район администрацийĕн Хисеп гра-
мотипе наградăланă:

1. Пурăнмалли çурт-йĕрпе коммуналлă 
хуçалăх сферинче нумай çул хушши тăрăш-
са вăй хунăшăн тата 60 çулхи юбилей ячĕпе:

 – Петр Анатольевич ЯШМОЛКИНА, 
«Моргаушское» пурăнмалли çурт-йĕрпе ком-
муналлă хуçалăх предприятийĕн электроу-
становкăсене пăхса тăракан электромонтер-
не. 

2. Ĕçре çитĕнÿсем тунăшăн тата пурнăçра 
активлă вырăн йышăннăшăн:

– Иван Михайлович АРГАНДЕЕВА, ак-
ционерсен «Чебоксарское предприятие 
«Сеспель» хупă обществин механосборка 
ĕçĕсен слесарьне;

– Людмила Григорьевна ВОРОБЬЕВĂ-
НА, Муркаш район тĕп больницин стомато-
лог врачне;

– Марина Владимировна ГОЛИШНИ-
КОВĂНА, 19-мĕш номерлĕ «Мечта» ача 
сачĕн воспитательне;

– Евгений Васильевич ДАНИЛОВА, 
акционерсен «Чебоксарское предприятие 
«Сеспель» хупă обществин механосборка 
ĕçĕсен слесарьне;

– Герман Александрович ДИМИТРИЕВА, 
РФ Шалти ĕçсен министерствин районти пай-
ĕн полицин участокри уполномоченнăйне;

– Екатерина Валерьевна ЗАХАРОВĂНА, 
Оринин ял библиотекин заведующине;

– Любовь Игоревна ИВАНОВĂНА, район 
администрацийĕн вĕренÿ, çамрăксен поли-
тикин тата физкультурăпа спорт  пайĕн ин-
формаципе методика центрĕн методистне;

– Мальвина Владимировна ИВАНОВĂ-
НА, 4-мĕш номерлĕ «Березка» ача сачĕн 
воспитателе пулăшаканне;

 – Алексей Геннадьевич ИЛЛАРИОНО-
ВА, РФ Шалти ĕçсен министерствин районти 

пайĕн ГИБДД уйрăмĕн инспекторне;
– Ирина Борисовна КОНДУКТОРОВĂ-

НА, Муркаш райповĕн хаксем енĕпе ĕçлекен 
экономистне;

– Алина Геннадьевна ЛЮБИМОВĂНА, 
Мăн Сĕнтĕр райповĕн бухгалтерне;

– Лилия Петровна МАТЮШКИНĂНА, 
«Мăн Сĕнтĕр райповĕн Шомикри «Продук-
ты» магазинĕн сутуçине;

– Ирина Алексеевна НИКОЛАЕВĂНА, 
районти тĕп библиотека системин директор-
не;

– Людмила Геннадьевна ПАВЛОВĂНА, 
Муркаш райповĕн суту-илĕве автоматиза-
цилессин ыйтăвĕсемпе ĕçлекен операторне;

– Наталия Ивановна ПАВЛОВĂНА, 27-
мĕш номерлĕ «Путене» ача сачĕн завхозне;

– Любовь Геннадьевна САВЕЛЬЕВĂНА, 
19-мĕш номерлĕ «Мечта» ача сачĕн воспи-
тательне;

– Галина Ивановна САЗОНОВĂНА, 
3-мĕш номерлĕ «Солнышко» ача сачĕн вос-
питательне;

– Алексей Николаевич СМИРНОВА, 
акционерсен «Чебоксарское предприятие 
«Сеспель» хупă обществин механосборка 
ĕçĕсен слесарьне;

– Владимир Николаевич СМИРНОВА, 
акционерсен «Чебоксарское предприятие 
«Сеспель» хупă обществин механосборка 
ĕçĕсен слесарьне;

– Александр Вячеславович СУВОРОВА, 
РФ Шалти ĕçсен министерствин районти 
пайĕн дежурнăй чаçĕн следствипе оператив-
лă ушкăнĕн полицейски водительне;

– Алина Николаевна ФЕДОРОВĂНА, 
Е. Андреев яч. хис. ял хуçалăх производство 
кооперативĕн тĕп бухгалтерне;

– Алексей Данилович ШАЛТЫНОВА, ак-
ционерсен «Газпром газораспределение Че-
боксары» обществин Муркашри филиалĕн 
эксплуатаципе юсав службин газ объекчĕсен 

оборудованине пăхса тăракан маçтăрне;
– Светлана Ильинична ЯНДУШКИНĂНА, 

Шатракассинчи пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан 
тĕп шкул учительне;

– Валерий Алексеевич ЯШМОЛКИНА, 
акционерсен «Чебоксарское предприятие 
«Сеспель» хупă обществин механосборка 
ĕçĕсен слесарьне.

3. Пĕчĕк тата вăтам предпринимательствă-
на аталантарма пысăк тÿпе хывнăшăн тата 
пурнăçра активлă вырăн йышăннăшăн:

– Лариса Вадимовна ПАВЛОВĂНА, «Ры-
нок «Моргаушский» муниципалитет   пред-
приятийĕн директорне;

– Александр Николаевич ТРОФИМОВА, 
районти уйрăм предпринимателе;

– Алексей Михайлович НИКОЛАЕВА, 
районти уйрăм предпринимателе;

– Алексей Юрьевич КИРИЛЛОВА, район-
ти уйрăм предпринимателе;

– Юрий Николаевич МАТРОСОВА, рай-
онти уйрăм предпринимателе;

– Полина Петровна БЕЛЯЕВĂНА, район-
ти уйрăм предпринимателе;

– Вероника Валерьевна СКВОРЦОВĂ-
НА, районти уйрăм предпринимателе;

– Евгений Михайлович ЯКОВЛЕВА, рай-
онти уйрăм предпринимателе;

– Аверкий Валерианович СМИРНОВА, 
чикĕллĕ яваплăхлă «Сокол» обществăн ге-
неральнăй директорне.

4. Потребитель кооперацийĕн системинче 
нумай çул хушши тăрăшса вăй хунăшăн:

– Роза Валентиновна СЮТРУКОВĂНА, 
Муркаш райповĕн «Центральный» мага-
зинĕн сутуçине;

– Любовь Изосимовна СЕРАФИМОВĂ-
НА, Муркаш райповĕн «Надежда» мага-
зинĕн заведующине;

– Регина Павловна ЯКОВЛЕВĂНА, Мур-
каш райповĕн общепичĕн «Ярославна» 
кафе буфетчицине.

Тава тив.=л. .=ш.н
Райадминистрацире

Асёну ук=и

Шупашкарён 
550 =улхи 
юбилей. яч.пе

Раççей банкĕ 
кăçалхи июлĕн 
3-мĕшĕнче 3 
тенкĕлĕх кĕмĕл 
тимĕр укçа кăлар-
нă. Асăну укçине 
Шупашкар хулине 
никĕсленĕренпе 550 
çул çитнине халал-

ланă. Тимĕр укçан пиччĕн енче «РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ» 
тесе çырнисем пур. Тÿнтер енче хулан 
паллă вырăнĕсене сăнланă: драма театрĕ, 
администраци çурчĕ тата Успени чиркĕвĕ. 
Аяларах «ЧЕБОКСАРЫ», «осн. в 1469 г.» 
тесе çырнă.

«Шупашкар хулин 550 çулхи юбилейĕ 
умĕн кăларнă асăну укçи çинче республика 
тĕп хулин паллă вырăнĕсене сăнлани чăн-
нипех те пĕлтерĕшлĕ пулăм пулса тăрать», 
– палăртать РФ банкĕн республикăри уй-
рăмĕн управляющийĕ Александр Логвинов. 
Тимĕр укçана 3 пин штук тиражпа кăларнă. 

Росреестр ёнлантарать

+.рпе т.ллевл. 
усё курмалла

Эпир мăшăрпа иксĕмĕр хамăрăн сад 
участокĕ çинче суту-илÿ павильонĕ 
туса лартма шухăшлатпăр. Çавна валли 
пирĕн мĕнле документсем хатĕрлемелле 
пулать?

Сад юлташлăхĕнчи çĕр участокĕ граж-
дансен канмалли тата хăйсем валли ял 
хуçалăх культурисем çитĕнтермелли, сад 
çурчĕ е пурăнмалли çурт, хуçалăх çурт-йĕрĕ 
е гараж  çĕклемелли çĕр участокĕ пулса 
тăрать. Кун пек участок çинче суту-илÿ па-
вильонĕ туса лартни çĕр законодательстви-
не пăсни шутне кĕрет. Аса илтеретпĕр, çĕр 
законодательствине пăснăшăн администра-
тивлă штраф парассине пăхса хунă. Сумми 
пĕчĕкех мар: граждансене – 5 пин тенкĕрен 
тытăнса 100 пин тенкĕ таран, уйрăм пред-
принимательсене тата должноçри çынсене 
– 20 пин тенкĕрен тытăнса 300 пин тенкĕ 
таран, предприяти-организацисене – 20 пин 
тенкĕрен тытăнса 700 пин тенкĕ таран.

Çитĕнекен ăрăва пĕлÿ тата воспи-
тани илме меллĕ условисем туса па-
рассипе районта çулсеренех тĕрлĕ ĕç 
пурнăçлаççĕ, вăл шутра – вĕренÿ учреж-
денийĕсенче юсав ĕçĕсене туса ирттерес-
сипе те.

Шкулсемпе ача сачĕсенче нихăш çул та 
вак-тĕвек юсав ĕçĕсемсĕр иртмест. Кăçал 
та çаплах. Кунпа пĕрлех хăшĕсенче пысăк 
калăпăшлă е тĕплĕ юсавсем те иртеççĕ. 

Район администрацийĕн вĕренÿ пайĕн 
хуçалăхпа эксплуатаци ушкăнĕн ертÿçи На-
дежда Андреева пĕлтернĕ тăрăх, кăçал та 
вĕренÿ организацийĕсенче пурнăçламалли 
пысăк ĕçсем сахал мар. 

Шетмĕпуçĕнчи тĕп шкулти тата Турайри 
вăтам шкулти спортзалсене тĕпрен юсамал-
ла. Ĕçсене ялти шкулсенче физкультурăна 
тата спорта явăçтармалли условисем йĕрке-
лес программăпа килĕшÿллĕн пурнăçлаççĕ. 
Турай шкулĕ хатĕрленĕ документсем 
хальлĕхе экспертизăра пулсан, Шетмĕпуç 

шкулĕнче юсав ĕçне пурнăçлакан подрядчик 
та, аукцион хыççăнхи сумма та паллă. Кунта 
спортзал августăн 1-мĕшĕ тĕлне хатĕр пул-
малла. Тĕплĕ юсав ĕçне туса ирттерме кир-
лĕ 1 миллион та 529 пин ытла тенкĕ тĕрлĕ 
бюджетран уйăраççĕ. Вăл шутра укçан пысăк 
пайне – 940 пин тенкĕ федераци бюджетĕн-
чен, вырăнти бюджетран – 559 пин ытла 
тенкĕ, ытти – республика бюджетĕнчен.

Орининти вăтам шкулта тата унти «Золуш-
ка» ача садĕнче энерги перекетлеме май 
паракан ĕçсене пурнăçламалла. Çак вĕренÿ 
учрежденийĕсенче çут çанталăк газĕн çурт 
тулашне лартмалли хуранĕсене вырнаçтар-
малла. Оринин шкулĕнче ку ĕçе пурнăçлама 
аукцион иртнĕ. Контрактра палăртнă тăрăх, 
подрядчикăн ĕçе сентябрĕн 1-мĕшĕ тĕлне 
пурнăçламалла. Пурĕ 2 миллион тенкĕ ытла 
тăкаклама тивĕ. Укçа-тенке вырăнти бюдже-
тран уйăраççĕ.

Мăн Хураçкари тĕп шкулта тата Турай 
шкулĕн структура подразделенийĕнче – 

Анаткассинчи пуçламăш шкул-ача садĕнче 
территори тавра карта тытаççĕ. Мăн Ху-
раçкара ку ĕçе июлĕн 15-мĕшĕ тĕлне вĕçле-
ме палăртнă. Ăна валли вырăнти бюджетран 
300 пин ытла тенкĕ уйăраççĕ. Анаткассинче 
ĕçе тытăнман-ха.

Муркашри «Путене» ача садĕнче кăçал 
юсав ĕçĕсене апат блокĕнче туса иртте-
реççĕ. Вĕсене пурнăçлама вырăнти бюд-
жетран уйăрнă 490 пине яхăн тенкĕпе усă 
кураççĕ.

Муркашри «Солнышко» ача садĕнче те 
юсав ĕçĕсене пысăк калăпăшпа туса ирттер-
ме планланă. Çакна валли вырăнти бюдже-
тран 770 пин тенкĕне яхăн уйăраççĕ. 

Ильинкăри вăтам шкулта кăçал канали-
заци пăрăхĕсенчен юхса тухакан таса мар 
шыва тасатмалли сооружени лартассипе 
ĕçлемелле. Ĕçсене çĕнĕ вĕренÿ çулĕ пуçла-
ниччен пĕтерме палăртнă. Çакна валли вы-
рăнти бюджетран 260 пин тенкĕ тăкаклĕç.

Н. НИКОЛАЕВА.

Юсав .=.сем _ 
шкулсемпе ача сач.сенче 

В.рен\ учреждений.сенче

«Шывсăр мĕнле пурăнмалла-ши?» – çапла ят панă хăйсен 
çырăвне район хаçачĕн редакцине ярса паракансем. Тăваттăн 
алă пуснă. Çыру Турай ял тăрăхне кĕрекен Мăн Токшик ялĕн-
че пурăнакансенчен. Çыру авторĕсем пĕлтернĕ тăрăх, ялта 
пурăнакансем шывсăр аптăраççĕ. Тахçанхи пĕр çăл пекки анчах 
пур иккен ялта. Унта пурне те шыв патне çÿреме йывăр.  Ялта 
ватă çынсем те, инвалид ачаллă çемьесем те çук мар. Шыв çукки 
вара чи малтанах вĕсене канăçсăрлантарать.

«Шыв башнине юсамалли пирки калаçаççĕ. Нивушлĕ вара ял 
тăрăх администрацийĕ башньăна юсамалăх та укçа тупаймасть? 
Май пур таран эпир хамăр та укçа пуçтарса пулăшăпăрччĕ», – 
теççĕ вĕсем.

Турай ял тăрăх администрацийĕн пуçлăхĕпе Евгений Орло-
впа телефонпа çыхăнса пăхнă май, çавна пĕлме май килчĕ. Мăн 
Токшик ялĕнче шывпа тивĕçтерессипе лару-тăру чăннипех те 
проблемăллă иккен. Уйрăмах Березовая урамра пурăнакансене 

йывăр килни пирки каларĕ. Çаранçырми патĕнчи шыв скважини 
ăшăхланса кайнă иккен. Çавăнпах башньăри насус шыв уçласа 
çитереймест. Скважина тарăнăшĕ 120 метртан пĕтĕмпе те 90 
метр кăна юлнă. Çавăнпа та ăна тасатма тивет.

Ыйтăва татса парассипе ял тăрăх администрацийĕ ĕçлеме 
тытăннă ĕнтĕ. Евгений Витальевич ку ыйтупа иртнĕ эрне вĕçĕн-
че кăна Шупашкарта «ПМК «Водоснабжения» обществăра пулни 
пирки каларĕ. Скважинăна алтса тарăнлатма кирлĕ укçа-тенкĕне 
– 150 пин тенкĕ район администрацийĕ уйăрса панă. Тепĕр эрне-
ре организаци специалисчĕсем скважинăна килсе пăхĕç, кайран 
вара, вĕсемпе килĕшÿ тунă хыççăн, ĕçсене те тытăнĕç.

Апла пулсан ял çыннисен пăрăхра шыв пулассине кĕтмелли 
ытлашши нумаях юлман пулĕ.

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

В. ШАПОШНИКОВ хатĕрленĕ. 

Скважинёна тасатма палёртнё
Т\р. ыйту _ т\р. хурав

РФ Т.п банк. п.лтерет

Кредит илесси _ 
=.н. й.ркепе

Пĕр çулталăкран ытларах тапхăра илнĕ 
кредитсен (займсен) парăмĕ тĕлĕшпе июль-
тен çĕнĕ чикĕлевсем вăя кĕме тытăнчĕç. 

Çавăн пек кредит е заем тăрăх тÿлемел-
ли штрафсемпе пенисен, кредит илекен 
çыннăн ответлăхĕн ытти мерисем, çавăн 
пекех кредитпа тивĕçтерекен организаци 
кредит илекен çынна уйрăм тÿлевпе пара-
кан услугăсен хак виçи кредит сумминчен 
2 хут пысăкрах виçерен иртме пултарай-
масть. Çак виçе таран çитнĕ пулсан, кредит 
илнĕ çынна процент, пени, штраф тата ытти 
тÿлев хывма çырса пама чарăнмалла.

Сăмахран, çын 10 пин тенкĕ займ илнĕ 
пулсан, унăн пурĕ 30 пин тенкĕрен ытла 
каялла тавăрса памалла мар (парăмĕ – 10 
пин тенкĕ, процент, пени тата ытти те – 20 
пин тенкĕ). 

Кредитăн (займăн) тулли хакне палăртнă 
чухне пĕр кунра процент ставки 1 процен-
тран пысăк пулмалла мар чикĕлеве те çирĕ-
плетсе хăвараççĕ. Çак чикĕлев уйрăмах 
микрофинанс организацийĕсенче займ иле-
кенсемшĕн пĕлтерĕшлĕ. Çапла вара июлĕн 
1-мĕшĕнчен тытăнса ун пек организацисен-
че займăн тулли хакĕ 365 процентран иртме 
пултараймасть.

Çак чикĕлевсене «О потребительском  
кредите (займе) тата «О микрофинансовой 
деятельности в микрофинансовых  организа-
циях» Федераци саккунĕсенчи улшăнусемпе 
çирĕплетнĕ. Çак утăма Раççей банкĕ микро-
финанс рынокне çынна майлă çавăрас тесе 
тата потребительсен прависене хÿтĕлемелли 
механизма лайăхлатас тĕллевпе тунă.
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Ачасен сывлёхне: пурнё=не упрамалла
Статистика даннăйĕсем тăрăх, çулсе-

ренех тĕнчере 18 çула çитмен вун-вун пин 
ача пурнăçран уйрăлать. Раççейри меди-
цина учрежденийĕсенче кашни çулах 3 
миллиона майлă ача, çул çитмен кашни 
саккăрмĕш ача, суранланнине регистра-
цилеççĕ. Ачасем ытларах чухне аслисем 
пăхса çитерейменнипе суранланаççĕ, те-
пĕр чухне – вилмеллех.

Мĕнле сăлтавсене пула ачасем пурнăçран 
уйрăлаççĕ-ха? Пĕрремĕшĕ – шывра путни. 
Ачасем шывра путнин факчĕсене тишкерни 
ытларах чухне 10 –13 çулсенчи ачасем ишме 
пĕлменрен путса вилнине кăтартса парать. 
Çавăнпа та аслисен ачасене шывра, шыв 
хĕрринче харпăр хăйне мĕнле тытмалли 
йĕркене вĕрентмелле, ачасене шыв хĕррин-
че пĕччен самантлăха та хăвармалла мар. 
Ачана пĕчĕкренех ишме вĕрентмелле, апла 
пулин те аслисемсĕр шыва кĕме юраманни-
не,  ирĕк паракан паллă лартнă çĕрте кăна 
шыва кĕме юранине çирĕп ăнлантармалла. 
Ачасем çăлра, шыв тултарнă  ваннăра, пич-

кере те путса вилме пултараççĕ. Çавăнпа та 
вĕсене хупă тытмалла.

Иккĕмĕшĕ – сывлăш пĕтни. Ăна пула вилнĕ 
ачасен 25 проценчĕ – çулталăка çитмен ача-
сем. Ачасем ытларах чухне вĕсене амăшĕ е 
ашшĕ хăйсен кĕлеткипе  хупланăран, çемçе 
теттесем сывлама чарнăран вилсе каяççĕ 
е тата – çăварта юлнă апат юлашки сывлав 
çулне пÿлнĕрен. Çавăнпа та пĕчĕк ачана 
уйрăммăн çывăрттармалла, апат çинĕ чух-
не калаçтармалла мар е урăх япала çине 
тимлĕх уйăрма ыйтмалла мар. Ача çывăрнă 
чухне ÿсĕрни е час-час сывлани ахальлĕн 
ирттерсе ямалли пулăмсем мар – врачпа ка-
нашламалла.

Тепĕр сăлтав – çÿллĕ вырăнтан ÿкни. 
Ытларах чухне 5 çула çитичченхи ÿсĕмри 
ачасем унта-кунта хăпарса кайнипе (подъез-
дри картлашкасем  çинче, стройка пыракан 
вырăнсенче, гараж е ытти çурт-йĕр çинче 
тата ытти вырăнта)  ÿксе сарăмсăр вилеççĕ. 
Ачасем чÿречерен тухса ÿкме пултарни – 
хăй уйрăм калаçу. Çавăнпа та вĕсене нумай 

хваттерлĕ çуртсенче пурăнакансен пĕчĕк ача 
чÿречене е алăка хăй тĕллĕн уçма пултарас-
синчен асăрханмалла – чаракан хатĕрсем 
вырнаçтармалла. Чÿрече çинчи шăна-пăван-
ран сыхлакан сетка ачана чÿречерен тухса 
ÿкесрен сыхлаймасть.

Çул-йĕр çинчи инкексенче ача суран-
ланни е вилни  ачасем пĕтĕмĕшле вилнин 
25 проценчĕпе танлашать. Апла пулсан, 
чи малтанах, ачана çул-йĕр правилисене 
пăхăнма вĕрентмелле. Кунпа пĕрлех ас-
лисен те ачана çул çинче хăрушсăрлăхпа 
тивĕçтермеллине яланах асра тытмалла. 
Ачана машинăра малти ларкăч çине ларт-
малла мар, ача тумтирĕ çинче çутта каялла 
сирекен хăю е япала пулмалла. Вăтам тата 
аслă ÿсĕмри ачасене велосипедпа йĕркел-
лĕ ярăнмаллине асăрхаттарса тăмалла. Ро-
ликпа, скейтбордпа тата çакна майлă ытти 
хатĕрпе ярăннă чухне шлем тăхăнмаллине 
аса илтермелле.

Е. КОЖЕВНИКОВА, 
врач.

Сёмах _ сывлёх хурал=ине

Кану та: сиплен\ те 
хёрушлёхсёр пулччёр 

Çу кунĕсем – шкулти вĕренÿрен пушан-
нă ачасем канмалли, хăйсен сывлăхне 
çирĕплетмелли вăхăт. Ку вăхăтра кану-
па сывлăх сиплевĕн санаторийĕсемпе 
лагерĕсенче канакансем те сахал мар. 
Кун пек учрежденисем пирĕн район тер-
риторийĕнче те пур. Анчах та ачасен 
канăвĕпе сипленĕвĕ, сывлăхшăн усăл-
лă пулнипе пĕрлех, хăрушлăхсăр пулма 
тивĕç. Апла пулсан ачасен канупа сиплев 
учрежденийĕсенче хăрушсăрлăх норми-
сене пăхăнаççĕ-и-ха? Канăва пур çĕрте те 
тивĕçлĕ шайра йĕркеленĕ-и? Çак ыйту-
семпе интересленчĕç июнĕн 29-мĕшĕнче 
лагерьсемпе санаторисене çитсе курнă 
май РФ Шалти ĕçсен министерствин рай-
онти пайĕн пуçлăхĕ Владимир Степанов 
тата пай çумĕнчи общество канашĕн 
ертÿçи Петр Воробьев.

Шомикра вырнаçнă республикăри «Лес-
ная сказка» ача-пăча санаторийĕнче тата 
санаторин «Алый парус» соматика уй-
рăмĕнче ачасен сипленĕвне епле йĕркеле-
нипе, хăрушсăрлăхпа тивĕçтересси мĕнле 
шайра пулнипе тĕп врач Ирина Волкова 
паллаштарчĕ. Çак вăхăта санаторире 359 
ача тата унăн уйрăмĕнче 191 ача хăйсен 
сывлăхне сиплет. Сипленекенсем Чул хула 
облаçĕнчен, Коми Республикинчен те пур. 
Ытларахăшĕ вара республика территорий-
ĕнчен. Санаторире пĕрремĕш смена хăйĕн 
ĕçне вĕçленĕ ĕнтĕ, халĕ иккĕмĕш сменăри-
сем сипленеççĕ.

Хăрушсăрлăх ыйтăвĕсем яланах малти вы-

рăнта пулни сисĕнет. Санаторире мĕн пулса 
иртни пĕтĕмпех алă тупанĕ çинчи пек темелле. 
Шалти тата тулашри видеокамерăсене пĕтĕм-
пе 60 вырнаçтарнă. Икĕ хуралçă талăкĕпех ху-
рал тăрать. Хуралпа сыхлав ĕçĕсене туса ирт-
терме ятарлă «Альфа» хурал предприятийĕпе 
килĕшÿ тунă. Хăрушсăрлăха тивĕçтерессипе 
кунта вăй хуракансен тивĕçĕсене кашнине 
алă пустарса çирĕплетнĕ.

Санаторире тĕрлĕ чир-чĕртен сиплессине 
йĕркеленĕ. Вăл шутра кунта чĕрепе чĕре со-
сучĕсен, юн çаврăнăшĕн, сывлав органĕсен, 
вар-хырăмпа пыршă чирĕсенчен сывалма 
пулăшаççĕ. Çак тивĕçе 8 врачпа 32 меди-
цина сестри пурнăçлать. Кунта амăшĕсемпе 
сипленекен инвалид ачасем те пур.

Территорие ирĕклĕн никам та кĕрсе çÿре-
ме пултараймасть. Вăл шутра – сипленекен 
ачасен ашшĕ-амăшĕ те. Вĕсем валли хăйсен 
ачипе тĕл пулса калаçма, лагерь  пурнăçĕпе 
туллинрех паллашма кашни сменăрах ятар-
лă пĕр кун йĕркелеççĕ.

Ача-пăча «Березка» сывлăх лагерĕнче 
те хăрушсăрлăх правилисене пысăк тимлĕх 
уйăрни куçкĕрет. Районти шалти ĕçсен пай-
ĕпе тăтăш çыхăнура. Лару-тăру пирки куллен 
пĕлтерсех тăраççĕ.

Ачасемпе воспитательте ĕçлеме Чăваш 
патшалăх университечĕн тата Чăваш пат-
шалăх педагогика университечĕн студен-
чĕсене явăçтараççĕ. Малтан вара вĕсемпе 
ятарлă вĕренÿ йĕркелеççĕ, медицинăпа пси-
хика хаклавĕсене пĕтĕмпех шута илеççĕ.

Йывăр лару-тăруллă çемьесенчи ачасене 

сипленме майсем туса пама тăрăшаççĕ. Ял-
сенчи кун пек çемьесенчи ачасем пĕрремĕш 
сменăра 40-ĕн канса сипленнĕ. Ачасен сы-
влăхне тĕрĕслесе тăма врач та, медицина 
сестри те пур. Медицина препарачĕсем 
çителĕклĕ. Сменăра пĕр хут пÿлĕмсене шă-
ширен, территорие сăвăспа вăрăмтунаран 
имçамласа сиенсĕрлетеççĕ.

365 ача канса сипленекен санатори-
пе сывлăх сиплевĕн «Солнышко» ком-
плексĕнче те хăрушсăрлăх мероприятий-
ĕсем – кун йĕркинчех. Хăрушлăх кнопки те 
пур, пÿлĕмсенчи тата территорири видеока-
мерăсем те, пушар сигнализацийĕ те йĕр-
келлĕ. Учрежденири лару-тăру пирки куллен 
шалти ĕçсен пайне пĕлтерсех тăраççĕ. Де-
журнăй автомашина вырăнтах.

Сыхланакана Турă та сыхлать тесе ахаль 
каламан. Владимир Степанов тата Петр Во-
робьев, ачасен канупа сиплев учреждений-
ĕсенче пулнă май, кĕтмен туман çĕртен сиксе 
тухма пултаракан тĕрлĕ самантпа та интере-
сленчĕç. Учрежденисем вăрман тăрăхĕсенче 
вырнаçнă. Ачасене наркăмăшлă çĕлен сăх-
ни те пулма пултарать. Сиенленнине вара 
медицина учрежденине хулана леçме тивет. 
Çавăнпа та васкавлă пулăшу пама кирлĕ пре-
паратсем алă айĕнчех пулмалли пирки сĕнчĕç. 
Кунпа пĕрлех ачасем хушшинчи хутшăнусен, 
апат-çимĕçпе тивĕçтерессин ыйтăвĕсемпе те, 
ытти ыйтупа та интересленчĕç, ачасен çулла-
хи канăвне тата сипленĕвне хăрушлăхсăрта-
рах тăвассипе тĕрлĕ сĕнÿ пачĕç.

В. ШАПОШНИКОВ.

+уллахи кану тата хёрушсёрлёхПахча=ё к.тес.

Помидор çимĕçпе 
савăнтартăр 

Халĕ, çу кунĕсенче, пахча çимĕç культу-
рисене тĕрĕс-тĕкел пăхса ÿстерсе  пысăк 
тухăç илессишĕн сахал мар вăй хума ти-
вет. Вĕсене вăхăтра шăварса минераллă 
тата органикăллă удобренисемпе апат-
лантарнипе пĕрлех нÿрĕке упрама тата 
çумкурăкран хÿтĕлеме ретсем хушшине 
кăпкалатма та манмалла мар. Çавăн пекех 
чир-чĕртен тата сиенлĕ хурт-кăпшанкăран 
упрассипе те тимлемелле.

Помидора теплицăра çеç мар, уçă йăран 
çинче те ÿстеретпĕр. Çимĕç тĕвви ытла-
рах пултăр тата лайăх ÿссе çитĕнтĕр те-
сен – микроэлементсемпе апатлантарнин 
пĕлтерĕшĕ пысăк. Çав тĕллевпе помидор 
калчине чечек çурас умĕн бор кислотин 
ирĕлчĕкĕпе пĕрĕхетĕп. Çавна май вăл 
йышлă чечек çурать тата йĕркеллех тĕвве 
ларать. Тĕвĕленнĕ помидора малалла 
аталанса пулса çитме тата тепĕр хут апат-
лантаратăп. 

Помидора фитофтороз  чирĕ  пысăк 
сиен кÿрет. Унтан хÿтĕлес тĕллевпе «Хом» 
препаратпа усă куратăп. Имçамлама  ăна 
40 г илсе 10 л шывра лайăх  ирĕлтеретĕп. 
Хатĕр шĕвекпе çийĕнчех ирхине  е каçхи-
не опрыскивательпе  çулçăн пур енне те 
тĕплĕн имçамлатăп.  Çапла май йăран-
сем çинчи помидорсем кĕрхи сивĕ кунсем 
пуçăничченех çимĕçпе савăнтараççĕ. Та-
тса пухнă помидор чылай вăхăт чиперех 
упранать, çĕрмест. Бор кислотипе апат-
лантарнă çимĕçĕн пахалăхĕпе тутлăлăхĕ 
те аван. 

Купăста пулăшу кĕтет
Çуллахи шăрăх çанталăкра купăстана 

тĕрлĕрен сиенлĕ хурт-кăпшанкă сăтăр 
кÿрет. Пыйтăсемпе пăрçасем çулçăсе-
не шăтăкласа çиеççĕ. Пуç тытăнмалли 
çамрăк папкана сиенлесен калчасем типсе 
малалла аталанаймаççĕ. Купăста лĕпĕшĕ 
вара çăмартисене çулçăсен аял енне ху-
рать. Хурчĕсем çулçăсене çиме пуçланă 
май çаппине çеç хăвараççĕ. Çапла ан пул-
са тухтăр тесен купăста епле аталанса ÿс-
нине асăрхасах тăмалла. Žсен-тăран çин-
че хурт-кăпшанкă пулсан вăхăта вăраха 
тăсмасăр  «Искра» препаратпа усă курăр. 
Имçамлама 10 л шыв çине пĕр таблетка 
илмелле. 1 л ирĕлчĕкпе 10 тăваткал метр 
лаптăк çинчи купăстана имçамлама усă 
курмалла.

 
Арбуз  ÿстеретпĕр

Бахча культурисем те (арбузпа дыня 
тата кавăн), агротехникăлла мероприя-
тисене вăхăтра пурнăçланă май, çимĕç 
тĕввине лараççĕ. Вĕсем çимĕçпе савăн-
тарччăр тесен кашни ÿсен-тăран çинче 
ик-виç çимĕç кăна хăварса ытти тĕвве 
татмалла. Арбуза минераллă удобрени-
сен хутăшĕпе апатлантарнин пĕлтерĕшĕ 
пысăк. Ку тĕлĕшпе 10 л  ăшă шывра пĕрер 
кашăк кали сульфачĕпе мочевина тата икĕ  
кашăк суперфосфат лайăх ирĕлтермелле. 
Хатĕр шĕвеке ÿсен-тăран тавра тунă тарăн 
йĕр çине васкамасăр шăвармалла.

А. ШАРИКОВ.

Пир.н календарь

Турци флотне 
аркатнё

Июлĕн 7-мĕшĕ – Раççей çар мухтавĕн 
кунĕ. Çав кун 1770 çулта вырăссен 
флочĕ Чесмен патĕнчи çапăçура три-
умфла çĕнтерÿ тунă, турккăсен флотне 
çапса аркатнă. Асăннă çĕнтерĕве ха-
лалласа иккĕмĕш Кĕтерне патша ятарлă 
медаль туса кăларма хушнă. Ун çинче 
пĕр сăмах кăна çырнă пулнă – «Былъ». 
Ку çавна пĕлтернĕ: «Турккăсен флот 
пулнă, халĕ çук вăл».

Прицеп çинчен 
ÿксе вилнĕ

Çу кунĕ хĕл хырăмне тăрантарать теççĕ. 
Çавăнпах çу кунĕсенче ял çынни хĕрсе кай-
сах темĕн тĕрлĕ ĕç пурнăçлать.  Анчах та 
ĕçе хăрушсăрлăха пăхăнса йĕркелемелли 
пирки нумай чух манатпăр. Çакна пула ин-
кек те тухать.

Акă Мăн Сĕнтĕр ял тăрăхĕнче пурăна-
кансем тюкланă утта трактор прицепĕ çине 
тиесе турттарса кайма шутланă. Çамрăк 
водитель те, çак ĕçе хутшăннă ытти çын та 
хăрушсăрлăх пирки пачах та шухăшламан 
тейĕн. Прицеп çинчи тиенĕ тюксене çыхса  
çирĕплетмен, çитменнине тепĕр çамрăк 
арçын прицеп çинчех ларса пынă. 

Ялпа пынă чухне тюксем ÿкме тытăннă. 
Пассажирăн та прицеп çинче тытăнса юлма 
май пулман – утăпа пĕрле ÿкнĕ. Йывăр су-
рансене пула вăл вырăнтах вилсе кайнă.

Шыв айĕнче 
хĕненĕ

Ярославка ял тăрăхĕнчи пĕр арçын ван-
на пÿлĕмне çынсем мĕншĕн кĕнине пĕлмен 

пулас. Унти мунчалапа супăнь таврашне 
курсан та, нимех те чухлайма пултарайман 
курăнать.  

Ку пÿлĕме вăл мăшăрне хĕнеме меллĕ 
тесе кĕнĕ-мĕн. Чарăнма ыйтсан та, шыв 
сассипе арçын «нимĕн те илтмен». Аллипе 
вăйлăскер хĕрарăмăн сывлăхне хавшатма 
пултарнă. 

Маларах административлă йĕркене пăс-
нипе палăрнă арçынна халĕ суд тенкелĕ кĕ-
тет – уголовлă ĕç пуçарнă.

Качакасем 
2 пин тенкĕлĕх 

сăтăр тунă
Кÿршĕсене чăх-чĕп хирĕçтерет теççĕ те, 

хăвăн мар ытти выльăх та тарăхтарать-мĕн. 
Уйрăмах сăтăр тăвать пулсан.

Шомикри пĕр хĕрарăмăн пахчинче акă 
ялти тепĕр кил хуçалăхĕнчи качакасем 
хуçаланнă. Паллах, купăста йăранĕ çинче. 
Çу варринче вăй илсе ÿсекен купăстасăр 
тăрса юлнине ял çынни ниепле те лăпкă 
ирттерсе яраймасть. Сăтăрĕ те 2 пин тенкĕ-
не майлах. 

Килти выльăх-чĕрлĕхе пăхманшăн ка-
чакасен хуçине явап тыттарĕç. Сиен тÿснĕ 
хĕрарăма купăста та çитермелле пул-
масть-и ха?

Правасăр 
тата ÿсĕр 

Çул çине ÿсĕрле тухакан водителе йĕр-
келлĕ водитель теме пулать-ши? Çук пулĕ. 
Кун пеккисене велосипед та шанса пама ик-
кĕленмелле. 

Çапла хăй пирки çеç шухăшлакан, тен 
шухăшлама пĕлмен водителе ГИБДД ин-
спекторĕсем Ярославкăра тытса чарнă. 
Žсĕрскер регистраци паллисĕр мопедпа, 
хăйĕн права çук пулин те, катаччи чупма 
тухнă. 

РФ Административлă право нормисе-
не пăснин кодексĕпе килĕшÿллĕн, арçын 
тĕлĕшпе протокол çырнă. Çак факт пул-
нă хыççăн вăл çул-йĕр хăрушсăрлăх пра-
вилисене «юнпа çырнă» тенине ăнкарса 
илĕ-ши?

Причете РФ Шалти ĕçсен 
министерствин Муркаш районĕнчи 

пайĕн материалĕсем тăрăх хатĕрленĕ.
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Сёвё-калав =ырма 
кёмёллакансен страници
Юрату
Юратнăран чĕре хускалчĕ,
Сиксе тухас пекех тапать.
Ăш-чик те вырăнтан тапранчĕ,
Ман пĕтĕм кăмăл пăтранать.

Хăçан лăпланĕ ку чĕре ман?
Пуласчĕ канăç хăть пĕрре.
Ыйхă килмест, куç хупăнмарĕ,
Сана кăна кĕтет чĕре.

Ах, çамрăк чух епле вĕри вăл,
Юратăвăн пур-ши хĕрри?
Юратăвăн хăйĕн тĕррийĕ,
Юратăвăн çуках тăрри.

Савни, сана курас килет ман,
Хурăнлăхра вĕт çуркунне.
Чĕре туять, чĕре сисет вăл,
Сана кăна кĕтет ирччен.

Çанталăкĕ епле илемлĕ,
Шутлар-и çăлтăр тÿпере?
Кĕçĕр санпа пĕрле пуласчĕ – 
Тинех лăпланĕ ман чĕре.

Егор ВАСИЛЬЕВ.
Якаткасси ялĕ.

Процветай: 
Оточево!
Музыка и слова Людмилы Лукашевой

Среди вековых лесов, лугов,
Среди деревень, полей, прудов
Затаилось старое село,
Это есть Оточево мое!

Припев:
Ты всегда с улыбкой нас встречай,
Каждому нам руку пожимай.
И любя нас к сердцу прижимай,
Да на счастье нас благословляй.

Вся насквозь пропитана судьба
Жизнью той, что прожила страна.
Как у всей страны одна мольба:
«Неба мирного нам всем, всегда!»

Солнца луч ласкает крон креста.
Зазвенели вдруг колокола,
Засверкали солнцем купола,
Снова мы под крылышком Христа!

Ты, село, цвети и процветай,
Сыновей и дочерей встречай.
Всей душой ворота распахни,
Свежий ветер жизни ты вдохни.

Мана ирех х.вел 
чуп тур.
Мана ирех хĕвел чуп турĕ,
Сăлтавĕ пур хавхаланма.
Ытарайми пуçланчĕ кунĕ,
Килсем, хĕвел, ман ытама.

Чунра хаваслă туйăм, шанăç.
Шик! шăхăртăм хавхаланса.
Тăр ухмах пек хĕвеле хирĕç
Эп чупрăм алсене сарса.

Эп çут тĕнче ытамĕнче халь,
Туятăп унăн хăватне.
Çак çĕр çинче пур халăха та
Сунап ырă кун-çул, телей.

Мана ирех хĕвел чуп турĕ,
Вăл юрăпа манра янрать.
Шанатăп, ăнăçлă кун пулĕ,
Хĕвел мана вăй-хал парать.

Геннадий Кулген.

Тёван ял
Тăван ялта сан тăван килĕ,
Пит хаклă чуншăн çак кĕтес.
Кирек ăçта та аса илĕн,
Унта ÿссе çын пулнă эс.

Хĕвелпеле тăрса тыр вырнă,
Кĕтÿ те кĕтнĕ кунсерен.
Çара уран сахал-и чупнă,
Пулла та кайнă ирсерен.

Уй-хирĕ, улăхĕ, вăрманĕ,
Пÿрт умĕнчи лаштра йăмра...
Епле çакна чуну сан манĕ,
Ялан вĕсем тăраç умра.

Вылянă, савăннă, айкашнă
Тантăшсемпе пĕрле самай.
Килĕшекен хĕрпе паллашнă
Эс яш чунна хускатнă май.

Ĕмĕрлĕхех чунра йĕр турĕç
Тăван кĕтесĕм, тăван кил.
Мана вĕсем, вĕсем çын турĕç,
Чăн пурнăçра пачĕç пехил.

П. ВОРОБЬЕВ.
Ватёлмасть 
ч.ре
Чипер хĕрсем хушшинче
Ман сана курас килет.
Чĕрем сиксе тухсан та
Турăçăм санах пиллет.

Авкаланать вăй карти – 
Ман яшлăхăм савăнать.
Варринче эпĕ ташлап,
Шукăль купăс шăранать.

Куç умне аса илÿ
Капланать те капланать.
Кукамăйăм ăс пани
Халь те хăлхара янрать:

«Чиперри – куçа валли,
Курăнать те çухалать.
Сăпайли – чĕре ăшши,
Ăна тупасах пулать».

Йăрăс-йăрăс хĕр пĕвви
Чăн-чăнах хăва хулли.
Чĕре çăвĕ ирĕлет,
Курмассерен сăрхăнать.

Çÿçĕм-пуçăм кăн-кăвак,
Žтĕм-пĕвĕм те хавшак.
Харсăр чĕрем чăрсăр çеç,
Айккине чăмать кĕç-вĕç.

/рмек Ваçли.

Шурё й.р
Самолет çÿлтен çÿле хăпарчĕ
Шăплăха хăй сассипе çурса.
Ак кĕçех вăл тÿпере çухалчĕ
Шурă йĕр хăй хыççăн хăварса.

Кам ăçта вĕçет, ăçта каять-ши?
Мĕн кĕтет унта халь вĕсене?
Кашниннех ĕнтĕ хăйĕн сăлтавĕ,
Пĕлес çук çав çын чунне кĕрсе.

Тен ĕçпе часрах çитсе ÿкесшĕн,
Ĕлкĕресчĕ палăртнă çĕре.
Çывăх çын е тус инкеке лекнĕ – 
Ал тăсасчĕ хăвăртрах çитсе.

Тен хăй шăпинчен хăшĕ тарасшăн
Е тытасшăн тарнă телейне?
Ăнăçу сире эпĕ сунасшăн,
Савăнасчĕ сирĕнпе пĕрле.

Пурнăçа тен çĕнĕрен тĕрлесшĕн
Пĕтĕмпех манса йăнăшсене?
Пулас çук, Тур пÿрнинчен иртеймĕн,
Кашниех йăтать хăй хĕреçне.

Самолет кĕçех куçран çухалчĕ,
Шурă йĕр çеç юлчĕ тÿпере.

Геннадий ЧЕМЕЙ.

Санкцин усси те пур иккен
Юлашки вăхăтра телевизорпа «Вести» пăхнă хыççăн икçĕр 

грамм хаяррине пушатмасăр лăпланаймастăп. Çĕр чăмăрĕ çин-
че, тĕнчере мĕн пулса иртни пĕтĕмпех хамăр киле çитессĕн туй-
ăнать. Пĕр-пĕр çĕршыв президенчĕ е министрĕ килĕшÿсем тума 
Мускава килсен çав кунах пирĕн пата хуняма вĕçтерсе çитет. 
Шел пулин те, мирлĕ визитпа мар çав. Е пĕр-пĕр тÿре-шарана 
сĕтевпе тытрĕç пулсан, пĕлсех тăр, арăм эпĕ ĕç укçинчен пы-
тарса хăварнă «маяна» тупать-тупатех. Укçан шăрши çук теççĕ 
пулин те, темĕнле улттăмĕш е çиччĕмĕш туйăм вăранать унăн.

Пĕринче çапла тахăш çĕршывра пăлхав пуçланни пирки пăхса 
лартăм. Çав кунах кÿршĕсен вăкăрĕ пирĕн пахчана кĕрсе кайса 
купăста йăранĕсене пушатма ĕлкĕрнĕ. Вĕсене тавăрас шутпа 
хамăрăн вăкăра пускилсен анкартийĕ еннелле мĕн чухлĕ хăва-
ларăм пуль, çук, яхăнне те пымарĕ. Мирлĕскер вăл пирĕн, кат-
тăрăшнăй выльăхĕ.

Ăнсăртран кĕмсĕрт тенĕ пек, санкци текенни те татăлса ан-
чĕ-çке пуçăмăр çине. Вăл та пăрăнса иртмерĕ пирĕн тĕлтен. 
Халиччен мĕнне те пĕлмен эпир ăна. «Санпа урăх ниçта та тух-
мастăп, калаçмастăп та. Кашнинчех Мишăна хÿтĕлесе Надьăна 
хирĕçлетĕн. Эпĕ хамăн тăвана кÿрентерме памастăпах. Сана 
хирĕç санкци пуçлатăп», – диктор пекех уçăмлăн, татса каларĕ 
арăм.

Хирĕçлеме хăяймарăм. Хăтланса пăх-ха. Çилленнĕ вăхăтра 
чĕлхи пуç миминчен чылай хăвăртрах ĕçлет унăн. Хам вара 
çамкана Çавал хумĕсем пек картлантарсах санкци сăлтавĕсене 
аса илме тăрăшрăм.

Çапла, Мишăсем патне кĕçĕн ачин çуралнă кунне паллă тума 
кайнăччĕ. Мишăпа эпир пĕчĕкрен пĕрле выляса ÿснĕ, пĕр парта 
хушшинче ларнă. Халĕ те пулă тытма пĕрле çÿретпĕр, пулăштух-
сене пĕрле пайлатпăр. Унăн арăмĕ, Надя, мăшăрăн темиçемĕш 
сыпăкри йăмăкĕ пулать.

Шăпăрлана чысласа сăмах каланă хыççăн хĕрарăмсем теле-
визор умĕнче кам мĕнле тăхăннине, мĕнле сăрланнине тишкер-
се ларчĕç. Эпир юлташпа биатлон чупăвне сÿтсе яврăмăр. Çич-

шер черкке пушатсан, эпир те, вĕсем те, политика пирки хĕрсех 
тавлашма тытăнтăмăр. Ыттине вара астумастăп.

Санкци малтанах кăсăклă пек туйăнчĕ. Никам та ятласа тарăх-
тармасть. Арăмăн – манпа, манăн унпа ĕç çук темелле. Пĕрле 
апатланмастпăр, уйрăм пÿлĕмсенче çывăратпăр. Малтанхи виç 
кун çÿп-çап та тухса тăкмарăм. Тăваттăмĕшĕнче вара йăлăхса 
çитрĕм. Ăçтан çавăн чухлĕ тусан, çÿп-çап – ниепле те ăнланай-
мастăп. Тен эп çук чухне ман территорие арăм килсе варалать?

Санкци текен пăтăрмах маншăн хаяр диета çине ларнипе 
пĕрех пулчĕ. Арăм кавленине пăхса икĕ эрнере çичĕ килограмм 
чакрăм. Вăл вара, мана тарăхтарас тесе, тутлă апатне юриех 
хыттăн чапкаса çиетчĕ, кăкăр туллин канлĕн какăратчĕ.

Санкциччен пирĕн холодильникра нихăçан та ун чухлĕ ĕçмел-
ли-çимелли пулман. Анчах манăн «куç курать те, шăл витмест». 
Унăн яшки-пăтти ырă шăршипе сăмсана тÿсмелле мар кăтăклат-
чĕ. Ара, эпĕ те çав çимĕçсенех, çав юр-варах яратăп вĕт-ха 
яшкана. Манăн апат çавах арăмăнни пек техĕмлĕ пиçмест.

Пĕррехинче, хăй сисмен вăхăтра, унăн апатне ик-виç кашăк 
ăсса сыпса пăхрăм. Йăлтах çисе ярасран аран чарса ĕлкĕртĕм 
хама. Тепрехинче тата арăм, ман çине пăха-пăхах, хăйне валли 
бутерброд хатĕрлерĕ. Тимлĕ сăнарăм. Шурă çăкăр чĕлли çине 
çу сĕрчĕ, сыр, ветчина, пулă вăлчи, помидор, хăяр хучĕ. Бутер-
брочĕ кушак пуçĕ хулăнăш пулчĕ. Çиме тăрсан вара çăварĕ ни-
епле те ăна хыпмалăх карăлмарĕ. Хăй вăхăтлăха тухсан, хам та 
сисмерĕм, бутерброда çисе ятăм. Вăрçать пуль тенĕччĕ – шар-
ламарĕ. Çакă вара пирĕн санкци вĕçĕ пулчĕ.

Мăшăрăмпа мирлешсе санкци кÿнĕ тăкаксене çавра сĕтел 
хушшине ларсах шутларăмăр, аванах юхăннине сисрĕмĕр. 
Кăмăл-сипет тĕлĕшĕнчен мĕн чухлĕ сиен тÿснине иксĕмĕр те 
шутласа кăлараймарăмăр. Çапах та çак пăтăрмахăн усси те 
пулчĕ пек туйăнать. Арăм та, эпĕ те халиччен туман ĕçсене 
хăнăхкаларăмăр, пĕр-пĕрин ĕçне ытларах хаклама пуçларăмăр.

Н. ЗАХАРОВ.

/се==. савнё 
мёнуксем
Паттăрсен ячĕсене манмаççĕ
Тенине илтсеччĕ ачаллах.
Манăн кукка киле таврăнмарĕ,
Хыпарсăр çухалчĕ вăрçăра.

Асанне куçне час-час шăлатчĕ,
Аса илсе кĕçĕн ывăлне.
«Ан йĕрсем», – тесе лăплантаратчĕ
Куççульне çăта-çăта анне.

Ан йĕр, асанне, куçна шăлса эс,
Ывăлу килменшĕн вăрçăран.
Кур, ав, савăнса епле ÿсеççĕ
Савнă мăнуксем сан умăнта.

А. ГРИГОРЬЕВА.
Пожедановка ялĕ.

Тёван ял 
урам.сем
Илемленччĕр тăван ял урамĕсем,
Ырлăх курăр, тăван ялăн çыннисем.
Советсен урамĕ, Çамрăксен,
Симĕс урампа çитен Сад урамне.
Ĕмĕр пĕрле пурăнар-и, тăвансем?
Кунран-кун ешерччĕр ял урамĕсем.

Пит илемлĕ тăван ял урамĕсем,
Ик айккипе капмар хăтлă çурчĕсем.
Сывлăх сунса ал параççĕ çыннисем,
Ыр çынна хавас кунта кашни килте.
Чунăм савăнать сире курмассерен,
Тăван ялăн манăçми урамĕсем.

К. ПОТЯНОВА.

Атте-анне
Атте-анне пур чухне
Пит лайăхчĕ пурăнма.
Урама тухас тесен
Тухаттăмăр выляма.

Атте-анне çумĕнче
Питĕ çăмăлччĕ пире.
Юрла-юрла савăнса
Ĕçлеттĕмĕр йышпала.

Атте-аннесемпеле
Килĕштерсе пурнасчĕ,
Ăшă сăмахсемпеле
Ырлăх кăна кÿресчĕ.

Вĕсем пире ÿстерсе
Мăн çул çине кăларнă,
Хăйсем çиес çăкăрне
Пире алла тыттарнă.

Вăхăт иртет. Хамăр та
Атте-анне пултăмăр.
Пурнăç пыл-çу маррине
Самай тÿссе куртăмăр.

Халĕ мăнуксемпеле
Пурте эпир телейлĕ.
Вĕсен ăшă сăмахне
Куллен-кунах кĕтетпĕр.

Елена РЯБИНИНА.
Шомик ялĕ.

Пурнё=
Улăх тăрăх тĕтре юхать,
Кайăк вĕçни тĕлленмест.
Ир иртет те каçĕ пулать,
Ĕмĕр иртни сисĕнмест.

Мăн улăхри кăвак чечек
Чечекре нумай лармасть.
Çавăн пекех-çке эпир те,
Пурнăç иртет, кун юлать.

Вĕлтĕренĕ ÿсет хÿхĕм,
Картиш çÿллĕш пуласшăн.
Žсрĕм, пурăнтăм эпĕ те
Сакăрвун пиллĕке çитесшĕн.

Тÿпенелле эп тинкертĕм,
Пĕлĕт шăвать ерипен.
Шухăшларăм та тĕлĕнтĕм
Хам çав çула çитнинчен.

Йăл-йăл пăхать сар хĕвелĕ,
Ăшши ÿкет ман çине.
Манăн чунăм сар хĕвел пек
Пухăнсан тăван пĕрле.

Тăвансемпе пĕрле чухне
Юрлас терĕм юррине,
Çепĕç те илемлине,
Хамăн чун юратнине.

Кĕркуннепе çулçă тăксан
Турат юлать çаралса.
Тăван-пĕлĕш тухса кайсан
Пÿртĕм юлать пушанса.

Татьяна ЗАМЯТИНА.
Кашмаш ялĕ.
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Объявления

ГИБДД п.лтерет

Июлĕн 3-мĕшĕнче каçпа М-7 автотрасса çинче, Ахмане ялĕ çывăхĕнче, инкек 
тухнă. Çак ялта пурăнакан 47 çулхи арçын тата унăн 17 çулти хĕр ачи автоçул 
урлă палăртнă вырăнта каçнă. 

 – Апла пулин те, вĕсене федераци трассипе Хусан енчен килнĕ автомашина  çапса 
кайнă. Хĕр ача вилсе кайнă, ашшĕне больницăна реанимаци уйрăмне ăсатнă. Анчах 
вăл та тепĕр кунне вилсе кайнă. Руль умĕнче 37 çулти водитель пулнă, – пĕлтерчĕç 
ГИБДД районти уйрăмĕн инспекторĕсем. 

Водитель, кÿршĕ республика çынни, инспекторсене пĕлтернĕ тăрăх, вăл çуран çÿре-
кенсене вăхăтра асăрхайман-мĕн. Çавна пула машинăна чарса ĕлкĕреймен.

Çул-йĕр хăрушсăрлăх инспекторĕсем пĕлтернĕ тăрăх,  водитель ÿсĕр пулни палăр-
ман. Анчах та обязательнăй йĕркепе ку тĕлĕшпе медицина тĕрĕслевне ирттернĕ. Ин-
кек пулса иртнĕ факта малалла тишкереççĕ.

Çуран çÿрекенсен автоçулсем çинче яланах асăрхануллă пулмалла, çул урлă ятарлă 
вырăнта каçнă чухне те.

Н. НИКОЛАЕВА хатĕрленĕ.

Ашш.пе 17 =улхи х.р. 
вилн.

Сад-пахча=ён уйёх календар.

Кун к.скелет _ .= хушёнать

Шалти .=сен пай.нче

Вёрёсенчен асёрханёр
Июлĕн 1–16-мĕшĕсенче республика 

территорийĕнче «Дача» оперативлă 
профилактика мероприятийĕ иртет. 
Ăна ял тăрăхĕсенчи дача тата сад çур-
чĕсенчен япаласем вăрлассине асăр-
хаттарас, дачăсенче вăрăлла ĕçсем 
туса çÿрекенсене тытса чарас, çавăн 
пекех дача хуçисен тимлĕхне ÿстерес 
тĕллевпе йĕркелеççĕ.

Полицие çак территорисенче япала-
сем вăрлани пирки тăтăшах хыпар килет. 
Иртнĕ çур çулта кун пек факт 8 пулнине 
регистрациленĕ. Вĕсем М-7 трасса çы-
вăхĕнчи Ильинка, Катькас тата Москакас-
си ял тăрăхĕсенчи дача участокĕсенче 
пулса иртнĕ. Шел пулин те, çак престу-

пленисенчен ытларахăшне уçса пама 
май килмест-ха. 

Хула çыннисен кăна мар, Муркаш рай-
он çыннисен те дача участокĕсем пур. 
Апла пулсан вĕсен те сыхă пулмалла: 
дачăра хаклă япаласене хăвармалла 
мар, çирĕп алăксем лартмалла, тăтăшах 
кайса çÿремелле тата ытти те. Дача тер-
риторийĕнче ют çынна преступлени тума 
хистекен япала пулманни пысăк пĕл-
терĕшлĕ. Дача территорийĕсенче шан-
чăксăр çынсене асăрхасан вара полицие 
пĕлтермелле.

С. ЕГОРОВ, 
районти шалти ĕçсен пайĕн 

оперуполномоченнăйĕ.

КУПЛЮ / ТУЯНАТÁП

КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК: 
ЛОШАДЕЙ: ОВЕЦ? ДОРОГО? Старых: 
молодых в любом состоянии и вы-
нужденный забой? Тел? 8-905-197-61-66?                                                                                                                                 
                                                                                      2-10?

* * *
КУПЛЮ%  КОРОВ на мясо* БЫЧ-

КОВ от 10 дней до 500 кг* ТЕ-
ЛОК? Тел? 8-937-951-19-03?     17-33?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: ТЕЛОК: БЫЧКОВ  от 

1 месяца и ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ? 
ДОРОГО? Тел? 8-961-345-77-89?     17-33? 

* * *
КУПЛЮ БЫЧКОВ от месяца до 600 

кг? КОРОВ? ТЕЛОК? ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ЗАБОЙ? Тел? 8-937-952-33-80?   3-5?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ от 

месяца на откорм? ДОРОГО? 
Тел? 8-937-391-23-33?           3-5?

* * *
Куплю коров: бычков: те-

лок: молочных телят: бара-
нов? Тел? 8-905-341-69-25?   10-10?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕ-

ЛОК до 800 кг: ВЫНУЖДЕННЫЙ 
УБОЙ? Тел? 8-927-851-27-77?  7-10?

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

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

Куплю телок: бычков: ко-
ров? Тел? 8-905-344-06-84?   3-3? 

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

говорная? Тел? 8-987-663-42-00?        1-10?

ИП Налимов: монтаж систем отопления: водо-
снабжения: канализации* замена: установка газовых 
котлов и насосов? Установка: замена дымоходов? 
ПРОДАЮ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ: СЧЕТЧИКИ и др? Обра-
щаться% с? Моргауши: здание бани: 2 этаж? Тел? 8-905-
345-93-19?                                                                        6-10?

* * *
Производим и реализуем клумбы металли-

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

* * *
Услуги мини-экскаватора: ширина ковша% 30 см: 

35 см: 45 см: 55 см? Глубина копания 3 метра? Час 
работы мини-экскаватора 1000 руб? плюс доставка? 
Прокладка труб под асфальт методом прокола до 
10 м? Бурение скважин на воду: цена 1600 руб? за 1 
метр? Работаем за наличный и безналичный расчет? 
Тел? 8-962-599-04-70: 8-927-847-85-59?                              3-3?

* * *
Ремонт стиральных машин-автоматов? Каче-

ственно? Гарантия? Выкуп стиральных машин-ав-
томатов? Тел? 38-58-45: 8-927-668-58-45?   6-10?

* * *
Принимаем заказы на заборы, ворота лю-

бой сложности, кованые изделия? Пенси-
онерам скидки 10%? Гарантия и постгарантий-
ное обслуживание? Тел? 8-960-310-01-29? 10-10?

* * *
ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ: СВАРНОЙ СЕТКИ: 

ПРОФНАСТИЛА: ЕВРОШТАКЕТНИКА? ВОРОТА: КА-
ЛИТКИ: НАВЕСЫ: КОЗЫРЬКИ? БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЗАБРОШЕННЫХ  УЧАСТКОВ? ПЕНСИОНЕРАМ _ СКИД-
КИ? Тел? 8-937-942-87-85?                                               10-10?

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

пича, асфальтная крошка. Доставка? Тел? 
8-927-857-21-33: 8-937-393-37-07?       22-62?

* * *
 Песок: щебень: гравмасса: навоз: чернозем? 

Доставка? Тел? 8-937-955-18-87?                                      1-3? 
* * *

Продаю% бетон М200: цемент: керамбло-
ки: пеноблоки? Кирпич% облицовочный: ря-
довой: печной: силикатный (красный: жел-
тый: коричневый и т?д?)? Есть с узорами? 
Металлопрокат% профили: уголки: квадрат: трубы: 
швеллера* профнастил? Тел? 8-927-667-83-78?  1-7?

* * *
Строим все. Дешево: быстро и с гарантией? 

Пенсионерам скидки 20%? Тел? 8-967-795-88-69?                              
3-5?Продаю мотор-редуктор: двигатель для авто-
машины «Жигули»: гидроцилиндры: гидромоторы: 
гидрораспределитель _ все новое: недорого? Тел? 
8-967-794-08-42?                                                         4-5? 

* * *
Копаем под воду на бармашине: ширина 21см: 27 

см: глубина 1:70 м? Тел? 8-927-860-90-70?                                  3-3?
* * *

Продаем бычков (молодняк)? Доставка? Тел? 8-987-
126-30-07?                                                                                 3-15? 

* * *
Продаются% ульи-лежаки на 24 рамы: утепленные: 

рамы сушь гнездовые: магазинные и  пустые: медогон-
ка: фляги для хранения меда: котлы б/у: недорого? Тел? 
8-903-064-67-60? 

* * *
Килте тухнё индоутка ч.пписене сутатёп? Тел? 8-927-

843-14-56? 
* * *

Продаю участок под строительство 5 сот? в с? Моргау-
ши: Красная площадь _ 3? Тел? 8-937-378-88-28?

* * *
Ноябрь уйёх.нче п.ррем.ш пёруламалли хура т.сл. 

тынашки сутатпёр? Тел? 8-905-028-97-27?
* * *

С.тл. .нен уйёхри тына пёрушне сутатёп? Тел? 8-937-
399-04-52?

* * *
Продаю мотор-редуктор: двигатель для автомашины «Жи-

гули»: гидроцилиндры: гидромоторы: гидрораспредели-
тель _ все новое: недорого?  Тел? 8-967-794-08-42?                  4-5? 

* * *
П.ррем.ш пёруланё ёратлё с.тл. хура-шурё т.сл. сумал-

ли .не (с.ч. тутлё) сутатпёр? Тел? 8-927-846-73-91?

ЗАКУПАЮ: бычков на от-
корм: коров на убой. 
Тел. 8-927-996-73-32.                      2-3.

3-3.

ООО «ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ» 
примет на работу инженера отдела 
технического контроля. Тел. 8(83541) 
693-43, 69-1-19.                                      1-3.

РАБОТА / ĔÇ

Кун таврăннăранпа унăн тăршшĕ 14 минут кĕскелчĕ. Çапла вара вăхăт кĕр еннел-
ле утăмлама пуçларĕ. Умра – Питрав. Авалхи çынсем çак кун виçĕ çăл куç шывĕпе 
çăвăннă. Çак кун шыва кĕни çылăхсенчен тасатать тесе шутланă. Петр – пулăçсен 
хÿтĕлевçи. Çавăнпа пулăçсем хушшинче çак кун Петр икони умне çурта çутас йĕр-
ке пулнă. Питрав кунĕнче çумăр çусан – ут çи йĕпе пулать. Утă уйăхĕн 13-мĕшĕ – 
вун икĕ апостол кунĕ. Авалхи çынсем çак кун илемлĕ тумланса утă çулма тухнă. 
Куккук çаплах авăтать пулсан çу кунĕсем вăрăм пулĕç. Хресчен вырмана хатĕрленме 
пуçлать.

Уйăх каландарĕ сад-пахчаçăна çывăх вăхăтра мĕн сĕнет?
Утă уйăхĕн 9 – 10-мĕшĕсем. Хăярсемпе кабачоксенне, помидорсемпе пăрăçсенне 

сарăхнă çулçисене татса тухăр. Пахча çимĕç культурисен сăтăрçисемпе тата чирĕсемпе 
кĕрешĕр. Пахча çимĕçе, улма-çырла йывăççисене апатлантарăр. Купăста сăтăрçисем-
пе химилле майпа кĕрешĕр. Курăк çулăр. Улмуççисем айне лартнă тĕкĕсене тĕрĕслесе 
тухăр. Çак кунсенче пухнă пахча çимĕç нумай вăхăт упранать. 

Чечек картишĕ пирки те ан манăр. Вĕсене ăнăçлă аталанма, илемлĕ ÿсме комплекслă 
минераллă удобренипе апатлантарни вырăнлă. Йăрансене çум курăкĕнчен тасатăр.

Утă уйăхĕн 10-мĕшĕ – Самсон кунĕ. Çак кун çунă çумăр çичĕ эрнене тăсăлĕ.
Утă уйăхĕн 11 – 12-мĕшĕсем. Пахча çимĕçе çанталăка кура шăвармалла, апатлантар-

малла, йăрансене кăпкалатса нÿрĕк тытмалла. Апат-çимĕçре кĕркунне усă курма шпи-
нат акмалла. Пÿлĕмри чечексене куçарса лартмалла. Пиçнĕ çырлапа пулса çитнĕ пахча 
çимĕçе кая хăвармасăр пухмалла. Утă уйăхĕн 12-мĕшĕ – Питравпа Павел кунĕ.  

Утă уйăхĕн 13 – 15-мĕшĕсем. Пахча çимĕçе çанталăка кура шăвармалла, ÿсĕм сти-
муляторĕпе апатлантармалла, йăрансене кăпкалатса нÿрĕк тытмалла. Апат-çимĕçре 
кĕркунне усă курма шпинат акмалла. Пÿлĕмри чечексене куçарса лартмалла. Пиçнĕ çы-
рлапа пулса çитнĕ пахча çимĕçе кая хăвармасăр пухмалла, çийĕнчех тирпейлемелле. 
Йăран пусса çĕр çырлин хунавĕсене лартмалла.

Спорт

Июлĕн 13-мĕшĕнче Муркаш районĕн-
че футболла выляса мала тухассишĕн 
вăйăсем пуçланаççĕ. Ăмăртусем, вăй-
ăсем иртмелли календарьпе килĕшÿл-
лĕн,  июлĕн 27-мĕшĕнче вĕçленмелле.

Ăмăрту малтан 3 зонăра иртет: 
Ярапайкасси, Юнкă, Мăн Сĕнтĕр 
ял тăрăхĕсенче. Финал вăййисем 
Ярапайкасси ял тăрăхĕнче июлĕн 
20–27-мĕшĕсенче пулĕç.

Футбол вăййисене Муркаш районĕнчи 
ял тăрăхĕсен командисем хутшăнаççĕ. 

Командăра урăх ял тăрăхĕнче пурăна-
кан (прописка пăхаççĕ) виçĕ е ытларах 
вылякан пулсан, командăна ăмăртуран 
кăлараççĕ. Вылякансем Муркаш рай-
онĕнче пурăнакан тата районта çуралса 
ÿснĕ (2003 çулта çуралнă тата аслăрах 
ÿсĕмрисем) çынсем кăна пулмалла. 
Çавăнпа та, тавлашу саманчĕсем ан 

пулччăр тесен,  вылякансене хăйсемпе 
пĕрле паспорт илме сĕнетпĕр. 

Июлĕн 12-мĕшĕччен командăсем 
район администрацийĕн спортпа физ-
культура секторне заявкăпа, медицина 
учрежденийĕнчен илнĕ тата ял тăрăхĕн 
пуçлăхĕ алă пусса çирĕплетнĕ справ-
кăсемпе тухма тивĕç.

Командăсем выляссин йĕркине 
июлĕн 12-мĕшĕнче район администра-
цийĕн физкультурăпа спорт секторĕ вы-
рнаçнă пÿлĕмре (207 пÿлĕм) 16.00 сехе-
тре шăпа туртса палăртатпăр.

Çĕнтерÿçĕ команда район чемпионĕн 
ятне илме тивĕçет, кунсăр пуçне ăна ку-
бок, медальсемпе дипломсем тата чĕрĕ 
парне (така) парса чыслама палăртнă.

И. ГУРЬЕВ, 
район администрацийĕн физкуль-

турăпа спорт секторĕн ертÿçи.

Район чемпионне 
палёртатпёр

ТАВ ТĂВАТПĂР
Хорнуй ялĕнче пурăннă Нина Васильевна Корольковă-

на юлашки çула ăсатма пулăшнăшăн, пирĕн йывăр хуйха 
пирĕнпе пĕрле пайланăшăн тăвансене, ял-йыша, пускил-
сене, унта пынă мĕнпур çынна чĕререн тухакан тав сăмахĕ 
калатпăр. Эсир ырă туни сире каялла ырăпах таврăнтăр.

Ачисем.

Чкалов ячĕпе хисепленекен ял 
хуçалăх производство кооперативĕн 
коллективĕ Чапаев ячĕпе хисепле-
некен хуçалăхра нумай çул вăй хунă 
тава тивĕçлĕ механизатор 

Энгельс Григорьевич 
ГРИГОРЬЕВ

вилсе кайнă пирки унăн çемйипе тата 
тăванĕсемпе пĕрле чĕререн, тарăн-
нăн хурланни çинчен пĕлтерет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕ-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

        Настоящим извещением уведомляем участников 
долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 21:17:072501:1, о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка. 
Заказчиком проекта межевания является: 
Лаптев Владимир Александрович, адрес: Чувашская 

Республика, Моргаушский р-н, д. Сесмеры, ул. Садовая, 
д. 34.
Проект межевания земельных участков подготовлен 

кадастровым инженером Николаевым А.В., № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера: 21-11-68, 
от 28.04.2011г., СНИЛС №110-257-732 10, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 14148, состоящего в 
некоммерческой саморегулируемой организации Ассо-
циация «Гильдия Кадастровых Инженеров» №802/10-
16 от 13.10.2016г., Почтовый адрес и адрес электронной 
почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 
инженером: 429530, Чувашская Республика, Моргауш-
ский р-н, с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5,  тел. 63-4-39, 
E-mail:arshin21@yandex.ru  
Кадастровый номер исходного земельного участка 

21:17:072501:1. Адрес  местоположения: Чувашская Ре-
спублика, Моргаушский район, Кадикасинское сельское 
поселение.
С проектом межевания земельных участков можно оз-

накомиться по адресу: 429530, Россия, Чувашская Ре-
спублика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Ленина, 
дом 41/5.
Обоснованные возражения после ознакомления с 

проектом межевания относительно размера и место-
положения границ земельных участков принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: 
1) Чувашская Республика - Чувашия, Моргаушский рай-

он, с. Моргауши, ул. Ленина дом 41/5 в ООО «Аршин»;
2) Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, пр. 

Московский, д.37 в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чувашской Республике;
3) Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. 

К. Маркса, 56 в Управление Росреестра по Чувашской 
Республике.

Москакассинчи вăтам шкул кол-
лективĕ кунта нумай çул автобус во-
дителĕнче ĕçлекен Н.Д. Шариковăн 
ывăлĕ 

НИКОЛАЙ  
тата мăнукĕ 

КАРИНА 
сарăмсăр вилсе кайнă пирки  
тăванĕсемпе  пĕрле тарăннăн хурлан-
ни çинчен пĕлтерет.



«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
[16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти [16+]
9.55  «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.00, 3.05 
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым [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 «Сиделка» [12+]
0.55  Т/с «Вокзал» [16+]
2.55 Т/с «Семейный детек-
тив» [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 – Чу-
вашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести 
– Чувашия (чув)
09.25 Вести. Интервью  (чув) 
[6+]
9.40-09.55 «Здоровый образ 
жизни»  (чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 
17.00-17.25, 20.45-21.00 
Местное время. Вести – 
Чувашия

«НТВ»
5.10, 4.25 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 16.25, 1.00  Т/с «Мен-
товские войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» [16+]
23.00  «Дорога длиною в 
жизнь» [12+]
0.00 Т/с «Свидетели» [16+]
4.05 «Их нравы» [0+]

НТРК
05.00  «Вунă негр ачи» 
Чăвашла куçарнă фильм 
(12+)
07.30  «Атте-анне ялан чĕре-
ре». Николай Ключниковăн 
пултарулăх каçĕ (16+) 
09.30  «Ян сас». Конкурс 
детской песни (6+) 
11.00  «Рехаб». Шоу (16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм (16+) 
13.00,  15.00,  19.00    «Респу-
блика». Хыпарсен кăларăмĕ  
(12+)
13.05  «Летопись в столице» 
(12+) 
13.30  «Время здоровья» (12+) 
14.00,  16.00,  20.00,  23.00    
«Республика». Информацион-
ная программа (12+)
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «День перемен» (12+) 
15.05  «Зверская работа». 
Документальный фильм
 (16+) 
16.05  «Гении и злодеи. Ста-
нислав Лем» (16+) 
16.30  «Женская консульта-
ция». Сериал (16+) 
17.30  «Защита свидетелей». 
Многосерийный фильм (16+) 
18.30  «Республика в деталях» 
(6+) 
19.30,  23.30  «Время вкуса» 
(12+) 
20.30  «Самана» (12+) 
21.30  «Ман упăшка пул-
самăр». Чăвашла куçарнă 
фильм (12+)

 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 9.25 «Доброе утро» 
[16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти [16+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.55, 3.05 
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00  «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20  «Камера. Мотор. Стра-
на»  [16+]

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России» 
[16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести [16+]
09.55 «О самом главном»  
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 
[12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
0.55 Т/с  «Вокзал» [16+]
2.55 Т/с «Семейный детек-
тив» [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 – Чу-
вашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести 
– Чувашия (чув)
09.25-09.55 Утренний гость. 
Премьера (чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 
17.00-17.25, 20.45-21.00 
Местное время. Вести – 
Чувашия

«НТВ»
5.10, 4.25 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
«Сегодня» [16+]
10.20 Т/с  «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 16.25, 1.00 «Ментов-
ские войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки, Реванш» [16+]
23.00 «Дорога длиною в 
жизнь» [12+]
0.00 Т/с «Свидетели» [16+]
4.05  «Их нравы» [0+]

НТРК
05.00, 13.00,  15.00,  19.00    
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Время вкуса» (12+) 
06.00, 14.00,  16.00,  20.00,  
23.00    «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
07.00  «Ман упăшка пул-
самăр». Чăвашла куçарнă 
фильм (12+) 
08.30  «Маша и медведь» (6+)
09.00,  13.20,  18.30  «Респу-
блика в деталях» (6+) 
09.30  «Самана» (12+) 
10.30  «Местное самоуправ-
ление» (12+) 
11.00  «Рехаб».  Шоу (16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм (16+) 
13.05  «Летопись в столице» 
(12+) 
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «День перемен» (12+) 
15.05  «Зверская работа». 
Документальный фильм (16+) 
16.05  «Легенды мирового 
кино. Нонна Мордюкова» 
(16+)
16.30  «Женская консульта-
ция». Сериал (16+) 
17.30  «Защита свидетелей». 
Многосерийный фильм (16+) 
19.30,  23.30  «Ылтăн çÿпçе-
рен» (12+) 
20.30  «Хочу, могу, знаю» 
(12+) 
21.00  «Кĕмĕл сасă». Га-
ла-концерт (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 9.25 «Доброе утро» 
[16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти [16+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Крылья империи» 
[16+]
23.35 «Звезды под гипнозом» 
[16+]

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России» 
[16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести [16+]
09.55 «О самом главном»  
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «Сиделка» [12+]
0.55 Т/с  «Вокзал» [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«РОССИЯ 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 
06.07-06.10, 06.35-06.41, 07.07-
07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 
08.35-08.41 Местное время. 
Вести – Чувашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести  – 
Чувашия (чув)
9.25 -09.55 «Из нашего фон-
да». «Нарспи». Телепоэма, 
1-я часть (чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-
17.25, 20.45-21.00 Местное 
время. Вести – Чувашия

«НТВ»
5.10, 4.30 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 16.25, 1.10 Т/с  «Мен-
товские войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» [16+]
23.20  Т/с «Свидетели» [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  «Хочу, могу, знаю» 
(12+) 
07.00  «Кĕмĕл сасă». Га-
ла-концерт (12+) 
09.00,  13.30,  18.30  «Респу-
блика в деталях» (12+) 
09.30  «Фуга». Художествен-
ный фильм (12+) 
10.30  «Маша и медведь» 
(6+)
11.00  «Рехаб».  Шоу (16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм 
(16+) 
13.05  «Летопись в столице» 
(12+) 
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «День перемен» 
(12+) 
15.05  «Зверская работа». 
Документальный фильм 
(16+) 
16.05  «Гении и злодеи. Лев 
Выготский» (12+) 
16.30  «Женская консуль-
тация». Многосерийный 
фильм (16+) 
17.30  «Защита свиде-
телей». Многосерийный 
фильм (16+) 
19.30,  23.30  «Литература 
тĕпелĕ» (12+) 
20.30  «Кирек ăçта та пĕр 
хĕвел». Драма (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 9.25 «Доброе утро» [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
[16+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 3.05 
«Время покажет» [16+]
15.15  «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00  «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Крылья империи» 
[16+]
23.35  «Вечерний Ургант» [16+]
0.30 «На ночь глядя» [16+]

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России» 
[16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
[16+]
09.55 «О самом главном»  [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 
[12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
0.55 Т/с  «Вокзал» [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«РОССИЯ 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-
06.10, 06.35-06.41, 07.07-07.10, 
07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.35-
08.41 Местное время. Вести 
– Чувашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести – 
Чувашия (чув)
9.25  «Вспомни, солдат». 
Премьера (чув) 
9.40-9.55 «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»
5.15,  4.30 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 16.25, 1.10 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» [16+]
23.20 Т/с «Свидетели» [16+]

НТРК 
05.00, 13.00,  15.00,  19.00    
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
05.30  «Литература тĕпелĕ» 
(12+) 
06.00, 14.00,  16.00,  20.00,  
23.00    «Республика». Инфор-
мационная программа (12+)
06.30  «Кирек ăçта та пĕр 
хĕвел». Драма (12+) 
09.00,  13.30  «Республика в 
деталях» (12+) 
09.30  «Каникулы в историю 
Чебоксар» (6+) 
10.30  «Маша и медведь» 
(6+)
11.00  «Станция «Восток». На 
пороге жизни».  Документаль-
ный фильм (16+) 
12.00  «Спальный район». 
Многосерийный фильм (16+) 
13.05  «Летопись в столице» 
(12+) 
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «День перемен» (12+) 
15.05  «Зверская работа». 
Документальный фильм 
(16+) 
16.05  «Легенды мирового кино. 
Анни Жирардо» (12+) 
16.30  «Женская консульта-
ция». Многосерийный фильм 
(16+) 
17.30  «Защита свидетелей». 
Многосерийный фильм (16+) (
18.30  «Нулевой километр» 
(12+) 
19.30,  23.30  «След в истории» 
(12+) 
20.30  «Вектор комфорта» 
(12+) 
20.40  «Для тебя!» Концерт 
ансамбля «Сеспель» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 9.25 «Доброе утро» [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
9.55  «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.15 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10  «Валерий Розов. Человек, 
который умел летать» [16+]
1.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» [16+]
3.00 «Про любовь» [6+]
3.50 «Наедине со всеми» [16+]

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
[16+]
09.55 «О самом главном»  [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
18.00 «А. Малахов. Прямой 
эфир». Специальный выпуск 
[16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
23.45 Торжественная церемония 
открытия  XXVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»[16+]
1.40  Х/ф «Дама пик» [16+]
3.50  «Белая студия» [16+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«РОССИЯ 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-
06.10, 06.35-06.41, 07.07-07.10, 
07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.35-
08.41 Местное время. Вести – 
Чувашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести – 
Чувашия (чув)
09.25-09.55 «Для вас, любимые» 
(чув) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-
17.25, 20.45-21.00 Местное 
время. Вести – Чувашия

«НТВ»
5.15 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
23.15 Х/ф «Гайлер» [18+]
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.15 «Квартирный вопрос» [0+]
3.05 Боевик «Поцелуй в голову» 
[16+]

НТРК
05.00, 13.00,  15.00,  19.00    «Ре-
спублика». Хыпарсен кăларăмĕ  
(12+)
05.30  «След в истории» (12+) 
06.00, 14.00,  16.00,  20.00,  23.00    
«Республика». Информационная 
программа (12+)
06.30  «Вектор комфорта» (12+) 
07.00  «Для тебя!» Концерт 
ансамбля «Сеспель» (12+) 
09.30  «Сельский доктор. На поро-
ге перемен» (12+)
10.30  «Маша и медведь» (6+)
11.00  «Станция «Восток». На 
пороге жизни».  Документальный 
фильм (16+) 
12.00  «Спальный район». Много-
серийный фильм (16+) 
13.05  «Летопись в столице» (12+) 
13.30  «Нулевой километр» (12+) 
14.05  «Мультимир» (6+)
14.30  «День перемен» (12+) 
15.05  «Повелители». Докумен-
тальный фильм (12+) 
16.05  «Пряничный домик. Бала-
ган» (12+)
16.30  «Женская консультация». 
Многосерийный фильм (16+) 
17.30  «Защита свидетелей». 
Многосерийный фильм (16+) 
18.30  «Республика в деталях» 
(12+) 
19.00,  00.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+)  
20.30  «Малта телей кăна». Алина 
Савельевăн пултарулăх каçĕ 
(16+) 
23.30  «Местное самоуправле-
ние» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 6.10 Т/с «Сезон любви» 
[12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+]
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 К юбилею артиста. 
«Египетская сила Бориса 
Клюева» [12+]
11.10 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым» [12+]
12.15, 4.50 «Теория заговора» 
[16+]
13.00 «Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой скорости» 
[16+]
15.00 Х/ф «Карнавал» [0+]
18.00  «Кто хочет стать милли-
онером?» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга» [12+]
1.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
4.05 «Наедине со всеми» [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, 14.00, 20.00  Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 
[16+]
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.20  «Далекие близкие» [12+]
15.25, 20.30 Т/с  «Девичник» 
[12+]
0.40 «Выход в люди» [12+]
1.45 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» [12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

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

«НТВ»
4.50 Х/ф «Белый Бим, Черное 
ухо» [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» [16+]
8.20 «Готовим с А. Зиминым» 
[0+]
8.55 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.30 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели…» 
[16+]
19.25 Х/ф «Пес» [16+]
23.40 «Международная пило-
рама» [18+]
0.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Рожден Ануси [16+]
1.20 «Фоменко фейк» [16+]
1.40 «Дачный ответ» [0+]
2.30 «Таинственная Россия» 
[16+]
3.15  Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего…» [12+]

НТРК
05.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+)
06.00  «Республика». Инфор-
мационная программа (12+)
07.00  «Малта телей кăна». 
Алина Савельевăн пулта-
рулăх каçĕ (16+) 
10.00  «Мускав куççуле 
ĕненмест». Чăвашла куçарнă 
фильм (12+)
13.00  «Обучаю игре на гита-
ре». Многосерийный фильм 
(16+) 
15.00  «Аннене халалласа». 
Василий Раймов концерчĕ 
(6+) 
18.00  «Самана» (12+) 
19.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
19.30  «Юратсан юрлас 
килет». Камит (12+)
21.30  «Раççей халăх артист-
кин Нина Григорьевăн юбилей 
каçĕнче» (12+) 
23.00  «Ырă кăмăлпа» 
(12+) 
23.30  «Местное самоуправ-
ление» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик 
Петербургской полиции» [0+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15  Жанна Бадоева в 
новом проекте-путешествии 
«Жизнь других» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.00 «Живая жизнь» [12+]
15.00 «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные истории» 
[16+]
16.00 Х/ф  «Свадьба в Мали-
новке»  [0+]
17.50 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с  «Лучше, чем люди» 
[16+]
23.30  Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга» 
[12+]
1.30  Х/ф «Скандальный 
дневник» [16+]
03.10 «Про любовь» [16+]
4.05 «Наедине со всеми» 
[16+]

«РОССИЯ 1»
5.05 Т/с «Сваты» [12+]
7.20 «Семейные каникулы» 
[16+]
07.30 «Смехопанорама» [16+]
08.00 «Утренняя почта» [16+]
08.40 Местное время. Воскре-
сенье [16+]
09.20 «Когда все дома» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» [16+]
13.55  Х/ф «Если бы да кабы» 
[12+]
16.10 Х/ф «Любовь говорит» 
[12+]
21.00 Москва. Кремль. Путин 
[16+]
21.40  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
[12+]
1.00  «Год после Сталина». 
Фильм Николая Сванидзе 
[16+]
2.05 Х/ф «Клинч» [16+]
3.50 Т/с «Гражданин началь-
ник» [16+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

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

«НТВ»
4.50 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» [0+]
6.00 Х/ф «Мимино» [12+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» [16+]
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу [12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Секрет на миллион». 
Ксения Собчак  [16+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.35 Детектив «Пес» [16+]
23.40 Х/ф «Криминальный 
квартет» [16+]
1.35 Т/с  «Ментовские войны» 
[16+]
4.30 Т/с «Адвокат» [16+]

НТРК
05.00  «Аннене халалласа». 
Василий Раймов концерчĕ (6+) 
08.00  «Местное самоуправле-
ние» (12+) 
08.30  «Время вкуса» (12+) 
09.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+) 
10.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
10.30  «Маша и медведь» (6+)
11.00  «Бессмертные ше-
девры маэстро чувашской 
хореографии». Концертная 
программа (16+)
13.00  «Обучаю игре на гита-
ре». Многосерийный фильм 
(16+) 
15.00  «Преступление и нака-
зание». Спектакль (16+)
18.30  «Любовь и песня ходят 
рядом» (12+) 
20.30  «Юрату пулсассăн 
чĕрере». Камит (16+) 
22.30  «Мускав куççуле 
ĕненмест». Чăвашла куçарнă 
фильм (12+)
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Муркаш район.нчи 
«+.нтер\ ялав.»  ха=ат

УЧРЕДИТЕЛЬСЕМ%
Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе 

информаци политикин тата массёллё комму-
никацисен министерстви?

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

Т.п редактор  А?И? ТИХОНОВ?
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.? 

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

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

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

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

P_ реклама материал.?

ИЗДАНИ ИНДЕКС,% П2851? 
Ха=ат юнкунсерен тата шёмат-
кунсерен тухать?
Номер дежурнёй.
В?Л? Шапошников?
Пичете панё 5? 07?2019 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 16 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 16 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4258           

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.                                                                   15-20.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       46-47?

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

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. 5-10.

Продаю% песок, бой кирпича, 
гравмассу, щебень, торф. 
Доставка? 8-996-949-09-54? 16-20?

* * *
Продаю: Песок. Гравмас-

су. Навоз. Чернозем. Грунт. 
Гравий. Щебень. Бой кирпи-
ча? Доставка до 15 тонн? Недоро-
го?Тел? 8-905-198-63-88?              3-11?

* * *
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?

* * *
ПРОДАЮ: ПЕСОК, ГРАВ-

МАССУ, ЩЕБЕНЬ. Доставка? 
Недорого? Тел? 8-927-850-29-08?                                                                                                                                 
                                                      3-6?

* * *
ПРОДАЮ: гравмассу, 

песок, бой кирпича, ще-
бень, торф. Доставка? 
Тел? 8-905-028-22-25?   5-10?

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов,

 чердаков и мансард 
ЭКОВАТОЙ и ПЕНОИЗОЛОМ.     

Тел. 8-919-669-16-66.     12-12.

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.   11-14.

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.                             7-10. 

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?                                                    7-20?

* * *
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?

* * *
Ремонт бытовых холодильников на дому? Гаран-

тия? Качество? Оперативно? Тел? 8-905-199-83-87?   5-5?
* * *

Песок: гравмасса (ОПГС): щебень (известковый: гра-
нитный)? Недорого? Доставка? Тел? 8-987-667-42-51?                  3-10?

* * *
Фундамент, кирпичная кладка, кровля любой 

сложности? Деревянные дома и бани: отделка домов 
сайдингом? Смета бесплатно? Тел? 8-927-992-32-42?        4-10?                    

ЦИФРОВЫЕ АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. 
ТЕЛЕКАРТА. Установка? Ремонт? Обмен? 
Тел? 8-937-388-80-44?                                   7-10?

Кольца колодезные, 
замковые? Бурение? 

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

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

ОКНА, ДВЕРИ.
Кредит, рассрочка.

с. Моргауши, маг. «Дуэт».
Тел. 8-953-010-46-42.   6-10.

ЭКОВАТА. Утепление стен, 
полов, перекрытий, мансард. 
Быстро. Качественно. Недорого.                                      
Тел. 8-961345-78-02.                  4-10.

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

АКЦИЯ!!! 
В магазине «Василек»

 на  территории Моргаушского рынка  
Морозильные лари
Морозильники
Холодильники
ЖК-телевизоры
Газовые и электрические плиты
Водонагреватели
Стиральные машины
Ноутбуки
Спешите купить НОВУЮ ТЕХНИКУ ПО АКЦИОН-
НОЙ ЦЕНЕ!!! Доставка БЕСПЛАТНАЯ!!!
РАССРОЧКА: КРЕДИТ!!!
с? Моргауши:  ул? Чапаева: д? 44? 
Тел? 8-906-135-98-89?                                      3-10?

   «ТМПрофиль»
 ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ  
быстро. качественно. с гарантией
ПРОФНАСТИЛ 

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
оцинкованный и с полимерным 

покрытием разных цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

«Монтеррей»
Производство на новом современ-
ном оборудовании? НИЗКИЕ ЦЕНЫ?
Изготовление по размерам заказчика%

- также - доборные элементы на заказ*
- трубы профильные*
- крепеж в ассортименте*
- евроштакетник для забора 
цветной металлический?

ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ 
8-952-465-97-23: 8-929-042-79-04?

Тел?факс% 8(83174)2-86-05?
Эл? почта% ooo-tm1@mail?ru       1-4? 

ДОСТАВКА 
1000

рублей

2-8?

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,  
ОКНА, ДВЕРИ. 

Тел. 8-961-346-56-76.              7-10.

БЕТОН,  РАСТВОР
всех марок,  

доставка
Тел.  8-927-668-84-40.   7-22. 

КОЛОДЕЗНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИ-
ОННЫЕ КОЛЬЦА? ПРОДАЖА: 
ДОСТАВКА: УСТАНОВКА? 
ТЕЛ? 8-937-953-88-83?            6-10?

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

Тел. 8-987-579-25-33.  4-10. 

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

материалов.
М/черепица, профнастил, 
сайдинг по низким ценам.
Тел. 8-961-345-78-02.      4-10. 

 Воротынский мясокомбинат закупает: 
бычков, телок, коров, телят. Цена договорная. 
Приезжаем сами. Тел. 8-905-193-31-74.                1-10.

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

                                                                     1-10.

4-10.

* * *
Пластиковые окна от произ-

водителя? Низкие цены? Корот-
кие сроки? Тел? 8(8352)361540 
8-967-470-15-40?    9-10?

1-5.

Внимание! АКЦИЯ! 
  До 1 сентября  2019 г. в ООО «БТИ» 

межевание земель 60 соток 
всего за 4900 руб! Пенсионерам и вете-

ранам боевых действий  -  скидки! 
Тел. 8(83541) 63-2-34, 62-0-15.        1-5.


