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Муркаш район ха=ач.

ПОЧТАЛЬОНСЕНЕ САЛАМЛАТПĂР
Ыран – Раççей почтин кунĕ. Çавна май 

Муркаш почтамчĕн почтальонĕсене про-
фесси уявĕпе саламлатпăр! 

Муркаш почтальонĕсем – чи ĕçченни-
сем. Эсир тăрăшнипе «Çĕнтерÿ ялавĕ» 
хаçат ытти район хаçачĕсенчен чи пысăк 
тиражли  пулса тăрать. Çакăншăн сире ву-
лакансен ячĕпе те тав тăватпăр.

Сире, хисеплĕ почтальонсем, кашни кил-
те кĕтеççĕ. Шанăçа тÿрре кăларма сире 
çирĕп сывлăх, лайăх кăмăл сунатпăр!

Хаçат редакцийĕ.

«Чăваш Ен экономикипе социаллă пур-
нăç аталанăвĕн комплекслă программи» 
проекта сÿтсе явнă чух кашни ларăвĕн-
че тенĕ пекех «Международный центр 
развития регионов» акционер хупă пĕр-
лешĕвĕн генеральнăй директорĕ Игорь 
Меламед ытларах программăна туса 
хатĕрленĕ экспертсене мар, дискуссие 
хутшăнакансене ырларĕ. Çав вăхăтрах 
çак тĕп ĕçĕн пĕлтерĕшне чăнах та пысăка 
хурса хакламалла. Тĕрĕссипе, респу-
бликăн истори, çут çанталăк, демографи 
тата социокультура уйрăмлăхĕсене шута 
илсе экономикăпа социаллă лару-тăрăва 
тарăннăн тишкерни Чăваш Ен историйĕн-
че пĕрремĕш хут пулчĕ. Программа «ыра-
такан» вырăнсене тупса палăртнипе кăна 
мар, вĕсене сиплемелли «рецепт» çырса 
панипе те паха. Çакна июнĕн 24-мĕшĕнче 
Оперăпа балет театрĕнче иртнĕ Эконо-
микăн аслă канашĕн ларăвĕ те  çирĕплет-

се пачĕ.
Тĕп доклад туса панă Игорь Меламед 

программăн аналитика пайĕн тĕшшине ан-
сат та меллĕ уçса пачĕ: «Республика ата-
ланăвĕ хăçан апла мар кайма тытăннă тата 
çакă мĕнпе палăрнă? Пирĕн чи малтанах çак 
ыйтăвăн хуравне тупмалла». Çак сăмахсем 
Олег Николаев Раççей Патшалăх Думин де-
путачĕ пулнă чухне пĕлтĕр панă ыйтусемпе 
пĕр килеççĕ: «Унчченхи плансене пурнăçла-
нин пĕтĕмлетĕвне объективлă тишкерÿ ту-
масăр Чăваш Ен аталанăвĕн тĕрĕс страте-
гийĕ çинчен калаçасси те ыйтуллă пулать. 
Мĕн-ха вăл стратегилле планласси? Ансат 
чĕлхепе калас пулсан, вăл – виçĕ тĕп ыйту 
çине хурав пани: «Мĕн тунă? Паян эпир 
ăçта? Ыран эпир мĕн тăвасшăн?».

Статистика даннăйĕсем тăрăх, 1997 çулта 
шалти мĕнпур продукци аталанăвĕн векторĕ 
– экономика лару-тăрăвĕн тĕп кăтартăвĕ 
– Раççейĕпе вăтамран тата Чăваш Енĕн 

пĕтĕмпех пĕр пек пулнă. Урăхла каласан, 
пирĕн республика çĕршывпа «пĕр тан утнă». 
Хыççăн кая юлма пуçланă. Çапла тепĕр 10 
çултан, 1997 çулти шайпа танлаштарсан, 
Раççейĕпе шалти мĕнпур продукцин вăтам 
кăтартăвĕ 178 процент пулнă, Чăваш Енпе – 
156 процент. Ку республикăшăн вилĕмпе та-
нах пулман-ха. Хыççăнхи вунăçуллăхра чăн-
чăн хăрушлăх пуçланнă. Çакна пуçараканĕ 
2008 çулти кризис пулса тăчĕ, Чăваш Ен, 
Раççейри ытти нумай регионпа танлаштар-
сан, унран юсанса тухма  пултараймарĕ. 
Ĕненме йывăр та, анчах  регионăн шалти 
мĕнпур продукци ÿсĕмĕн кăтартăвĕ 2018 çул 
пĕтĕмлетĕвĕ тăрăх... 2007 çулти пекех юлнă. 
Кунта вăл вăхăтра Чăваш Ен экономика 
министрĕ пулнă, халĕ айăпланă Владимир 
Аврелькин каланă сăмахсене аса илмесĕр 
май çук: «Эпир япăх мар ĕçленĕ-ха, ĕçĕ кÿр-
шĕсем чылай мала кайнинче!».

(В.=. 2-м.ш стр?)

Саламсем

Паян почтальонра чăннипех хастар çынсем ĕçлеççĕ. Вĕсен шутĕнче – 
эсир паян сăн ÿкерчĕкре куракан Лидия Евдокимова та. Лидия Петровна 
почтальонра ĕçлеме тытăнни – 32 çул. Унччен магазинта вăй хунă. Перио-
дика изданийĕсене пĕтĕм Хорнуй ялĕнче кăна мар, Муркашри Мир урамĕнче 
те валеçет. Чăннипех хастар ĕçчен. Апла пулсан маттур ĕçчен Раççей поч-
тин кунĕ умĕн Раççей Федерацийĕн Çыхăну министерствин Хисеп грамо-
тине тивĕçни – тивĕçлĕ ĕçе тивĕçлипе хак пани.

В. ШАПОШНИКОВ  сăн ÿкерчĕкĕ.

ПОЧТА ҪЫХӐНӐВӖН ХИСЕПЛӖ 
ӖҪЧЕНӖСЕМ ТАТА ВЕТЕРАНӖСЕМ!

Раҫҫей почтин кунӗ ячӗпе пӗтӗм чунтан 
саламланине йышӑнсамӑр! 

Чӑваш Енри почта отраслӗ 300 яхӑн 
почта ҫыхӑнӑвӗн уйрӑмне пӗрлештерсе 
тӑрать, вӗсенче 3 пин ӗҫчен вӑй хурать.

Коронавирус инфекцине сарӑлма ча-
рас тӗллевпе йышӑннӑ чарусем вӑйра 
тӑнине пӑхмасӑр, хӑйсен ӗҫне пӗр кӑл-
тӑксӑр та тӳрӗ кӑмӑлпа пурнӑҫлакан тата 
республикӑри халӑха почта пулӑшӑвӗпе 
сервисӗн мӗнпур тӗсӗпе туллин тивӗҫ-
терекен почтальонсемпе операторсене, 
сортировщиксемпе водительсене чунтан 
тав тӑватӑп. Эсир ҫине тӑрса тӑрӑшнипе 
республикӑра хаҫатсемпе журналсен ти-
ражӗсем сыхланса юлаҫҫӗ, ҫырӑнса иле-
кен кӑларӑмсен шучӗпе Чӑваш Ен тӑтӑшах 
малти вырӑнсене йышӑнать.

Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫин вете-
ранӗсене, пенси илекен ҫынсене тивӗҫе-
кен социаллӑ тӳлевсене вӑхӑтра тата шан-
чӑклӑн ҫитерсе панине уйрӑммӑн палӑрт-
са хӑварас тетӗп.

Ҫӗнӗ шухӑш-тӗллеве пурнӑҫлас ӗҫре 
пурсӑра та ырлӑх, ӑнӑҫу сунатӑп. Сирӗн 
ӗҫӗрсем яланах ӑнса пыччӑр тата ма-
лашлӑха ҫирӗппӗн шанса тӑрӑр!

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн
тивӗҫӗсене вӑхӑтлӑх пурнӑҫлакан                               

О. НИКОЛАЕВ.

Тив.=л. .=е _ 
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Июлĕн 12-мĕшĕ – Раççей почтин кунĕ

+итменл.хсем паллё: 
м.н тумаллине палёртнё

Республика аталанёв.

Июлĕн 8-мĕшĕнче, Çемье, юрату тата шан-
чăклăх кунĕнчи тÿрĕ трансляци вăхăтĕнче, 
Чăваш Республикин Пуçлăхĕн тивĕçĕсене 
вăхăтлăх пурнăçлакан Олег Николаев Чăваш 
Енри нумай ачаллă çемьесене тивĕçтерекен 
çĕнĕ çăмăллăхсем пирки каланă.

«Çитес çултанпа пилĕк тата ытларах ачал-
лă çемьесем çемье усă куракан автомобильшĕн 
тÿлемелли транспорт налукĕ тĕлĕшпе çăмăллăха 
тивĕçме пуçлаççĕ. Çакă – пулăшу мерисен пĕр тĕсĕ 
кăна. Пилĕк тата ытларах ачаллă çемьесене тивĕç-
терекен пулăшу мерисен хисепне ÿстересси пир-
ки те ыйтăва пăхса тухмалла. Пирĕн умра кун пек 
задача тăрать, çавăнпа та ĕç министрĕпе финанс 
министрне асăннă пулăшу мерине çирĕплтессипе 
ĕçлеме хушатăп», – палăртнă Олег Николаев. 

Вăл республикăра малашне те пулăшу мерисене 
май килнĕ таран анлăтассипе ĕçлессине пĕлтернĕ.

Хамăр инф.

+ёмёллёх _ 
5 ачаллисем валли 

Республикёра

Ял хуçалăх пĕлтерĕшлĕ çĕрсемпе тĕллевлĕ 
усă курас ыйту республикăра тахçантанпах 
çивĕч тăрать. Çапла 2021 çул вĕçленнĕ тĕле 
Чăваш Енре усă курман пур çĕр лаптăкне те 
çаврăнăша кĕртесшĕн.

Чăваш Республинин Ял хуçалăх министерствин 
сайтĕнче пĕлтернĕ тăрăх, 2020 çулхи январĕн 
1-мĕшĕ тĕлне усă курман çĕрсен лаптăкĕ респу-
бликăра 30,1 пин гектар таран пулнă. Планланипе 
килĕшÿллĕн кăçал пурĕ 15,1 пин гектар çĕре çав-
рăнăша кĕртмелле. 

Июлĕн 8-мĕшĕнчи даннăйсем тăрăх, регионти 
хуçалăхсем хальлĕхе усă курман 1,4 пин гектар 
çĕре çаврăнăша кĕртнĕ. Ку планланин 9,3 про-
ценчĕпе танлашать. Элĕк, Канаш, Вăрмар тата 
Тăвай районĕсенче ĕçе ыттисенчен лайăхрах 
йĕркеленĕ.

Муркаш район администрацийĕнчен пĕлтернĕ 
тăрăх, кăçалхи январĕн 1-мĕшĕ тĕлне район тер-
риторийĕнче усă курман çĕрсем 765 гектар пулнă. 
Кăçал ку таранччен 29 гектар çĕр лаптăкне  çав-
рăнăша кĕртме ĕлкĕрнĕ. 

Н. НИКОЛАЕВА.

+.р лаптёк.сене 
=аврёнёша 
к.рте==.

Район администрацийĕн эконо-
мика тата агропромышленность 
комплексĕн аталанăвĕн пайĕнчен 
пĕлтернĕ тăрăх, хальхи вăхăтра пĕр-
лешÿллĕ кооперативсемпе хресчен 
(фермер) хуçалăхĕсем ытларах 
выльăх апачĕ янтăлассипе  тим-
леççĕ, хĕле хатĕрленеççĕ. 

Пĕрлешÿллĕ хуçалăхсем асăннă пая 
тăратнă оперативлă кăтартусем тăрăх, 
июлĕн 10-мĕшĕ тĕлне нумай çул ÿсекен 
курăксене пĕтĕмпе 4080  гектар çинче 
çулнă, çакă планпа пăхнин 79 проценчĕ 
пулать. Çак лаптăк «Ударник» (600 га),  
«Свобода», Ильич яч. хис. тата Чкалов 
яч. хис хуçалăхсенче (350-шар га) ыт-
ларах. Пĕтĕмĕшле илсен хуçалăхсем 
планпа пăхнин 85 проценчĕ чухлĕ  е  
4925 тонна утă типĕтсе хатĕрленĕ. 

  Хуçалăхсем  сенаж  çинче те анлăн 
ĕçлесе пыраççĕ. Çак вăхăт тĕлне вĕсем  
10100 тонна е 50 процент сенаж  хывса  
хатĕрленĕ. Ку енĕпе «Свобода» хуçалăхра 
уйрăмах çивĕч ĕçлесе пыраççĕ, вĕсем 160 
процент  е 2600 тонна сенаж хывма ĕлкĕр-
нĕ. Суворов яч. хис. хуçалăхра, «Ударник» 
хуçалăхра ĕç калăпăшĕ пысăк. 

Çавăн пекех хуçалăхсенче кĕрхи куль-
турăсем валли çĕр хатĕрлес ĕçсем пы-
раççĕ.  

Р. ИЛЛАРИОНОВА.    

Апат 
=ител.кл. пул.

Сим.с .= =и _ 2020
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Саламлатпёр
Чи юратнă, чи хаклă мăшăрăма, аннене, 

кукамая – Мăн Тутаркас ялĕнче пурăна-
кан Светлана Эдуардовна КАРПОВĂНА 

сумлă юбилей ячĕпе 
ăшшăн саламлатпăр. 
Ирхи сывлăм пек таса 
кун-çул, çирĕпрен те 
çирĕп сывлăх, хур кайăк 
çулĕ пек вăрăм ĕмĕр, 
иксĕлми телей, савăнăç 
сунатпăр. Анне, эпир 

сана питĕ хытă юрататпăр, санпа мухта-
натпăр, эс пурришĕн савăнатпăр. Эпир – 
яланах  санпа юнашар. Санăн малаллахи 
пурнăçу телейлĕ те пуян пултăр. Пурнăçăн 
килекен кашни кунĕ ырлăх илсе килтĕр, çав 
ырлăхпа киленсе пурăнма Турă пулăштăр. 

Салампа: мăшăрĕ, 4 хĕрĕ, кĕрĕвĕсем, 
6 мăнукĕ.

(В.=.? Пу=л? 1-м.ш стр?)
Хăйне тата вăл вăхăтри хăйĕн ĕçтешĕсене комплиментсем 

калас тенĕ министр мĕн тесшĕн пулнине калама хĕн, анчах та 
вăл пĕчĕк çеç аналитика тишкерĕвне тунă пулсан пуçне ярса 
тытĕччĕ. Сăлтавĕ те пур. Çапла 2008 çулхипе танлаштарсан, 
экономикăри пĕрлештернĕ пур тĕп кăтарту та япăхланнă: ĕç 
тухăçлăхĕ те, производство фончĕсен эффективлăхĕ те, бюд-
жетри тÿлевсем те, экономикăри кашни çын пуçне явăçтарнă ин-
вестицисем те, тĕп фонда, регионăн шалти мĕнпур продукцине 
хывнă инвестицисем те, инновацилле аталаннин кăтартăвĕсем 
те, пĕр сăмахпа каласан  – пур çĕрте те пăтăрмах. Çакă, паллах, 
пĕтĕмпех республикăра пурăнакансен пурнăçĕ çинче те палăр-
нă. Сăмахран, çынсен пурнăç пахалăхĕн пĕтĕмĕшле кăтартăвĕ 
тăрăх 2012 çулта Чăваш Ен 32-мĕш вырăнта пулнă, тепĕр 7 çул-
тан вара 44-мĕш вырăна анса ларнă.

Унчченхи çырнисенче те палăртнăччĕ, промышленноç тÿпи, 
тĕрĕсрех каласан, туса кăларакан промышленноç тÿпи, Раççей-
ри вăтам кăтартусемпе танлаштарсан, Чăваш Енре регионăн 
шалти мĕнпур продукци структуринче палăрмалла пысăк – 29 
процент, çĕршыври вăтам кăтарту – 9 процент. «Ылтăн çăмар-
та тăвакан чăхха» ачашламалла кăна пек, анчах та ку енĕпе те 
пăтăрмах сиксе тухнă. Отрасль  кăтартăвĕсене пăхсан, отрасль 
япăх аталанса пыма тытăнни тÿрех куçа курăнать. Тĕп дан-
нăйсем вырăнне 1990 çулти кăтартусене илсен çакă палăрать: 
2008 çулти кризис хыççăн промышленноç продукцине туса 
кăларассин калăпăшĕ Раççейре вăтамран 29 процент чухлĕ 
чакнă, Чăваш Енре – 41 процент чухлĕ. Хыççăн экономикăна 
ура çине тăратас ĕç пуçланнă. Çапла 2019 çул тĕлне çĕршы-
вра пĕтĕмĕшле 1990 çулти шаях тухнă пулсан, Чăваш Енре ку 
кăтарту 68 процентпа кăна танлашнă. Ытти региона промыш-
ленноçа çавăн пек хăвăртлăхпа  тавăрма мĕн пулăшнă-ха? Пĕр-
ремĕшĕнчен, шалти резервсене пурне те усă курни, производ-
ствăна аталантарассин йĕркине лайăхлатни, çĕнĕ технологи-
семпе ĕçлеме тытăнни тата инвестицисене активлă явăçтарни. 
Чăваш Енре вара, шел пулин те, çакăнпа нимĕнпе те мухтанма 
пултарайман. Пĕр сăмахпа каласан, иртнĕ 10 çул аталану май-
ĕсене алăран вĕçертнĕ çулсем пулса тăнă.

Çакна май ыйту тухса тăрать: «Промышленноçри лару-тăрăва 
лайăхлатас тесен мĕн тумалла? Ăна вăйлăн аталантарма 
шанăç пур-и?»

Çак ыйту çине Программа çирĕплетÿллĕ хурав парать. 
Çапла мероприятисен планне е, тепĕр майлă каласан, про-

мышленноç комплексне аталантарассинчи тĕп ыйтусене тат-
са памалли çул-йĕр карттине туса хатĕрленĕ. Унта йĕркелÿ, 
нормăпа право, институтсен тата пĕтĕмĕшле тытăмăн пурĕ 
59 мероприятине уççăн çырса панă. Вĕсенчен хăшĕ-пĕри 
пĕтĕмĕшле экономика характерлă тата вĕсем ытти планпа, 
мероприятисемпе çывăх, анчах та вĕсен пĕрпеклĕхне тупса 
палăртнă тата çыхăнăвне йĕркеленĕ, çапла майпа вĕсем пĕр 
тытăм пулса тăраççĕ. Паллă ĕнтĕ, вĕсене пурнăçласси феде-
раци министерствисемпе тата ведомствисемпе тачă çыхăнса 
ĕçлеме ыйтать. Программăра ку саманта та палăртнă. Унта 
Олег Николаев хутшăннипе кăна пурнăçланма пултаракан 
программăсемпе программа хушăмĕсене уйрăммăн кăтартнă. 
Çакăн пек хутшăну пулни вĕсене пурнăçланине контрольлеме 
кăна мар, «килте туса кăларнине»  федераци программисемпе 
нацпроектсене кĕртсе вырнаçтарма май памалла, çавăн пе-
кех, тĕлĕнмеллерех илтĕнет пулин те, республика интересĕсе-
не палăртса тĕп влаç органĕсемпе калаçса татăлма пĕлни кир-
лĕ,  кăна вара Олег Николаев пултарать.

Конкретлă мĕн сĕнеççĕ-ха Программăна туса хатĕрлекенсем 
промышленноç сферинче? Сăмах май, вĕсен «рецепчĕ» уни-
версаллă, çавăнпа та вăл Чăваш Еншĕн кăна мар, ытти регион-
шăн те юрăхлă.

Пĕрремĕшĕнчен, Раççей производителĕсен продукцине сер-
тификацилессипе çыхăннă тăкаксене пĕчĕклетесси. Практика 
кăтартса панă тăрăх, правительство юлашки çулсенче тĕрлĕ 
мера  йышăннă пулин те, тавара рынока кăларма продукцие 
сертификацилессипе çыхăннă пăтăрмахсем ура хураççĕ: ăна 
туса хатĕрлессин срокĕ вăрăм, бюрократи пăтăрмахĕсем, çавăн 
пекех пĕчĕк мар тăкаксем.

Иккĕмĕшĕнчен, унчченхи СССР республикисем пулнă пат-
шалăхсен хушшинчи коопераци çыхăнăвĕ анлăланса пынăран, 
Еврази экономика союзĕн таможня чикки урлă илсе каçара-
кан продукцие контрольлессипе пĕрлехи система кирлĕ. Хăй 
вăхăтĕнче программăна сÿтсе явма хутшăнакансенчен пĕри – 
«Сеспель» акционер хупă пĕрлешĕвĕн генеральнăй директорĕ 
Владимир Бакшаев шăпах çакăн пирки каланăччĕ. Икĕ çул 
каяллах предприятие Олег Николаев килсе курнă чухне вăл 
çăхавласа çакна пĕлтернĕччĕ: таможня хутшăнăвĕсене йĕрке-
лекен саккунсенчи çитменлĕхсемпе усă курса ют çĕршывсен-
че усă курнă транспорт техники Белорусси чикки урлă Раççее   
лизинг майĕпе каçса питĕ нумай килет, ăна Раççейре сертифи-
кацилемен, вăл вара çынсен пурнăçĕшĕн хăрушлăх кăларса 
тăратать.

Çак ыйтупа тепри те çыхăннă. Ăна та Программăна хатĕр-
лекенсем татса пама сĕнеççĕ. Сăмах Раççейри предприя-
тисенче туса кăларакан продукци евĕр оборудованисене 
ют çĕршывран  турттарса кĕнĕшĕн  пошлинăна отрасльти 
номенклатурăпа палăртнă тăрăх çирĕплетмелли пирки пы-
рать. Апла Раççейре туса кăларман ют çĕршыв продукцийĕ 
тĕлĕшпе мĕнле пулмалла-ха? Вĕсемшĕн вара, импорт обо-
рудованийĕ вырăнне хамăрăннине кăларассинче усă кура-
кан уйрăм комплект хатĕрĕсемшĕн çеç, таможня пошлинине 
пĕчĕклетме сĕнеççĕ.

Пĕтĕмĕшле илсен, Программăра палăртнă проектсене пур-
нăçласси 14 муниципалитетри 73 предприятие пырса тивет. 
Паллах, кун пек плансене пурнăçа кĕртме пысăк укçа-тенкĕ кир-
лĕ. Çапах та çак çăмăл мар ыйтăва та программăна хатĕрлекен-
сем тарăн тĕпченĕ тата финанслассин механизмне конкретлă 
çырса панă.

Алексей КРЯЖИНОВ.

+итменл.хсем паллё: 
м.н тумаллине палёртнё

Республика аталанёв.

Муркаш район администрацийĕн ятар-
лă программăсен пайĕнчен пĕлтернĕ 
тăрăх, паянхи куна районта 4 çын шыва 
путса вилнĕ. 

Иртнĕ кунсенче Муркаш плотининче пĕр 
çын (ÿсĕр пулнă), Автанкасси ялĕ çывăхĕн-
чи пĕвере тепĕр çын путса вилнĕ.

Палăртмалла, çав вырăнсенче шыва 
кĕме юраманнине кăтартакан паллăсем 
пулнă. Çапах та вĕсем çакна  шута илмен.

Унччен маларах Юнкă ял тăрăхĕнче икĕ 
çын путса вилнĕ. Вĕсем иккĕшĕ те ÿсĕр пул-
нă.

Хальхи вăхăтра район территорийĕнче 
водолазсем тĕрĕсленĕ хыççăн шыва кĕме 
юрăхлă тесе пурĕ 7 пĕвепе плотина палăртнă.

Н. НИКОЛАЕВА.

Тёватё =ын 
путса вилн.

Асёрхаттару

«,= вёй-хал парса тёрать»
Паянхи сăн ÿкерчĕкре – Мăн Сĕнтĕр-

ти почта уйрăмĕн туслă йышĕ – почта-
льонсем (малалла – сăн ÿкерчĕкре су-
лахайран сылтăмалла). Юрий Петров 
– тивĕçлĕ канăва тухнă çын, анчах та вăл 
коллективри чи çамрăк почтальон шутла-
нать. Елена Щеглова почтальон та сумлă 
ăру çынни, апла пулин те вăл кашни кунах 
4 яла çитет. Вĕсен ĕçтешĕ Елена Ильи-
на вара почтальонра вăй хума тытăнни 
10 çул урлă та каçнă. Çавăнпа вăл Мăн 
Сĕнтĕрте пурăнакансен кăмăлĕсене те 
пĕлсе çитнĕ ĕнтĕ. Валерий Варюхин по-
чтальон сумккине алла тытнăранпа, ял-
тан яла утма тытăннăранпа та вăхăт са-
хал мар иртнĕ. 

Çак туслă коллектив вырăнти 13 ялта 
пурăнакан çынсене хаçат-журналпа, 
тĕрлĕ таварпа тĕрĕс-тĕкел тивĕçтерсе 
тăрать. «Ĕç пурри чуна уçать, пурăнма 
вăй-хал парса тăрать», – теççĕ почта-
льонсем.

Н. НИКОЛАЕВА сăн ÿкерчĕкĕ.

Ыран – Ра==ей почтин кун.

Чамăш ялĕнче пурăнакан арçын ре-
дакцие хăйне пăшăрхантаракан ыйтусемпе 
килчĕ. Вĕсенчен пĕри урамри çулпа çыхăн-
нă. 

Арçын каланă тăрăх, Чамăш урамĕсен-
чен пĕринче çул ыйтăвĕ çивĕч тăрать-мĕн. 
Вĕсен урамĕнчи çула темиçе çул каялла 
сарнă, анчах вĕçне çити мар.

«Çăвĕпе çумăр çăвас пулсан, кунти çĕр 
типсе те çитеймест – çулла та çÿреймĕн. 
Май килнĕ таран эпир вак чул сартăмăр, ан-
чах кун пек те усси сахалрах. Тăршшĕпех, 
вĕçне çити, çул тума çук-ши урамра?» – ый-
тать арçын.

Чамăш ялĕнчи урам çулĕ пирки Оринин 
ял тăрăхĕн администрацийĕнчен хурав 
илтĕмĕр. 

Унтан пĕлтернĕ тăрăх, малтанхи çул-
сенче ялăн пĕр урамĕнчи çулне пуçарулăх 
бюджечĕн программипе усă курса тунă. 
Тепĕр урамĕнчи çула вара çав вăхăтра 
çулсене юсамалли программăпа усă курса 
ял тăрăхĕнчи хăш-пĕр çула йĕркене кĕртнĕ 
хыççăн перекетленнĕ укçа-тенкĕпе сарнă. 
Çапла урам вĕçне çитичченех çул сарса 
тухма укçа çитеймен. 

Çак çула хальхи вăхăтра пуçарулăх бюд-
жечĕн мелĕпе усă курса сарма май пуррине 
каларĕç администрацире.

Н. НИКОЛАЕВА хатĕрленĕ.

«+ула в.=не 
=ити сарма 
пулать-ши;»

«Т\р. ыйту _ т\р. хурав»

Июлĕн 12-мĕшĕ – Раççей çар историйĕн 
паллă кунĕ. Çак кун 1943 çулта Прохоров-
ка патĕнче танксен тĕнче историйĕнчи чи 
пысăк çапăçăвĕ пулса иртнĕ. Хирĕç тăракан 
икĕ енчен 1200-е яхăн танкпа хăй тĕллĕн 
çÿрекен артиллери установки хутшăннă. 
Нимĕçсем 400 танкран 300-шне çухатнă. 
Германи çарĕшĕн çакă катастрофа пулнă. 
Курск пĕккинче çапăçусен ăнăçлăхĕ пирĕн 
ене куçнă.

Курск пĕккинчи 
çĕнтерÿ

Пир.н календарь
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«Выртакан чул ай.пе шыв юхмасть»
Пу=арулёх бюджеч.

Ярапайкасси ял тăрăхĕнчи Тури 
Тăмлай ялĕнче пурăнакан Галина 
Никитична Шишкина патне иртнĕ 
çулхи çĕртме уйăхĕнче шкул ачи-
сен ушкăнĕпе кайса килнĕччĕ. Ăшă 
кăмăлпа кĕтсе илчĕ ун чухне пире ĕç 
ветеранĕ – Акуча тăрăхĕнчи хисеплĕ 
çын.

Галина Никитична1934 çулта Иште-
рек ялĕнче çут тĕнчене килнĕ. Сы-
пайри çичĕ çул вĕренмелли шкул 
хыççăн хăйĕн тĕллевне пурнăçла-
ма Çĕрпÿри библиотека техникумне 
вĕренме кĕнĕ. Унтан ăнăçлă вĕренсе 
тухнă хĕр Сыпайри клуб ертÿçинче, 
кайран ял библиотекинче тăрăш-
нă. Çемьеленсен упăшкин, Евгений 
Александровăн, тăван ялне пурăнма 
куçнă.

Калас пулать, çав çулсенче культура 
вучахне хĕмлентерекенсем библио-
текăра ĕçлекенсем пулнă. Ял çыннисем 
хушшинче туса ирттерекен ĕçе тĕрлĕ 
енлĕ аталантарнă. Çак шута колхоз-
никсене çĕршыври лару-тăру пирки 
çĕнĕ хыпарсемпе паллаштарни те, ĕççи 
вăхăтĕнче агитбригадăпа тухса халă-
ха савăнтарни те, шкул ачисене тĕрлĕ 
мероприятие явăçтарни тата ытти те 
кĕнĕ. Хăйĕн ĕçне юратса пурнăçланăра-
нах ĕнтĕ вăл вырăнти çынсен хисепне 
тивĕçнĕ.

«Юратса тусан, чи пĕчĕкçĕ ĕçе 
те чаплăлантарса яма, усă пара-
кан тума пулать», – аслă вĕренте-
кенĕмĕрĕн сăмахне яланах асра тыт-
нă Галина Никитична. Чун килĕштер-
нĕ ĕçре хĕрĕх çула яхăн тимленĕ 
хастар культура ĕçченĕ. 1970 çулта 
вăл пархатарлă ĕçшĕн медаль илме 
те тивĕçнĕ.

Халăхпа пĕр чĕлхе тупма пултарни, 
пĕлĕве кунран-кун анлăлатни, шанăçа 
тÿрре кăларни, ĕçченлĕхĕ – çак енсем 
паян та пур унра. Эпир пынă кунхине те 
утă типĕтме васкатчĕ лара-тăра пĕлмен 
хĕрарăм (ватă теме чĕлхе çаврăнмасть 
– алла туя тытман).

Унăн килĕ тăван тавралăхăн илемлĕ 
кĕтесĕнче вырнаçнă: юнашарах тĕр-
лĕ кайăк юрриллĕ пĕчĕк ката, çап-çутă 
тĕкĕрлĕ пĕве. Ытарайми кĕтес! Ахаль-
тен мар ĕнтĕ çак вырăна килĕштернĕ 
чăвашсен паллă çыравçисем: арăмĕпе 
упăшки – Александра Лазаревăпа Лео-
нид Агаков. Александра Назаровна çак 
кил-çуртра çуралса ÿснĕ. Вăл Галина 
Никитичнăн упăшкин тăванĕ. Çулла-
хи кану кунĕсене тăван ялта ирттерме 
юратнă çыравçăсем. Хуçалăх ĕçĕсе-
не хутшăннисĕр пуçне хайлавсем те 
шăрçаланă паллах. 

Пахчари пĕчĕк çурта кăтартрĕ кил 
хуçи шкул ачисене. Çакăнта çырса 
ларма кăмăлланă иккен тăванĕсем. 
Тен вĕсен паллă хайлавĕсем шăпах 
çакăнта çуралнă? Юратнă çы-
равçăсем пирки чылай кăсăклине 
пĕлчĕç ачасем ун чух. Сăн ÿкерчĕксен 
альбомне тишкернĕ май Галина Ники-
тична хаклă тăванĕсемпе çыхăннă са-
мантсене куç умне кăларчĕ. Хурланса 
йĕрсе те илчĕ. Апла пулин те тарават 
кил хуçи ачасен ыйтăвĕсене те туллин 
хуравларĕ.

Тĕл пулу ачасен асĕнче нумайлăха 
юласси те иккĕлентермерĕ. 

Аслă ÿсĕмри çынсен хастарлăхĕ паян-
хи шкул ачисемшĕн – курăмлă тĕслĕх. 
«Çĕр çинче нимрен малтан этем пулас пу-
лать», – Александра Лазаревăн сăмахĕсе-
не çамрăк ăру ăса хыврĕ пулĕ тесе шут-
латăп.

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА,
Ярапайкассинчи вăтам шкул 

вĕрентекенĕ.

Паллё 
=ырав=ёсен 
тёван.

Редакци почтинчен

 – Пĕрремĕш çултан тытăн-
сах пирĕн район пуçарулăх 
бюджечĕн проекчĕсене пурнăçа 
кĕртме активлă хутшăнать. 2017 
– 2019 çулсенче кăна çапла май-
па 38 проект пĕтĕмĕшле 34 млн 
ытла тенкĕлĕх пурнăçа кĕртме 
май килчĕ. Вăл шутран респу-
блика уйăрнă укçа-тенкĕ 20 млн 
та 650 пин тенкĕ пулчĕ, вырăнти 
бюджетран 6 млн та 880,8 пин 
тенкĕ уйăрнă, ял çыннисем, вы-
рăнти организацисемпе уйрăм 
предпринимательсем 6 млн та 
889,1 пин тенкĕ пухса панă. Хăт-
лăх ĕçĕсем 14 пин çынна пырса 
тивеççĕ.

Проектсене пурнăçа кĕртес-
сипе уйрăм предприяти-органи-
зацисен пулăшăвĕ те курăмлă. 
Çавăнпа та манăн паян «Герой», 
Суворов ячĕпе хисепленекен 
ял хуçалăх предприятийĕсене, 
акционерсен «ТУС» обществи-
не, «ЧЕТА», «Электроприбор», 
«РЭГО» обществăсене пысăк 
тав сăмахĕ калас килет. Пуçа-
рулăх бюджечĕн мелĕпе объ-
ектсем хута ярассинчен вĕсем 
айккинче тăмарĕç.

Кунпа пĕрлех Уйкас Яна-
сал, Мăн Сĕнтĕр, Çатракасси, 
Хорнуй, Чуманкасси, Юнкă ял 
тăрăхĕсене те палăртса хăварас 
пулать. 2017 – 2019 çулсенче 
вĕсенче кашнинчех 3-шер про-
ект пурнăçа кĕртме пултарчĕç.

Урамсенчи çулсене вак чул 
сарса хытарассипе 27 проект 
пурнăçа кĕртме май килчĕ. 18,5 
километр тăршшĕ çулсене юса-
ма 29 ытла млн тенкĕ расхут-

ланă. 7 проектпа ача-пăча пло-
щадкисем йĕркеленĕ, шыв баш-
нине юсассипе тата контейнер 
площадки йĕркелессипе пĕршер 
проект, клуб çуртне юсассипе 2 
проект пурнăçа кĕчĕ.

2018 çулта пурнăçа кĕртнĕ 
проектсенчен район комиссийĕ 
обществăлла инфраструктурă-
на аталантарассипе Йÿçкасси 
ял тăрăхĕн проекчĕ чи лайăххи 
тесе палăртнăччĕ. Ку вăл – Ана-
три Панклири ача-пăча спорт 
тата вăйă площадки. Асăннă 
проект республика конкурсне те 
хутшăнма тивĕçрĕ.

Пĕлтĕр районĕпе 18 про-
ект пурнăçа кĕртме май килчĕ, 
пĕтĕмĕшле 18 ытла млн 
тенкĕлĕх. Вăл шутран 15 проект 
– çулсене юсассипе тата ача-пă-
ча спорт площадки йĕркелесси-
пе, шыв башнине юсассипе, 
контейнер плащадки тăвассипе 
пĕршер проект. Ĕçсене контрак-
тпа пăхнă пек пурнăçламан пир-
ки пĕр проект пурнăçланмасăр 
юлчĕ. Ку вăл – Ярапайкасси ял 
тăрăхĕнчи урам çулне вак чул 
сарса хытарасси. Чи лайăх про-
ект тесе вара иртнĕ çул Мур-
кашри Луговая урам çулне юса-
нине палăртнă.

Кăçал республика комиссине 
33 проект тăратрăмăр. Ĕçсен 
пĕтĕмĕшле хакĕ 43 млн ытла 
тенкĕлĕх. Ку шутран 21 проект 
çулсене юсассипе, 2 проект ма-
сар территорийĕсене хăт кĕр-
тессипе, 5 проект ача-пăча пла-
щадки тăвассипе, 5 проект шыв 
башнисемпе пăрăхсене юсас-

сипе. Çатракассипе Хорнуй ял 
тăрăхĕсем 4-шар проект, Мур-
каш тата Йÿçкасси ял тăрăхĕсем 
3-шер проект хатĕрлерĕç. Паян-
хи куна илес пулсан, объектсен-
че ĕçсем пуçланнă, çак вăхăта 
хута каяканнисем те çук мар 
ĕнтĕ. Акă Хорнуй ял тăрăхĕнчи 
Хорнуй ялĕнчи Новая урам çул-
не «Гудвилл» ООО юсаса пĕ-
терчĕ, çавăн пекех Çатракасси 
ял тăрăхĕнчи Кашмаш ялĕнче 
«Современные комплексные ре-
шения» ООО ача-пăча вăйă тата 
спорт площадки хута ячĕ.

Çавна та каласа хăварас 
пулать. Республика конкурс 
тĕрĕслевне 2020 çулах пур-
нăçлама май пур татах 3 проект 
хатĕрлесе панă. Пĕри шывпа 
тивĕçтермелли системăна юсас-
сипе тата иккĕшĕ çулсене юсас-
сипе çыхăннисем.

Çĕнĕлĕхсенчен çаксене 
асăнса хăварас пулать. Иртнĕ 
çулсене илес пулсан, пĕр ял 
тăрăхĕнчен тăратакан проект-
сен пĕтĕмĕшле хакĕ 5 млн тенкĕ 
таран пулма пултарнă. Кăçалтан 
тытăнса ял тăрăхĕсем вырăнти 
инфраструктурăна аталанта-
рассипе пуçарулăх бюджечĕн 
проекчĕсене çуллен 10 млн 
тенкĕлĕх пурнăçа кĕртме пулта-
раççĕ. Пĕр проект валли респу-
блика уйăрма пултаракан сум-

мăна та 5 млн тенкĕне çитернĕ.
Унччен проекта пурнăçа кĕрт-

ме кирлĕ суммăн 20 процентне 
ял çыннисен, вырăнти предпри-
нимательсен хăйсен пухмалла 
пулнă. Тепĕр 20 процентне ял 
тăрăхĕн бюджетĕнчен, 60 про-
цент таран республика уйăрнă. 
Халĕ вара ял çыннисен тÿпине 
10 процента кăна хăварнă. Çакă 
та пĕлтерĕшлĕ самант пулса 
тăрать.

Çĕнĕ положенипе килĕшÿллĕн 
пуçарулăх бюджечĕн мелĕпе хута 
янă капиталлă строительство 
объекчĕсене пĕр уйăх хушшинчен 
кая юлмасăр ял тăрăхĕн муници-
палитет харпăрлăхне çирĕплетме 
тивĕç. Апла пулсан вĕсем хуçасăр 
объектсем пулмаççĕ.

Район администрацийĕн 
2020 çулхи январĕн 29-мĕшĕн-
чи йышăнăвĕпе килĕшÿллĕн, 
кăçалхи май – июнь уйăхĕсен-
че район территорийĕнче 2017 
çултан тытăнса пуçарулăх 
бюджечĕн мелĕпе ĕçе кĕртнĕ 
проектсене тĕрĕслессине йĕр-
келерĕмĕр. Тĕрĕслев акчĕсене 
республика Ял хуçалăх мини-
стерствине тăратрăмăр.

В. ШАПОШНИКОВ калаçнă.

Сăн ÿкерчĕкре: Кашмаш ачи-
сем çĕнĕ вăйă площадкишĕн 
хавас.

Асăннă ваттисен сăмахĕ аваллăхпа çыхăннă пулин те, паянхи 
куншăн та вăл питех те пĕлтерĕшлĕ те актуаллă пулса тăрать. 
Сăмах – Чăваш Республикин Пуçлăхĕн 2017 çулхи «О реализа-
ции на территории Чувашской Республики проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных ини-
циативах» Указĕ пирки. Тăватă çул ĕнтĕ пуçарулăх бюджечĕн 
программи пирĕн районта та анлăн пурнăçа кĕрсе пырать. Çак 
вăхăтра ку мелпе туса ирттерме май килнĕ ĕçсем, ăна пурнăçа 
кĕртессипе юлашки çулсенче пулса иртнĕ улшăнусем пирки 
район администрацийĕн экономика тата АПК аталанăвĕн пайĕн 
пуçлăхне Ольга ТИМОФЕЕВĂНА каласа пама ыйтрăм:

Уявра чыслар.=

Июлĕн 8-мĕшĕнче, Çемье, юрату тата шанчăклăх кунĕнче, 
Чăваш Республикин Пуçлăхĕн тивĕçĕсене вăхăтлăх пурнăçла-
кан Олег Николаев çирĕп те пултаруллă çемьесене тÿрĕ эфирта 
уявпа саламларĕ.  «Енчен те кашни килте ăшă та хăтлă, енчен 
те унта юратупа телей, ача-пăчан уçă кулли пурăнать пулсан, 
пирĕн çĕршыв аталанать тата малашне те аталанĕ», – терĕ вăл 
онлайн-тĕл пулăва хутшăнакансене.  Вăл палăртнă тăрăх, нумай 
ачаллă çемье пирĕн обществăн пурнăç йĕрки пулмалла, çавăн 
пекех патшалăх пулăшăвĕн çĕнĕ мерисем çинче чарăнчĕ. 

 Йăлана кĕнĕ тăрăх, тĕслĕхри çемьесене асăннă уявра патшалăхăн 
пысăк наградисемпе чыслаççĕ. Раççей Федерацийĕн Президенчĕн 

Указĕпе килĕшÿллĕн Турай ял тăрăхĕнчи Лениана Александров-
нăпа Николай Егорович Егоровсене (сăн ÿкерчĕкре) çемье инсти-
тутне çирĕплетессинчи тата ача-пăчана воспитани парассинчи тава 
тивĕçлĕ ĕçсемшĕн  «Ашшĕ-амăш мухтавĕ»  орден медальне тивĕçнĕ 
ятпа саламларĕ.

Çак мăшăр чăннипех те пур енлĕ пултаруллă та хастар. Вĕсем ĕç 
çулĕсене ачасене воспитани парассине халалланă. Николай Егоро-
вич пуçламăш классен учителĕнче 43 çул ĕçленĕ, вăл шутра 36 çулне 
– Тушкассинчи пуçламăш шкул ертÿçинче. Шкулăн çĕнĕ çуртне вăл 
тимленипе тата тÿпе хывнипе тума май килнĕ.  Лениана Алексан-
дровнăн  та педагогикăри ĕç стажĕ 42 çул, вăл шутра 13 çулне  вăл 
Анаткассинчи пуçламăш шкула ертсе пынă. Вĕсен пултарулăхĕпе 
тăрăшулăхне чылай наградăпа ят-сум çирĕплетет. 

Тĕп ĕçсĕр пуçне Егоровсем обществăлла ĕçсенче те яланах  хастар 
та пуçаруллă. Сывă пурнăç йĕркине çирĕп тытса пыраççĕ, ыттисене 
те çак йĕркене пăхăнма сĕнеççĕ.

 Тивĕçлĕ канура та вĕсем вăхăта çынсемшĕн усăллă ирттерме 
тăрăшаççĕ. Николай Егорович – «ЗОЖ» хаçатра пичетленекен чы-
лай статья авторĕ, тĕрлĕ чир-чĕре çăмăллатма, сиплеме тăтăшах 
сĕнÿсем çырса тăрать. Сипленнисем канашсемшĕн тав туса çы-
раççĕ. Çавăн пекех район хаçатне те вăл усăллă канашсене тăтăшах 
çырса тăрать.

   Егоровсем 61 çул пĕрле пурăнаççĕ.  6 хĕр ÿстерсе пурнăç çулĕ 
çине тăратнă, 14 мăнук, 18 кĕçĕн мăнук.  Ырă тĕслĕхри çынсем 90 
çулта. Хисеплĕ çынсем ачисемшĕн тата ыттисемшĕн ырă тĕслĕх 
пулса тăраççĕ. 

Çав кунах районта та уяв кăмăллăн иртрĕ. Ăна район пуçлăхĕ – 
депутатсен  район Пухăвĕн председателĕ  Игорь Николаев  уçрĕ,  
пухăннисене уявпа саламларĕ, çемье пĕлтерĕшĕ çинче чарăнчĕ. 
Тухса калаçакансем татах та пулчĕç. 

Кăçалхи уявра «Юратупа шанчăклăхшăн» медале Ефросиния 
Сергеевнăпа Николай Филиппович Куликовсем, Валерия Иванов-
нăпа Виктор Александрович Терехинсем, Римма Петровнăпа Алек-
сандр Сергеевич Волковсем тивĕçрĕç. 

Р. ИЛЛАРИОНОВА сăн ÿкерчĕкĕ.

+емье



Анна ИМЕННОВА

Шупашкара пурăнма килес тетĕр пулсан – 
«Солнечныйне» кăна!!

Мĕншĕн тесен:
• хваттер хакĕсем – пĕр тăваткал метршăн 32 

пин тенкĕрен тытăнса;
• ГК «Удача» – Чăваш Енри калăпăшлă стро-

ительство ĕçĕсен лидерĕ;
• хваттерсем вăрманпа парк еннелле выр-

наçнă;
• август уйăхĕнче хута каякан хваттерсене 

туянма май пур;
• «Лучик» ача садĕнче бассейн пур;
• ясли ушкăнĕсемлĕ ача садне 2020 çулта 

тума тытăнаççĕ;
• çĕнĕ автомобиль çулĕ, 35-мĕш маршрут ав-

тобусĕ çÿрет;
• обществăлла транспортăн 3 чарăнăвĕ пур;
• çуртсенче – «Умный дом» система, счет-

чиксен кăтартăвĕсем ертсе пыракан компание 
автоматла майпа каяççĕ;

• çуртсен таврашĕнчи тата картиш террито-
рийĕсенче видеосăнав системи, видеодомо-
фонсем вырнаçтарнă;

• çуртсене хутса ăшăтасси автономлă. ЖКХ 
тÿлевĕсем пысăк мар;

• капăрлăх (отделка) тĕсĕсем: малтанласа 
туни, пĕтĕмпех туса çитерни, дизайн юсавĕпе 
туни – ипотека шутне кĕреççĕ;

• 13 çурт хута янă ĕнтĕ, 4 пин ытла çын 
пурăнать.

Çакă пĕтĕмпех – «Солнечный» микрорайон! 
Пуриншĕн те меллĕ!

Халĕ Шупашкар хулинчи Солнечный ми-
крорайонта хваттер харпăр хăй валли юсав 
ĕçĕсем туса ирттернине туянма тата унăн хакне 
ипотекăна кĕртме май пур! Çурт-йĕре тăвакан 
– «Удача» компанисен ушкăнĕ юсав ĕçĕсем 
туса ирттерессине пĕтĕмпех хăйĕн çине илет. 
Хваттер суйласа илĕр те сирĕн кăмăлăра кура 
дизайнне тÿлевсĕрех хатĕрлесе парĕç.

Строительство ĕçĕсем пысăк хăвăртлăхпа 
пыраççĕ.

Çĕнĕ çурт август уйăхĕнчех хута каймалла! 
Кунта илемлĕ, вăрман еннелле тухакан хăтлă 
хваттерсем. Юнашарах икĕ ача сачĕ! «Лучик» 
250 ачана йышăнать. Çитес çул татах тепĕр 

ача сачĕ хута яма палăртаççĕ. Строительство 
ĕçĕсене туса ирттерекен подряд организацине 
палăртнă ĕнтĕ.

Хальхи условисем питех те меллĕ. Юсав 
ĕçĕсене туса ирттернĕ хваттере 6,1 процент 
ставкипе туянма пулать, уйăхсеренхи тÿлев 
пĕтĕмпе те 9365 тенкĕпе танлашать!

Меллĕхĕ татах пур. 2020 çулхи июнĕн 
15-мĕшĕнчен тытăнса «Патшалăх пулăшăвĕ – 
2020» программа шайĕнче Перекет банкĕ ипо-
текăн пуçламăш взносне чакарчĕ. Халĕ сирĕн 
хăвăрăн хваттере туянма ун хакĕн 15 процент-
не кăна тÿлемелле пулать.

Солнечный – çамрăк тата малашлăхлă 
район. 2 – 3 çул каялла кунта пурăнма тытăн-
нисем вăл палăрмалла мар улшăннине палăр-
таççĕ. Халĕ кунта апат-çимĕç продукчĕсен 
магазинĕсем тăваттă, парикмахерскисем, 
строительство тата хуçалăх таварĕсен ма-
газинĕ. Çĕнĕ суту-илÿ центрĕ çĕкленет. Çы-
вăх вăхăтрах 110 вырăнлă ача сачĕ тума 
пуçăнаççĕ. Малашлăхра вара – 1100 вырăнлă 
çĕнĕ шкул.

Солнечныйра вăйă площадкисем 13 тата 
спорт площадкисем 2. Çуртсем патĕнче 
ирĕклĕ экопарковкăсем туса панă. Хулан ытти 
районĕпе микрорайона çĕнĕ çул çыхăнтарать. 
Ку çулпа 35-мĕш маршрут автобусĕ йĕркеллĕ 
çÿрет. Кунта хула хăтлăхĕпе хула тулашĕнчи 
ирĕклĕхе туллин туйса илетĕн.

Ахальтен каламаççĕ, Солнечный вăл – пурă-
нас килмелле вырăн. Çак сăмахсен чăнлăхне 
тĕрĕслесе пăхас тетĕр пулсан, экскурсие çы-
рăнăр: 8 (8352) 41-00-00.

Çуртсенче хваттерсене харпăр хăй хутса 
ăшăтмалла тунă, ăшă счетчикĕсене харпăр 
хăйне вырнаçтарса панă. Çавна май ЖКХ ус-
лугисен тÿлевĕсем те пысăк мар: çулла – 800 
тенкĕрен, хĕлле – 1400 тенкĕрен тытăнса. 
Кашни хваттертех «Умный дом» система пур 
– счетчиксен кăтартăвĕсем ертсе пыракан 
компание автоматла майпа кайса тăраççĕ, 
видеодомофонсем вырнаçтарнă.

Юсав ĕçĕсене туса ирттернĕ хваттерсене 
пăхма кăмăл пур-и? Харпăр хăй валли экскур-

сие çырăнма пултаратăр. Телефонĕ: 8 (8352) 
41-00-00.

Суту-илÿ офисĕсем:
• «Солнечный» бульвар,12-мĕш çурт, 1-мĕш 

корпус (тунтикунран тытăнса эрнекунччен – 9 
сехетрен пуçласа 18 сехетчен, шăматкунпа 
вырсарникун – 9 сехетрен пуçласа 15 сехетчен).

• Мускав проспекчĕ, 25-мĕш çурт, 1-мĕш 
корпус (тунтикунран тытăнса эрнекунччен – 9 
сехетрен пуçласа 17 сехетчен).

• 8 (8352) 41-00-00 (8 сехетрен тытăнса 21 
сехетчен, кану кунĕсемсĕр).

Сайт: www.21sol.ru.
Социаллă сетьсем: vk.com/21sol. 
«Инстаграмм»: @solnechnyi_cheb. 
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Асёрхаттару

– Елена Михайловна, çулсеренех пĕве-
семпе юхан шывсенче çынсем путса ви-
леççĕ. Кăçал пирĕн республикăра мĕнле 
лару-тăру?

– Шел пулин те, пирĕн республикăра та пĕр 
çул та шыв çинче инкексĕр иртмест. Уйрăмах 
шăрăх кунсенче  шывра путса вилекенсен 
шучĕ ÿсет. Хальхи вăхăт тĕлне пирĕн респу-
бликăра 11 çын ытла путса вилнĕ, вĕсем хуш-
шинче  – 2 ача.

Çулсеренех  специалистсем  хăрушсăрлăх 
правилисене асăрхаттарсах тăраççĕ.   Анчах  
та  çынсенчен  нумайăшĕ  вĕсем çинчен манса 
каять, вĕсене инкек  пырса  тивмессе  шанать. 

– Елена Михайловна, ытларах мĕнле сăл-
тавсем инкек патне илсе çитереççĕ?

– Çынсем  путса вилнин сăлтавĕсене тишкер-
нĕ май, ытларах чухне нумайăшĕ ятарлă  мар  
вырăнта  шыва  кĕни, шывра ишме пĕлменни, 
çын хăйĕн   вăй-халне  тĕрĕс  хакламанни   ин-
кек  патне  илсе  çитернине тупса  палăртнă. 
Тата  уйрăмах   çакна  палăртса   хăвармалла, 
аслисем  ытларах  ÿсĕр пулнипе шывра  пу-

таççĕ. Путса  вилекенсем  хушшинче  нумай-
ăшĕ  арçынсем.

    Ачасем вара аслисем çителĕклĕ асăрхаса 
тăман пирки инкеке лекеççĕ.

– Çынсем  нумайăшĕ ишме пĕлетпĕр тесе 
çырантан инçе ишсе каяççĕ. Путса вилекен-
сем хушшинче ишме пĕлекенсем пур-и?

– Шел пулин те,  ишме пĕлекенсем  хушшинче 
те  инкеке  çакланакансем  чылай. Хăшĕ-пĕри  
ыттисенчен  хăвăртрах  тата  инçерех   ишме 
пултарнине  ĕнентерес  тĕллевпе  аякка ишсе 
каять, тарăнрах чăмать. Кун пек  хăтланусемпе  
вĕсем хăйсен умĕнче те, юлташĕсемшĕн  те 
хăрушлăх кăларса тăратаççĕ.

  Çавăнпа та пурин те шыв çинче хăрушсăр-
лăх правилисене пăхăнмалла, тимлĕхе  çухат-
ма юрамасть.

– Елена Михайловна, шыва кĕмелли йĕр-
кене тепĕр хутчен пăхса тухни те вырăнлă 
пулĕ, хăрушсăрлăх правилисене асăнса 
хăварăр-ха.

– Яланах асра тытмалла, пĕлнĕ çĕрте, ятар-
ласа уйăрнă вырăнта çеç шыва кĕмелле.

   Лайăх пĕлмен тата шыва кĕме юраман вырăн-
сенче  шыв айĕнче тункатасем, туратсем,  шĕвĕр 
чулсем, çĕмрĕк кĕленчесем  пулма пултараççĕ, 
вĕсем çине тăрăнни  – пурнăçшăн питĕ хăрушă. 

 Пĕччен шыва кĕмелле мар тата инçете те ишсе 
каймалла  мар. Инкек сиксе тухсан, юнашар 
пулăшу паракан никам та пулмĕ. Чикĕ палăртса 
карнă  паллăсем  урлă та  ишсе  каçма юрамасть.

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

Салтăннă   хыççăнах чупса пырса шыва чăм-
малла мар. Малтан шыва  майĕпен кĕрсе тăр-
са, кĕлеткене  шыва  пĕчĕккĕн хăнăхтармалла. 
Çапла организм сивĕ шыва ерипен хăнăхса   
пырать, шăнăр туртас инкек те сахалланать.

Шывра алхасмалла мар. Пĕрне-пĕри ураран   
туртса  сĕтĕрни, утланса ларни, çурăмран, хул-
пуççирен шыва тĕртни час-часах инкек патне 
илсе пырать. Кун пек чухне ăнсăртран шыв 
çыннăн тип пырне кайма пултарать. Çын вара 
сывлайми пулса, тăн çухатса çыран хĕрринчех 
путса вилме пултарать.

Шывра 20 – 25 минутран ытла пулмалла мар. 
Нумай хушă шывра  пулсан,  çын  шăнса каять.  
Шăннине пула шăнăр туртса лартас, чирлес 
хăрушлăх тухса тăрать.

Тата çакна та астумалла, ĕçлесе тарланă 
хыççăн та тÿрех шыва кĕме юрамасть.  Малтан 

кăштах канмалла, тарланине ирттерсе ямалла. 
ÿсĕрле шыва пачах та кĕмелле мар.
– Ачасемпе инкек  сиксе ан тухтăр те-

сен, ашшĕ-амăшне мĕнлерех сĕнÿсем па-
ратăр?

– Вăрăм  каникул  кунĕсем пуçланчĕç.  Ра-
дио-телевидени, хаçат-журнал урлă специа-
листсем ача инкеке лекнĕ тĕслĕхсем пирки 
час-часах каласа  асăрхаттараççĕ, аслисене 
тимлĕрех пулма ыйтаççĕ пулин те, пĕр çул та 
инкексĕр иртмест.  Çÿлерех асăнтăмăр ĕнтĕ, 
кăçал   та  ачасем путса пурнăçран уйрăлнă 
тĕслехсем пур. 

Яланах  асра  тытмалла,  ачасен  пур-
нăçĕшĕн  аслисем   яваплă. Чи малтанах 
вĕсене  кỹлĕсемпе  юхан шывсем  çывăхĕнче 
хăйсене епле тытмаллине, пĕлмен вырăнта 
шыва кĕме юраманнине  ăнлантармалла. Ача-
сене  вăхăтра  ишме  вĕрентмелле. Пĕчĕкки-
сене шыв хĕррине аслисемсĕр хăйсем тĕллĕн 
çÿреме ирĕк памалла мар. Пĕве, юхан шыв 
патне ачасемпе пĕрле кайсан та, шыв тарăн 
мар пулсассăн та, вĕсене  сăнасах тăмалла.

 – Елена Михайловна, калаçăва вĕçленĕ 
май, хаçат вулакансене мĕн сĕнетĕр?

 – Çуллахи  кунсем   йĕркеллĕ иртчĕр, 
савăнăçлă асаилÿсем кăна хăварччăр  тесен, 
яланах   хăрушсăрлăх  правилисене   асра  тыт-
малла, вĕсене пăхăнмалла.  

Шывра яланах асăрхануллă пулăр!

«Солнечный» _ кунта пурёнас килет!!!
Хваттер хак.сем _ 1 387 000 тенк.рен 
тытёнса!!! Августрах пурёнма тытён!

Хваттер туянмалли майсем:
 – туллин тÿлесе;
 – меллĕ майпа ипотекăпа усă курса;
 – рассрочка мелĕпе.
Усăллă!
Халĕ дизайн юсавĕн хакне ипотекăна 

кĕртме май пур: 1 пÿлĕмлĕ хваттершĕн 
– 270 пин тенкĕ, 2 пÿлĕмлĕ хваттершĕн 
– 330 пин тенкĕ.

Хатĕр юсав ĕçĕсен шутне çаксем 
кĕреççĕ:

– обой çыпăçтарни;
– электропроводка карни;
– урай сарни, плинтус вырнаçтарни;
– хваттерĕн кĕмелли тимĕр алăкне 

тата пÿлĕм алăкĕсене лартни;
– карăнтарнă (натяжной) мачча туни;
– санузелта кафель плитка сарни;
– ванна, умывальник, смеситель 

лартни;
– кухньăра плиткăран фартук çы-

пăçтарни;
– балкона юсани (маччи – панель, сте-

нисем – штукатурка, урай);
– линолеум сарни.

6,1 процент ставкипе хваттершĕн уйăхсерен çакăн чухлĕ тÿлемелле пулать

Хваттер тĕсĕ Хакĕ Малтанхи взнос Юсав ĕçĕсене 
туманнишĕн

Юсав ĕçĕсене 
тунишĕн

1 пÿлĕмли - 35,57 
тăваткал метртан 
тытăнса

1 387 230 
тенкĕрен 
тытăнса

616 617 тенкĕ - ача 
амăшĕн капиталĕ

5 566 тенкĕрен 
тытăнса

7 516 тенкĕрен 
тытăнса

209 000 тенкĕ - 
хваттер хакĕн 15 
проценчĕ

8 510 тенкĕрен 
тытăнса

10 171 тенкĕрен 
тытăнса

2 пÿлĕмли (евро) 
- 42,01 тăваткал 
метртан тытăнса

1 638 390 
тенкĕрен 
тытăнса

616 617 тенкĕ - ача 
амăшĕн капиталĕ

7 380 тенкĕрен 
тытăнса

9 330 тенкĕрен 
тытăнса

246 000 пин тенкĕ 
- хваттер хакĕн 15 
проценчĕ

10 057 тенкĕрен 
тытăнса

11 710 тенкĕрен 
тытăнса

2 пÿлĕмли - 53,28 
тăваткал метртан 
тытăнса

2 077 920 
тенкĕ

616 617 тенкĕ - ача 
амăшĕн капиталĕ

10 554 тенкĕрен 
тытăнса

13 082 тенкĕрен 
тытăнса

312 000 тенкĕ - 
хваттер хакĕн 15 
проценчĕ

12 754 тенкĕрен 
тытăнса

14 889 тенкĕрен 
тытăнса

C 12.05.2020 по 30.07.2020 г. в рамках программы кредитования Сбербанка «Госпрограмма 2020» по ставке от 6,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев у ООО СЗ 
«Венера», при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккре-
дитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1% годовых.
Первоначальный взнос от 20%  В случае не предоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос от 50%. Валюта – рубли 
РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 6,4% годовых.
Доп расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей 
заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде.
. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осу-
ществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

Ăшă  кунсем  пуçлансанах нумайăшĕ пĕвесемпе   юхан шывсене шыва кĕме кайма 
пуçлать. Анчах та   асăрханулăх  правилисене манса кайнă  е  пăхăнман  пирки час-часах 
çынсем инкеке çакланаççĕ, хăш-пĕрин вара пурнăçĕ те татăлать.

Мĕн тумалла çу кунĕсем инкек-синкексĕр, савăнăçлă кăна иртчĕр тесен, çакăн çинчен 
тата ытти ыйту çине хурав пама Республикăри медицина профилактикин, сиплев физ-
культурипе спорт медицинин центрĕн  врачне Елена Михайловна ЕГОРОВĂНА  ыйтрăмăр.
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Проект Чёваш Республикин Цифра 
аталанёв.пе информаци политикин 
тата массёллё коммуникацисен мини-
стерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

«Демографи» наци проекчĕ шайĕнче 
Чăваш Енре регионти 5 проект пурнăçла-
нать. Вĕсем Чăваш Ен Ĕç министерстви, 
Сывлăх сыхлав министерстви, Спорт мини-
стерстви тата Вĕренÿ министерстви пĕрле 
çыхăнса ĕçленипе пурнăçланаççĕ. Проект 
пĕтĕмĕшле çемьесене ача çуралнипе çыхăн-
нă пулăшăва парассипе, ачаллă хĕрарăмсе-
не ĕçлеме майсем туса парассипе, виçĕ çул 
тултарман ачасене шкулчченхи вĕренÿ уч-
режденийĕсенче вырăнсем туса парассипе, 
сывă пурнăç йĕркине тытса пымалли услови-
сем йĕркелессипе, çынсен пурнăç тăршшĕне 
вăрăмлатассипе тата пурнăçа лайăхлатасси-
пе, физкультурăпа тата спортпа туслă пулма 
майсем туса парассипе çыхăннă.

Çапла «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» регион проекчĕшĕн Ĕç ми-
нистерстви яваплă пулса тăрать, «Содей-
ствие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет» проектшăн – Ĕç министер-
ствипе Вĕренÿ министерстви, «Старшее по-
коление» проектшăн – Ĕç министерстви тата 
Сывлăх сыхлав министерстви, «Укрепление 
общественного здоровья» проектшăн – Сы-
влăх сыхлав министерстви, «Спорт – норма 
жизни» проектшăн – Спорт министерстви.

Паян «Старшее поколение» регион про-
екчĕ çинче чарăнса тăрар. Вăл тивĕçлĕ 
канăва тухнисене пырса тивет. Хальхи 
вăхăтра республикăра вĕсем 315 пин çынна 
яхăн е Чăваш Енре пурăнакансен  25 про-
центĕнчен ытларах. Республикăра йышăннă 
тата пурнăçланакан патшалăх пулăшăвĕн 
мерисем тата социаллă пулăшу парасси 
лайăхланнăран 2012 çултанпа çынсен вăтам 

пурнăç тăршшĕ унчченхинчен 2 çул ытларах 
вăрăмланнă. Çапла 2019 çулта çак кăтарту 
республикăра 72,9 çулпа танлашнă. Юлашки 
ултă çулта аслă ăрури çынсен шучĕ 25 про-
цент чухлĕ пысăкланнă, 100 çул урлă каçни-
сен шучĕ вара 1,9 хут ÿснĕ.

«Старшее поколение» регион проекчĕн тĕп 
тĕллевĕ аслă ăрури çынсен пурнăçне лай-
ăхрах тума патшалăх пулăшăвĕн мерисемпе 
тивĕçтересси пулса тăрать.

Проектра палăртнă тăрăх, вăл вĕçленнĕ 
тĕле тивĕçлĕ канури çынсене профилактика 
тĕрĕслевĕсене, вăл шутра диспансеризацие 
явăçтарасси анлăрах пулмалла; профес-
си вĕренĕвĕн тата хушма пĕлÿ курсĕсенче 
вĕреннĕ пенсичченхи ÿсĕмри граждансем 
ытларах пулмалла, çынсен сывă та активлă 
пурнăç тăршшĕ ÿсмелле тата ытти те.

Республикăри аслă çулти çынсен сывлăхне 
Улатăр районĕнчи сывлăха çирĕплетмелли 
«Вега» социаллă центрта сипленине нумай-
ăшĕ пĕлет. Проект шайĕнче аслă ăрури çын-
сене хăтлăрах условисемпе тивĕçтерес тесе 
унта реконструкци ĕçĕсене пурнăçлаççĕ. 
Çапла ку центра çулсеренех республикăри 
1000 ветерана сывлăха çирĕплетмелли курс-
сене явăçтарма май пулĕ.

Кунсăр пуçне, проектпа пăхса хунă тăрăх, 
50 çул тултарнă тата аслăрах çынсене, 
çавăн пекех пенсичченхи ÿсĕмрисене ĕçпе 
тивĕçтерессипе те тĕрлĕ мероприяти пур-
нăçлаççĕ. 2020 çулта акă 489 çынна вĕренÿ 
курсĕсене явăçтарма палăртнă. Кăçалхи пĕр-
ремĕш кварталта 175 çын вĕренÿ курсĕсене 
вĕçленĕ, 721 çын вĕренме тытăннă.

Ялта пурăнакан, 65 çултан аслăрах çын-
сене медицина учрежденийĕсене илсе 

çитерме республикăра ятарлă автотран-
спорт туяннă. Муркаш районĕнчи халăха 
социаллă пулăшупа тивĕçтерекен центра 
та çакăн пек  ятарлă икĕ машина пĕлтĕр 
декабрь уйăхĕнче çитрĕ. Вĕсенче коля-
скăпа çÿрекен инвалидсене те кĕрсе тухма 
май туса панă.

Центр директорĕ Ольга Иванова пĕлтернĕ 
тăрăх, çак ятарлă транспорт декабрьте пурĕ 
4 хут çула тухнă. Çапла районти 19 çынна 
больницăна çитсе килме пулăшнă. Кăçал ян-
варь – март уйăхĕсенче ятарлă машинăсем 
пурĕ 19 хутчен çула тухнă, 72 çынна меди-
цина учрежденине çитсе килме май туса 
панă. Март вĕçнелле коронавирус сарăлма 

тытăннине пула вара кун пек «çул çÿревсе-
не» вăхăтлăх чарса лартма тивнĕ.

Аслă ăрури çынсем сывă пурнăç йĕркине 
тытни вĕсене спорт ăмăртăвĕсене хастар 
хутшăнма та пулăшать. Кăçал Чăваш Респу-
бликин аслă ăрури çынсен спартакиадине 
муркашсем те хутшăнчĕç. Темиçе тапхăр-
па спортăн тĕрлĕ енĕпе иртекен ăмăртура 
пирĕн районта пурăнакан Валерий Павловпа 
Зоя Алексеева сĕтел çи теннис вăййине хут-
шăннисен малтанхи теçеткине кĕме пултар-
нă, шашка вăййинче республикăра Анфиса 
Анисимовăна çитекенни пулман. Çапла вара 
активлă пурăнни ÿт-пÿшĕн те, ăс-тăншăн та 
усăллă.

«Демографи» наци проекчĕн бюджечĕ 
пĕтĕмĕшле 3105,2 млрд тенкĕпе танлашать. Çак 
наци проекчĕн шайĕнче федерацин 5 проекчĕ 
пурнăçланать.

Наци проектне пурнăçлани финанс пулăшăвне парса  
çемьесен пурнăçне лайăхлатма май памалла – тĕрлĕ 
тÿлев, пособи, çăмăллатнă ипотека кредичĕ, хĕрарăм-

сене декрет отпускĕ вăхăтĕнче тÿлевсĕр вĕрентесси, 
искусствăлла майпа ачаллă пуласси. Çакă ача çура-
тассин кăтартăвĕ çине, çынсем хăйсен пурнăçĕнчи 
активлă тапхăра тăсни тата пурнăç тăршшĕ вăрăмла-
насси çине ырă витĕм кÿмелле. Нацпроект пурнăçлан-
ни пенсичченхи ÿсĕмрисене професси пĕлĕвне илме, 
çавна май ĕç рынокĕнче конкурентлă пулма май па-

малла. Нацпроект шайĕнчи мероприятисем пурĕ 450 
пин çынна ăсталăха ÿстерме тата урăх профессие 
вĕренме май туса памалла. Нацпроект çынсене сывă 
пурнăç йĕрки тытса тата тĕрĕс апатланса пурăнма хи-
стемелле, тăтăшах спорт занятийĕсене çÿрекен, хут-
шăнакан çынсен йышне 55 процент таран ÿстерме 
пулăшмалла.

Аслё ёрури =ынсен пурнё=не 
лайёхлатас т.ллевпе

Пĕлетпĕр, çĕршывра 2019 çултан тытăнса 
13 наци проекчĕ пурнăçа кĕме тытăнчĕ. Пурте 
вĕсем питех те пысăк пĕлтерĕшлĕ, пурне те 
вĕсене патшалăх умĕнче тăракан калăпăшлă 
задачăсене тĕпе хурса туса хатĕрленĕ. Апла 
пулин те «Демографи» наци проектне чи пĕл-
терĕшлисенчен пĕри темелле пулĕ. Мĕншĕн 
тесен, пĕтĕмĕшле илсен, ытти наци проекчĕ 
те унпа тÿрремĕнех е епле майпа та пулин 
çыхăннах.

«Демографи» наци проекчĕ шайĕнче феде-
рацин тата республикăн аслă ăру çыннисене 
пулăшу мелĕсемпе тивĕçтермелли тата вĕсен 
пурнăç шайне лайăхлатса пымалли «Стар-
шее поколение» проекчĕсем пурнăçа кĕреççĕ. 
Проектсем Чăваш Республикин «Социальная 
поддержка граждан» патшалăх программипе 
тачă çыхăннă.

Чăваш Республикин Ĕç тата социаллă 
хÿтлĕх министерствин «Социаллă пулă-
шупа тивĕçтерекен центр» хысна учреж-
денийĕн районти социаллă хÿтлĕх пайĕн 
пуçлăхĕ Валентина АНИКИНА паянхи ка-
лаçура вăрçă çулĕсенчи тыл ĕçченĕсене, 
ĕç ветеранĕсене, Чăваш Республикин ĕç 
ветеранĕсене, реабилитациленĕ çынсене, 
политика репрессийĕсене пула шар курни-
сене хальхи вăхăтра тивĕçтерекен пулăшу 
мелĕсем пирки каласа пама кăмăл турĕ:

Вăрçă çулĕсенчи тыл ĕçченĕ
Социаллă пулăшу мелĕсем:

 – тыл ĕçченне пенсие тухиччен ĕçленĕ 
вăхăтра хăш поликлиника е ытти медицина 
учрежденийĕ çумне çирĕплетнĕ, малашне те 
ăна çавăнта йышăнма тивĕç;

– Чăваш Республикинчи граждансене тÿлев-
сĕр медицина пулăшăвĕпе тивĕçтерессин 
патшалăх гарантийĕн программи шайĕнче ме-
дицина пулăшăвĕпе черетсĕр тивĕçтереççĕ;

– уйăхсерен 1044 тенкĕ тÿлесе тăраççĕ.
Социаллă пулăшупа усă курма тивĕççи-

не ĕнентерекен документ:
– Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин ветеранĕн 

удостоверенийĕ (федерацин «О ветеранах» 
саккунĕн 20-мĕш статйипе пăхса хунă çăмăл-
лăхсене илме право пурри пирки паллă туни 
пулмалла);

– тыл ĕçченĕн удостоверенийĕ;
– Раççей Федерацийĕн гражданинĕн паспорчĕ.

Ĕç ветеранĕ, Чăваш 
Республикин ĕç ветеранĕ

Социаллă пулăшу мелĕсем:
– тыл ĕçченне пенсие тухиччен ĕçленĕ 

вăхăтра хăш поликлиника е ытти медицина 
учрежденийĕ çумне çирĕплетнĕ, малашне те 
ăна çавăнта йышăнма тивĕç;

– Чăваш Республикинчи граждансене тÿлев-
сĕр медицина пулăшăвĕпе тивĕçтерессин 
патшалăх гарантийĕн программи шайĕнче ме-
дицина пулăшăвĕпе черетсĕр тивĕçтереççĕ;

– вырăнти телефон çыхăнăвĕн сечĕн або-
нент линийĕпе усă курнăшăн тÿлев хакĕн 50 

проценчĕ чухлĕ компенсаци параççĕ;
– уйăхсерен 1100 тенкĕ тÿлесе тăраççĕ 

(ĕçлеменнисене).
Социаллă пулăшупа усă курма тивĕççи-

не ĕнентерекен документ:
– ĕç ветеранĕн, Чăваш Республикин ĕç вете-

ранĕн удостоверенийĕ;
– пенси удостоверенийĕ;
– Раççей Федерацийĕн гражданинĕн па-

спорчĕ;
– ĕç кĕнеки.

Реабилитациленĕ çын
Социаллă пулăшу мелĕсем:
 – сывалма е канма кайма санаторипе ку-

рорт путевкипе чи малтан тивĕçтереççĕ;
– Чăваш Республикинчи граждансене тÿлев-

сĕр медицина пулăшăвĕпе тивĕçтерессин 
патшалăх гарантийĕн программи шайĕнче ме-
дицина пулăшăвĕпе черетсĕр тивĕçтереççĕ;

– Чăваш Республикин Министрсен Кабинечĕ 
пăхса хунă условисемпе телефон тÿлевсĕр 
кĕртсе параççĕ;

 – уйăхсерен 2634 тенкĕ тÿлесе тăраççĕ.
Социаллă пулăшупа усă курма тивĕççи-

не ĕнентерекен документ:
– реабилитациленĕ çынсем валли СССР 

Правительстви çирĕплетнĕ пĕрлехи йышши 
свидетельство;

– право сыхлав органĕ (е уполномоченнăй 
орган) реабилитациленĕ çынсене паракан 
ятарлă справка;

– Раççей Федерацийĕн гражданинĕн па-
спорчĕ.

Политика репрессине пула шар 
курнă çын

Социаллă пулăшу мелĕсем:
– сывалма е канма кайма санаторипе курорт 

путевкипе чи малтан тивĕçтереççĕ;
– Чăваш Республикинчи граждансене тÿлев-

сĕр медицина пулăшăвĕпе тивĕçтерессин 
патшалăх гарантийĕн программи шайĕнче ме-
дицина пулăшăвĕпе черетсĕр тивĕçтереççĕ;

– уйăхсерен 2345 тенкĕ тÿлесе тăраççĕ.
Социаллă пулăшупа усă курма тивĕççи-

не ĕнентерекен документ:
– политика репрессине пула шар курнă çын-

сем валли СССР Правительстви çирĕплетнĕ 
пĕрлехи йышши свидетельство;

– право сыхлав органĕ (е уполномоченнăй 
орган) политика репрессине пула шар курнă 
çынсене паракан ятарлă справка;

– Раççей Федерацийĕн гражданинĕн паспорчĕ.
Асăрхаттарни. Ку е вăл çăмăллăхпа усă 

курма тивĕç çыннăн документсене районти 
социаллă хÿтлĕх пайне е патшалăх тата муни-
ципалитет услугисен нумай функциллĕ центр-
не (МФЦ) илсе пырса памалла.

Пулёшусёр юлма==.

«Демографи»
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 ПРОДАЮ ГРАВМАССУ, ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ. Доставка. Недо-
рого. Тел. 8-905-199-69-33.   3-10.

* * *
УЗОРЫ НА ЗАБОР, ПРОФНАСТИЛ, 

КОНЬКИ, ВЕТРОВИКИ, КАПЕЛЬНИ-
КИ, ОКОННЫЕ ОТКОСЫ И ОТЛИВЫ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ. Лю-
бой профиль по вашему эскизу. Работа-
ем без выходных. Адрес: с. Моргауши, 
ул. Красная площадь, д. 10 (на террит. 
АЗС NOKTA). Тел. 8-903-064-50-09.    9-10.

* *  *
ПЕСОК РЕЧНОЙ И КАРЬЕРНЫЙ, 

ОПГС (ГРАВМАССА), ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
БОЙ КИРПИЧА И Т?Д?  НЕДОРОГО? ДО-
СТАВКА ПО МОРГАУШСКОМУ РАЙОНУ? 
Тел? 8-905-345-96-62?                                  4-10?

* * *
Продаю: песок, щебень, гравмассу, 

бой кирпича. Доставка? Тел? 8-919-650-
96-68?                                                              4-12?

* * *
ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ: СВАР-

НОЙ СЕТКИ: ПРОФНАСТИЛА: ЕВРОШТА-
КЕТНИКА? ВОРОТА: КАЛИТКИ: НАВЕСЫ: 
КОЗЫРЬКИ? БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАБРО-
ШЕННЫХ УЧАСТКОВ? ПЕНСИОНЕРАМ _ СКИД-
КИ? Тел? 8-937-942-87-85?                      11-20?

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

пича, асфальтная крошка. Доставка? 
Тел? 8-927-857-21-33: 8-937-393-37-07?  27-64?

* * *
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РА-

БОТ? Дома и бани под ключ: кровля лю-
бой сложности? Внутренняя и внешняя 
отделка: отделка домов сайдингом? Сме-
та бесплатно? Рассрочка? Кредит? Тел? 
8-927-992-32-42: 8-987-670-56-78?  1-10?

* * *
Продаю песок, гравмассу, ще-

бень, торф до 15 тонн? Недорого? 
Доставка? Тел? 8-927-850-29-08? 5-5?      

* *  *
Доставка сыпучих грузов% реч? песок: 

гравмасса: керамзит: щебень и др? до 5 тонн? 
Тел? 8-927-868-31-45: 8-906-387-56-77?  5-16?

* *  *
Продаем% кирпичи всех видов: керам-

зитобетонные блоки* песок* гравмассу* 
керамзит* половняк красного кирпича? 
Доставка? Разгрузка манипулятором? Тел? 
8-903-358-20-97: 8 (8352) 44-20-97?    4-20?

* *  *
Продаю навоз, чернозем, торф, пе-

сок, гравмассу, грунт, гравий, ще-
бень, бой кирпича.  Доставка? Недоро-
го? Тел? 8-905-198-63-88? Димитрий? 19-25?

* * *
ПРОДАЮ: ГРАВМАССУ, БОЙ КИРПИ-

ЧА, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Доставка? Недо-
рого? Тел? 8-905-028-22-25?                        7-10? 

* * *
Ремонт стиральных машин и ми-

кроволновок (все виды ремонта)? Га-
рантия? Тел? 8-905-198-85-55?  11-18?

* *  *
Все виды строительных работ от  

подрядчика% дома: бани: гаражи: фунда-
мент: забор: кирпичная кладка: кровля 
любой сложности? Проект: смета _ в  пода-
рок?  Работаем% с материнским капиталом: 
сельской ипотекой? Рассрочка: кредит? 
Продаем бетон: профнастил: цемент и  т?д? 
Тел? 8-937-397-08-71: 8-937-940-80-55?  9-10?

 * * *
Продаю навоз, песок, гравмассу с до-

ставкой? Недорого? Тел? 8-905-027-37-65? Лео-
нид?                                                                                                                                          7-12?

* *  *
ИП КУДРЯШОВ% монтаж систем отопле-

ния: водоснабжения: канализации* замена: 
установка газовых котлов и насосов? Уста-
новка: замена дымоходов? Обращаться по 
адресу% ул? Чапаева: д? 44: магазин «ДУЭТ»? 
Тел?% 8-917-668-12-87: 8-965-682-39-15?   2-10?                       

ООО «ТД «МИР»  примет на работу ма-
шиниста экструдера  без вредных привы-
чек. Зарплата своевременная. Подроб-
ности по тел: 8(83541)693-43,691-19.   3-3.

* * *
В Торговый центр Моргаушского рай-

по требуется работник по сборке мебе-
ли. График работы с 8 до 17 часов. Вы-
ходные дни: суббота и воскресенье. Тел. 
8(83541) 62-2-74, 8-927-861-07-72.     2-2.

* * *
Требуются рабочие на уборку кар-

тофеля. Тел. 8-908-723-74-73. 1-10.
* * *

Требуются рабочие для уборки карто-
феля, строители в сельское хозяйство, 
трактористы в Нижегородскую область. 
Питание, проживание бесплатно. Тел. 
8-908-728-54-73.                                                         1-3.

В с. Моргауши требуются ав-
тослесарь в цех по ремонту авто-
мобилей и подготовщик-маляр в 
кузовной цех. Оплата достойная, сво-
евременная. Тел. 8-927-844-78-33. 1-2.

Куплю ПУХ-ПЕРО, 
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ. Дорого, 
с выездом на дом.

 Тел. 8-937-000-41-18.   1-2.

РАБОТА / ĔÇ

Коллектив ООО «Моргауши-Хлеб» вы-
ражает глубокое соболезнование прием-
щику-сдатчику Одаркинской хлебопекарни 
Алексеевой Е. Г. по поводу безвременной 
смерти 

МАТЕРИ.

Объявления

Питрав =итр.
Православи к.тес.

Питрав – православи Чиркĕвĕн пысăк 
уявĕсенчен пĕри. Çимĕк хыççăн пуçласа Пи-
травччен православи тĕнне ĕненекенсем типĕ 
тытрĕç. Çак типĕ Петрпа Павел апостолсен 
уявĕпе пĕтет.

Хуларан хулана, çĕршывран çĕршыва куçса 
апостолсем Христос вĕрентĕвне сарса çÿренĕ, 
анчах та çак ырă ĕçпе Петрпа Павел апостолсем 
ытти апостолран ытларах палăрнă. Çавăнпа ĕнтĕ 
вĕсене хисеплесе сăваплă аттемĕрсем уйрăм 
уяв çирĕплетнĕ. Пур вун икĕ апостола харăсах 
хисеплесе уявланине вара православи Чиркĕвĕ 
тепĕр кунне ирттерет.

Сăваплă Петр, пулăçă ывăлĕ пулнăскер, вун икĕ 
апостолран – Иисус Христос вĕренекенĕсенчен 
пĕри пулнă. Çуралнă чухне ăна Симон ят панă, 
анчах кайран Христосран вăл Киф ят илнĕ, ара-
мей чĕлхинче «чул» тенине, тĕн тытассинче çирĕп 
пулнине пĕлтерет. Çак ята кайран грек чĕлхи çине 

куçарнă, грекла та Петр «чул» тенине пĕлтерет.
Евангелире каланă тăрăх, Петр Библире сăн-

ласа панă чылай событие хутшăннă. Хăйĕн 
вĕрентекенне виçĕ хутчен те сутнă, хыççăн айăп-
не йышăнса шанчăклă çын пулнине çирĕплетсе 
панă, христианство чиркĕвне йĕркелекенĕ пулса 
тăнă. 

Сăваплă Павел, çуралсан Савл ят илнĕскер, 
малтанах христианство тĕнне хирĕç калаçнă. 
Вилĕмрен чĕрĕлсе тăнă Иисус Христоспа тĕл 
пулнă хыççăн вăл Турра ĕненме тытăннă. Павел 
Христос вĕрентĕвне Пĕчĕк Ази, Балкан çурма 
утрав çинче сарнă. Вăл вун икĕ апостол йышне 
кĕмен. Çапах та Павел апостол каласа хăварни-
сене Çĕнĕ сăмаха кĕртнĕ.

Чиркÿ кĕнекисем сăваплă Петрпа Павел апо-
столсен вилĕмĕ нушаллă пулнине пĕлтереççĕ.

Çак кун пулăçсем те сăваплă Петртан ăнăçлăх 
ыйтаççĕ.

Объявления

Услуги бармашины под водо-
провод? Тел? 8-927-860-90-70?  2-5?

* *  *
Песок, гравмасса от 100 кг. 

Доставка? Тел? 8-929-674-97-57: 
8-919-669-01-71?                                       3-10?

* *  *
АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНАЯ 

КОМПАНИЯ «ИНТТЕХС» в ко-
роткие сроки подготовит% проекты 
строительства домов: обществен-
ных и производственных зданий* 
проекты перепланировки квартир: 
дизайн-проекты* подготовка смет-
ной документации? Адрес% с? Морга-
уши: ул? Мира: 9а? Тел? 62-6-03: 8-937-
378-88-28? 

* * *
Бройлер: хур: кёвакал: мулард: 

кёркка ч.пписене сутатпёр? Нумай 
илекенсене ле=сех паратпёр? Кил-
тен те илме пулать? Тел? 8-906-130-
82-51: 8-937-395-16-03? Оля? 3-10?

* * *
Продаю кур: гусят: утят: мулар-

дов: бройлеров: индюков? До-
ставка? Тел? 8-909-300-08-18? 9-10?                

* * *
Продаются бычки (молодняк)? 

Доставка? Тел? 8-987-126-30-07?                                                                                                                                 
                                                                  5-10?  

* * *
Сысна =урисем сутатпёр? Ле=се 

паратпёр? Тел? 8-927-863-97-60?     2-2?
 * * *
Продаю пшеницу? Возможна 

доставка? Тел? 8-960-306-88-16?                                                                                                                                 
                                                                4-4? 

Хура-шурё т.сл. с.тл. .нен уйёх-
ри хура-шурё т.сл. тына пёрушне 
сутатпёр? Тел? 8-905-198-01-46?

Продается сено в рулонах? Тел? 
8-960-301-82-14? 

Продаются бычки от 1 до 2 мес? 
Тел? 8-909-302-57-76?

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
По самым доступным ценам: для 
частных и коллективных хозяйств? 
Тел? 8-961-347-21-40?                       2-3?           

ОКНА, ДВЕРИ.
Тел. 8-962-599-65-62.    
                                       1-10. 

Коллектив ООО «Моргауши-Хлеб» вы-
ражает глубокое соболезнование пекарю 
Одаркинской хлебопекарни Ивановой Р. Я. 
по поводу безвременной смерти 

ОТЦА.

Коллектив ООО «Моргауши-Хлеб» вы-
ражает глубокое соболезнование кон-
дитеру Одаркинской хлебопекарни Ва-
сильевой Л.Л. по поводу безвременной 
смерти 

МУЖА.

+анталёк

Ку шăрăх çанталăкра чи шанчăклă сигна-
лизаци те чăхăмлама пултарать.

В. ШАПОШНИКОВ сăн ÿкерчĕкĕ.

ТАВ ТĂВАТПĂР
Пиккикасси ялĕнче пурăннă Александр 

Моисеевич Иванова юлашки çула ăсатма 
пулăшнăшăн, йывăр хуйха пирĕнпе пĕрле 
пайланăшăн унăн пиччĕшĕсен виçĕ çемйине, 
тăван-хурăнташа, пускилсене, ял-йыша, унта 
пынă мĕнпур çынна чĕререн тухакан тав сă-
махĕ калатпăр. 

Ивановсен çемйи.

Раиса Петровна Степа-
нова ĕмĕрлĕхех куç хуп-
нăранпа часах 40 кун та пу-
лать. Вăл пирĕнтен кăçалхи 
июнĕн 5-мĕшĕнче уйрăлса 
кайрĕ. 

Раиса Степанова (хĕр 
чухне Соловьева) Çатра-
касси ялĕнче 1931 çулхи но-
ябрĕн 12-мĕшĕнче çуралнă, 
йышлă çемьере ÿснĕ. 

Вăл шкулта пуçламăш 
пĕлÿ кăна илме пултар-
нă. Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçи пуçланнă çул 10 çул-
ти хĕр ача тăван хуçалăхра 
лашапа ĕçлеме тытăннă. 
Каярах вара, 15 – 16 çул-
сенче, трактористсен кур-
сĕнчен вĕренсе тухнă та 
çав вăхăтранпах хуçалăхра 
трактористкăра вăй хунă. 
Вунă çула майлă çак çăмăл 
мар ĕçре вăрçă хыççăнхи 
йывăр çулсенче тăрăшнă.

Торинкассинчи Афанасий 
Степановпа мăшăрланнă 
хыççăн Раиса Петровна К. 
Иванов ячĕллĕ хуçалăхра 
фермăра дояркăра ĕçлеме 

тытăннă. Каярах хуçалăхри 
сысна, сурăх фермисенче 
те вăй хунă. Çапла ĕмĕр 
тăршшĕпех йывăр ĕçсенче 
тимленĕ. 

Çемьере 7 ачана кун çути 
парнеленĕ, анчах вĕсенчен 
пĕри пĕчĕклех вилнĕ. Раи-
са Петровна ачисем туслă 
та ĕçчен ÿсчĕр тесе чылай 
тăрăшрĕ. Шел пулин те, унăн 
пĕчченех ачисене ура çине 
тăратма тиврĕ. Апла пулин 
те, кăмăлĕпе çирĕп те вăйлă 
хĕрарăм пурне те мăшăр-
ланма, кил-çурт çавăрма, 
мăнукĕсене пăхма пулăшрĕ.

Раиса Петровна питĕ вăр-
вар та ĕçчен, ырă кăмăллă 
çынччĕ. Вăл ĕç ветеранĕн 
ятне тивĕçнĕ. Тăван çĕр-
шывăн Аслă вăрçи çулĕсен-
че аслисемпе танах тăрăш-
нăскере, тыл ĕçченне «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941 – 1945 г.г.» медальпе 
чысланă. Тăван çĕршывăн 
Аслă вăрçинче çĕнтерÿ 
тунăранпа иртнĕ юбилей 

çулĕсенче панă медальсем 
те сахал мар пулнă унăн. 

Нумай ачаллă амăшĕ пул-
нипе Раиса Петровна «Ме-
даль материнства» 1 тата 
2 степенĕсен медалĕсене 
илме тивĕç пулнă.

Çынна мĕн вăхăт 
астăваççĕ, вăл çавăн чухлĕ 
пурăнать, теççĕ. Çапла 
унăн çутă сăнарĕ яланах 
пирĕн чĕресенче упранĕ.

Хĕрĕ, ывăлĕсемпе 
кинĕсем, мăнукĕсем, 

кĕçĕн мăнукĕсем, çывăх 
тăванĕсем.

Раиса Петровна Степанова

Е. Андреев ячĕпе хисепленекен хуçалăх 
ĕçченĕсем хуçалăхра нумай çул ĕçленĕ

 Геннадий Иванович 
АНДРЕЕВ

вăхăтсăр вилсе кайнă пирки унăн çемйипе 
тата тăванĕсемпе пĕрле тарăннăн хурланни 
çинчен пĕлтереççĕ.

КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК: ЛО-
ШАДЕЙ: ОВЕЦ? ДОРОГО? Старых: моло-
дых в любом состоянии и вынужденный 
забой? Тел? 8-961-344-03-82? Рома?  11-20?

* * *
Куплю бычков: телок: коров: овец: 

баранов: коз: козлят? Цена договор-
ная? Услуги скотовозки? Тел? 8-987-
663-42-00: 8-951-998-46-96?  23-30?

* * *
,НЕ: ВЁКЁР: ТЫНА ПЁРУСЕМ: СУРЁХ-

СЕМ ТУЯНАТПЁР?  Тел? 8-905-341-69-25?  5-10?
* * *

Куплю пух-перо? Национальные на-
ряды (вышивка)? Платы: радиоде-
тали: монеты: любые часы СССР: 
самовары: значки: рога: иконы? До-
рого? Тел? 8-927-852-01-81?   26-30?

* * *
КУПЛЮ БЫЧКОВ: КОРОВ: ТЕЛОК НА МЯСО: 

а также БЫЧКОВ от месяца?    ВЫНУЖ-
ДЕННЫЙ ЗАБОЙ? Тел? 8-937-952-33-80? 4-5?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ: БЫЧКОВ от месяца на 

откорм? ДОРОГО? Тел? 8-937-391-23-33? 4-5?
* * *

КУПЛЮ бычков от месяца до 550 кг: ко-
ров: телок? Вынужденный забой в любом 
состоянии? Тел? 8-937-951-19-03?       18-31? 

* * *
Закупаю дорого! КОРОВ: БЫКОВ: ТЕ-

ЛОК НА МЯСО? Тел? 8-961-345-77-89? 18-31? 
* * *

Куплю быков: телок: молочных телят: ба-
ранов и овец по дорогим ценам? Тел? 8-905-
343-46-23?                                                       6-21?

* * *
Куплю старые авто: мотоциклы: гара-

жи: металлический мусор по цене ме-
таллолома? Тел? 8-903-476-81-20? 5-10? 

* * *
Куплю металлолом дорого!! Сами выве-

зем: есть газорезка? Тел? 8-960-313-03-79? 
Сергей?                                                            5-5?

* * *
Закупаю бычков: коров: те-

лок и вынужденный забой? Доро-
го? Андрей? Тел? 8-965-688-01-77?  2-10?

Дорого! Куплю бычков: коров: телок? Тел? 
8-903-357-72-79: Володя?                                    2-10?

* * *
,НЕ: ВЁКЁР: ПЁРУ: СУРЁХ ТУЯНАТЁП?  Тел? 

8-905-343-60-63?                                                          1-20?

КУПЛЮ / ТУЯНАТÁП

КРОВЛЯ любой сложности.
     Отделка домов  САЙДИНГОМ.
Замер, помощь в выборе материалов. 
М/черепица, профнастил, сайдинг 
по низким ценам. 
УТЕПЛЕНИЕ ЭКОВАТОЙ
Тел. 8-961-345-78-02.               1-12.



«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
[16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости [16+].
09.55 «Модный приговор» [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.30 «Время покажет» 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» [16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.40 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
[16+].
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Красное и черное» [12+].
02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» [16+].

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России» 
[16+].
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время [16+].
09.55 «О самом главном» 
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+].
11.30 «Судьба человека» 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут» [12+].
14.55, 01.10 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+].
17.15 «А. Малахов. Прямой
эфир» [16+].
21.20 Т/с «Ангелина» [12+].
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+].

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-
06.10, 06.35-06.41, 07.07-07.10, 
07.35-07.41, 08.07-08.10, 
08.35-08.41 Местное время. 
Вести - Чувашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести - 
Чувашия (чув.).
09.30-09.55 Вести. Интервью. 
Премьера (чув.) [6+].
14.30-14.55, 21.05-21.20 Мест-
ное время. Вести - Чувашия.

«НТВ»
05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+].
08.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+].
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+].
00.30 Т/с «Свидетели» [16+].
03.00 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+].
03.45 «Дело врачей» [16+].

НТРК
05.00 М/ф «Лео и Тиг» [6+].
06.00, 13.05 «Женитьба» [12+].
07.00 «Чăваш пики-2019» 
[12+].
08.00 Драма «Албена 
юратăвĕ» [16+].
09.30 «Ырă кăмăлпа» [12+].
10.30 «Ограниченный сувере-
нитет» [16+].
11.45 «Под знаком качества» 
[12+].
12.00 «Мировой рынок. Пье-
монт» [12+].
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ [12+].
14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00 «Республика». Инфор-
мационная программа
 [12+].
14.05, 02.30 Т/с «Академия» 
[12+].
15.05 «Мировой рынок. Сало-
ники» [12+].
16.05, 03.30 Т/с «Барыш-
ня-крестьянка» [16+].
17.00, 04.30 М/фильм [6+].
17.30 «И в шутку, и всерьез» 
[6+].
18.10 «Летопись столицы» 
[12+].
18.25 «Венок дружбы» 
[12+].
19.30, 23.30 «Ылтăн ҫÿпҫе-
рен» [12+].
20.30 «Кай, кай Ивана!» 
К. Иванов ячĕллĕ Чăваш 
патшалăх академи драма 
театрĕн  спектаклĕ 
[12+].

 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
[16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости [16+].
09.55 «Модный приговор» [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.35 «Время покажет» 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Жен
ское» [16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.40 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
[16+].
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 
[12+].
02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» [16+].

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России» 
[16+].
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время [16+].
09.55 «О самом главном» 
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
[16+].
11.30 «Судьба человека» [12+].
12.40, 18.40 «60 минут» [12+].
14.55, 01.10 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+].
17.15 «А. Малахов. Прямой
эфир» [16+].
21.20 Т/с «Ангелина» [12+].
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+].

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-
06.10, 06.35-06.41, 07.07-07.10, 
07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.35-
08.41 Местное время. Вести 
-Чувашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести 
-Чувашия (чув.).
09.30-09.55 «Утренний гость». 
Премьера (чув.) [6+].
14.30-14.55, 21.05-21.20 Мест-
ное время. Вести - Чувашия.

«НТВ»
05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня [16+].
08.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+].
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+].
00.30 Т/с «Свидетели» [16+].
02.50 «Подозреваются все» 
[16+].
03.45 «Дело врачей» [16+].

НТРК
05.00, 13.00, 15.00, 19.00,
00.00 «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ [12+].
05.30 «Ылтăн ҫÿпҫерен» [12+].
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 23.00 «Респу-
блика». Информационная 
программа [12+].
06.10, 13.05 «Летопись столи-
цы» [12+].
06.25, 13.25 «Венок дружбы» 
[12+].
07.00 «Чăваш пики-2019» [12+].
08.30 «История одной провока-
ции» [16+].
09.30 «Кай, кай Ивана!» 
К. Иванов ячĕллĕ Чăваш пат-
шалăх академи драма театрĕн 
спектаклĕ [12+].
12.00 «Мировой рынок. Сало-
ники» [12+].
14.05, 02.30 Т/с «Академия» 
[12+].
15.05 «Мировой рынок. Санкт-
Петербург» [12+].
16.05, 03.30 Т/с «Барышня-кре-
стьянка» [16+].
17.00 М/ф «Волшебный фо-
нарь» [6+].
17.30 «И в шутку, и всерьез» 
[6+].
18.10 «След в истории»
 [12+].
18.30 «НаоБУМ» [12+].
19.30, 23.30 «Чăваш енĕм, 
тăван ен». Телевулав [12+].
20.30 «Под знаком качества» 
[12+].
21.00 «Акатуй-2019» [12+].

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
[16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости [16+].
09.55 «Модный приговор» 
[6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.30 «Время покажет»  
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» [16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.40 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг» [16+].
23.30 «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен» [12+].
02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» [16+].

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России» 
[16+].
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время [16+].
09.55 «О самом главном» 
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+].
11.30 «Судьба человека» 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут» [12+].
14.55, 01.10 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+].
17.15 «А. Малахов. Прямой
эфир» [16+].
21.20 Т/с «Ангелина» [12+].
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+].

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

05.07-05.10, 05.35-05.41, 
06.07-06.10, 06.35-06.41, 
07.07-07.10, 07.35-07.41, 
08.07-08.10, 08.35-08.41 
Местное время. Вести -
Чувашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести 
-Чувашия (чув.).
09.30 «Военное детство» 
(чув.) [12+].
09.45-09.55 «Здоровый образ 
жизни» (чув.) [6+].
14.30-14.55, 21.05-21.20 Мест-
ное время Вести - Чувашия.

«НТВ»
05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня [16+].
08.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+].
13.55 Боевик «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+].
00.30 Т/с «Свидетели» [16+].
02.50 «Подозреваются все»
[16+].
03.45 «Дело врачей» [16+].

НТРК
05.00, 13.00, 15.00, 19.00,
00.00 «Республика». Хыпар-
сен кăларăмĕ [12+].
05.30 «Чăваш енĕм, тăван 
ен».Телевулав [12+].
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 23.00 «Респу-
блика». Информационная 
программа [12+].
06.10, 13.05 «След в исто-
рии» [12+].
06.30, 13.30 «НаоБУМ» [12+].
07.00 «Чăваш пики-2019» 
[12+].
08.30 «История одной прово-
кации» [16+].
09.30 «Под знаком качества» 
[12+].
10.00 «Акатуй-2019» [12+].
12.00 «Мировой рынок. 
Санкт-Петербург» [12+].
14.05, 03.30 Т/с «Академия» 
[12+].
15.05 «Мировой рынок. Рига» 
[12+].
16.05, 02.30 Т/с «Барыш-
ня-крестьянка» [16+].
17.00 «Ограниченный сувере-
нитет» [16+].
18.10 «Я - патриот» [12+].
18.30 «Учим чувашский» 
[12+].
19.30, 23.30 «Л и т е р а т у р а 
тĕпелĕ» [12+].
20.30 «Тăван юрă» Музыка 
премийĕ [12+].

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
[16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости [16+].
09.55 «Модный приговор» [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.20 «Время покажет» 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» [16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.40 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
[16+].
23.30 «Гол на миллион» [18+].
02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» [16+].

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России» 
[16+].
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время [16+].
09.55 «О самом главном» 
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
[16+].
11.30 «Судьба человека» 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут» [12+].
14.55, 01.10 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+].
17.15 «А. Малахов. Прямой
эфир» [16+].
21.20 Т/с «Ангелина» [12+].
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+].

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-
06.10, 06.35-06.41, 07.07-07.10, 
07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.35-
08.41 Местное время. Вести 
- Чувашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести 
-Чувашия (чув.).
09.35-09.55 «Художник Галина 
Изратова». Премьера (чув.) 
[6+].
14.30-14.55, 21.05-21.20 Мест-
ное время. Вести - Чувашия.

«НТВ»
05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня [16+].
08.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+].
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+].
00.30 Т/с «Свидетели» [16+].
02.50 «Подозреваются все» 
[16+].
03.50 «Дело врачей» [16+].

НТРК
05.00, 13.00, 15.00, 19.00,
00.00 «Республика». Хыпар-
сен кăларăмĕ [12+].
05.30 «Литература тĕпелĕ» 
[12+].
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 23.00 «Респу-
блика». Информационная 
программа [12+].
06.10, 13.05 «Я — патриот» 
[12+].
06.30, 13.30 «Учим чуваш-
ский»
[12+].
07.00 «Чăваш пики  – 2019» 
[12+].
08.30 «История одной прово-
кации» [16+].
09.30 «Тăван юрă» Музыка 
премийĕ [12+].
12.00 «Мировой рынок. Рига» 
[12+].
14.05, 03.30 Т/с «Академия» 
[12+].
15.05 «Мировой рынок. Рим» 
[12+].
16.05, 02.30 Т/с «Барыш-
ня-крестьянка» [16+].
17.00 М/ф «Волшебный 
фонарь» [6+].
17.30 «И в шутку, и всерьез» 
[6+].
18.10 «Жизнь в движении» 
[12+].
18.35 «Нулевой километр» 
[12+].
19.30, 23.30 «Наци проекчĕ —
кашнин тивлечĕ» [12+].
20.30 «Агенты 1.0.0» [6+].
20.45 «Под знаком качества» 
[12+].

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+].
09.55, 02.30 «Модный приго-
вор» [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет» [16+].
15.15, 03.15 «Давай поженим-
ся!» [16+].
16.00, 04.00 «Мужское/Жен-
ское» [16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.40 «Поле чудес» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 «Фабрика звезд» [12+].
23.20 Х/ф «Обмен принцесса-
ми» [16+].
01.10 «Наедине со всеми» [16+].

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России» [16+].
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест
ное время [16+].
09.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
[16+].
11.30 «Судьба человека» [12+].
12.40, 18.40 «60 минут» [12+].
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+].
17.15 «А. Малахов. Прямой
эфир» [16+].
21.20 Т/с «Ангелина» [12+].
00.15 Торжественная церемония 
открытия ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» [16+].
02.00 Х/ф «Ключи от счастья»
[12+].

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-
06.10, 06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.35-
08.41 Местное время. Вести -
Чувашия. Утро.
09.00 Местное время. Вести -
Чувашия (чув.).
09.30-09.55 «Для вас, люби-
мые» (чув.) [6+].
14.30-14.55, 21.05-21.20 Местное 
время. Вести - Чувашия.

«НТВ»
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня [16+].
08.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+].
13.55 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
17.25 «Жди меня» [12+].
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» [16+].
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Мегаполис» 
[16+].
01.35 Х/ф «Не родись краси-
вым» [16+].
03.15 «Дело врачей» [16+].

НТРК
05.00, 13.00, 15.00, 19.00,
00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+].
05.30 «Наци проекчĕ — кашнин 
тивлечĕ» [12+].
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 23.00 «Республика». 
Информационная программа 
[12+].
06.10, 13.05 «Жизнь в движе-
нии» [12+].
06.35, 13.35 «Нулевой кило-
метр» [12+].
07.00, 08.30 «Чăваш пики-
2019» [12+].
09.00, 19.30, 23.30 «Кил ăшши» 
[12+].
09.30 «Агенты 1.0.0» [6+].
09.45 «Под знаком качества»
[12+].
10.00 Д/ф «Шагнувшие в бес-
смертие» [16+].
11.00 «Пирĕн юрату ҫинчен».
Алексей Шадриков юрлать [12+].
12.00 «Мировой рынок. Рим»
[12+].
14.05, 04.00 Т/с «Академия» 
[12+].
15.05 «Мировой рынок. Мо-
сква» [12+].
16.05, 01.00 Т/с «Барышня-кре-
стьянка» [16+].
17.00 М/ф «Волшебный фо-
нарь» [6+].
17.30 «И в шутку, и всерьез» [6+].
18.10 «Мама мечты» [12+].
18.45 «Учим чувашский» [6+].
20.30 Драма «Дон Жуан — юра-
ту шанчăкне ҫухатнăскер» [12+].
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки»
[6+].

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро» [16+].
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря» [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 «М. Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет...» 
[12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
[6+].
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье 
[6+].
15.00 «М. Танич. «Не забывай»
[16+].
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [16+].
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
[16+].
21.00 «Время» [16+].
22.50 Х/ф «За бортом» [16+].
00.55 «Наедине со всеми» [16+].
02.25 «Модный приговор» [6+].
03.10 «Давай поженимся!» 
[16+].
03.50 «Мужское / Женское» 
[16+].

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота» 
[16+].
08.00 Вести. Местное время 
[16+].
08.20 Местное время. Суббота 
[16+].
08.35 «По секрету всему свету»
[16+].
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» [12+].
09.25 «Пятеро на одного» [16+].
10.10 «Сто к одному» [16+].
11.00, 20.00 Вести [16+].
11.30 «100ЯНОВ». Шоу [12+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф «Папа для Софии» 
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу А. Малахова [12+].
20.50 Х/ф «Ты только будь со
мною рядом» [12+].
01.00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де» [12+].
04.10 Х/ф «Букет» [12+].

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

08.00-08.15 Местное время. Ве-
сти - Чувашия.
08.20-08.35 Местное время.
Суббота.

«НТВ»
05.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+].
06.05 Т/с «Икорный барон» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня [16+].
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
[0+].
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+].
09.25 «Едим дома» [0+].
10.20 «Главная дорога» [16+].
11.00 «Живая еда» [12+].
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+].
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+].
14.10 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 «Своя игра» [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 «Секрет на миллион».
Лолита Милявская [16+].
23.15 Х/ф «Зеленая карета» 
[16+].
00.50 Остросюжетный фильм
«День отчаяния» [16+].
02.25 «Дачный ответ» [0+].
03.20 «Дело врачей» [16+].

НТРК
05.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+].
05.30, 07.00 «Кил ăшши» [12+].
06.00, 08.00 «Республика». Ин-
формационная программа [12+].
06.10 «Мама мечты» [12+].
06.45 «Учим чувашский» [6+].
07.30 «Ехперименты. Спасаю-
щие жизнь» [12+].
08.30 Драма «Дон Жуан — юра-
ту шанчăкне ҫухатнăскер» [12+].
11.00 «Истории леопарда»
 [12+].
11.30 «Планета вкусов. Макао»
[12+].
12.30 «Агенты 1.0.0» [6+].
12.45 «Под знаком качества» 
[12+].
13.00, 01.30 Т/с «Следствие 
любви» [16+].
15.00 «Вместе на Волге» [12+].
17.30, 22.30 «Битва блогеров» 
[6+].
18.00 «Мой дедушка был виш-
ней» [12+].
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 
[12+].
20.00 Драма «Ҫатан карта ҫин-
чи хура хăмла ҫырли» [12+].

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.40 Т/с «Тонкий лед» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
06.10 «Тонкий лед» [16+].
07.45 «Часовой» [12+].
08.15 «Здоровье» [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 
[12+].
10.15 Ж. Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» [12+].
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+].
13.50 «На дачу!» с Л. Гузе-
евой [6+].
15.00 «Моя мама готовит 
лучше!» [0+].
16.00 «Большие гонки» 
[12+].
17.25 «Русский ниндзя» 
[12+].
19.15 «Три аккорда» [16+].
21.00 «Время» [16+].
22.00 «Dance Революция».
Гранд-финал [12+].
23.45 Х/ф «План «Б» [12+].
00.30 «Наедине со всеми» 
[16+].
01.55 «Модный приговор» 
[6+].
02.40 «Давай поженимся!» 
[16+].
03.20 «Мужское/Женское» 
[16+].

«РОССИЯ 1»
05.50, 01.55 Х/ф «Отель 
для Золушки» [12+].
08.00 Местное время. Вос-
кресенье [16+].
08.35 «Устами младенца» 
[16+].
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» [16+].
10.10 «Сто к одному» [16+].
11.00, 20.00 Вести [16+].
11.30 Х/ф «Мать и мачеха» 
[12+].
15.50 Х/ф «Кто я» [12+].
21.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
[12+].
01.00 Х/ф «Убийство Ро-
мановых. Факты и мифы» 
[12+].

ЧУВАШСКОЕ ТВ
НА «РОССИЯ 1»

08.00-08.35 Местное время. 
Воскресенье.

«НТВ»
05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+].
06.10 Т/с «Икорный борон» 
[16+].
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+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра» [0+].
16.20 «Следствие вели...» 
[16+].
19.40 «Ты не поверишь!» 
[16+].
20.40 «Звезды сошлись» 
[16+].
22.10 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+].
00.50 Т/с «Икорный барон» 
[16+].
03.50 «Дело врачей» [16+].

НТРК
05.00 М/ф «Лео и Тиг» [6+].
05.30 «Планета вкусов. Ма-
рианские острова» [12+].
06.00, 18.00 «Мой дедушка 
был вишней» [12+].
07.00 Концерт «Юрăсен 
юрри» [12+].
09.00 «Ограниченный суве-
ренитет» [16+].
10.00 «Ырă кăмăлпа» 
[12+].
11.00 «Истории леопарда» 
[12+].
11.30, 22.30 Концерт. 
«Чăваш ҫĕрĕн чи лайăх 
юррисем» [12+].
13.00, 02.30 Т/с «Следствие 
любви» [16+].
15.00, 00.00 «Флейтăпа ка-
ламалли манăҫа тухнă 
кĕвĕ». Чăвашла куҫарнă 
фильм [12+].
17.45 «Под знаком каче-
ства» [12+].
19.00 «Ватлăх, ан васка». 
СССР халăх артисчĕн В.Н. 
Яковлевăн юбилей каҫĕ 
[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.?
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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.
В?Л? Шапошников?
Пичете панё 10?07?2020 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 16 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 16 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4222           

Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru
Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

Местное время

Облачность %

Явления погоды

Температура 

Давление

Ветер

Среда

4-8?

В МАГАЗИНЕ «ВАСИЛЕК» 
на территории Моргаушского рынка  

– огромное поступление: 
морозильных  ларей           
холодильников                   
стиральных машин  
по СУПЕР ценам!!!          
 Товар быстро раскупается в связи 
с большим дефицитом морозильников 
и холодильников!!! У нас низкие цены и 
огромный выбор!!!  .  
с. Моргауши, ул. Чапаева,  д. 44 а/1
Тел. 8-906-135-98-89                              6-10.

8-10.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов,

 чердаков и мансард 
ЭКОВАТОЙ и ПЕНОИЗОЛОМ.  
Проверка тепловизором 

до и после работ   
Тел. 8-919-669-16-66.     6-13.

ПРОДАЕМ: ПИЛОМА-
ТЕРИАЛЫ, ВАГОНКУ, 
ШПУНТ, БЛОКХАУС.

 Тел. 8-906-130-30-00. 6-10. 

1-10?

Кольца колодцев ж/б Д-0.7:1.0:1.5, крышки, днища. 
Бурение колодцев, канализаций и скважин. Керам-
зитобетонные блоки от производителя 20х20х40, 
30х20х40,12х20х40. Доставка. Тел. 8-902-327-82-52.   2-12.

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

9-10.

7-10.

7-10?

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пенсионерам – скидки!
 Тел. 8-927-667-40-92.   25-48?

НЕМЕЦКИЕ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
Стальные двери. Замер. 
Доставка _ бесплатно. 

Гарантия 5 лет. 
Пенсионерам скидки.

Без выходных. 
Тел. 8-927-855-83-55. 9-10.

   «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 металличе-
ский  ?ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ 

ДОСТАВКЕ    Тел?факс% 8(83174)2-86-05?

8-952-465-97-23: 8-929-042-79-04?
Эл? почта% ooo-tm1@mail?ru: 

        наш сайт:  profil-tm?ru            2-4? 

ДОСТАВКА 
1000

рублей

 Продаем пиломатериалы обрезные, кровельные 25 
мм, половые 50 мм, брус любого размера; шпунто-
ванные доски, вагонку; цемент, кирпич. Доставка. Тел. 
8-903-346-40-58, 8-927-996-16-52.                                         16-20.

ПРОДАЮ: ПЕСОК, ОПГС 
(ГРАВМАССА), ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
КЕРАМЗИТ и другое? ДОСТАВКА из 
с? МОРГАУШИ от 1 до 15 тонн?   НЕ-
ДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?     1-10?

8-10.

ОПТОВИКАМ - СКИДКИ!

5-10.

«ОТДЕЛОЧНИК»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ
ЦЕМЕНТ М-500 - 250 руб.

ПРОФНАСТИЛ 
ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА,

2 метровый - 502 руб.,
УТЕПЛИТЕЛЬ - 400 РУБ.
САЙДИНГ - 135 РУБ.
ФАНЕРА, ОСП - 485 РУБ.
Тел. 8-961-348-66-36,
8-903-322-59-69. 7-10.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ по снижен-
ным ценам. ООО «Агро-Сфера». 
Тел. 8-987-678-54-59, 
8-937-390-37-72.                    7-15.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66?    49-97?

Продажа и 
установка 
железобе-

тонных колец. 
Тел? 8-937-953-

88-83?  
                        4-10?    

Ощущается


