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Мус кав ра Чă ваш Рес пуб ли кин Пуç лă
хĕ, Раç çей Фе де ра ци йĕн Пат ша лăх Ка
на шĕн чле нĕ Михаил Иг натьев ер тÿ çĕ 
пул са Раç çей Фе де ра ци йĕн Пат ша лăх 
Ка на шĕн та та Раç çей Пре зи ден чĕ çу
мĕн чи со циал лă пур нăç па эко но ми
ка ата ла нă вĕн кă тар тă вĕ се не тиш ке
ре кен ко мис син «А ва ри пул ма пул
та ра кан çурт йĕр фонд не пĕ те рес си 
çин чен» ый ту па йĕр ке ле нĕ ĕç уш кă
нĕн ик кĕ мĕш ла рăв не ирт тер нĕ. Ме-
роприятиреаварипулмапултаракан
çуртсенчепурăнаканграждансенехăт-
лăхваттерсемпетивĕçтересыйтупауй-
рăмйывăрлăхсенетатсапамамайпара-
канпроектĕçнесÿтсеявнă.

МихаилИгнатьевхăйĕндокладĕнче
РаççейПрезиденчĕВладимирПутинйы-
шăннăпатшалăхпрограммихалăхăнпу-
рăнмаллиçурт-йĕрусловисенелайăхлат-
мапулăшнинепалăртнă.«Кунпекçăмăл-
лăхпатĕнчеренимĕнлеурăхçĕршыврата
усăкурмаççĕ»,–тенĕМихаилИгнатьев.

Пĕлтĕрпрограммăнапурнăçакĕртме
РФ27регионпурĕ11,1млрдтенкĕхуш-
мапулăшуилнĕ.

  ПРОФНАСТИЛ (С8, МП20, НС35)

  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
      (Монтеррей, Супермонтеррей)

  МЕТАЛЛОСАЙДИНГ
           (БлокХаус, Евробрус) тел/факс: 8 (8352) 641531

За
ме

р
До

ст
ав

ка
Мо

нт
аж

  8-962-321-11-99,  21-11-99

E-mail:641531@mail.ru.



ООО "СтройТри"

п. Кугеси, ул. Калинина, 10

Изготовление  
в день  

обращения

02
-6

7

ДоборныеэлементыПрофильныетрубыКрепеж

Кашни 
çыннăнах 
тăван ен 

пур, район 
çыннисен 

«Тăван Ен» 
пур

     ĔÇ ТА ТА ÇЫН      

Ача пек путексем

Кун не ик пă та та  
пу лин çап мал ла
 Хап ха алăк не кил ху çи уç

рĕ, та ра ват лăс кер, пÿр те ирт
ме сĕн чĕ. Кĕр се нех кил ху çин 
ал ли çы пă çул лă пул ни си сĕн
чĕ – пур те хăй вы рă нĕн че. Ху
çа лă хĕ пе кă мăл пах пал лаш
тар чĕç Пав лов сем. Вĕ сем ял
та чы лай выльăх чĕр лĕх ус
ра ни пе па лăр са тă раç çĕ – 15 
пуç ĕне. Кун сăр пуç не çĕр ыт

ла су рăх та ка, хур кă ва кал, 
чăх чĕп ус раç çĕ. «Хам пир
ки ка ла сах кил мест, мă шăр 
ма на ĕç пе ирт те рет», – те рĕ 
Алек сей Ар сентье вич Ре ги
на Алек санд ров нă на тул тан 
кĕ рес се кĕт нĕ май. 

Ре ги на Пав ло ва Шур кас
син че çу рал са ÿс нĕ, ĕмĕ рĕ пех 
кол хоз ра вăй ху нă. Мал тан ял 
фер мин че вă кăр сем са мăрт
нă, ун тан 25 çул сыс на фер

мин че заве дую щи ре тă рăш
нă. Ре ги на Алек санд ров на 
юрат нă ĕç не чу нĕ пе па рăн нă. 
«Сыс на çă вăр лай масть, пус
мал ла те се çĕр ле те вă рат са 
каят чĕç», – тет  Ĕç ве те ра нĕ 
ирт ни не аса ил се. Мă шă рĕ пе 
Элĕк ра йо нĕн кач чи пе улах
ра мар, ĕç ре пал лаш нă. 1985 
çул та Алек сей Ар сентье ви ча 
ял ху çа лăх уп рав ле ни йĕ фер
мă на ĕç ле ме янă. Ин же нер
ст рои тель «Иск ра» кол хоз
ра сыс на фер ми, шкул, ача 
са чĕ, мех ток, ск лад та та ыт
ти произ водст во çурт не ту
нă. Ик кĕ шĕ те кол хо за чун не 

пар са ĕç ле нĕ. «Пат ша лăх пи
ре шан нă те се ха мă ра шел ле
ме сĕр тар тăк нă, ла йăх ĕç тă
ват пăр те се шу хăш ла нă, – тет 
кил ху çи. Çам рăк чух не çĕк
ле нĕ кол хоз паян хи кун сен
че юхăн нă ĕн тĕ. – Ун па тĕн
чен ирт се кай нă чух не чун 
ыра тать...» 

Каш ни кар та ра – шыв
Кол хоз ра ĕç ле ме пă рах сан 

2012 çул та июнь уйă хĕн че 
Пав лов сем кил ти ху çа лăх ни
кĕ сĕн че фер мер ху çа лă хĕ йĕр
ке ле нĕ. 3 -мĕш

стр.
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Чă рăш кас си не кĕр се нех ял та хăт лă кил- çурт чы лай пул ни-
не асăр ха рăм. Ап ла пул сан ял ата ла нать, çын сем пу рă нас 
те сех тĕп лен нĕ кун та. 

Ап ре лĕн 8 мĕ шĕн че 11 се хет ре Шу паш
кар ти Рес пуб ли ка ла па мĕн че «Э пир 
тер ро ра хи рĕç» ак ци ир тет. Ăна«Ха-
старçамрăксенорганизацийĕ»общество
пĕрлешĕвĕтерроризмапулашаркурни-
сене,çавшутраСанкт-Петербурграмет-
ронасирпĕтнипеинкектÿснисемпевил-
нисене,асăнса,çавăнпекехвлаçорганĕ-
сенетатаобществăнатеррорахирĕçкĕ-
решессипепĕрлешме,çынсенеçакинкек
пиркиасаилтерме,çамрăксенетĕрлĕна-
циçыннисенетататĕнконфессийĕсене
хисеплемевĕрентмейĕркелет.Терро-
ризмраншаркурнисенçывăхçыннисем-
петăванĕсенепулăшасшухăшлăЧăваш
Енçыннисемпехăнисене«Эпиртеррора
хирĕç»акциехутшăнмайыхравлаççĕ.

ШУТА ИЛМЕ
«Советская Чувашия» хаçатăн 100 
çулхи юбилейĕ тĕлне ÿкернĕ филь
ма шăматкун, апрелĕн 8мĕшĕнче,19 
сехетре «Россия 24» телеканалăн ре
гионри эфирĕнче пăхма май пулĕ. 
Республика çыннисем ăна «Россия 
1» каналпа апрелĕн 10мĕшĕнче ир
хи 9 сехетре те курма пултараççĕ, 
каçхи çичĕ сехет çурăра – Чăваш на
ци телевиденийĕпе.

Юлия  
НИКОЛАЕВА, 
Кÿкеç

Раç çей Поч ти йÿнĕ хакпа 
çырăнмалли тапхăра ап ре лĕн 
10- мĕ шĕччен тăсрĕ. «Тă ван Ен» 
ха çа та ун ур лă ил се тă ма пĕл тĕр-
хи хак па,  357 тен кĕ те 30 пус па, 
çы рăн ма пу лать.  «Чăвашпичет» 
киоскĕсенчи хак – 300 тенкĕ, 
редакцире илсе тăма – 260 
тенкĕ. Вас кар, юл таш сем! 

Тĕлĕнтермĕш 
кĕтес

Ве не ра МУЛЛИНА, 
Республикаклиникабольницинтĕптухтăрĕ:

–Пысăктехнологиллĕмедицинапулă-
шăвĕРеспубликаклиникабольни-
циаталанăвĕнчиприоритетлăюхă-

мĕсенченпĕри.Кашниçулахмедици-
наорганизацийĕнче10профиль-
пепинеяхăноперацитăватпăр.

Чă ваш На ци биб лио те кин че К.В. Ива нов 
ячĕл лĕ чă ваш ака де ми дра ма теат рĕ ни
кĕс лен нĕ рен пе 100 çул çит ни не ха лал ла
са «Ха лăх юра та кан театр» ку рав уçăл
нă.Театр1918çултаянварĕн27-мĕшĕнче
Хусантакунçутикурнă.Пĕрремĕшспек-
таклеА.Н.Островскин«Пурăнаскилнĕпек
анпурăн»пьеситăрăхлартнă.Чăвашдра-
матеатрĕкураватĕрлĕçултадиплом-
семпепарнесенетивĕçнĕартистсен,
режиссерсен,афишăсен,спектакль
вăхăтĕнчисăнÿкерчĕксенетăратнă.
Унтакĕнекесем,Нацибиблиотекафон-
дĕнченилнĕРаççейтатавырăнтипи-
четкăларăмĕсенчистатьясемвырăнтуп-
нă.Куравапрелĕн20-мĕшĕчченĕçлĕ.

Павловсем телее ĕçре тупнă
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Йăлари хытă каяша илсе тухассипе 
çыхăннă та рифсене Чă ваш Ен Пуç лă хĕ 
Ми хаил Иг натьев конт роль ле се тă рать. 
Тун ти кун правительствăра ирт нĕ ка
наш лу ра та ăна те пĕр хут сÿт се яв нă.

Республикăрапурăнакансем,Шупаш-
карти,ÇĕнĕШупашкартиорганизацисем-
пеуправляющикомпанисемтарифсем-
пекăмăллахмар–йăларихытăкаяшсе-
непуçтарсаилсетухассипеĕçлекенор-
ганизацисемхака2016çултипетанлаш-
тарсан2,5хутÿстернĕ–пĕркубламетр-
шăн500тенкĕтÿлемелле.ЧăвашРеспуб-
ликинКонкурентлăполитикатататариф-
сенпатшалăхслужбитĕрĕсленĕхыççăн
организацисемхаксенесаккунапăхăнса
йĕркелеменнинетупсапалăртнă.

«Вĕсемтăкаксенехалăхçинетиесшĕн,
хăйсемваратупăшилессишĕнçаплахăт-
ланаççĕ.Йĕркепăсманикамăнтаирĕк
пулмалламар»,–тенĕМихаилИгнатьев.

Каяштурттарасĕçритÿлевсенетĕ-
рĕслесетăрассишĕнФедерацинмоно-
полипекĕрешекенслужбинЧăвашРес-
публикинчиуправленийĕяваплинешу-
таилсепатшалăхслужбиçитменлĕхсем
пиркиунтапĕлтернĕ.Управлениертÿ-
çинçумĕВалерийКотеевçÿп-çапхак-
нейĕркелекенсаккунапăсманнине,çа-
вăнпатаорганизацисенеяваптыттар-
масăлтавпулманнинеасăннă.

Хальхивăхăтранормативлăправопа
çыхăннăĕçхучĕсенеЧăвашРеспубли-
кинСтроительствоминистерствиçĕне-
тет,ăнапрокуратурăнатĕрĕслевететă-
ратнă.Килĕшÿхучĕсененадзорслужби-
семпекĕскевăхăтрахпăхсатухĕç–Пуç-
лăхçакăнпекхушупанă.

Россельхознадзор сĕнĕвĕпе Чăваш 
Республикинчи пур района та Улатăр, 
Йĕпреç, Пăрачкав районĕсемсĕр та
та Улатăр хулисĕр пуçне сыснан Аф
рика мурĕ тĕлĕшпе тĕрĕстĕкел мар 
статусран хăтарнă. Çакăкилтитата
тискерчĕрчунсенаш-какайне,тир-
некăнамар,выльăхапатнетевируса
пĕтермемайпараканвĕриретытмасăрах
еурăхмелпехÿтĕлемесĕрехыттиреги-
онаçитермемайпарать.Муртĕлĕшпе
тĕрĕс-тĕкелмарстатусранпаллăмар
статусакуçарниреспубликăнаинве-
стициилĕртÿлĕхнеÿстерме,суту-илÿ
хутшăнăвĕсенеаталантармапулăшĕ
–палăртаççĕреспубликăнялхуçалăх
министерствинче.

 РФ Пре зи ден чĕн ху шă вĕ
пе Чă ваш Рес пуб ли ки не 
çын се не ава рил ле çурт 
йĕр тен хăт лă хват тер се не 
ку çар ма 323 млн 270 тен
кĕ хуш ма пу лă шу çи тĕ.

«600 мĕш Ука за 2017 çул
хи сен тяб рĕн 1 мĕ шĕч чен 
пур нă çа кĕрт ме си рĕн пĕ тĕм 
май пур. Йы шă ну çул йĕр не 
па лăрт мал ла, кон курс до ку
мен та ци йĕ се не вă хăт ра ха
тĕр ле мел ле», – ЧР Пуç лă хĕ 
Ми хаил Иг натьев хы тар сах 
ыйт нă ху ла ок ру гĕ сен ад ми
нист ра ци йĕ сен ер тÿ çи сен
чен. Пат ша лăх кор по ра ци
йĕн прав ле ни йĕн – пу рăн
мал ли çурт йĕр пе ком му нал
лă ху çа лă ха ре фор мă лас си пе 
ĕç ле кен фонд йы шă нă вĕ çин
чен вăл ап ре лĕн 1 мĕ шĕн че 
ра йон та та ху ла ад ми нист
ра ци йĕ сен ер тÿ çи сем пе ви
део кон фе рен ци ме лĕ пе ирт
тер нĕ ка наш лу ра пĕл тер нĕ. 
Ку пу лă шă ва ре гион Раç çей 
Фе де ра ци йĕн Пра ви тельст
ви пе, РФ Ст рои тельст во ми
нис терст ви пе та чă çы хăн

са ĕç ле ни не ку ра ти вĕç ни не 
па лăрт ни вы рăн лă. 

Фе де ра ци цент рĕн чен çи
те кен ук çан тĕп пай не граж
дан се не ава рил ле çурт йĕр
тен ку çа рас си пе çы хăн нă 
прог рам ма кир лĕ шай ра 
пур нăç лан ман ни пе  Шу
паш кар та та Çĕ мĕр ле ра
йо нĕ се не па ма йы шăн нă. 

 Аса ил те рет пĕр, Чă ваш 
Рес пуб ли кин че «Г раж дан
се не ки вĕ та та ав рил лĕ çурт 
йĕр фон дĕн чен ку çа рас си» 
прог рам ма 2013 çул тан па 
ĕç лет. 2017 çул хи сен тяб рĕн 
1 мĕ шĕч чен çак прог рам мăн 
4 мĕш тап хă рĕн че 171,9 пин 

тă ват кал метр лă ава рил лĕ 
çурт ра пу рă на кан 13,1 пин 
çын на çĕ нĕ хват тер се не ку
çар мал ла. Паян хи кун тĕл
не çак прог рам мăн 2 мĕш 
тап хăр не вĕç ле нĕ.

А сăн нă прог рам ма Шу
паш кар ра йо нĕн че те ăнăç
лă пур нăç ла нать. Ра йад ми
нист ра цин çурт йĕр пе ком
му нал лă ху çа лăх па йĕн чен 
пĕл тер нĕ тă рăх, кă çал 49 
çын на 17 хват тер па мал ла.  
Кÿ кеç ри «Гео ло ги чес кая» 
урам ра çĕк ле не кен ви çĕ хут
лă çурт шă пах çак на вал ли 
пу лĕ. Ст рои тельст во ĕçĕ
сем пе ирт нĕ эр не ре ра йад

ми нист ра ци пуç лă хĕн ти вĕ
çĕ се не пур нăç ла кан В ла ди
мир Ди мит риев вы рă на çит
се пал лаш рĕ. Му ни ци пал
лă конт ракт ха кĕ 14 млн та 
518 пин тен кĕ пе тан ла шать. 
Халь хи вă хăт тĕл не пут вал
па ни кĕс бло кĕ сен ст рои
тельст вă па мон таж ĕçĕ се
не вĕç ле нĕ, пĕр ре мĕш хут 
сте ни се не хă пар таç çĕ. В ла
ди мир Пав ло вич под ряд
чи ке ĕç се не кă çал хи ав густ 
уйă хĕч чен вĕç ле мел ли та та 
прог рам ма пур нăç ла нас си
не Чă ваш Ен  Пуç лă хĕ сă на
са тă ни пир ки аса ил тер нĕ. 

 МИ ЛЕ НА СЕР ГЕЕ ВА

   ПАТ ША ЛĂХ ПУ ЛĂ ШĂ ВĔ   

Тап хă рăн- тап хă рăн –  
çĕ нĕ çур таИрт нĕ кĕç нер ни кун старт ил нĕ тех ни

ка тĕ рĕс ле вĕ ма лал ла пы рать. Гос тех
над зо рăн Шу паш кар ра йо нĕн чи уй
рă мĕн пуç лă хĕ Ва ле риан Ми хай лов 
март уйă хĕн юлаш ки ку нĕн че Ле нин 
ячĕл лĕ СХПК кол хоз ра пул нă.Хуçа-
лăхри16трактортан14-шĕ,7прицеп-
ран2-шĕуй-хиретухмаюрăхлипалăр-
нă.«Прогресс»ЗАО-раçитменлĕхсем
тупăнман–9трактортанпуртеюсавлă.
Çуракиĕçĕсеневăхăтрататапахалăхлă
ирттерестĕллевлĕхуçалăхсенченпĕри
–«Чурачикское»ОАО.Кунта19трактор-
тан17-шĕтĕрĕслеввитĕрăнăçлăтухнă.
Çаккунсенчекунта8çĕнĕтехникатуян-
сакилнĕ–5«Белорус-82.1»тата3«Джон
Дир»тракторсем.Çĕнĕйышшитехника
пысăксарлакăшлăакмалли-сÿремел-
лиагрегатсемпеĕçлемепултарнипĕл-
терĕшлĕ.Вĕсенехальлĕхерегистраци-
лемеĕлкĕреймен-ха,çапахтаçураки
ĕçĕсемпуçланичченçакĕçепурнăçла-
саирттермепалăртаççĕ.

ТехникатĕрĕслевĕпаянСарапакасси
татаКăшавăшялтăрăхĕсенчеиртĕ.Гра-
фикпекилĕшÿллĕнВалерианМихайлов
ертсепыраканкомиссиÇырмапуçтата
Шемшер(апрелĕн10-мĕшĕнче),Çĕньял
(апрелĕн12-мĕшĕнче),Çĕньял-Покровс-
ки(апрелĕн14-мĕшĕнче),Вăрман-Çĕк-
тер(апрелĕн17-мĕшĕнче),Шĕнерпуç(ап-
релĕн19-мĕшĕнче),АтайкассипеЛапсар
(апрелĕн21-мĕшĕнче)ялтăрăхĕсенчете
ялхуçалăхпредприятийĕсентатаахаль
çынсентехникинхатĕрлĕхĕпепаллашĕ.  

РАЙОНТА

Ха лăх сĕ нет – шу та ил мел лех

 Сер гей  ВАНЮШКИН, 
райадминистрацинэкологитатаялхуçалăхпа-
йĕнпуçлăхĕ:

–МихаилИгнатьевялхуçалăхаталанăвĕн
ыйтăвĕсенеяланахтĕпехурать.2016çул-
тареспубликăрахуçалăхсенче46,7млрд
тенкĕлĕхялхуçалăхпродукцинетусаил-
нĕ.Çаккăтартусенехальхивăхăтритех-
нологисенеусăкурнипе,имçамапалăрт-
нăвиçепекилĕшÿллĕнхывнипетататăп-
рапулăхлăхнетытсапымапултарнипе
пурнăçламамайкилнĕ.

2016çулта2015çултипетанлаштарсан
ялхуçалăхкультурисенлаптăкĕпĕтĕмĕш-
леÿснĕ,тырăллăкультурăсенлаптăкĕсем
пысăкланнă.

2016çултаялхуçалăхĕçченĕсем3,4млрд
тенкĕлĕх30ытлаинвестиципроектнепур-
нăçакĕртнĕ,300ытлаĕçвырăнĕйĕркеленĕ.
Шупашкаррайонĕнчетеçакăтĕпре–«Атла-
шевский»СХКра800пуçвыльăхтытмалли
выльăх-чĕрлĕхкомплекснеçĕнетнĕ,«Агро-
фирма«Ольдеевская»ЗАОра2,2галаптăк
теплицăнареконструкциленĕ.ПаянЧăваш
Ен100гаялхуçалăхçĕрнетивекенкăтарту-
пасĕтсусаилессипефедерацинАтăлçиок-
ругĕнчепĕрремĕшвырăнйышăнать,аш-ка-
кайтусаилессипе–виççĕмĕш.

Анд рей НИКОЛАЕВ, 
Шупашкаррайонпуçлăхĕ:

–«Химпром»ПАОпирĕнçĕршывраурăх
çукçĕнĕпроизводствоуçнипе–гипохло-
ридкальцикăлармапуçланипе–респуб-
ликаэкономикиневитĕмкÿрессикуçкĕ-
рет.ЧăвашЕнПуçлăхĕМихаилИгнатьев
«Акконд»АОкондитертаварĕсенетуса
кăларассинеÿстерес,«Хĕвел»ОООпы-
сăкэффективлăэлементсемпемодульсен
производствинемодернизацилес,«Букет
Чувашии»ОАОпроизводствохăвачĕсене
пысăклатас,Шупашкархулинчииндустри
паркĕнрезиденчĕсенпроекчĕсенепур-
нăçакĕртесĕçсемвĕçленсепынипирки
каларĕ.Çакăпирĕнçĕршывсанкциевĕр
чăрмавсенеçĕнтермепултарнине,пи-
рĕнпромышленноççирĕпленсетатапĕ-
тĕмтĕнчеришайраконкуренциетÿсме,
вăхăтапăхăнсаçирĕпленсепымапултар-
нинетепĕрхутĕнентерсепачĕ.

Пуçлăх2017çултаЧăвашЕнре2800яхăн
çĕнĕĕçвырăнĕйĕркеленессепĕлтерчĕ.
Демографилару-тăрăвĕлайăхлансапы-
нăтапхăртаçакăпитĕпĕлтерĕшлĕ:çемье
пуçĕсенкил-йышĕнукçа-тенкĕпеçыхăннă
ыйтăвĕсенетăванçĕрçинчеĕçлесехтул-
линтивĕçтермемайпур.

ЧР Пат ша лăх Ка на шĕн ĕнер ирт нĕ 7 мĕш сес си йĕн че Чă ваш Ен Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев Рес
пуб ли кăн Ми нис тер сен Ка би не чĕн 2016 çул хи ĕçĕ хĕ лĕ пе çы хăн нă ан лă от чет па пал лаш тар чĕ. 
Ÿсĕм сем каш ни от расль тех пур. Тĕл лев сем ва ра чи мал та нах рес пуб ли ка çын ни сен пур нăç па
ха лăх не ÿс те рес си çин че ни кĕс ле неç çĕ.  

Çа кă вы рăн ти хăй ты тăм лăх ор га нĕ сен ĕçĕн чен те ну май ки лет. Акă кă çал хи фев раль уйă
хĕ тĕл не усă ку рăн ман çĕр па йĕ се не вĕ сем 208,2 пин гек тар çин че туп са па лăрт нă. Çа кă – 
со циал лă прог рам мă се не пур нă çлама вы рăн ти бюд же та кĕ ре кен ук çа тен кĕ те. Асăн нă кă
тар ту Атăл çи фе де ра ци ок ру гĕн че чи пы сăк ки. «У сă кур ман çĕр лап тă кĕ се не пу сă çав рă нă
шне кĕрт ни бюд же та 164 млн тен кĕ лĕх хуш ма пу лă шу па чĕ», – па лăрт рĕ Ми хаил Иг натьев.

От чет па пал лаш нă хыç çăн де пу тат сем об щест вăл ла инф раст рук ту рă на ата лан та рас 
проект се не пур нăç ла ма ук çа тен кĕ уйă рас ый ту се не те хус кат рĕç. Рес пуб ли ка бюд же тĕн
чен çак тĕл лев пе кă çал 75 млн тен кĕ уйăр ма па лăрт нă, çав вă хăт рах Пат ша лăх Ка на шĕн 
со циал лă по ли ти кă па на ци ый тă вĕ сен ко ми те чĕн пред се да те лĕ Вя чес лав Ра фи нов Шу
паш кар ра йо нĕн чен кă на ха лех 6,5 млн тен кĕ лĕх 7 сĕ нÿ йы шăн ни не пĕл тер чĕ. Ми хаил 
Ва силье вич бюд же та ул шă ну кĕрт сен ук çа тен ке ыт ла рах та уйăр ма май пу лас са шан тар
чĕ. Ха лăх шу хăш не шу та ил се пур нă çа кĕрт мел лех – па лăрт рĕ вăл. 

В ла ди мир ДИМИТРИЕВ, 
Шупашкаррайадминистраципуçлăхĕн
тивĕçĕсенепурнăçлаканĕ:

–ЧăвашЕнПуçлăхĕМихаилИг-
натьевпуротрасльаталанăвĕпир-
китетĕплĕчарăнсатăчĕ.Раççей-
рекăçалхиçул–Экологиçулталă-
кĕ.Çакăнпаçыхăннăлару-тăрăвала-
йăхлатастĕллевперайонтаапрелĕн
4-мĕшĕнченэкологиуйăхлăхĕстарт
илчĕ.МихаилВасильевичШупаш-
кархулинчийăларихытăкаяшсен
хупăтăракансанкциленĕсвалкине
рекультивацилеспроектапурнăçа
кĕртессипĕлтерĕшлĕпулнинепа-
лăртрĕ.Çакĕçсемрайонтиэколо-
гилару-тăрăвнелайăхвитĕмкÿрес-
сииккĕлентермест.

ÇĕнĕйышшиФАПсенстроительст-
випиркитекалаçупулчĕ.Район-
таялсенчимедицинаучреждени-
йĕсенекадрсемпетивĕçтересый-
туçаплахçивĕч-ха.Ăнататсапарас
тĕллевпеШупашкаррайонбольни-
ци«Вакансиярмăрккисене»хутшă-
нать,медицинаучрежденийĕсенчен
вĕренсетухакансемпеĕçпиркика-
лаçсататăлать.
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Кил ăшши Вик то рия ВЫШИНСКАЯ,
редактортивĕçĕсенепурнăçлаканĕ

2017 çул 
Чăваш Енре  

Амăшĕпе Ашшĕн   
çулталăкĕ

    АС ЛĂ ĂРУ      

Хут кар çинк ка
Чы лай япа ла на паян лавк

ка ра туян ма май пул сан та ал 
ĕç тă вас си пă ра хă çа тух ман ха. 
2015 çул тан па Кÿ кеç ри тĕп биб
лио те кă ра «Çых нă юмах» кру
жок ĕç лет. Ăна Ан на Ва силье
ва биб лио те карь ерт се пы рать. 
Ок тябрь уйă хĕн чен пуç ла са çă
ва ту хич че нех уйăх ра икĕ хут 
пен сио нер сем ал ĕçĕ пе ап па ла
наç çĕ. «К ру жо ка çÿ ре ме ты тăн
ни сем, унч чен ву ла сах кай ман 
пул сан та, ма йĕ пен ха çат жур
нал па тус ла шаç çĕ. Мĕн кă на 
ăс та ла ма пĕл меç çĕ ши вĕ сем! 
Акă, ку ра тăри, пур те те нĕ пе
кех хăй сем çĕ ле нĕ, çых нă япа
ли сем пе ла раç çĕ», – тет Ан на 
Юрьев на хă йĕн вĕ ре не ке нĕ
сем пе пал лаш тар нă май хав
ха лан ни не пы тар ма сăр. 

Ăс та сен ĕçĕ се не эпĕ те кур
са тĕ лĕн тĕм. Люд ми ла Вар со
нофьев на ик кĕ мĕш  çул кру
жо ка çÿ рет. Ун çи йĕн че – хăй 
çых нă тум тир, эпир пынă чух-
не кар ди ган çых са пĕ те рес шĕн 
тă рă шатчĕ. Ăна ку ра Ва лен ти
на За ха ро вна та кру жо ка пы
нă. Хĕ ра рăм сен ал лин че чăл
ха йĕп пи вăр вар вы ля са кă
на тă рать. Тĕр лĕ ăс та лăх тех
ни ки пе Ан на Юрьев на та пал
лаш та рать, Ин тер нет ран е ха
çат жур нал тан сĕ нÿ сем шы ра

са туп са ал ла ил ме пу лă шать. 
Акă, Алев ти на Б ли но ва ки вĕ 
ха çат жур на ла «ик кĕ мĕш пур
нăç» пар не лет, вĕ сен чен кар
çинк ка ăс та лать. Мал та нах, 
ал ла тыт са нах, ăна мĕн рен ту
ни не ăн ка рай ма рă мăр. Мĕн ле 
çы хать ха ăна ăс та? Çы пă çул
лă алăл лăс кер ха çат ху чĕ се
не йă рăм йă рăм ка сать, каш
ни не чăл ха йĕп пи тав ра улăм 
пĕр чи евĕр çа вă рать. Ун тан 
каш ни хут ка сăк не пĕр пĕ рин 
çи не хур са пыр са кар çинк ка 
çы хать, юлаш кин чен сăр ла са 
илем ле тет. «Çа кăн пек япа ла 
çи рĕп лĕ хĕ пе йы вăç ран та кая 
мар», – ĕнен те рет ăс та. Мăн
кун уя вĕн че хĕ рет нĕ çă мар та

се не шă пах çак кар çинк ка на 
ху рас шăн та вăл. 

К ру жо ка çÿ ре кен сем На де
жда Алек сее вăн ори га ми ме
лĕ пе çых нă ту рилк ки не кур са 
тĕ лĕн чĕç. Шкул çу лĕ сен чех вăл 
кил çур та тыт са тă ма вĕ рен те
кен урок сен че çых ма, çĕ ле ме 
хă нăх нă, ар ла нă çип рен коф
та çых са шку ла тă хăн са çÿ ре

нĕ. «8 мĕш класс хыç çăн ка ни
кул вă хă тĕн че ст рой кă ра ви
çĕ уйăх вăй ху тăм. Ĕç ле се ил
нĕ ук çа па  çĕ вĕ ма ши ни та та 5 
йы вăç ка шăк туян тăм», – аса 
илет пен сио нер. Ял уяв не кай
ма вун ви çĕ вун пил лĕк рех вăл 
10 хĕ ра ча на кĕ пе çĕ ле се тă хăн
тарт нă. Пу шă вă хăт ра та, сен
кер эк ран умĕн че те паян унăн 

ал лин чен йĕп пе çип кай масть. 
Боль ни цă ра сип лен се тав рăн
нă хыç çăн та ĕç сĕр ла рай ман, 
50 яхăн çăм ту тăр çых нă. На
деж да Ми хай лов на ал ĕçĕ се не 
тă ва нĕ се не, пĕ лĕ шĕ се не пар
не ле се са вăн та рать, мă ну кĕ
се не те çак ăс та лă ха вĕ рент ме 
тă рă шать. Пен сио нер выльăх 
чĕр лĕх та ус рать. Ка сă ва кай
сан вă хă та ахаль ирт тер мест 

– улăх çа ран та çÿ ре нĕ чух не 
сап пун кĕсйин чен йĕп пе çип 
кă лар са чăл ха нус ки çы хăть.

Чи ре пăх ма сăр
А ча ра нах ал ĕçĕ пе кă сăк ла

на кан Зоя Аге но со ва ва ра ту
рăш сем тĕр ле ме ăс та. Вĕ се не 
йы вăç рам кă на выр наç тар са   
Ту рă кĕ тес си не тă ра тать.  «Ан
не пе ап па сем çых ма çĕ ле ме вĕ
рен ме сен са на ни кам та кач ча 
ил мест те ни ас ра. Вĕ сем ма на 
ал ĕç  ту ма хă нăх тар чĕç, çап ла 
хĕр ар чи не тул тар тăм», – тет 
вăл, ан чах чи ре пу ла пÿр ни сем 
ит ле ми пул нă. Паян вăл Мăн
кун çă мар ти се не ху ма ха çат ран 
кар çинк ка ăс та лать. Çак ĕç ре 
ăна тăх ла чи Ели заве та Ни ко
лае ва пу лă шать. 

Ĕ мĕт, кă мăл пул сан ки рек 
еп ле ăс та лă ха та ал ла ил ме пу
лать. Кру жо ка çÿ ре кен Еле на 
Алек санд ров на мĕн ача ра нах 
су сăр. Унăн пĕр ал ли япăх рах 
ĕç лет пу лин те чăл ха йĕп пи не 

ан сат ит лет те рет — йĕп вы ля са 
кă на тă рать.  Ве те ран сен хор не 
çÿ ре кен Ва лен ти на За ха ров на 
та ал ĕçĕн че ки ле нÿ туп нă. Ват
ти сен çур тĕн чи кон церт хыç
çăн эпир пы нă кун тÿ рех кру
жо ка вас ка са çит рĕ.

Ал ĕç не кил те те ту ма пу лать 
те кен сем ăн лан маç çĕ тĕр, ан
чах та кил ти пе кех  хăт лă биб
лио те кă ра пу хă на кан ăс та сем
шĕн пĕр пĕ рин пе хут шăн са чу
нĕ се не уç ни па ха. «Вĕ сем ма на 
1 мĕш класс ачи се не аса ил те
реç çĕ. Шÿт леç çĕ, ку лаç çĕ, тав
лаш са та илеç çĕ», – тет Ан на 
Юрьев на пен сио нер сем пир
ки. Чăн та, сас чÿ са мант лă ха 
та шăп лан масть, чей пе те сăй
ла наç çĕ. Çап ла вă хăт си сĕн ме
сĕ рех ир тет. Сыв лă ха çи рĕп
лет ме «У лăп» спорт па сыв лăх 
центр не çÿ ре кен сем те пур. Ун
та ва ра вĕ се не бас сейн, аэ ро би
ка за лĕ, тре на жер сем кĕ теç çĕ. 

 АН ЖЕ ЛИ КА ФАДЕЕВА

Кру жо кран – бас сей на

Выльăх сем 
вал ли пы сăк 

ви те ту нă, ск ва жи на чав
са шыв пă рă хĕ се не ви
те не тăс нă. Ви те не вĕ
ри та та си вĕ шыв пыр
са тă ни пи тĕ мел лĕ, таç
тан аяк ран вит ре пе йăт
мал ла мар. Кун сăр пуç
не тис лĕк шĕвек не пух
мал ли ятар лă шă тăк та 
ту нă – тÿ рех ун та юх са 
каять. «Йы вăр те се ка
ла маст пăр, ĕç пур ри шĕн 
са вă нат пăр кă на», – теç
çĕ вĕ сем. 

Сă ва кан ĕне сем уй рăм 
тă раç çĕ, вĕ се не ик ше рĕн 
те пĕр кар ти ше ил се пыр
са кил ху çи арă мĕ икĕ ап
па рат па сă вать. Çул ла ир
хи 3 се хет рех тă ма тивет 
унăн, каç хи 11 се хет сĕр 
çы вăр ма вырт масть. Сĕт 
турт та ра кан ма ши на юр 
ва ра кил умĕн че нех ил
се каять. Пă ру ла ма вă хăт 
çит ни сем вал ли – уй рăм 
кар та. Пă ран ла нă су рăх
се не те уй рăм кар та ра ты
таç çĕ. Вĕ сем пат не кĕр сен 

хай хи сем пи рĕн па та чуп
са пы чĕç. Пу тек се не кур
сан Алек сей Ар сентье
вич ача пе кех са вă нать. 
Пĕр не ал ла ил се хă йĕн 
çум не çу пăр ла рĕ. Ви те пе 
юна шар утă ху мал ли лу
пас ту нă, кун та тĕр ке ле се 
çых нă утă тул лиех. Тис
лĕк не ва ра кар ти шĕн чен 
алă пах кă ла раç çĕ. «Çам
рăк чух не тис лĕк кă лар
ни физ за ряд ка ту ни кă
на. Ва тăл сан ва ра йы вăр
та рах», – тет Алек сей Ар
сентье вич.

Хар пăр хăй вă йĕ пе
Пал лах, çа кăн пек пы

сăк ху çа лă ха ик кĕн пăх
са тă ма йы вăр. Çак ĕç ре 
вĕ се не ывă лĕ Марс пу лă
шать. Ывă лĕ пе аш шĕ ыт
ла рах тех ни кă па ап па ла
наç çĕ. Вĕ сен икĕ трак тор, 
ыт ти ял ху çа лăх аг ре га
чĕ те ĕçе çă мăл ла таç çĕ. 
Выльăх чĕр лĕх апат не хĕл 
каç ма лăх çи те лĕк лĕ ха
тĕр лес тĕл лев пе каш ни 
çул лах ыр ми кан ми тă

рăш ма ле кет. Элĕк ра йо
нĕн че та та Чă рăш кас син
че пу рĕ 14 га çĕр па йĕ сем 
пур – ун та тыр пул, ку
рăк акаç çĕ. Тех ни кă па усă 
кур са утăу лăм ха тĕр леç
çĕ, тыр пул пу хаç çĕ. «Ĕç
ле сен ту пăш  пу лать. Таç
та кай мал ла мар, кил тех 
выльăх чĕр лĕх ус ра мал
ла. Та кам ла йăх пур нăç 
ту са па рас са кĕт мест пĕр», 
– тет кил ху çи. 

Су рăх çă мĕ пе мĕн тă ва
тăр те се ыйт сан: «Çыр
ма на кай са тă кат пăр», – 
тет кил ху çи. Ăна ни кам 
та йы шăн масть ик кен. 
Тир не те туя на кан çук. 
Аш ка кай не ва ра выр
наç та раç çĕ. Выльăх се не 
çи тер ме кор мо цех пур, 
тыр ра кил тех ар ман па 
авăр таç çĕ. Ви те çу мĕн
чех кан мал ли пÿ лĕм ту
нă, ăна Алек сей Пав лов 
ывă лĕ пе пĕр ле хă парт
нă. Çул ла выльăх чĕр лĕ
хе ан кар ти ур лă тÿр рĕн 
улă ха кĕ тĕве кă ла раç çĕ.        

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА 

     ĔÇ ТА ТА ÇЫН      

Ача пек путексем
   ШĂПА    

 Амă шĕ вил сен – хăр тă лăх...
Çа кăн пек пуп лет хă йĕн ка ла рă шĕ
пе ха лăх. Çемье ре амă шĕн не те, 
аш шĕн не те ăш ши не туй са çи тĕн
ме, шел,  пур не те те лей пÿр мест. 
Шу паш кар ра йо нĕн че 2017 çул хи 
ян ва рĕн 1 мĕ шĕ тĕл не 1181 тул ли 
мар çемье не шу та ил нĕ. Вĕ сен чен 
828 шĕн че ача се не этем лĕ хĕн чер
чен çур ри йĕ аш шĕ сĕр çи тĕн те рет. 
Пеп ке не ÿс те рес си не шă па пÿр ни
пе хăй сен çи не ил нĕ аш шĕ сен ва ра 
çа кăн пек йы вăр лăх йă тăн са ан сан 
мĕ не ха тĕр пул мал ла ха?

ЛапсарялтăрăхĕнчепурăнаканАлек-
сандрВасильевшăнхĕрĕКатя(ячĕсене 
улăштарнă - Ред.)–чунйăпатмăшĕ.
«Çемьеçавăрсанахйăлтахйĕркеллĕч-
чĕ.Мускавоблаçнеĕçлемеçÿрерĕм,
арăмачапататаманăнатте-аннепепĕр-
лекунтахпурăнчĕ»,–тетарçынхăйĕн
шăпипиркисăмахпуçарнăмай.Анчах
пурăна-килекилхуçиарăмĕэрех-сă-
рапатуслашсакайнă-мĕн...Арçынĕçе-
кенхĕрарăмпатекехпурăнайман,хĕ-
рĕтăватăçултултарсанунпауйрăлнă.
Çемйине«çуттипе»улăштарнăхĕрарă-
маачанашансапарăн-ивара?Ĕнерхи
мăшăрсемхĕрпĕрчинеашшĕпехăвар-
макалаçсататăлнă.Тĕпренчĕкнеура
çинетăратмаАлександраяланахçумри
ашшĕпеамăшĕпулăшсатăнă.Çемье-
нетăрантарастĕллевпеарçынçапли-
пехçĕршывăнтĕрлĕрегионĕсенеĕç-
лемеçÿренĕ.

Уйрăлсанхĕрарăмачипиркипушшех
теманнă.Унпатнеçулталăкрапĕр-икĕ
хуткăнакилсекайнă.Сайратакĕскетĕл
пулусенчетеÿсĕр,сăмахçыхăнтарай-
ман,хăйнеÿрĕк-сÿрĕккĕнтытнă–кала-
сатĕлĕнтереççĕялçинче.Хĕрĕунран
ютшăннă,айккинепăрăнсаутнă...Тăх-
хăрурлăкаçсанвараКатяçурматăлă-
хатăрсаюлнă.Юрать-хаашшĕтатаас-
ламăшĕпеаслашшĕюнашарпулнă.Ас-
ламăшĕмăнукĕшĕнамăшĕвырăнĕнче
тесентейăнăшпулмĕ.Катя7-мĕшклас-
равĕренет,шкулта«5»,«4»паллăпакă-
наĕлкĕрсепырать.Уроксенехăйтĕл-
лĕнехпурнăçлать.

Ашшĕхĕрнеçитĕннĕçемĕнçирĕпрех
тытать,çынсемпесăпайлăхутшăнма,
чысаупрамавĕрентет.Хĕллехивăхăт-
равĕсемиккĕшĕйĕлтĕрпеярăнмаюра-
таççĕ,спортгимнастикинетекăмăллаç-
çĕ.Пушăвăхăтаусăллăирттермеçемье
майшырасахтăрать.«Атте-аннепулă-
шăвĕсĕрхĕреçитĕнтермейывăртарах
пулатчĕ,–тунмастьАлександр.–Унта
та,кунтатаĕлкĕрмелле-çке».Алăçи-
теймесреншикленнипекилехĕрарăм
кĕртесшухăштапулнăарçыннăн,ан-
чаххăюлăхçитереймен.Хĕрĕырламас-
ранхăранă.Унпаюнашарпулмакиле
çывăхрахĕçтупасси–ашшĕхăйĕнум-
нелартнăтепĕртĕллев.Чипĕлтерĕш-
линеваравăлтахçанахпурнăçланăĕн-
тĕ:Катьăшăнунранçывăхçынурăхçук!

 МИЛЕНА СЕРГЕЕ ВА
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Ха лăх ра мĕн ĕлĕк рен улах ла рас си йă ла на кĕ нĕ. 
Кĕр кун не хи, хĕл ле хи каç сен че хĕр сем пĕр пĕр 
пÿр те пу хăн са çип ар ла нă, чăл ха нус ки çых нă, тĕ
рĕ тĕр ле нĕ... Кÿ кеç ри тĕп биб лио те кă ра та çа кăн 
евĕр лар ма сем ир теç çĕ. Ан чах кун та çам рăк хĕр
сем мар, ти вĕç лĕ ка нă ва тух нă ва тă сем пу хă наç çĕ.  
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Те пĕр чух ăн сăрт ран 
сых лан са юл нă е ятар ла са 
уйăр са ху нă ха çат эк земп
ля рĕ ал ла лек се са вăн та
рать. Çап ла эпĕ те 1975 çул
хи де каб рĕн 11 мĕ шĕн че 
тух нă «Ле ни нец» ха çат но
мер не асăн ма лăх уп ра нă 
ĕн тĕ. Мĕн чух лĕ пĕл мел
ли, аса ил мел ли?! «Иш
лей ри вă там шкул 100 çул 
тул тар чĕ» ят па тухнă ст ра
ни цă ра шкул ди рек то рĕ В. 
Те рентьев çыр нă «Çĕр çул 
– мух тав лă çул» статья
ра шкул ис то ри йĕ пирки 
çырса кăтартнă. Иш лей
ри (Пих ту ли нă ри) 2 клас
лă ре мес ла учи ли щи 1875 
çул та уçăл нă. Пур ди рек то
ра та ят ран асăн нă статья
ра, çав шут ра пи рĕн ял ти 
П. Еф ре мо ва, ирт нĕ ĕмĕ
рĕн 6070 çу лĕ сен че ĕç ле
нĕ И. Сив ки на, В. Про хо
ро ва, Г. Пав ло ва, А. Оде
ря ко ва. 1941 çул та шкул 
пĕ тер се вăр çă ра пул нă Г. 
Куд ря шов (Пи ти кас си), 
А. Ка ли нин (Вар пуç), И. 
Одю ков (А тăлъял) ăс чах

сем, ра йон ша йĕн чи ер
тÿ çĕ сем, универ си тет ра 
ĕç ле кен К. Ка ли ни на, Г. 
Три фо нов, Ю. Смир нов, 
Т. Ве рен дее ва, К. Си до
ро ва пре по да ва тель сем, 
Шу паш кар ти нау кă па тĕп
чев инс ти ту чĕн нау ка сот
руд ни кĕ сем – А. Горш
ков, М. Чер нов, М. Вол
ков, А. Еф ре мо ва (Са ша
но ва) – пур те Иш лей ри вă
там шку ла пĕ тер ни пирки 
пĕлтерет ав тор. Шкул ят
не çÿ ле çĕк ле нĕ çын сен ху
ша ма чĕ се не та тах ну май 
ил се кă тарт нă. Эпĕ уй рă
мах пĕл нĕ çын сем: «За 
ком му низм» кол хо зăн тĕп 
аг ро но мĕ пул нă В. Ти хо
нов (Кăр мăш сем); Иш лей
ри пы сăк вольт лă ап па
ра ту ра за во дĕн че ĕç ле нĕ  
В. Со ко лов, С. Ба ран ни ков, 
Н. Ярут кин ин же нер сем; 
«За ком му низм» кол хоз
ри пах ча çă сен бри га ди
рĕ Р. Конд ратье ва (И же
де ро ва)...

Çа вăн пе кех статья ра 
шкул та ну май çул вăй 
ху нă учи тель сен ячĕ се

не те ку рат пăр. 
Çав спи сок ра ман па пĕр 
клас ра вĕ рен нĕ Г. Ка зань
ко ва (П лот ни ко ва), пи
ре ни мĕç чĕл хи вĕ рент
нĕ М. Ялы ги на, ну маях 
пул масть «Тă ван Ен» ха
çат ра тух нă «Мус кав ра 
чă ваш ячĕ янă ра рĕ» ста-
тья ав то рĕ В. Конд ратье
ва. Эпĕ ăна 1966 çул тан
па пĕ ле тĕп, пи тĕ хи сеп
ле тĕп.    

Иш лей ри вă там шку
лăн 624 ача выр наç ма лăх 
вы рăн лă çĕ нĕ çурт не ку
па ла са пĕ тер се 1976/1977 
вĕ ре нÿ çу лĕн че ĕçе ямал
ли не па лăрт нă статья ра. 
Ун чух не шку ла ача сем 30 
ыт ла ял тан çÿ рет чĕç, 1936 
çул та ту са ларт нă икĕ хут

лă йы вăç çурт ра 
вĕ ре нет чĕç. В.Т. Те рентьев 
статйи сĕр пуç не асăн нă 
ст ра ни цă ра М. Кузь ми
на, А. Мас те ров, С. Сам
со но ва учи тель сен хай
ла вĕ се не кĕрт нĕ. 

Çа вăн пе кех ха çат ра ĕç 
кол лек ти вĕ сен хуш шин
чи со циа лизм ла ăмăр ту, 
тăх хăр мĕш пи лĕк çул лăх, 
пар тин çи тес XXV съез чĕ, 
спорт те ми пе тĕр лĕ ма
те риал ну май, Çĕньял
Пок ровс ки шку лĕн чен  
А. Крыль цов, Т. Ильи на, 
Г. Иже де ро ва янă за мет
кă сем пур: Якут АССРĕн
чи шкул ачи сем пе çы ру 
çÿ рет ни, клас сен че спек
такль сем пе кон церт сем 
ха тĕр ле ни, 7 мĕш клас ри 
Ли за Са пож ни ко вăн вĕ ре

нÿ ри çи тĕ нĕ вĕ сем пир ки.
Но мер те Ф. Ива нов,  

Н. Ни ки фо ров сăн ÿкер чĕ
кĕ сем те вы рăн туп нă. Па-
вел Ва сильевăн «Ав то вок
зал умĕн че» ка лав не кĕрт нĕ.

«Ле ни нец» ха çат ыт
ла ри  кун, кĕç нер ни  кун, 

шă мат кун  6650 эк земп
ляр ти раж па тух са тă нă. 
Ун чух не те, халь хи пе
кех, ра йон ха çат не ха
лăх чă тăм сăр рăн кĕт нĕ, 
юрат са ву ла нă. 

 ТА МА РА ВЕ РЕН ДЕЕ ВА, 
ÇĔНЬЯЛ-ПОК РОВС КИ
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Пурнăç таппи

   КАЛЕНДАРЬТИ КУН      

1962 çул, сен тябрь уйă хĕ. Анд риян Г ри горье вич Ни
ко лаев кос мо навт тĕн че уç лă хĕн че пул са кур нă хыç
çăн пĕр ре мĕш хут Чă ваш Ене кил нĕ. Ун па юна шар – 
Чă ваш ра дио ре пор те рĕ Ва лен ти на Ива но ва. 

Кÿкеçри типографи ĕçченĕсем, иртнĕ ĕмĕрĕн 80мĕш 
çулĕсем. Сулахайран сылтăмалла: М. Степанова,  

Р. Васильева, Л. Иванова печатницăсем,  К. Васильева,  
Г. Илларионова, З. Яштайкина  наборщицăсем

Паян хи кун ыра нах хы çа юлать. Чы лай са ман та 
ас ра тыт ни пи ре ма лаш не хи пур нă çа йĕр ке ле се 
пы ма кир лĕ. Ха çат хă çан, ăç та, мĕн пул са ирт ни 
пир ки пĕр вĕ çĕм сĕр хы пар лать.  

   КИ ВĔ СĂН ŸКЕР ЧĔК      

       СЫ ВĂ ПУР НĂÇ    

Çыр ма сем тă рăх
РозаВасильевнаОйкас-

синчипуçламăш,унтанКÿ-
кеçривăтамшкултапĕлÿил-
нĕ.УнăнашшĕЛăпкăокеан-
рифлотраматроспулнă,
Яппунвăрçинехутшăннă.
АмăшĕТăванçĕршывăнАс-
лăвăрçивăхăтĕнчетрак-
тористравăйхунă.Вĕсем
вăрçăхыççăн50-мĕшçул-
сенчепĕрлешнĕ.Çемьере4
ачапулнă.Розаачачухнех
спортпатуслашнă,малтанах
шашкăллавылямавĕрен-
нĕ.Çакăсталăхаăсахывма
ăнатетĕшĕЮрийМоисеев,
спортмастерĕнкандида-
чĕ,пулăшнă.«Килтешаш-
кăллачас-часахвыляттă-
мăр,хамăрхушăратурнир
ирттереттĕмĕр»,–асаилет
паянРозаВасильевна.Çап-
лаваравăл6-мĕшкласра
чухне10-мĕшклассхĕрĕ-
сенетешашкăллавыляса
ирттернĕ.

Шкултайĕлтĕрсекцийĕ
уçăлсанРозаАлексееваун-
тайĕлтĕрпеярăнасăсталă-
хааллаилметытăннă.Шку-
лата,килетейĕлтĕрпеçÿ-
ренĕвăл,кашникун5км
яхăнхыçахăварнă.Кашни
кунОйкастăрăхĕнчиçыр-
масенчеыттиачапапĕрле
ярăннă.«Пĕрремĕшăмăр-
тăвакайниасра.«Урожай»

спорткомплексĕгостини-
цăрапурăнмакунне70пус
паратчĕ.Эпĕвараçĕркаç-
макилеçÿреттĕм.Çапла13
кунрапухăннăукçапахама
валли«Алатырь»йĕлтĕрил-
тĕм»,–каласапаратьвăл. 

С порт мас те рĕ
Шкулпĕтерсенспортпа

туслăРозаăçтавĕренме
каяссипиркинумайшу-
хăшламан–Канашпедучи-
лищинчифизвоспитаниуй-
рăмнеçултытнă.Алладип-
ломилсенКÿкеçривăтам
шкултаĕçленĕ.1978çулта
«Спартак»ача-пăчаспорт
обществинтренер-инструк-
торĕпулнă.Çакспортоб-
ществинчеçĕнтерÿçĕятне
пĕрремарилнĕвăл.1979
çултанпаăмăртусенче«Чу-

вашкабель»заводăнчысне
хÿтĕленĕ,«Труд»ача-пăча
спортобществинчемпио-
нĕнятнеçĕнсеилнĕ.

1981çултаРозаАлексее-
ваЛенинградра20кмйĕл-
тĕрпечупсаСССРспортмас-
терĕннормативнепурнăç-
ланă.ÇавçулахМускавоб-
лаçĕнчипатшалăхфизкуль-
тураинститутнекуçăмсăр
майпавĕренмекĕнĕ.Ăна
пĕтернĕхыççăнАлькешри
туллимар8класлăшкулта
20çулĕçленĕ,Шупашкарти
61-мĕшшкулта–12çул.Роза
Алексеевăнĕçстажĕ41çул,
36-шнефизкультураучите-
лĕнчетăрăшнă.Унăнвĕре-
некенĕсенйышĕнчеспорт
мастерĕнкандидачĕнятне
тивĕçнисемсахалмар.

РозаВасильевнаĕçрита-
таспортритăрăшулăхĕшĕн
хисептататавхучĕсене,
хисеппаллисенетивĕçнĕ.
Кунсăрпуçневăлрайонта
йĕлтĕрпечупассипе,çăмăл
атлетикăпа,шашкăллавы-
ляссипе,ухăпататапăшал-
танперессипе,ишессипе,
сĕтелçитенниславыляс-
сипечемпионятнепĕрре
марилнĕ.2014çултарес-
публикакомандийышĕн-
чеРаççейреветерансенI
спартакиадинехутшăннă.
53командахушшинче3-
мĕшпулнăвĕсем.2015çул-
таЧелябинскхулинчеав-
густуйăхĕнчеиртнĕăмăр-
тураРозаАлексеева800
метрчупсаРаççейчемпио-
нĕнятнетивĕçнĕ,10км-
лăдистанцире2-мĕш,400

метрлинче3-мĕштухнă.

Ха лĕ те вăр вар
2016çултамартуйăхĕнче

ветерансенхĕллехичем-
пионатĕнчетелайăхкăтар-
тусемпепалăрнăвăл.Рес-
публикашайĕнчиăмăрту-
ра55-65çулхиветерансен
хушшинчейĕлтĕрпечуп-
саТуслăхКубокнетивĕç-
нĕ.Йĕлтĕрăмăртăвĕсенче
5хутреспубликачемпио-
нĕнятнеилнĕ.СамартаФе-
дерацинАтăлçиокругĕнче
малатухассишĕниртнĕту-
пăшурашашкăллавыляса
2-мĕш,шаффлбордсĕтел
çивăййинче3-мĕшпулнă.

ÇакçулахРозаАлексеева
Шупашкартаиртнĕçăмăлат-
летикăпаРаççейчемпиона-
тĕнче800мчупса1-мĕш,10
кмчупса–2-мĕш,утассипе
–3-мĕшвырăнсенетухнă.
Патăръелĕнчи«Спортив-
ноедолголетие»спартакиа-
дăрарайонкомандимал-
тисенретнетухнинчеунăн
тÿпитепур.2017çултаРо-
заАлексеевăшăнхалехту-
хăçлă–республикашайĕн-
чиăмăртусенче7хутчем-
пионпулнă,районтисенче
4хутпьедесталăнчиçÿл-
лĕкартлашкиçинехăпар-
нă.РозаАлексееваçăмăлат-
летикăпаРаççейшайĕнче5
хутçĕнтерÿçĕятнетивĕçнĕ.
Ултăтеçеткеçулахыçа

хăварнăпултаруллăентеш
халăхмедицининекăмăл-
лать,чир-чĕртенусăллă
курăксемпе,мунчапасип-
ленет.КăçалАдлерхулин-
чеветерансенхушшинче
çăмăлатлетикăпаиртекен
ăмăртурахăйĕнвăй-халне
тĕрĕслесепăхасшăн.    

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

Ра йон та пултаруллă çын са хал мар. Вĕ сем хăй сен 
хас тар лă хĕ пе ыт ти сем шĕн тĕс лĕх пул са тă раç çĕ. Çа
кăн пек ки сен чен пĕ ри – Аль кеш ре пу рă на кан Ро
за Алек сее ва. Пĕр кун та унăн спорт сăр ирт мест, ре
дак цие те вăл ки лĕн чен тухсан пĕр чарăнмасăр ви çĕ 
çух рăм чуп са кил нçине пĕлтерчĕ.     

С порт сăр – пĕр кун та

  СĂВĂ СĔВЕМĔ  

Аван-çке…
Аван илемлě ҫуркунне!
Савăнтарать кашнин чунне.
Хěвел шевлийě – чун ăшши,
Ҫěр пичěпех хавас ташши!
Аван сар кайăксен юрри,
Ҫунат ҫапса шăрантарни!
Ачаш ҫил варкăшěн юххи
Ҫупăрласа пăшăлтатни!
Аван ҫурхи чечек пахчи,
Чечен илемěпе тулли!
Шерпетěнчен ҫуках пахи,
Йăлтах вăл кăмăла валли!
Тата аван тус-тăванпа,
Ҫут ырлăх шевлипе пулсан!
Чěре тапать вăй-хăватпа,
Ҫурхи кун хевтипе тулса.

 ГАЛИНА МАКАРОВА, ШУПАШКАР

Р. Алексеева

      ХАÇАТ ЮБИЛЕЙĔ УМĔН   

  Сарăхнă номерсем чуна ăшăтаççĕ85 çул
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Новости с пригородным акцентом

Объе ди не ние уси лий об
щест ва и го су дарст ва в ин
те ре сах жи те лей рес пуб
ли ки – об этом бу дет ид
ти речь в уни каль ном сов
мест ном ме диап роек те 
под наз ва нием «П ри ло же
ние си лы». Его за пус ти ли 
ве ду щие СМИ рес пуб ли ки. 

Без учас тия Г ла вы Чу ва шии 
пе ре да ча не бу дет иметь долж
но го ре зо нан са. Ми хаил Иг
натьев сог ла сил ся, но с ус ло
вием – в проек те долж ны быть 
за дейст во ва ны и ря до вые жи
те ли го ро дов и сел.

Пер вый вы пуск те леп роек
та «П ри ло же ние си лы» пос
вя щен эко ло гии. 5 ян ва ря В ла
ди мир Пу тин под пи сал указ, в 
соответст вии с ко торым 2017 год 
в Рос сии объяв лен Го дом эко
ло гии. Осо бое вни ма ние необ
хо ди мо уде лить ор га ни за ции 
пе ре ра бот ки и ути ли за ции от
хо дов, очист ке заг ряз нен ных 
сто ков.

Как извест но, Чу ва шия вош ла 
в пер вую четвер ку эко ло ги чес
ко го рей тин га субъек тов фе де
ра ции. Ее по пра ву мож но наз
вать ре гио ном с бла го по луч ной 
эко ло ги чес кой обс та нов кой. Тем 
не ме нее проб лем в этой сфе ре 
ос тает ся не ма ло. 

В Чу ва шии на чал ра бо тать 
сов ре мен ней ший по ли гон твер
дых бы то вых от хо дов. Од на ко 
тут и там об ра зуют ся бес хоз
ные сти хий ные свал ки. Од на 
из них – воз ле де рев ни Иль
бе ши в Че бок сарс ком ра йо не. 
Учас ток в 4 га при над ле жит на 
пра вах арен ды мест но му сель
хозпредп рия тию, но хлеб здесь 
ни ра зу не воз де лы вал ся. В мес
то пше ни цы вы рос ла го ра му
со ра. Ока за лось, что ад ми нист
ра ция ра йо на зак лю чи ла до го
вор с од ним из предп рия тий по 
сбо ру и хра не нию твер дых бы
то вых от хо дов. Вок руг не толь
ко расп рост ра ня лись неп рият
ные за па хи, но и, как го во рят 
спе циа лис ты, проис хо ди ло заг
ряз не ние ок ру жаю щей сре ды 
тя же лы ми ме тал ла ми.

В ян ва ре 2016 го да свал ку офи
циаль но закры ли, но она про

дол жа ла рас ти и « до рос ла» ле
том до по жа ра. Да же ре жим ЧС 
при хо ди лось вво дить. 

Геог ра фия не санк цио ни ро ван
ных сва лок об шир на, они, ко
неч но, вы зы вают толь ко неп рия
тие, ска зал Ми хаил Иг натьев. 
«Му сор ная» те ма всп лы вает 
в хо де каж до го его по се ще ния 
то го или ино го му ни ци па ли
те та, ин фор ма цию об этих бе
зоб ра зиях Г ла ва по лу чает и от 
жи те лей, по ру чает про во дить 
провер ки. Есть обо ру до ван ные 
пло щад ки для сбо ра му со ра, а 
сти хий ные свал ки на до неу кос
ни тель но уби рать, очи щать от 
них ле со по сад ки, при до рож ные 
по ло сы. В этом го ду нач нет ся 
ст рои тельст во еще двух му со
ро пе рег ру зоч ных пунк тов – в 
Ка на ше и Шу мер ле.

В рам ках Го да эко ло гии за пу
щен проект «Ге не раль ная убор
ка», приз ван ный лик ви ди ро
вать как раз не за кон ные свал
ки, сооб щил В ла ди мир Ми хай
лов, предс та ви тель рес пуб ли
канс ко го от де ле ния ОНФ. Воз
ни кают они ча ще все го по при
чи не то го, что пло хо на ла жен 
сбор му со ра на се ле, где нет ни 
кон тей нер ных пло ща док, ни са
мих кон тей не ров. 

В от дель ных се лах кон тей не
ров дейст ви тель но нет. Но на
до раз да вать му сор ные меш
ки, и коег де это уже де лает
ся, ска зал Ми хаил Ва силье вич. 
Приез жает по ут рам ма ши на, 
за би рает меш ки… Тут де ло в 
дру гом – сель ча не не счи тают 
необ хо ди мым пла тить за эту ус
лу гу, пе рек ла ды вая это на ад
ми нист ра ции мест ных по се ле
ний. За да ча – убе дить лю дей в 
та кой необ хо ди мос ти, ведь вся
кая ра бо та долж на оп ла чи вать
ся. И в ря де му ни ци па ли те тов 
уже приш ли к кон сен су су.

Не со ри, где живешь
В хо де пря мо го эфи ра лю ди 

об ра ща лись к Ми хаи лу Иг натье
ву с прось ба ми ре шить ту или 
иную конк рет ную « му сор ную» 
проб ле му. Рес пуб ли ка по лу чи
ла 380 млн руб лей на ре куль
ти ва цию Пих ту линс кой свал
ки в Че бок са рах, ска зал Г ла ва. 

Ми хаил  
ИГНАТЬЕВ, 
ГлаваЧувашии:

– У Чу ва шии 
есть хо ро ший 
опыт ра бо ты по 
сбо ру ме ди цинс
ких от хо дов. В 
2014 го ду на ба

зе БСМП открыл ся Рес пуб ли
канс кий учас ток цент ра ли
зо ван ной пе ре ра бот ки ме ди
цинс ких от хо дов. Этот свое го 
ро да по ли гон яв ляет ся пер вой 
спе циа ли зи ро ван ной пло щад
кой в Рос сии, где сбор и ути ли
за ция та ких от хо дов произ
во дит ся цент ра ли зо ван но. К 
сло ву, эту проб ле му я под ни
мал в своем Пос ла нии Гос сове
ту еще в 2012 го ду.

За ко но да тель ная ба за по об
ра ще нию с ме ди цинс ки ми от
хо да ми не совер шен на. Так как 
этот вид дея тель нос ти не ли
цен зи рует ся, сбор, транс пор ти
ро ва ние, обезв ре жи ва ние и за
хо ро не ние от хо дов ме ди ци ны 
не имеет ст ро гой про це дуры 
го су дарствен но го ре гу ли ро ва
ния. Необ хо ди мо под го то вить 
за ко ноп роект, ко торый со дер
жит в се бе обос но ван ные пред
ло же ния, и вый ти с ини циа ти
вой в Гос ду му Рос сии.

Ми хаил Иг натьев счи тает, 
что на до сти му ли ро вать граж
данс кую по зи цию не рав но
душ ных лю дей под ру го му. 
Об ществен ные ор га ни за ции 
долж ны участ во вать в эко ло ги
чес ких кон кур сах и выигры вать 
гран ты на прове де ние ак ций.

Без чис той во ды – ни ку да
Ка чест во во ды в Вол ге в пос

лед ние го ды не силь но ме няет
ся. Но, по дан ным за прош лый 
год, со дер жа ние ио нов ме ди, 
нап ри мер, пре вы си ло нор му 
в два с по ло ви ной ра за. И ес
ли в сто ли це рес пуб ли ки во да 

не столь «в ред ная», то в Но во
че бок сарс ке она под час вы зы
вает опа се ния. Ведь в па во док 
весь приб реж ный му сор ока
зы вает ся в ре ке.

Как от ме тил Ми хаил Иг
натьев, обес пе че ние на се ле ния 
ка чествен ной питье вой во дой – 
од но из важ ней ших нап рав ле
ний, в эту сфе ру вк ла ды вают
ся ог ром ные средст ва. Реа ли зо
ван ный не дав но проект очист ки 
во ды стал вост ре бо ван ным на 
уров не ст ра ны. Б ла го да ря это
му ка чест во во ды из под кра
на соответст вует всем необ хо
ди мым па ра мет рам.

На се год ня мощ нос ти по 
очист ке во ды в сто ли це рес
пуб ли ки поз во ляют пол ностью 
обес пе чи вать жи те лей ка
чествен ной во дой. И не толь
ко го ро да – ста вит ся воп рос и 
о сельс ких на се лен ных пунк
тах. Иные из них снаб жают ся 
во дой из ск ва жин, но ка чест во 
та кой во ды не вез де соответст
вует нор мам.

Ч то ка сает ся « лив нев ки» – 
это дейст ви тель но зас та ре
лая проб ле ма, ска зал Г ла ва. 
В Минп ри ро ды Рос сии Чу ва
шия предс та ви ла свои пред
ло же ния по ре ше нию дан ной 

проб ле мы. Минп ри ро ды РФ 
раз ра бо тан пе ре чень ме роп
рия тий, сре ди ко торых – ст
рои тельст во соо ру же ний по 
очист ке дож де вых сто ков цент
раль ной час ти г. Че бок сары и 
от во дя ще го кол лек то ра ре ки 
Кай бул ка и ее при то ков от ули
цы Га га ри на до ули цы Ка ли
ни на в Че бок са рах. Раз ра ба ты
вает ся и проект ст рои тельст
ва лив не вых очист ных соо ру
же ний мик ро ра йо на Г ря зевс
кая ст рел ка.

Большимдостижениемста
лосозданиевЧувашииэффек
тивнойкомплекснойсисте
мыпереработкииутилиза
цииотходовнаосновеинно
вационныхтехнологий.Бы
липостроенымусоросорти
ровочныйкомплексиполигон
ТБОвНовочебоксарске,му
сороперегрузочныйкомплекс
сэлементамисортировкив
Чебоксарах.Этоткомплекс
принимаетотходыизЧебок
сар,НовочебоксарскаиЧебок
сарскогорайона.Свводомно
вогополигонас1ноября2015
годазакрытанарекульти
вациюПихтулинскаясвалка.
Неменьшеевниманиевре

гионеуделяетсясостоянию
водныхобъектовиулучше
ниюкачествасбрасываемых
предприятиямиЖКХсточных
вод.Вреспубликереализуется
крупныйинвестиционныйпро
ектпореконструкциибиоло
гическихочистныхсооруже
нийвНовочебоксарскестои
мостью3137,39млнрублей.
Заметноснизитьвредное

воздействиенаприроднуюсре
дупозволилостроительст
вокомплексасооруженийпо
обработкеосадковнаочист
нойводопроводнойстанции
«Заовражная»вЧебоксарах.
Обезвоженныйосадоктеперь
несбрасываетсяобратнов
Волгу,ауспешноиспользует
сякакудобрениенаклумбах
ивпаркахгорода.
Сохранениеприродногобо

гатствареспубликиневоз
можнобезобеспеченияпо
жарнойбезопасностивле
сах.Впоследниегодыколи
чествовозгоранийвлесном
фондепрактическисведено
кнулю.Ивэтомнаправле
нииЧувашияявляетсяод
нимизлучшихрегионовсре
дисубъектовРоссийскойФе
дерации.

 ВЯ ЧЕС ЛАВ ИВА НОВ

Причебоксарье
П ри ло жить си лу –  

значитнаправитьресурсы

    Э КО ЛО ГИЯ      

А оп ре де лить пер воо че ред ные це ли по мо жет об ществен ный диа лог

К СЛОВУ
15 ап ре ля в 19.00 в эфи ре «Рос сия 24» зри те ли уви дят вто рой вы
пуск прог рам мы «П ри ло же ние си лы». На этот раз она бу дет пос
вя ще на  проб ле мам зд ра воох ра не ния. 

Отходам – место только 
на современном полигоне 
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380млнрублейпредусмотренона
рекультивациюсвалкивЧебоксарах

     КОНКУРС      

В мартеапреле 2017 года в 45 городах России проходят отбороч
ные этапы Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

 Участникиконкурса–одаренныедети,которымещенеисполни-
лось17лет.«Синяяптица»проводитсяужевтретийраз.Впервые
отборочныйэтапконкурсабудетпроходить30апрелявнашейре-
спубликевЧувашскойгосударственнойфилармонии.

ОрганизаторотборочногоэтапаГТРК«Чувашия»приподдерж-
кеПравительстварегионанаправитвидеоматериалыпобедите-
лейотборочногоэтапаворгкомитетконкурса.Лучшиеизлучших
будутприглашенынасъемкителевизионнойверсиипроекта,ко-
тораябудетпоказананателеканале«Россия1».

К СЛОВУ
Чтобы стать 
участником 
конкурса, 
необходи
мо запол
нить анке
ту на сай
те проекта 
ptica.tv. 

     ДЕНЬ ЗА ДНЕМ      

Посади дерево...
С 4 апреля по 31 мая 2017 года в Че
боксарском районе объявлен весен
ний санитарноэкологический месяч
ник по очистке населенных пунктов и 
посадке зеленых насаждений.

Администрациямсельскихпоселений
рекомендованоразработатьиутвердить
планымероприятиймесячника,орга-
низоватьвыполнениеработпоочист-

кетерриторийспривлечениемнаселе-
ния,работниковпредприятий,учрежде-
нийиорганизацийнезависимоотформ
собственности.Кромеэтого,следует
принятьмерыпоприведениювнад-
лежащеесостояниетерриторийклад-
бищ,памятников,обелисков,мемори-
альныхдосок,разместитьраспоряже-
нияглавсельскихпоселенийпопрове-
дениюмесячниканасайтахпоселений
всоответствующихбаннерах.
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   ВОПРОС-ОТВЕТ   

Для всех 
категорий 

Для кого предназначены элек
тронные услуги Пенсионного 
фонда и какие сервисы наи

более востребованы?
 � А. МАМУТКИН, Ишлеи

Алевтина ИСАЕВА,
начальникУправления
ПФРвЧебоксарском
районе(межрайонное):

–Длявсехкатегорий
населения.Длясемейс
детьмиунасимеются
электронныесервисы
поматеринскомука-

питалу.Дляинвалидов–услугапо
подачеэлектронногозаявленияна
установлениеежемесячнойденеж-
нойвыплаты.Дляработников-по
информированиюостажеипенси-
онныхбаллах,уплаченныхстраховых
взносовнабудущуюпенсию.Длятех,
ктоготовитсяквыходуназаслужен-
ныйотдых,–сервиспоназначению
пенсиичерезИнтернет.Дляпенси-
онеров–электронныеуслугипоиз-
менениюспособадоставкипенсии.

Подачазаявленийнаединовремен-
нуювыплату25тыс.рублейизсредств
материнскогокапиталачерез«Личный
кабинетгражданина»насайтеПФРста-
лаоднойизнаиболеевостребованной
электроннойуслугой.
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     ПИСЬ МО В РЕ ДАК ЦИЮ    

     ЭКОЛОГИЯ      

Лес ждет  
твоей помощи 
Карачуринское участковое лес
ничество напоминает, что в пе
риод после схода снежного по
крова запрещено разводить ко
стры в хвойных молодняках, на 
торфяниках, лесосеках, в местах 
с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев.

Востальныхместахразведениеко-
стровдопускаетсятольконаплощад-
ках,окаймленныхминерализованной
полосой,очищеннойотгорючихмате-
риалов.Ширинаполосыдолжнабыть
неменее0,5м,запрещаетсяуходить
откостра,непотушивего.Находясь
влесноммассиве,небросайтегоря-
щиеспичкииокурки.Заметивначи-
нающийсяпожар,примитемерыкего
тушению.Самыйпростойспособту-
шения–захлестываниепламенина
кромкепожаразеленымиветками,
забрасываниегрунтом.

Впреддвериепожароопасногосе-
зонанатерритории«Опытноголес-
ничества»былипроведенытактико-
специальныеучения,гдеработники
лесничестваи«Леснойохраны»про-
демонстрировалиготовностьктуше-
ниюлесныхпожаров.

Р о дил ся Сер гей 2 ян
ва ря 1941 го да в де
рев не Боль шой Чи
гирь Че бок сарс ко го 
ра йо на. От ца свое го 

не пом нит, тот ушел на вой ну 
в 1942 го ду, а че рез год по гиб. 
Де тей в семье бы ло пя те ро. 
Жи ли в де ре вян ном не боль
шом до миш ке с со ло мен ной 
кры шей. До войны отец Анд
риян Пет ро вич был и пред се
да те лем сель сове та, и пред се
да те лем кол хо за. Сер гей Анд
рия но вич даже не знает, бы
ли ли рас пи са ны его ро ди те
ли. Времена были тяжелые. 
Как вс по ми нает Сер гей Анд
рия но вич, про дук тов не бы ло, 
одеж ды то же. Ра бо тать при
хо ди лось мно го, а тол ку от 
это го прак ти чес ки ни ка ко го.

«На ша мать – Ан на Ва
сильев на – бы ла очень ст ро
гой жен щи ной. С ней ни ми
ну ты не по лу ча лось расс ла
бить ся, – расс ка зы вает муж
чи на. – Еще ре бен ком отп ра
ви ла ме ня пас ти скот, за что 
я по лу чал 7 пу дов зер на, из 
ко то ро го ма ма пек ла для нас 
хлеб». Суп ва ри ли из кар то
фель ных листьев, бла го тог
да ко ло радс ких жу ков не бы
ло. Мать ста ви ла на стол од
ну боль шую чаш ку и до кап
ли вы ли ва ла ту да пох леб ку. 
Воп ро сов, нае лись ли они, 
ник то не за да вал. По лу го лод
ные отп рав ля лись на ра бо ту. 

В шко лу Сер гей по па дал 
лишь в нояб ре де каб ре, ког да 
вы па дал снег, и скот уже не 
гна ли на паст би ща. Кое как 
проу чив шись семь клас сов, 
маль чиш ка сбе жал из до му. 
Од но из его школь ных вос
по ми на ний, как в клас се 67
м на од ном из сос тя за ний на 
стар те у него вы ле те ли лы жи, 
и он упал, и все по то му, что 
был обут в лап ти. В се ос таль
ные спортс ме ны бы ли в ва
лен ках. Как сей час вс по ми
нает Сер гей Анд рия но вич, 
ему бы ло стыд но нас толь ко, 
что с тех пор боль ше ни ког
да не вс та вал на лы жи. 

В 1957м го ду 16 лет ний 
маль чиш ка отп ра вил ся в Во
ло годс кую об ласть на ле со раз
ра бот ки. «Пол го да я чувст во
вал се бя как в раю, нам пла ти
ли день ги, мы дер жа ли их в ру
ках», – де лит ся Сер гей Пет ров. 

Даль ше его путь сле до вал 
в Ка ра ган ду в фаб рич но за
водс кую шко лу, где они отучи
лись с не де лю и отп ра ви лись 
на прак ти ку в шах ту. Как сей-
час помнит мужчина, поло-
вину зарплату отдавали за 
обучение в школе, другую – 
на зарплату работникам. Для                                                                                                                                              
начала молодой человек овла-
дел профессией моториста, 
затем – такелажника. 

Ра бо тал на шах те до при зы ва 
на служ бу. Три го да отс лу жил 
Сер гей в Ко пейс ке Че ля бинс

кой об лас ти. «По мо ло дос ти 
озор ной был, ни к че му не ст
ре мил ся. Так и вер нул ся от ту да 
ря до вым сол да том, – с со жа
ле нием го во рит Сер гей Анд
рия но вич. – Счи таю, что все 
мо ло дые лю ди долж ны слу
жить в ар мии, ина че как наз
вать их муж чи на ми. В се мои 
четве ро сы новей отс лу жи ли, 
и гор жусь этим. Рань ше служ
ба не об суж да лась, раз го ден 
по сос тоя нию здо ровья, то 
– впе ред за щи щать Ро ди ну. 
Сей час же мно гие пы тают ся 
ук ло нить ся».

Пос ле ар мии он вер нул ся 
в род ную де рев ню, уст роил
ся в од ну из мон таж ных ор
га ни за ций. В те че ние 56 лет 
Сер гей ос воил мно жест во про
фес сий. Же нил ся в 1965 го ду 
на де вуш ке Ев до кии из де
рев ни Верх ний Ма газь. Сер
гей Анд рия но вич вс по ми
нает, как поз на ко ми лись на 
« су мер ках» (в те вре ме на мо
ло дежь со би ра лась с близ ле
жа щих де ревень на по си дел
ки), недол го дру жи ли, сыг
ра ли свадь бу по всем на цио
наль ным тра ди циям. «Рань
ше на свадь бах бы ло на что 
пос мот реть, не то что сей
час. В ся де рев ня гу ля ла, та
кие чу вашс кие на ря ды бы ли 

у жен щин – заг ля денье. По
дар ков осо бо не да ри ли, де
нег то не бы ло. Мог ли прос
ты ню по да рить, ку сок ма те
рии. А до маш нее пи во ни с 
чем не срав ни мо. Сей час пи
во ва ров прак ти чес ки нет, да 
и пе ре ни мать опыт ни у ко
го же ла ния не воз ни кает. А 
жаль...», – го во рит пен сио нер.

«Се год ня мо ло дежь боль-
ше об щает ся друг с дру гом 
в Ин тер не те, по мо биль но
му те ле фо ну. А реаль но го 
то об ще ния нет. Рань ше до
го ва ри ва лись на вст ре чу че
рез не де лю в та кое то вре мя 
и вст ре ча лись ведь без ни ка
кой свя зи», – се тует муж чи
на. Пос ле свадь бы с ро ди те
ля ми не жи ли, пост рои ли дом 
в Са ра да ка сах, где и жи вут по 
сей день. Че та Пет ро вых вос
пи та ла пя терых де тей: четве-
рых сы новей и дочь. Ро ди те ли 
Ев до кии нас таи ва ли на том, 
что бы па ра вен ча лась. Од на
ко Сер гей Пет ров счи тает, что 
счастье не в этом. Па ру лет на
зад Пет ро вы отп разд но ва ли 
зо ло тую свадь бу. На ра дость 
Ев до кии и Сер гея Пет ро вых 
под рас тают 9 вну чек, две из 
ко торых завер ши ли шко лу с 
от ли чием.

 Е ЛЕ НА Д МИТ РИЕ ВА 

     ГОД МА ТЕ РИ И ОТ ЦА      

На свадь бе гу ля ла  
вся де рев ня
«По но чам час то не спит ся, ле жу 
и вс по ми наю свою мо ло дость, 
служ бу в ар мии, тя же лое пос ле
воен ное вре мя, – де лит ся Сер гей 
Пет ров, жи тель де рев ни Са ра
да ка сы. – Ог ля ды ваясь на прош
лое, по ни маю, что мно го от ри
ца тель но го бы ло, но и хо ро ше го 
то же прои зош ло дос та точ но». 

В на шей обы ден ной жиз
ни зап ря жен ная в по воз
ку ло шадь ста но вит ся 
ред костью. Но лю бовь че
лове ка к это му пре дан но
му, гор до му и ум но му жи
вот но му неиз мен на.

Этоведьвчестьлошадей
вовремябольшихпраздни-
ковлихогарцуютвсадники,
нанародныхгулянияхуста-
риваютсякатаниявукрашен-
ныхцветамиколяскахика-
ретах,анаНовыйгодиМас-
леницу–вширокихсанях.В
гривылошадейвплетеныяр-
киеленты,хомут,дугаиог-
лоблиобвитыразноцветной
тесьмой,сбруявсяузорчатая,
пряжкиизаклепкиначищены
доблеска,побокамсвисают
ремнискистями.Счастливые
детишкисовершаютпрогулки
верхом,довольныеотприкос-
новенияксильнымдоверчи-
вымдрузьям.

Быливремена,когдамаль-
чишкиидевчонкипостоян-

нообщалисьслошадьми.На
фото60-летнейдавностина
широкойгладкойспинеконя
покличкеСерыйпримостил-
сямальчикВалера.Отецпо-
садилеголицомкспинкеса-
нейисфотографировал.«Стой
смирно,Серый!–грозитВале-
рапальчиком.–Нетояупа-
ду».Снимокудачный.Мож-
норазглядетьоглобли,прик-
репленныегужамикупряж-
ке,шлею,охватывающуюбо-
ка,задиспинулошади,что-
быхомутнесползвпередпо
шее,вожжи,брошенныена
дноповозки.Лошадьвыде-
ляетсянафонебелоснежных
полей,очерченныхвесенни-
мипроталинамипокраюов-
рага.Это–смоленскаяземля.

ОтецВалеры,уроженецЧе-
боксарскогорайона,кадро-
выйофицер,победнуювес-
нувстретилвБерлине.В50-
егодыслужилводномиз
военкоматовСмоленщины.
Строениявоенкоматаразме-
щалисьтогдадалеконакраю

поселка.Тут,кромеавтома-
шин,содержалиилошадь.
Вмомент,когдакучерпос-
тавилзапряжкузаоградой,
отецюногоседокаищелк-
нулфотоаппаратом.

ВалерийсейчасживетвЧе-
боксарах.Егоматьбережно
хранитальбомсфотография-
мипрошедшихлет,втомчис-
леиснимоксконем.

 ТА МА РА ВЕ РЕН ДЕЕ ВА, 
ЧЕ БОК САРЫ 

П ри кос нове ние к гор до му дру гу
   О ЧЕМ ГОВОРЯТ      

Стань вожатым! 
1 апреля стартовала заявочная 
кампания по приобретению пу
тевок для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Подачазаявленийродителя-
ми(законнымипредставителя-
ми)какивпрошлыегодыосу-
ществляетсячерезавтоматизи-
рованнуюсистемупосбору,уче-
туиобработкезаявлений.Заяв-
кипринимаютсяв25организаци-
яхсоцобслуживаниянаселения,
предоставлено66точекдоступа
дляработывсистеме.

22апреляначнетсяприемза-
явокврайонахреспубликина
базеобразовательныхоргани-
заций(более700точекдоступа).

Поинформа-
цииМинобразо-
ванияЧР,этом
годутакжепла-
нируетсяпро-
ведениеспеци-
ализированных
(профильных)
лагерей,гдепла-
нируетсяохва-
титьоколо1,3
тысячидетей.  

К СЛОВУ
При обнаружении 
лесных пожаров со
общайте в Минприро
ды Чувашии (414903), 
лесничество (548411) 
или по телефону 01.

К СЛОВУ
Для работы в 
лагерях было 
организовано 
обучение вожа
тых. В 2016 году 
обучение прош
ли 120 вожатых. 
В этом году пла
нируется обу
чить еще 520. 

     ОПРОС      
С 1 марта по 31 июля 2017 года в Чува-

шии проводится интернет-опрос по незави-
симой оценке качества услуг, предоставля-
емых образовательными организациями.

В 2017 году независимая оценка проводит-
ся в отношении 168 организаций. Все желаю-
щие могут ответить на вопросы анкеты. По 
итогам голосования все предложения, на-
правленные на улучшение качества работы, 
будут рассмотрены Общественным советом 
при Минобразования Чувашии и рекомендо-
ваны для включения в план по улучшению 
деятельности образовательных организаций.

На свадьбе 
Петровых, 1965 г.
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  ГОРОСКОП
НАНЕДЕЛЮ 

 В ЭТОТ ДЕНЬ  
9 АПРЕЛЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ РОССИИ.Вэтотденьв1945году
советскиевойскавзялигерманскуюмощную
крепостьКенигсберг.
12 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И 
КОСМОНАВТИКИ(Международныйденьполета
человекавкосмос)–памятнаядата,посвященная
первомуполетучеловекавкосмос.Полетстал
мощнымпрорывомвосвоениикосмоса.Имя
ЮрияГагаринасталоширокоизвестновмире.

13 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕЦЕНАТА И БЛАГОТВО-
РИТЕЛЯ В РОССИИ.Датапраздникасвязана
сднемрожденияГаяЦильнияМецената,из-
вестногоримскогоаристократа,покровителя
художников,артистов,музыкантов.  

РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ

4

8

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

мальчиков 2
девочек  2

среднийвозраcт82

среднийвозраcт           72
мужчин    6

женщин 2

По данным районного отдела ЗАГС

   КОРОТКО   

   УГОЛОК САДОВОДА      ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ   
Пятна плесени, сырости, ржав

чина и известковый налет пре
красно удаляются смесью мел
кой соли и сока лимона, смешан
ных в таких пропорциях, что
бы получилась достаточно гу
стая паста.

Моющимися обоями не следует 
оклеивать солнечное помещение 
– под действием солнечных лучей 
такие обои выделяют вредные 
для здоровья вещества.
Цвет ковра станет ярче, если 

с вечера посыпать его мелкой 
белой солью, а на другой день 
снять соль мягкой чистой влаж
ной тряпкой. 

ДляОВ НОВнаступаетхо-
рошийпериоддлятого,

чтобызавязатьроманти-
ческиеотношения.Старай-
тесьчащезавязыватьновые

знакомства.
ТЕЛЬ ЦАМмогутпомочь,а
могутиобмануть.Неде-
лянеподходитдлялю-

быхобщественныхдели
решенияличныхпроблем.

Б ЛИЗ НЕ ЦАМ следует
максимально реали-
зоватьсвоижелания
иидеи.Стремлениек

карьерномууспеху,желаниебыть
навидуможетреализоваться.

РА КИ,постарайтесьни-
комунерассказыватьо
вашихпланахнабуду-
щее,этоприведетксп-

летнямввашадрес.Впол-
ненормальноедлявашегоздо-
ровьявремя.

ЛЬ ВОВждутнеожидан-
ныесюрпризы,всплеск
эмоций,радостьобще-

ния.Стремлениекпро-
фессиональномууспеху,

карьерномуростуможетбыть
вознаграждено.

ДЕ ВАМрекомендуетсяболь-
шеобщаться.Этотакжехо-

рошеевремядлялече-
ния,посещениясалонов
красоты.Дляинвестиций
месяцнеудачный.
ВЕ САМпридетсяпотру-
диться.Обилиеработы
можетпривестикпереу-
томлению.Соблюдайте
аккуратность.Великриск

травмиплохогосамочувствия.
С КОР ПИО НЫполучатвозмож-
ностьпобытьвцентревни-

мания.Насталовремя
сиятькакзвезда,ос-
лепляяокружающих

своейхаризмой.
УСТ РЕЛЬ ЦОВвремядля
того,чтобызанятьсядо-
машнимиисемейными
делами.Особоевнимание
кродственникампомо-
жетизбежатьконфликтов.

КО ЗЕ РО ГИсмогутрешить
проблемыблагодарякон-
тактамисвязям.Вцелом
неделянеплохая,осо-
бенноесливынесклон-

ныкчастымпростудам.
ВО ДО ЛЕИ,остерегайтесь
коварстваиобманасо
сторонысоседейили
коллег.Несоглашайтесь

нинакакиеавантюрыс
ихстороны.

РЫ БАМбудетлегкодо-
битьсявниманияксвоей
персоне,атакжезавя-
затьнужныеконтак-

ты.Улюдейслабыхмо-
гутпроявитьсявсеимею-

щиесяуязвимости.

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ2

ЗДОРОВЬЕ

ЯЗЫКОМ ЦИФР
1315 апреля 2017 года туристический по

тенциал Чувашии будет представлен на меж
дународной выставке «Туризм и спорт/kits» в 
г. Казани, а 2122 апреля – на межрегиональ
ной выставкеярмарке «Отдых на Волге» в г. 
Ульяновске.

Выставка-ярмарка«ОтдыхнаВолге»вэтом
годусостоитсявовторойраз,гдебудутпре-
зентованысуществующиеуникальныетури-
стическиепродуктыПоволжьяисостоитсяоб-
суждениеактуальныхвопросоввмежрегио-
нальномформате.

Дляучастиявработевыставоквсоставе
делегацииреспубликиследуетобратитьсяк
Оператору-Информационномутуристскому
икультурномуцентруЧР.

Мас  ра Причебоксарья

АПРЕЛЬ  
10-16

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:

Евгений СЕМЕНОВ, 
старшийпомощникпрокурораЧебоксарскогорайона:

–Очисткаобщедомовогоимуществажилыхдо-
мовотснега,наледи(сосулек),представляющих
угрозужизнииздоровьюграждан,должнаосу-
ществлятьсяуправляющимиорганизациями.

Вслучаенепринятияимимерпоустранению
нарушений,бездействиеможетбытьобжаловано

вГосударственнуюжилищнуюинспекциюЧувашии,атакжев
соответствующуютерриториальнуюпрокуратуру.

Дляуправляющейорганизациипредусмотренаадминистра-
тивнаяответственностьпост.7.22КоАПРФ,котораяпредусма-
триваетнаказаниеввидештрафанадолжностныхлицвраз-
мереот4тысячдо5тысячрублей;наюридическихлиц-от
40тысячдо50тысячрублей.

Законодательтакженеснимаетответственностисорганов
местногосамоуправления.

2

    ВОПРОС ЮРИСТУ   

Если у вас возникли 
вопросы, вы може-
те их присылать на 
электронный адрес: 
tavan-en21@yandex.
ru и в ближайших но-
мерах вы получите 
на них ответ.

В Чебоксарском районе 
за 3 месяца этого года 
официально вступили 

в брак

    ВОПРОС-ОТВЕТ    

Дымоход по правилам 
В последнее время очень часто 
происходят пожары изза не
правильного устройства дымо

ходов в печах бань. У меня баня 
новая, куда мне обратиться, чтобы 
установить дымоход по правилам 
во избежание пожаров?

 � А. ПЕТРОВ, Кугеси

Игорь КИРИЛЛОВ,
строитель:
–Дляначаланужно

определитьсясдиаме-
тромдымоходавбане
(онзависитотмощности
печи:от140до300мм).
Передустановкойдымо-

ходанеобходимозащититьместопро-
хождениядымовогоканалачерезпе-
рекрытия:нужноприкрепитьметал-
лическийкоробиуложитьбазальто-
вуювату,напотолоквокругсоприкос-
новенияструбойзакрепитьбазаль-
товыйлистиотра-
жатель,настену,
котораянаходит-
сявблизитрубы,
такжеприкрепить
отражатель.Высо-
тудымоходасле-
дуетделатьвыше
уровняконька –
500-800мм.

О ЧИ ЩАЕМ ПЕ ЧЕНЬ

1. Пейтечистуюводу,добав-
ляянаодинстакансокпо-

ловинылимона.Лимонныйсок
стимулируетпеченьнавыброс
токсинов.

2. Ешьтечеснокилук.Онирас-
щепляютжиризотложенийв

организме,атакжеспособствуют
выведениюбактерийигрибков.

3. Ешьтелистьяодуванчикавлю-
бомвиде(чай,салат,сок,суп).

4. Научитесьготовитьблюда
скуркумой.Оназамедляет

воспалительныепроцессывор-
ганизмеизащищаетпеченьот
поврежденийсвободнымира-
дикалами.

    ПОСТНЫЕ РЕЦЕПТЫ      

Рыбные тефтели
Рыбные тефтели – рецепт простого рыбного блю
да, которое подойдет для некоторых дней поста. 
Речь идет в том числе о Вербном воскресенье, ко
торое ожидает нас на этой неделе.
ИНГРЕДИЕНТЫ:1кглюбойрыбы(можнофиле),300
гбелойбулки,4-5луковиц,морковь,томатнаяпаста,
соль,перец,пряности,растительноемасло.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:беремлюбуюсвежую
рыбу,чистимее,моемирежемнакуски.Ломтиксве-
жегобелогохлебазамачиваемвводе.Чистимимел-
корежем3-4луковицы,тушимихнарастительном
масле,нонедозолотистогоцвета.

Рыбноефиле,жареныйлукиотжатыйхлебпропу-
скаемчерезмясорубку,добавляемтудасольиперец,
перемешиваем.Затемформируемкруглыетефтелии
обжариваемихсдвухсторон,потомскладываемтеф-
теливказанслоями.

Нарастительноммаслетушимморковьиоднулуко-
вицу,потомдобавляемнемногомукиитоматаповкусу,
перемешиваем,наливаемводыидоводимдокипения.

Когдасоусзакипит,выливаемегонатефтели.Ста-
вимказаннаогонь,доводимдо
кипения,азатемтушим30-40
минутнамедленномогне.В
процессетушениядосали-
ваемподливку,добав-
ляемспецииповку-
су.Подливкадолж-
напокрыватьрыб-
ныетефтелисверхом.
Приятногоаппе-
тита!

! Передприменениемпроконсультируй-
тесьсврачом

ВМАСШТАБАХСТРАНЫ
Президент РФ В. Путин подпи
сал закон, допускающий ис
пользование Интернета при 
проведении всероссийской 
переписи населения.Соглас-
нозаконуэтостанетвозможным
прирегистрациинапорталего-
суслуг.Допускаютсясамостоя-
тельноезаполнениеперепис-
ноголиставинтернет-ресурсе
иопроснаселенияпереписчи-
ками.Закономтакжевводится
микроперепись,котораябудет
проводитьсямеждувсероссий-
скимипереписяминаосновевы-
боркинеменее5%населения.

C 1 апреля пенсии по государ
ственному пенсионному обе
спечению увеличены на 1,5% 
с учетом темпов роста прожи
точного минимума пенсионе
ра в России. Восновномэтосо-
циальныепенсии,атакжепен-
сииинвалидамиучастникамво-
йны,родителямпогибшихвоен-
нослужащихинекоторыхдругих
категорийграждан.Вповышен-
номразмереданныевидыпен-
сийвыплачиваютсявсемполу-
чателям,независимооттрудо-
войзанятости.Такжепроведе-
надополнительнаяиндексация
страховыхпенсийнеработаю-
щимпенсионерамдоразмера
стоимостипенсионногобалла.

8 апреля состоится Всероссий
ская акция «Тотальный дик
тант». В этот раз площадок, на 
которых жители республики 
будут писать диктант, боль
ше.  В этом году – пять.

Читатьтекстыбудутизвестные
люди.Акцияпройдетввосьми-
стахгородахиселахповсему
миру.ВЧувашии«Тотальныйдик-
тант»будутписатьвпятыйраз.
Впрошломгодувнашейреспу-
бликеоценку«отлично»получи-
лидвоеизпятисотучастников.

Что делать садоводам и 
огородникам в апреле, 
когда сойдет снег?
� Порабыпосеятьтепло-
любивыецветынарассаду,
такжекакпозднююисред-
нююкапусту.
� Подпервоцветыилуко-
вичныенужновноситьазот-
ныеудобрения.
� Есливашарассадастреми-
тельнорастетвверх,тоне-
обходимосрочноувеличить
количествосветадлянее.
� Грядки,накоторыхвыза-
планироваливыраститьово-

щиипрочиекультуры,нуж-
нонакрытьпленкойисохра-
нятьпочвувлажной.
� Розыпокаостаютсяукры-
тыми,нопочвуподнимисо-
ветуютполитьтеплойводич-
койсциркономилиэпином.
� Вконцемесяцабольшин-
ствосеютужевоткрытый
грунтсеменазелени(укроп,
петрушка,лук-севок),сала-
та,редиса,репыиморкови.
� Такжепораделатьотвод-
кикустовкрыжовника,смо-
родины.Обильныхвамуро-
жаев!

79пар

Доверие к 
продавцу 

Где выгодней приобрести по
лис ОСАГО? У страхово
го агента, брокера или 
в страховой компании?

 � А. НИКОЛАЕВ, Кугеси

Андрей  
КОМАРОВ, 
автоюрист:

–Любойканал
продажстрахо-
войкомпании
связансрасхо-
дами.Реализа-
цияпродуктов

вофисеброкеровпредпола-

гаетзатратынаплатузаоб-
служивание,дополнитель-
ныестраховки,аренду,зар-
платусотрудникам,покупку
иобслуживаниеоргтехники,
коммуникации(интернет,те-
лефоннаясвязьипрочее).

Продажичерезофици-
альныеофисыстра-
ховыхкомпаний,
какправило,ли-
шеныстользна-
чительнойфи-
нансовойна-
грузки.Агент-
скиепродажи
имеютследу-
ющие плюсы:
нетожиданияв
очереди,поездок

доофисастраховщикаиоб-
ратно,гибкийграфикработы.

Офисныесотрудникинеред-
кообладаютполномочиями
дляведенияисопровожде-
ниядоговора:консультация,
помощьпривнесенииизме-

ненийвстраховку,расто-
ржениеприпродаже
автомобиля.

Пожалуй,крайне
важнымаргументомздесь
такилииначеостает-
сядовериекпродав-
цу.Отсутствиедове-

рияспособно
перечеркнуть
всеостальные
доводы.

?

?
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* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм     лепрограмма

Понедельник
10 апреля

Вторник
11 апреля

Среда
12 апреля

Четверг
13 апреля

Пятница
14 апреля

Суббота
15 апреля

Воcкресенье
16 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.40 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #НАЛЕТ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 *ШАКАЛ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 #СКЛИФОСОВСКИЙ 

12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ТОРГСИН 12+
23.15 Специальный корре-

спондент 16+
1.45 #В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41,  

6.07-6.10, 6.35-6.41 
Вести-Чăваш ен

7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 
8.35-8.41 Вести-
Чувашия. Утро

9.00 Советская Чувашия, ле-
топись века. К юбилею 
газеты. Премьера

9.35-9.55 Вести. Интервью
11.40-11.55 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.20-17.40 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 $ ФЕДЕРАЦИЯ 16+
6.30, 12.30, 16.10 Мульти-

мир 6+
7.00 Ирхи салам
8.00 Я люблю Чувашию 6+
8.30 Акатуй-2016. Концерт 

12+
11.30 Стеклянный дом 12+
12.00 $ Наука 2.0 16+
13.00, 19.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.10 Летопись столицы 6+
13.30 IT не обойти 6+
14.00, 16.00, 23.30 Республи-

ка. Информационная 
программа 12+

14.10 Учим чувашский 6+
14.30 $ Непростые вещи 

12+
15.00, 23.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
15.10 $ Загадки космоса. Об-

ратная сторона Вселен-
ной 16+

16.30 #ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА 16+

18.30 Республика в дета-
лях 12+

19.30 Яш, чух, çамрăк чух! 12+
20.00 Республика. Информа-

ционная программа
20.15, 23.45 По существу 12+
20.30 Акилбупсер 12+
20.45 Открытый город 12+
21.00 *ДЕНЬГИ ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ 16+

НТВ
5.00, 6.05 #ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 #МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 

16+
10.20 #ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 #УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показыва-

ем 16+
21.35 #МЕРТВ НА 99% 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Поздняков 16+
0.15 #ШЕФ 16+
1.10 Место встречи 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 Но-

вости
9.20, 4.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.15 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #НАЛЕТ 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 #САЛАМ МАСКВА 18+
1.30, 3.05 *КОВБОЙШИ И 

АНГЕЛЫ 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 #СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ТОРГСИН 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
1.45 #В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41,  6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Утренний гость. Премьера 
(на чувашском языке)

9.40-9.55 Военное детство (на 
чувашском языке)

11.40-11.55 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.20-17.40 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 $ ФЕДЕРАЦИЯ 16+
6.30, 15.00, 23.00 Республика. 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
7.00 Будильники
8.00, 16.00, 23.30 Республи-

ка. Информационная про-
грамма 12+

8.15 По существу 12+
8.30 Акилбупсер 12+
8.45 Открытый город 12+
9.00, 18.30 Республика в дета-

лях 12+
9.30 Я люблю Чувашию 6+
10.00 Юратсан юрлас килет. Ка-

мит 12+
12.00 $ Наука 2.0 16+
12.30, 16.10 Мультимир 6+
13.00, 14.00, 20.00 Республи-

ка. Информационная про-
грамма

13.10 Летопись столицы 6+
13.30 IT не обойти 6+
14.10 Учим чувашский 6+
14.30 $ Непростые вещи 12+
15.10 Разрушители мифов. 

Под властью древних бо-
гов 16+

16.30 #ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА 16+

19.00 Республика. Хыпарсен 
кăларăмĕ

19.15, 23.15 Тĕплĕ калаçу 12+
19.30 Кил ăшши 12+
20.30 Отличные студенты 12+
21.00 Тăм тивнĕ чечексем. 

Çамрăксен театрĕн 
спектаклĕ 12+

НТВ
5.00, 6.05 #ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 #МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 

16+
10.20 #ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 #УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показыва-

ем 16+
21.35 #МЕРТВ НА 99% 16+
23.35 Итоги дня
0.05 #ШЕФ 16+
1.00 Место встречи 16+
3.00 Наш космос. Избранник 

небес 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 

Новости
9.20, 4.05 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #НАЛЕТ 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 #САЛАМ МАСКВА 18+
1.30, 3.05 *ОБРАТНАЯ ТЯ-

ГА 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 #СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ТОРГСИН 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
1.45 #В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41,  

6.07-6.10, 6.35-6.41 
Вести-Чăваш ен

7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 
8.35-8.41 Вести-
Чувашия. Утро

9.00 Поэзия Ю. Сементера. 
Премьера

9.35-9.55 Чебоксарские 
адреса

11.40-11.55 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.20-17.40 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
С 9.0  до 16.30 на телекана-

ле Чăваш Ен профилакти-
ка.Возможны прерывания 
эфира.

6.00 $ ФЕДЕРАЦИЯ 16+
6.30, 15.00, 23.00 Республи-

ка. Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

6.45 Тĕплĕ калаçу 12+
7.00 Ирхи салам
8.00, 14.00, 16.00, 23.30 Ре-

спублика. Информаци-
онная программа 12+

8.30 Отличные студенты 12+
9.00, 18.30 Республика в де-

талях 12+
9.30 Я люблю Чувашию 6+
10.00 Тăм тивнĕ чечексем. 

Çамрăксен театрĕн 
спектаклĕ 12+

12.00 $ Наука 2.0 16+
12.30, 16.10 Мультимир 6+
13.00, 19.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.10 Летопись столицы 6+
13.30 IT не обойти 6+
14.10 Учим чувашский 6+
14.30 $ Непростые вещи 12+
15.10 $ Хроники будущего. 

Война небес 16+
16.30 #ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА 16+
19.15 Литература тĕпелĕ 12+
20.00 Республика. Информа-

ционная программа
20.15, 23.45 По существу 12+
20.30 Комфортный город 12+
20.50 Идем в школу 6+
21.00 Чăваш çĕрĕн чи лайăх 

юррисем. Концерт 12+

НТВ
5.00, 6.05 #ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 #МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 

16+
10.20 #ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 #УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показыва-

ем 16+
21.35 #МЕРТВ НА 99% 16+
23.35 Итоги дня
0.05 #ШЕФ 16+
1.00 Место встречи 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 Но-

вости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.55 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #НАЛЕТ 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 #САЛАМ МАСКВА 18+
1.30, 3.05 *АННА КАРЕНИНА 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 #СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ТОРГСИН 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 #В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41,  6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 8.35-

8.41 Вести-Чувашия. Утро
9.00-9.55 Мир искусства. Яков и Ма-

рия Ухсай. 1 часть. Премьера
11.40-11.55 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.20-17.40 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 $ ФЕДЕРАЦИЯ 16+
6.30, 15.00, 23.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
7.00 Будильники
8.00, 16.00, 23.30 Республика. Инфор-

мационная программа 12+
8.15 По существу 12+
8.30 Комфортный город 12+
9.00, 18.30 Республика в деталях 12+
9.30 Я люблю Чувашию 6+
10.00 Чăваш çĕрĕн чи лайăх юрри-

сем. Концерт 12+
12.00 $ Наука 2.0 16+
12.30 Отличные студенты 16+
13.00, 14.00, 20.00 Республика. Ин-

формационная программа
13.10 Летопись столицы 6+
13.30 IT не обойти 6+
14.10 Спорт для всех 12+
14.30 $ Непростые вещи 12+
15.10 $ Сенсация или провокация. 

Рукописи богов 16+
16.10 Мультимир 6+
16.30 #ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
19.00 Республика. Хыпарсен кăларăмĕ
19.15, 23.15 Тĕплĕ калаçу 12+
19.30 Ылтăн çÿпçерен 12+
20.30 Идем в школу 6+
20.35 Правительственная связь 12+
21.00 Мыскарасăр туй пулмасть. 

Камит 12+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.00 The Rolling Stones

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 #СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 *БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-

НОЕ 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41,  6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41 Вести-Чувашия. Утро
9.00 Мир искусства. Яков и Мария 

Ухсай. 2 часть. Премьера
9.25-9.55 Телеюрă
11.40-11.55 Вести-ПФО
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.20-17.40 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 И в шутку и всерьез 6+
6.30, 15.00 Республика. Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+
6.45 Тĕплĕ калаçу 12+
7.00 Ирхи салам
8.00, 16.00, 23.30 Республика. Ин-

формационная программа 12+
8.30 Идем в школу 6+
8.35 Правительственная связь 12+
9.00, 18.30 Республика в деталях 12+
9.30 Я люблю Чувашию 6+
10.00 Мыскарасăр туй пулмасть. 

Камит 12+
12.00 $ Наука 2.0 16+
12.30 Отличные студенты 16+
13.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ
13.10 Летопись столицы 6+
13.30 IT не обойти 6+
14.00, 20.00 Республика. Инфор-

мационная программа
14.10 Спорт для всех 12+
14.30 $ Непростые вещи 12+
15.10 $ Загадки нашей Земли. Кли-

мат. Тропики в Арктике 16+
16.10 Асамат ушкăн концерчĕ 12+
19.00, 23.00 Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.15, 23.45 По существу 12+
20.30 Круглый стол 12+
21.00 ЮРАТУПА КĂВАКАРЧĂНСЕМ. 

Чăвашла куçарнă фильм 12+

1 КАНАЛ
4.45, 6.10 *УКРОЩЕНИЕ ОГ-

НЯ 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети
15.50 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Д. Дибровым
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя

2.30 *ЖИВИТЕ В РАДОСТИ

РОССИЯ 1
5.15 #ЧОКНУТАЯ 12+
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Местное 

время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 *СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-

ТОЧНОСТЬ 12+
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.10 *РАЙ 16+
23.30 Пасха Христова

ЧТВ
8.00-8.20 Вести-Чăваш ен
8.20-9.20 Для вас, любимые. 

Концерт по заявкам
11.20-11.40 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Я люблю Чувашию 6+
6.30, 13.30 Мультимир 6+
7.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
8.00 Республика. Информацион-

ная программа 12+
8.15 По существу 12+
8.30 Бессмертные шедевры ма-

эстро чувашской хореогра-
фии 12+

10.30 Чувашская красавица Рос-
сии 2016 12+

14.00 Албена юратăвĕ. Спек-
такль 16+

16.30 Акилбупсер 6+
17.00 Отличные студенты 16+
17.30 Для тебя! Концерт ансам-

бля Сеспель 12+
20.00 Каçхи тĕл пулу 12+
20.30 Яш, чух, çамрăк чух! 12+
21.00 Вăрçă хĕрарăм сăнлă мар. 

Документлă фильм 12+
21.30 $ Долго и счастливо 16+
23.00 Песни России. Концерт 12+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *ДОБРОЕ УТРО
8.10 Смешарики. ПИН-код
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 ТилиТелеТесто с Л. Гу-

зеевой
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.35 Достояние Республики: 

А. Пугачева
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига 16+
0.40 *ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ 

16+
2.35 *МАРЛИ И Я: ЩЕНЯ-

ЧЬИ ГОДЫ
4.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
7.00 ÜМаша и Медведь
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 *ЗАПАХ ЛАВАН-

ДЫ 12+
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

0.30 Три святыни. Тайны мо-
нархов 12+

1.25 #ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ 12+

ЧТВ
10.20-11.00 Вести-Чувашия. 

События недели 

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Песни России. Концерт 

12+
9.00 Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
10.00, 13.30 Мультимир 6+
10.30 Чувашская красавица 

России 2016 12+
14.00 $ Наука 2.0 16+
14.30 $ Милосердия двери 

отверзи нам 6+
15.15 $ День с иконой 12+
15.30 Пĕртăвансем, юрлар-и. 

Пĕртăван Малинасен 
концерчĕ 16+

18.30 Комфортный город 12+
19.00 КВН. За кадром 12+
19.15 Литература тĕпелĕ 12+
20.00 Эх, юррăм, янăра! 12+
20.30 Венок дружбы Кон-

церт 12+
22.00 $ National geographic 

16+
23.15 Родное 
сердце. Кон-
церт 6+

НТВ
5.00 *КРОВ-
НЫЕ БРАТЬЯ 
16+
7.00 Центральное 
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 Лотерея 
Счастливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техни-
ки 12+
12.00 Дачный 
ответ
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Поедем, по-
едим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новый рус-
ские сенсации 
16+
19.00 Итоги не-
дели с И. Зейна-
ловой
20.10 * КОЛЛЕК-
ТОР 16+
21.40 * НАХОД-
КА 16+
23.40 *  СПА-
САЙСЯ, БРАТ! 
16+

03
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Шкул 

Янăш шкулĕ хатĕрленĕ страница

корреспонденче

Ҫу ку нĕ сен че  шкул пах чи 
илем лĕ  че чек сем пе ешер тĕр 
те се эпир, шкул ачи сем, каш
ниех вăй ху рат пăр. 

Чималтанахпроекттурăмăр,
классертӳҫинекăтартрăмăр,
шкуладминистрацинепаллаш-
тартăмăр.Проектрашкулпах-
чинхăшвырăннесуйласаилни-

не,мĕнлечечеквăррисемтата
мĕнчухлĕтуянассинепалăрт-
рăмăр.Тăкаксенешутларăмăр.
Пĕтĕмпеххатĕрлесеҫитерсен
ятарлăсавăтсенетăпратул-
тарсавĕришывпашăвартăмăр,
кăштсивĕнсенчечеквăрри-
сенеакрăмăр.3-4куниртсен
сип-симĕсҫулҫăсемкурăнма

пуҫларĕҫ.Эпирвĕсенеюратса
пăхатпăр,шăваратпăр,кăпка-
лататпăр.Проектапĕрремĕш
класранпуҫласавунпĕрмĕш-
ченеххутшăнчĕҫ.Çукунĕсем
ҫитсенилемлĕчечексемҫине
пăхсасавăнăпăр.

МИ ЛЕ НА ФИ ЛИП ПО ВА,  
5- МĔШ КЛАСС

Пуçару

Пах ча че чек пе ешер тĕр

Ишес си –  
ма нăн хоб би

Э пĕ Янăш ри вă там шкул та 6 
мĕш клас ра  вĕ ре не тĕп.  Мĕн ас
тă вас са эпĕ ат те пе пах ча хыҫĕн
чи кӳл ле шы ва кĕ ме ҫӳ ре нĕ. Иш
ме те ҫа вăн тах вĕ рен нĕ. Шел 
те, ҫу ку нĕ сем ҫав те ри кĕс ке. 

Виçĕуйăхшыврашăмпăлтат-
нăхыҫҫăнхĕлĕпеасаилӳсем-
пеҫеҫпурăнмамайкилет.Пи-
рĕнтăваншкултабассейнху-
такайнипĕтĕмпехулăштарчĕ.
Кашнифизкультураурокĕбас-
сейнраиртет,уроксемхыҫҫăн
татренерА.И.Пономаревшыв-
ратĕрлĕенлĕишмехăнăхта-
рать.Спортпасывлăхкунĕсен-
чеăмăртусемиртеççĕ,эпĕунта
малтивырăнсенейышăнатăп.

Шыврааванишмепĕлни,час-
часахтренировкăсенеҫӳрени
манаҫан-ҫурăматĕрĕстытма,
иммунитетататасывлăхаҫи-
рĕплетмепулăшать.Бассейна
ҫӳремепуҫланăхыҫҫăнма-
нăнвĕренескăмăлтапысăк,
паллăсемтеаванрах.Пирĕн
шкултаикĕбассейн:пĕрипĕ-
чĕкрехачасемвалли,унтаиш-
мевĕренекенсемҫӳреҫҫĕ.Теп-
ривара25метрвăрăмĕштата
пĕрметрытлатарăнăш.Кунта
аванишмепĕлекенсенеҫеҫкĕ-
меирĕкпаратьучитель.

Каҫалапаялҫыннисембас-
сейнаçÿреççĕ.Аннешывран
кăштхăракалать,эпĕăнавĕ-
рентметăрăшатăп.

ДА НИЛ ЕФИ МОВ,  
6- МĔШ КЛАСС

Театр  
кру жо кĕ

А ча пул та ру лă хĕ сце
на ҫин че та та уҫăм лă рах 
ку рă нать. Шкул та театр 
кру жо кĕ ĕҫ ле ни пы сăк 
ви тĕм кӳ рет: ача сен тав
ра ку рă мĕ, ас тă вă мĕ ата
ла нать, ĕҫе тĕп лĕ ту ма хă
нăх са пы ни, ге рой сен ĕҫĕ
се не тĕ рĕс хак ла ма, вĕ
сен кă мăл не туй ма вĕ рен
ни па ха.

Янăшшкулĕнчи«Шăпăр-
лансем»театркружокне
ачасемюратсахҫӳреҫҫĕ.
11ҫулĕнтĕвĕсемхăйсен
пултарулăхĕпеЯнăшялтă-
рăхĕнчиҫынсенесавăнта-
раҫҫĕ,районтатареспуб-

ликашайĕнчиконкурссе-
нехутшăнсамалтивырăн-
сенейышăнаҫҫĕ.

Кăҫалтаçамрăк«артист-
сем»районконкурснехут-
шăнсаэкологиçулталăкне
халалланă«Пĕчĕкасамҫă»

спектакльпе2-мĕшвырăн
йышăнчĕҫ.Кружокканикул
вăхăтĕнчетехăйĕнĕҫнема-
лаллатăсрĕ,ачасенекан-
малливăхăтаусăллăирт-
термепулăшрĕ.
ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВА, 5-МĔШ КЛАСС

Пушă вăхăтра

Вĕрентÿ 

Спорт

Аг рок ласс  
уро кĕ сем

Вĕсенеакадемипрепода-
вателĕсемертсепыраççĕ.
Эпирҫакуроксенчефизи-
ка,хими,биологитатаме-
ханизациленĕĕҫсентех-
нологийĕнпредмечĕсе-
нетарăнрахвĕренетпĕр.

Ятарлăуроксемсĕрпуҫ-
неэпирреспубликăри

малтапыраканпредп-
риятисенетеэкскурсие
ҫӳретпĕр,ҫĕнĕренҫĕнĕ
ялхуҫалăхтехникисем-
пепаллашатпăр.Кăҫал-
хивĕренӳҫулĕнчеэпир
академилабораторийĕ-
сенчетемиçехуттапулса
куртăмăр,заводсене,ку-

равсенеҫитсекилтĕмĕр.
Агрокласравĕреннипи-

реуйрăмпредметсемпе
тарăнрахпĕлӳилмемай
паратьтатапуласпрофес-
сиесуйласаилмепулă-
шать.

ГЕОР ГИЙ КОЛЬ ЦОВ,   
10-МĔШ КЛАСС

Чă ваш ял хуҫа лăх ака де ми йĕ кăҫал хăш пĕр ра йон ти шкул се не ҫĕ нĕ лĕх 
кĕрт рĕ – аг рок лас сем уҫ рĕ. Пи рĕн  шкул та та  вы рăн ти та та Кă ша вăш ри 
10 мĕш клас сен че ăс пу ха кан се не вал ли аг рок ласс уро кĕ сем ир теҫҫĕ.

Таврапĕлÿ  
кĕ те сĕ
Пи рĕн шкул пы сăк та хит ре, та са та  ҫу
тă. Илем лĕ шку ла хă на сем час ча сах кил
се  тă раҫҫĕ.  Каш ни ки ле ке не эпир ха мăр 
шкул па пал лаш тар ма тă рă шат пăр. 

Шкулăниккĕмĕшхутĕнчекраеведени
кĕтесĕйĕркелерĕмĕр.Малтанахмĕнрен

пуҫламаллинепĕлмерĕмĕр-ха,аслăклас-
сенчевĕренекенсемпепуҫтарăнсаканаш-
ларăмăр.Шкулачисене,учительсене,шкул
ĕҫченĕсенеасатте-асаннесемкил-хуҫалăх-
раусăкурнă,пăрахăҫатухнăяпаласенеил-
секилмеыйтрăмăр.Нумайяпалапухăнма-
рĕ.Варакашникласранвиҫшер-тăватшар
ачапухăнсаялтăрăхҫӳрестерĕмĕр.Янăш,
Мамăш,Хура-Ҫырма,ТимойМамăшялĕсе-
неҫитрĕмĕр.Шкулавтобусненумайяпала
пухрăмăр:хамăртатĕлĕнтĕмĕр.Ырăҫын-
сем,чăнта,питĕнумайиккен.Кивĕсăхман,
пиртĕртмеллистаноксем,аларманĕ,кĕнче-
леҫҫи,юманкаткасем,ҫурла,ĕлĕкхиарча,
пукан,сĕтел,пирчĕркисем,хитретĕрĕллĕ
алшăллисем,тĕртнĕкавирсемтатанумай-
нумайтемтепĕр.Ҫитсенехшкулкартине
пушатрăмăрпухнăэкспонатсене,ҫусатасат-
рăмăртайĕркелесевырнаҫтарматытăнтă-
мăр.Авалхичăвашлăхсĕмнеытларахкĕр-
тестесешкулĕҫченĕсемвăйхунипечăваш
кăмакипеҫатанкартаăсталасалартрăмăр.

Кукĕтескилекенхăнасемшĕнсăнӳкер-
ĕнмеллиюратнăвырăнпулсатăчĕ.Краеве-
деникĕтесĕшкултапуррихамăренчичă-
вашхалăхисторинеупрасахăварма,ма-
лашнетеавалмĕнлечашăк-тирĕк,савăт-
сапа,ĕҫхатĕрĕсемпеусăкурнинепĕлсе
тăмапулăшать.

НА ТАЛЬЯ НИ КИ ТИ НА,  
9- МĔШ КЛАСС

Культура

Шкултасывлăхаҫирĕп-
летметатаспортпатус-
лăпурăнмапĕтĕмусло-
випур.Тренажер,спорт,
фитнес,теннисзалĕсем
графикпекилĕшÿллĕнĕҫ-
леççĕ.Çĕнĕхăнăхтарусем
тумапирефизкультура
учителĕАндрейИвано-

вичПономареввĕрен-
тет.Уроксемвĕҫленсенте
килтеапатланнăхыççăн
хаваспахспортзалатре-
нировкăсенечупатпăр.
Хĕлкунĕсенчейĕлтĕрпе
ярăнатпăр.Тĕрлĕăмăр-
турамалтивырăнсене
йышăннитетрениров-

кăсăрпулмасть.Чипа-
хатаюратнăвырăнпи-
рĕн,паллах,бассейн.Вăл
пирĕншĕнчăн-чăнасам
тĕнчи.Пирĕнпатаюна-
шарыттишкулачасем
текилеҫҫĕ.Каҫалапава-
раялтиçынсемшывакĕ-
меҫӳреççĕ.

Спортпаҫавнашкалтус-
лăпулнипиремалтисен
ретĕнчетăмапулăшатьте.

ДИА НА ТРО ФИ МО ВА,  
10- МĔШ КЛАСС

Асам тĕнчи
Пи рĕн шкул ачи сем  спорт па тус лă. Ра йон 
та та рес пуб ли ка ша йĕн чи  ăмăр ту сен че,  ме
роп рия ти сен че эпир яла нах мал ти вы рăн се
не йы шă нат пăр. 

Хăйсен пултарулăхне вулакансем патне çитерччĕр тесе эпир çамрăксене «Тăван 
Ен» хаçат страницинче те сăмах патăмăр – «Шкул корреспонденчĕ» проект кун 
çути курчĕ. Унта 26 вĕрентÿ учрежденийĕн çамрăк корреспонденчĕсем хутшăнчĕç. 

Акă тинех проекта пĕтĕмлетме вăхăт çитрĕ. Вулакансем, хăш шкул хатĕрленĕ 
страница сире пуринчен ытларах кăмăла кайрĕ? Эсир tavan-en.ru сайтра апрелĕн 
7-мĕшĕнче уçăлакан сасăлава хутшăнса хăвăр сассăра  пама пултаратăр. 
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Йĕрке хуралĕ

    МĔН ÇИТ МЕСТ ЭТЕ МЕ      

ФЕР МĂ НА ВĂ РĂ- ХУ РАХ ИЛЕН НĔ
Мартăн31-мĕшĕнчеРаççейШĔМĕнШупашкар

районĕнчиуйрăмĕнполицимайорĕмашинăпа
пынăвăхăтраШĕнерпуçялĕçывăхĕнчифермă-
риĕçлеменĕневитинеиккĕлентерекен2çам-
рăккĕнинеасăрханă.Хăйотпускрапулнинепăх-
масăрахполицейскилару-тăрăвауçăмлатматĕл-
левленĕ.3сехетытлазасадăраларнăвăл.Иккĕ-
ленÿллĕçамрăксемвитерен6пакетпатухнă,вĕ-
сенчеэлектропроводсемпулнă.

Йĕркелĕххуралçиусалшухăшлăçынсеневăр-
ланăяпаласемпетытсачарнă.23тата28çулсен-
чиçамрăксемунччентеçаратнăшăнсудумнетă-
нăпулнă,аслăраххи–машинавăрланăшăнта.Вĕ-
семфермăнаунчченехиленнĕиккен,уголовнăй
ĕçпуçарнă.ЧăвашЕнШĔМĕнченпĕлтернĕтă-
рăх,айăпакĕнисенерайонтерриторийĕнчеçа-
вăнйышшипреступленисенехутшăнмапултар-
нитĕлĕшĕпетĕрĕслеççĕ.

    ЫР КĂ МĂЛ ЛĂХ     

Ни кам та ма нăç мĕ
Мир лĕ кă вак тÿ пе пар не ле нĕ пат тăр се не 
хи сеп ле се Шу паш кар ра йо нĕн че ырă пу çа
ру старт ил чĕ. Ра йон йĕр ке лен нĕ рен пе 90  
çул çит ни не ха лал ла са 2017 çул ти ок тябрь 
уйă хĕн че Кÿ кеç ре Раç çей та та СССР чи кĕ 
леш ен чи çа пă çу се не хут шăн нă, хĕс мет ре 
тă нă ен теш се не çар çын ни се не су ма су са 
асă ну па лă кĕ уç ма па лăр таç çĕ. 

ТăванçĕршывăнАслăвăрçинветеранĕсем,Аф-
ганистанритатаÇÿрçĕрКавказри,ыттивырăнти
хирĕçтăрусен,РаççейФедерацийĕнхĕç-пăшаллă
çарвăйĕсен,районăнвăйтытăмĕсенветеранĕ-
семрайадминистрациырланипеçаксĕнÿпетух-
нă.Комплексвăрçăхирĕнчепуçхунăçарçынни-
сенячĕсенеисториеĕмĕрлĕхехçырсахăварма
майпарĕ.Мероприятисенпланĕпекилĕшÿллĕн
унтавырнаçтарнăдесантăнçармашини(БМД-
1)татаБТР-80бронетранспортерçартивĕçĕсе-
непурнăçланăтатаРаççейçарĕпефлочĕнялав-
непаттăрлăхпасăвапланăçынсенеасратытнин
паллисемпулĕç.ВĕсемТăванçĕршывăнАслă
вăрçинехутшăннăветерансенехалалланăМух-
таваллейинчевырăнтупĕç.

Акцифевралĕн21-мĕшĕнчеТăванçĕршывхÿ-
тĕлевçисенехалалланăмероприятирестартил-
нинепалăртнивырăнлă.Апрелĕн4-мĕшĕтĕлне
пухмачра–41500пинтенкĕ.ÇурçĕрКавказтер-
риторийĕнчиçарĕçĕсенветеранĕсенШупашкар
районĕнчиуйрăмĕнпредседателĕНиколайАлек-

сеевпĕлтернĕтăрăх,
çÿлерехасăннăпĕр
техникăнатуянмакă-
на50пинеяхăнтен-
кĕкирлĕ.Кунсăрпуç-
неçармашинисене
турттарса килме,
юсасасăрлама,па-
лăкумнетирпей-и-
лемкĕртметатаытти
ĕçеваллитăкаклан-
мативĕ.Кашнитех-
никаумĕнчечулпли-
тавырнаçтармалла.
Пĕрремĕшĕçине«Тă-
ванçĕршывахÿтĕле-
кенпурçынната»те-
сеçырĕç,иккĕмĕшĕ
çинеÇурçĕрКавказ-
рататаыттихирĕç-
тăрурапуçĕсенеху-
нăрайонкаччисен
ячĕсенеçапсакăла-

рĕç.Октябрьуйăхĕтĕлнетехникăналартмалли
вырăначултапулинхумапланланă.

   АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА 

– А лек сандр Алек сее
вич, çур хи при зыв тап
хă рĕн че ра йон тан ми çе 
çам рăк Тă ван çĕр шы ва 
хÿ тĕ ле ме ка йĕ?

–  РФ Пре зи ден чĕ,  ас лă 
глав но ко ман дую щи 2017 
çул хи мар тăн 10 мĕ шĕн че 
алă пус нă 135 мĕш но мер лĕ 
ху шу па çар ко мис са риа чĕ
сен умĕн че при зыв тĕл не 
1827 çул тул тар нă, сал та
ка кая рах кай ма ирĕк çук 
граж дан се не хĕс ме те яма 
тĕл лев ларт нă. Çур хи при
зыв ра çĕр шыв ра 142 пин 
çам рăк çар рет не тă мал
ла. Шу паш кар ра йо нĕн
че ме ди ци на тĕ рĕс ле вĕ ви
тĕр тух нă 63 кач чă сал так 
тум не тă хăн ма ха тĕр ле нет.

– Ме ди ци на ко мис си
йĕн пĕр ре мĕш ла рă вĕ хы
çа юл чĕ ĕн тĕ. Мал тан хи 
пĕ тĕм ле тÿ сем еп ле рех?

– При зыв тап хă рĕн че 
500 ыт ла çам рăк тĕ рĕс лев 
ви тĕр тух рĕ. Сал та ка кай ма 
юрăх ли се не хĕс ме те ярич
чен ме нен гит ран, пнев мо

ни рен та та шат ра чи рĕн чен 
(вет рян ная ос па) вак ци на
ци тă ваç çĕ. Унч чен кĕр кун
не грип ран кă на при вив
ка ту нă. Çа ра сыв лăх лă, 
спорт па тус лă çам рăк ăру 
каять. Ра йон ти кач чă сем 
тĕп рен ил сен ас лă пĕ лÿл
лĕ – 19 çын (28%), вă там 
про фе ссил лĕ пĕ лÿл ли сем 
– 30 çын (44%). 

– Шу паш кар ра йон кач
чи сем ăç та хĕс мет ре тă
рĕç? 

– П ри зыв ник сем ыт ла
рах тип çĕр çа рĕ се не та
та ти нĕс çар фл от не, сыв
лăш де сант çа рĕ се не, на
ци гвар ди йĕн та та ст ра
те ги тĕл лев лĕ ра ке та çа рĕ
се не ле кеç çĕ. Ту тар кас си, 
Шем шер, Атай кас си, Иш
лей ял тăрă х пуç лă хĕ сен 
ĕç не па лăр тас ки лет. Те
ми çе çул ĕн тĕ вĕ сем каш
ни при зыв рах вы рăн ти де
пу тат се не, аш шĕа мăш не, 
ту сĕ се не йых рав ла са кач
чă се не чыс лăн ăса тас си не 
ырă йă ла на кĕрт нĕ.

– Хĕс мет рен пă рăн са 
пу рă на кан сем пури? 

– Шу паш кар та та Сĕн
тĕр вăр ри ра йо нĕ сен че сал
та ка каяс ран пă рăн са пу рă
на кан сем пу рĕ 313, çав вă
хăт рах вĕ сен чен 51 шĕ кă
на хĕс ме те ăсат ма  юрăх
ли не па лăрт мал ла. Шу
паш кар ра йо нĕн че сал так 
ат ти не тă хăн ма тăх та кан
сен чен 27 шĕ сту дент сем, 
вĕ сен хĕс ме те кая рах кай
ма ирĕк пур, ме ди ци на тĕ
рĕс ле вĕн кă тар тă вĕ тă рăх 
сыв лă х ен чен хав шак рах 
105 çын, айăп ла ва пă ра
хăç ла нă е тĕр ме рен лар са 
тух ни сем – 11. Вĕ сем çĕр
шы ва хÿ тĕ лес сă вап лă ти
вĕ çе пур нăç лай мĕç.  

– Кач чă сем çар ко мис
са риат не мĕн ле кă мăл 
ту йăм па ки леç çĕ? 

–  Чы лай çам рăк сал так 
ат ти не тă хă нас шăн. Хĕс
мет ре пул ни вĕ се не ма
лаш не, сă мах ран, пат ша
лăх, конт ракт па службă
на тă нă чух не çă мăл лăх 
кă на кÿ рĕ.

– Çĕ нĕ лĕх сем пир ки те 
ыйт са пĕ лер ха...

– Кă çал каш ни при зыв
ни ка нес сер – хар пăр ги
гие ни не тыт са тă мал ли 
ятар лă ха тĕр сен пух хи не – 
па раç çĕ. Ун та хы рăн мал ли, 
чĕр не кас мал ли та та ыт ти 
усăл лă япаласем. Çа вăн пе
кех çар çын ни сем кăн тăр
ла вырт са кан ма пул та рĕç. 

Кун сăр пуç не вĕ сен хăй сен
пе пĕр ле кĕсье те ле фо нĕ те 
ил ме юрать, ун па па лăрт
нă вă хăт ра усă кур ма май 
пу лать. От пуск вă хă тĕн че 
кул лен хи пур нăç ра тă хăн
са çÿ ре мел ли çи пуç па çÿ
рĕç. Çар чаç не суй ла нă чух
не тă ван  ре гион ри не суй
ла ма ирĕк пур. Уволь не ни 
вă хă тĕн че сал так ки ле кай
са кил ме те пул та рать. Ас лă 
пĕ лÿл лĕ çам рăк сем ăслăлăх 
ро ти се не лек ме пул та раç
çĕ. Ун та вĕ сем ăслăлăх ĕç не 
ма лал ла тă сĕç. При зыв па 
пĕр çул е кон тракт па икĕ 
çул хĕс мет ре тă рас йĕр ке
не суй лас ирĕк пур. 

– Чаç сем тă рăх хă çан са
па ла ма пуç лаç çĕ яш се не? 

– Пĕр ре мĕш тап хăр па 
çа ра кая кан сем ап ре лĕн 
24 мĕ шĕ хыç çă нах чаç се
не ле кĕç.

– Сал та ка кай ма вă хăт 
çит нĕ çам рăк се не çар ко
мис са рĕ мĕн сун нă пу
лĕч чĕ ши?

– Пал лах, чи мал та нах 
çи рĕп сыв лăх. Хĕс мет – 
пур нă çăн пĕл те рĕш лĕ тап
хă рĕ.  Çар ти вĕç не тÿ рĕ кă
мăл па пур нăç ла са тат сан 
пат ша лăх ор га нĕ сен че те 
тă рăш ма май пур. Сал так 
пур нă çĕн чен шик лен се пу
рăн ма сĕн мĕт тĕм: ун ви тĕр 
тух нă яш кĕ рĕм ял çин че 
те, ĕç те шĕ сем хуш шинче  
те яла нах хи сеп ре.

   ВИ ТА ЛИЙ ФА ДЕЕВ

    ÇАР   

Сал та ка – ку рор та кай нă пек
2017 çул хи ап ре лĕн 1 мĕ шĕн че 
çур хи при зыв тап хă рĕ пуç лан
чĕ. Паян хи яш кĕ рĕм шĕн çар 
пур нă çĕ илĕр тÿл лĕи, ра йон 

çам рă кĕ сем службă на ăç та ле
кеç çĕ – çак та та ыт ти ый тă
ва Рес пуб ли кă ри çар ĕç ко
мис са риа чĕн Шу паш кар та
та Сĕн тĕр вăр ри ра йо нĕ сен
чи ко мис сар не Алек сандр 
КОЧУРОВА ху рав ла ма ыйт
рă мăр. 

ХИ РĔ ÇŸ МĔН ПАТ НЕ ÇИ ТЕ РЕТ? 
Апрелĕн4-мĕшĕнчекăнтăрлаКÿкеçриваттисем-

пеинвалидсенçуртĕнчепĕрпÿлĕмрепурăннă70
çулхиарçыннăнвиллинетупнă.Следствикоми-
течĕнЧăвашЕнриуйрăмĕнкăтартăвĕсемпеРФ
УК-ĕн105-мĕшстатйин1-мĕшпайĕпе(вĕлерни)
уголовнăйĕçпуçарнă.Следствипреступление
вилнĕçынпапĕрпÿлĕмрепурăннă61çултиар-
çынтунинетупсапалăртнă.Унăнкăтартăвĕсем-
пе,апрелĕн4-мĕшĕнчекăнтăрлапĕрпÿлĕмре
пурăнакансемхирĕçсекайнă,айăпланакан«юл-
ташне»нумайхутченçĕçĕпечикнĕ.Суранланнă
çынвырăнтахвилсекайнă.  

Вăр çă ве те ра нĕ сем 
ра йон çын ни сем та та 
ра йад ми нист ра ци пу
лăш ни пе çак ырă пу
çа рă ва пур нă çа кĕр
тес се ша наç çĕ.  Комп
лек са йĕр ке ле ме кир
лĕ ук çа тен ке ве те ран
сен пĕр ле шĕ вĕ сем çа
кăн пек рек ви зит сем
пе ку çар ма ый таç çĕ:

«Ав тоП ро раб» ООО 
И Н Н  2 13 0 15 0 4 2 7 
КПП 213001001 Р/с: 
40702810200000015651 
в АКБ «Чу вашк ре
дитп ром банк» ПАО  
БИК 049706725 к/с 
30101810200000000725 
ыйт са пĕл мел ли те ле
фон: 89278451122.

Ит леве Шу паш кар ра
йон пуç лă хĕ Анд рей Ни
ко лаев, ра йад ми нист ра ци 
пуç лă хĕн ти вĕ çĕ се не пур
нăç ла ка нĕ В ла ди мир Ди
мит риев, ад ми нист ра цин 
ху ла тă вас ĕç та та ар хи тек
ту ра па йĕн пуç лă хĕн çу мĕ 
Алек сандр Фа деев, проект 
ор га ни за ци йĕ сен предс
та ви те лĕ сем, ра йон тер
ри то ри йĕн чи предп рия ти 
ер тÿ çи сем хут шăн чĕç, ма
гист раль ст рои тельст ви
не хум хан са кĕ те кен каш
ни çын нăн ун та хă йĕн шу
хăш не пĕл тер ме май пул
чĕ. Проект па пăх нă йы шă
ну сем пе – ма гист раль ст
рои тельст вин чен пуç ла са 
ху та янă тап хăр та ра нах – 
пал лаш тар са «С ко рост ные 
ма гист ра ли» ОАО тех ни ка 
уп рав ле ни йĕн пай пуç лă хĕ 
Д мит рий Тор га шин унăн 
хă ват не ĕнен те ре кен ха рак
те рис ти кă се не ил се кă тарт
рĕ. Унăн сă ма хĕ сем пе, 700 

км тăрш шĕ чу кун çу лăн 41,3 
км Шу паш кар ра йо нĕ пе 
ир тет, çак çул па поезд сем 
57 марш рут па çÿ рĕç, çул
та лăк ра 84 млн пас са жи
ра турт тар ма па лăр таç çĕ. 
Мус кав ран Ху са на, е каял
ла, çит ме çул çин че ви çĕ се
хет çу рă кă на çу хат ма ти вĕ. 
Се хет ре 300 км хă вăрт лăх
па ыт кă на кан пу йăс ирт
се кай ни не, ахăрт нех, хă
шĕ пĕ ри сис се те юлай мĕ 
ха, ан чах ра йон çын ни се
не паян пă шăр хан та ра кан 
ый ту çук мар.

Чă ваш Ен ри ча рă ну сен
чен пĕ ри, «Шу паш кар» ят
лăс кер, Çыр ма пуç ялĕ çы вă
хĕн че выр на çĕ. Çа вăн па та 
кун та пу рă на кан се не Кÿ ке
çе хă нăх нă çул пах уй ур лă, 
çÿ ре ме май пул мас си ка
нăç сăр лан та рать. Проект
çă сем каç мал ли вы рăн се
не пур не те сых ла са хă ва
рас са шан тар чĕç. Ма гист

раль ир те кен çĕр лап тă кĕ
сем пе сыв пул лаш ма тивес
си хуш ма ху çа лăх ты та кан
сем шĕн кĕт мен лĕх мар. Тĕл 
пу лу ра ăн лан тар нă тă рăх, 
лап тă ка илес си пир ки вĕ
се не 90 кун ма ла рах пĕл
те рĕç, çу ха тă ва ры нок хак
не ку ра сап лаш тар ма сă
мах па раç çĕ.

Çа кăн пек ый ту се не ра
йад ми нист ра цин ял ху çа
лăх па йĕн пуç лă хĕн Сер
гей Ва нюш ки нăн ĕç вы рă
нĕн че каш ни кун те нĕ пек 
йы шăн ма тивет. Çа вăн па 
та ит лев ри док лад чик се
не вĕ сем пе сыв лăш çа вăр
ма па ма сăр ура çи не çĕк
ле ни  кĕт мен лĕх пул ма рĕ. 
1135 га лап тă ка, вĕ сен чен 
чы ла йă шĕ ял ху çа лăх пĕл
те рĕш лĕ çĕр сем, ра йон тан 
хă çан турт са илес си не халь
лĕ хе та тăк лăн пĕл те рей ме
рĕç ха. Çа кă йăл тах пра ви
тельст во йы шă нă вĕн чен 
ки лет мĕн. «Ял ху çа лăх та
вар не ту са иле кен сен ака 
су ха ĕçĕ се не мал та нах па
лăрт мал ла, çа вăн па та та
тăк лă ху рав ил тес ки лет», – 
çи не тă чĕ Сер гей Алек сее
вич. Лап тăк се не турт са ил
нĕ хыç çăн тех ни ка уй се не 
кĕр се çÿ ре кен çу ла улăш
тар ма тивет, çа вăн па та ял 
ху çа лăх предп рия ти йĕ сен 
тă как тÿс ес си куç кĕ ре тех. 

Проект ор га ни за ци йĕ сен 
предс та ви те лĕ сем шан тар
нă тă рăх, предп рия ти се не 
çа кăн пир ки 6 уйăх ма ла
рах пĕл те рĕç, тех ни ка каç
са çÿ ре мел ли марш рут се
не те ка лаç са та тăл нă тă
рăх йĕр ке лĕç.

Ма гист раль çы вă хĕн чи 
ял се не шав ран ятар лă эк
ран сем пе хÿ тĕ ле ме па лăр
таç çĕ. Çа кăн пир ки «Мос
гип рот ранс» ОАО тĕп спе
циа лис чĕн Оль га Ду ги но
ва док ла дĕн чен пĕл ме май 
пул чĕ. 

П роект тап хă рăн тап
хă рăн пур нă çа кĕ рет. Ăна 
ма лаш не Ека те рин бург 
та ран тă сас шăн, ÿлĕм рен 
ва ра – Ки тая çи ти те. Ст
рои тельст вăн каш ни тап
хă рĕн чех ĕç се не çут çан
та лă ка ви тĕм кÿ ме пул
та ра кан са мант се не тим
лĕ шу та ил се пур нăç лĕç – 
проек та ха тĕр ле кен сем чи 
мал та нах çак на шан та раç
çĕ. Халь хи вă хăт ра çу ра ла
кан сĕ нÿ сем пе асăр хат та
ру се не ит лев ре çыр са пы
нă про то ко ла кĕрт нĕ, çа
вăн па та ун та хут шăн нă 
каш ни çын ра йон ис то ри
йĕн ата ла нăв не тÿ пе хыв
ни пе чăн ни пех те мă наç
лан ма пул та рĕ. 

   ТАТЬЯ НА МА ЙО РО ВА 

 ИНВЕС ТИ ЦИ 

Ыт кăн са ир тĕ – сис се юлă пăр-и?
«Мус кавХу санЕ ка те рин бург (ВСМ2)» пы сăк хă вăрт
лăх лă чу кун çул ма гист ра лĕн Мус кав ран Ху са на тă
сă ла кан учас то кĕн ст рои тельст ви не пуç ла ма пĕ тĕм 
тĕп чев пе сă нав ме роп рия ти не ирт тер нĕ – ĕнен те
реç çĕ ку енĕ пе ĕç ле кен проект çă сем. Тав ра лă ха ви
тĕм кÿ рес си пир ки ка ла кан ма те риал сем пе Ин тер
нет ра каш ни пал лаш ма пул та рать. Вăл Шу паш кар 
ра йон тер ри то ри йĕ пе ирт ни не ку ра кун та пу рă на
кан сен шу хăш не пĕл мел ли кă на юл нăч чĕ. Юн кун ва
ра Кÿ кеç ри тĕп куль ту ра çур тĕн че ирт нĕ ха лăх ит ле
вĕ проек тăн ма лаш не хи шă пи не тат са па чĕ.
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Ценасвободная

СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

01-29.Продаюк/бблокиот30
рублей,цемент,доски,песок,
кирпичи,ОПГС.Тел.:8-903-345-
53-24,8-903-322-25-32.

03-76.Продаюбанныепечи,ба-
ки(нержавейка),камнидляба-
ни.Недорого.Доставка.Тел.:
8-917-660-92-01.

03-77.Продаютеплицы(поли-
карбонат).Доставкаиустановка.
Гарантия.Тел.:8-903-358-03-42.

02-39.Продаюпоросят.Достав-
ка.Тел.:8-960-311-22-86.
03-86.Продаюкуркрасногоибе-
логоцвета.Доставка.Тел.:8-906-
380-76-33.
04-06.Продаюбычковот1мес.
Ценадоговорная.Тел.:8-967-
478-08-02.
04-04.Продаюсено.Тел.:8-937-
393-57-57.
03-48. КИРПИЧкрасный,цвет-
ной.БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОН
НЫЕзаводские.
Манипулятор.Тел.:8-903-322-
0208,8(8352)48-02-08.
03-42.Кирпичоблицовочный,
полнотелый,поризованный,пе-
ноблоки.Доставка,разгрузка.
Тел.:8-966-249-49-45.

03-87.Продаютюкованноесено.
Тел.:8-903-359-60-21.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

03-85.Куплюкартофель.Тел.:
8-903-346-39-21.
03-73.КуплюКРС.Услугипоза-
боюскота(КРС,свиньи).Тел.:
8-909-305-69-92.
03-89.Куплюрогалося,оленя.
Тел.:8-902-288-19-00.

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

03-79.Триколор,Телекарта.Уста-
новка,ремонт.Акция!Обменста-
рыхприемников(Триколор,Те-
лекарта,НТВ+)нановыйТрико-
лорHD.Тел.:8-906-385-29-30.

01-28. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 89196550019.
03-47.Строимиремонтируем
бани,дачи,дома.Кровля.Пен-
сионерамскидки.Тел.:8-927-
857-99-16.

03-78.Пластиковыеокнаотпро-
изводителя.Выездназамери
консультацияБЕСПЛАТНО.До-
ставкаиустановка.Тел.:8-917-
663-65-05.

04-01.Монтажотопления,водо-
провод,канализация.Изметалла,
металлопластикиполипропилен.
Качествогарантируем.Тел.:8-903-
359-39-95.

ÇУРТ-ХВАТТЕР
НЕДВИЖИМОСТЬ

03-70.Продаюземельныйуча-
стоквд.Шорчекасы.Тел.:8-905-
341-86-55.
03-55.Продаетсяземельныйуча-
сток19сотоквд.БольшоеЯнгиль-
диноЧебоксарскогорайона(зем-
линаселенныхпунктов).Ценадо-
говорная.Тел.:8-902-327-41-38.

ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
04-02. ИЗВЕЩЕНИЕОСОГЛАСОВА-
НИИПРОЕКТАМЕЖЕВАНИЯЗЕМЕЛЬ-
НЫХУЧАСТКОВ

Настоящимизвещениемуве-
домляюучастниковдолевойсоб-
ственностиназемельныйскада-
стровымномером21:21:000000:552
оместеипорядкеознакомленияс
проектоммежеванияземельного
участкаобразованногопутемвы-
делаземельнойдолиизземельно-
гоучасткаскадастровымномером
21:21:000000:552.

Предметомсогласованияявляются
размериместоположениеграницы
выделяемогоземельногоучастка.

Заказчикпроектамежевания:Его-
ровВиталийЮрьевич.Адрес:ЧР,Че-
боксарскийрайон,с.Абашево,ул.
Школьная,д.11,кв.2.

Проектмежеванияземельных
участковподготовленкадастровым
инженеромПономаревойТамарой
Викторовной,№регистрациивгосу-
дарственномреестрелиц,осущест-
вляющихкадастровуюдеятельность
6135,тел. 8(83540)2-12-52.

Спроектоммежеванияземель-
ныхучастковможноознакомиться
поадресу:ЧР,Чебоксарскийрайон,
п.Кугеси,ул.Шоссейная,д.14«а».

Обоснованныевозраженияпо-
слеознакомленияспроектомме-
жеванияотносительноразмерови
местоположенияграницземель-
ныхучастковпринимаютсявте-
чении30днейсодняопубликова-
нияданногоизвещенияпоадре-
су:429500,ЧР,Чебоксарскийрай-
он,п.Кугеси,ул.Шоссейная,д.
14«а»,атакжевфилиалеФГБУ
«ФКПРосреестра»поЧувашской
Республике-Чувашиипоадресу :
428000,ЧР,г.Чебоксары,Москов-
скийпр-т,д.37.
04-05. ИЗВЕЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯОСОГЛАСОВАНИИМЕ-

СТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЗЕМЕЛЬ-
НОГОУЧАСТКА

КадастровыминженеромЧере-
мисовойЛ.М.адрес:ЧР,Моргауш-
скийрайон,д.Шомиково,ул.То-
риково,д.13,тел.+79279900997,
E-mail:cheremisova.mila@bk.ru,
квалификационныйаттестат№
21-14-25,вотношенииземельных
участковскадастровымномером
21:21:110201:52,расположенного:
ЧР,р-нЧебоксарский,д.Яранкасы,
ул.Николаева,д.40,скадастровым
номером21:21:230301:18,располо-
женного:ЧР,р-нЧебоксарский,д.
Тимер-Сирма,ул.Московская,дом
44,выполняютсякадастровыера-
ботыпоуточнениюместоположе-
нияграницыземельногоучастка.

Заказчикамикадастровыхработ
являются:ВасильевВ.А.,адрес:ЧР,

р-нЧебоксарский,д.Яранкасы,ул.
Николаева,д.40;

ВасильеваС.А.,адрес:ЧР,р-нЧе-
боксарский,д.Тимер-Сирма,ул.Мо-
сковская,дом44.

Собраниезаинтересованныхлицпо
поводусогласованияместоположения
границсостоитсяпоадресу:ЧР,Морга-
ушскийрайон,д.Шомиково,ул.Тори-
ково,д. 13–15мая2017г.в11часов.

Спроектоммежевогопланазе-
мельногоучасткаможноознакомить-
сяпоадресу:ЧР,Моргаушскийрай-
он,д.Шомиково,ул.Ториково,д.13.

Обоснованныевозраженияотно-
сительноместоположенияграниц,
содержащихсявпроектемежевого
плана,итребованияопроведении
согласованияместоположениягра-
ницземельногоучастканаместно-
стипринимаютсяс21апреля2017

г.по05мая2017г.поадресу:ЧР,
Моргаушскийрайон,д.Шомиково,
ул.Ториково,д.13.

Смежныеземельныеучастки,с
правообладателямикоторыхтре-
буетсясогласоватьместоположе-
ниеграниц:

21:21:110201:51-ЧР,р-нЧебок-
сарский,д.Яранкасы,ул.Никола-
ева,д.42.

21:21:230301:17-ЧР,р-нЧебок-
сарский,д.Тимер-Сирма,ул.Мо-
сковская,дом46

Припроведениисогласования
местоположенияграницприсе-
бенеобходимоиметьдокумент,
удостоверяющийличность,атак-
жедокументы,подтверждающие
праванасоответствующийземель-
ныйучасток.
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Кольца 
колодцев ж/б
D-0.7; 1.0; 1.5. 
Бурение колодцев и 
скважин. 
К/б блоки от производи-
теля 20х20х40, 30х20х40, 
12х20х40. 
Доставка. 

Т.: 8-902-327-82-52. 03
6
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МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА 

1 кв. см. – 32 руб.

предлагает ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШ-
КИ, ЧЕРНОГО ГРАНИТА, СЕРОГО И БЕЛОГО МРАМОРА.
 Столики, скамейки, ограды, венки. 
СКИДКИ,РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. ГАРАНТИЯ. 
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА. БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

ПАМЯТНИКИ от 2000 рублей
АО «Базальт» 

8 (8352) 
56-29-68.

г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 7.
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Помощь,  
консультация по 

КРЕДИТУ 

Гражданам РФ. 
Возможно с плохой К.И.
 8 (495) 120-14-62

03
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
предлагает:

� ПАМЯТНИКИ из мра-
мора, гранита  
� ОГРАДЫ � СТОЛЫ

Чебоксарскийрайон,п.Кугеси,ул.
Шоршелская,д.12А
ост.«Ветстанция»

Тел.: 89278487622.

Опередить болезнь поможет диспансеризация!
Пройти ее можно бесплатно 

по полису обязательного меди
цинского страхования

Зачемнужнадиспансериза-
ция,чемонаполезнакаждому
человеку–ответынаэтиимно-
гиедругиевопросыдаетАО«СК
«Чувашия-Мед»–крупнейшая
страховаямедицинскаяоргани-
зацияЧувашскойРеспублики.

ФУНТ ПРОФИЛАКТИКИ СТО
ИТ ПУДА ЛЕЧЕНИЯ

ЕщевXIXвекевеликийрус-
скийхирургНиколайИванович
Пироговписал:«Фунтпрофилак-
тикистоитпудалечения».Спустя
века,профилактикаостаетсяпер-
вымшагомнапутикздоровью,
которыммы,людисовременные,
увы,пренебрегаем.Обэтомго-
воритстатистика,обэтомпишут
врачивмедицинскихбюллетенях,
новритмесовременнойжизни
мызачастуюненаходимвремени
нато,чтобыпозаботитьсяосебе.

Практикубесплатнойкомплекс-
нойпроверкисостоянияздоро-
вьявозродилогосударство.Со-
временнаямодельдиспансериза-
циивнедренаиработаетвРоссии
сянваря2013годаипредставля-
етсобойрегулярноепрофилак-
тическоеобследование,которое
бесплатномогутпройтивсеграж-
дане,застрахованныепообяза-
тельномумедицинскомустра-
хованию(имеющиеполисОМС).

Проводитсядиспансеризацияв
дваэтапа.Напервомэтапе(скри-
нинг)выявляютсяпризнакихро-
ническихнеинфекционныхзабо-
леванийифакторырискаихраз-
вития.Взависимостиотполучен-
ныхрезультатовврачможетна-
правитьваснавторойэтапдля

уточнениядиагноза.
Длякаждогоконкретногопа-

циентарегулярноепрохожде-
ниедиспансеризацииможетпо-
мочьопередитьболезньиизбе-
жатьсерьезныхпроблемсоздо-
ровьемвбудущем.

«ГОВОРЯЩИЕ» ЦИФРЫ
ПоданнымМинздраваЧува-

шии,толькозапрошлыйгодбла-
годарядиспансеризацииужите-
лейреспубликивпервыевыявле-
ноболее27тыс.случаевразлич-
ныхзаболеваний,изних:5,8тыс.
случаевзаболеванийсердечно-
сосудистойсистемы,вт.ч.у3,7
тыс.человекобнаруженаартери-
альнаягипертония,у583человек
–ишемическаяболезньсердца;у
2,1тыс.человекза2016годбы-
лидиагностированызаболевания
желудочно-кишечноготракта,у 
1075человек–заболеванияор-
гановдыхания.

Впервыевыявлено413случа-
евзлокачественныхновообразо-
ваний(рак).Приэтомэксперты
отмечают,чтозлокачественные
новообразованияврамкахдис-
пансеризациивыявляютсяпре-
имущественнонараннихстади-
ях,когдавысокавероятностьвы-
здоровления.

Пользасвоевременногопро-
хождениядиспансеризацииоче-
видна,ведьзаэтими,казалосьбы,
безликимицифрамистоятжизни
людей,ихфизическоеипсихоло-
гическоеблагополучие.

ЕСЛИ ВАШ ВОЗРАСТ  
ДЕЛИТСЯ НА 3

Диспансеризациявзрослогона-
селенияпроводится1разв3го-
да.Перваядиспансеризацияпро-
водитсягражданинув21год,по-
следующие–стрехлетниминтер-
валомнапротяжениивсейжиз-
ни.Годомпрохождениядиспан-
серизациисчитаетсякалендар-
ныйгод,вкоторомгражданин
достигаетсоответствующеговоз-
раста.Определитьэтотвозраст
можнопоодномупростомупра-
вилу–есливашвозрастделится
на«3»безостатка,товтекущем
годувыможетепройтидиспан-
серизацию.

Желающимпройтидиспан-
серизациюследуетобращаться
вБУ«Чебоксарскаярайонная
больница»поадресу:п.Кугеси,
ул.Школьная,д.13,2этаж,каб.№
62,телефондлясправок:(83540)
2-14-09;либоксвоемуучастко-
вомуврачу-терапевту.Необходи-
мымидокументамидляпрохож-
дениядиспансеризацииявляют-
сяпаспортиполисОМС.

Страховаякомпания«Чувашия-
Мед»настоятельнорекоменду-
етвсемзаранеепозаботитьсяо
собственномздоровьеипрой-
тидиспансеризациюбесплатно
пополисуобязательногомеди-
цинскогострахования.

Небудьтебеспечныпоотно-
шениюкздоровью–оновва-
шихруках!

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Узнатьбольшеодиспансеризациивыможетепотелефонубес-

платноговызовапоРоссии8 800 250 02 26(приемзвонков:с 8:00 
до 17:00)инаофициальномсайтеАО«СК«Чувашия-Мед»всети
Интернет:www.sbk21.ru.03
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    О ЧЕМ ПИШУТ      

За капремонт надо платить
В целях обеспечения соци
альной защиты собствен
ников помещений в много
квартирных домах (МКД) 
в Чувашской Республике 
принят Закон ЧР от 8 апре
ля 2016 года №14 «О соци
альной поддержке отдель
ных категорий граждан по 
уплате взноса на капиталь
ный ремонт общего иму
щества в многоквартир
ном доме».

Дляподдержанияуров-
няжизниграждан,достиг-
шихвозраста70,80лет,За-
кономпредусматривается
дополнительнаямерасо-
циальнойподдержкивви-
декомпенсациирасходов,
понесенныхиминаупла-
тувзносанакапитальный
ремонтобщегоимущества
вМКД.Гражданам,достиг-
шимвозраста70лет,ком-
пенсируется50%расходов

достигшим80лет–100%.
Вслучаеесливжиломпо-

мещениисовместнопро-
живаютдваиболееграж-
данина,размеркомпенса-
циирассчитываетсяисходя
изправакаждогоизнихна
указаннуюмерусоциальной
поддержкиисучетомдоли
каждоговправесобствен-
ностинажилоепомещение.

Компенсацияпредоставля-
етсянаодножилоепомеще-
ниепоместужительствапри
отсутствииунихзадолжен-
ностипооплатеЖКУ,втом
числепоуплатевзносана
капремонт,илипризаклю-
чениии(или)выполнении
гражданамисоглашенийпо
еепогашению.

Запредоставлениемком-
пенсациисобственникам
необходимообратитьсяв
отделысоцзащитынаселе-
нияпоместужительства.  

    ВОПРОС-ОТВЕТ   

Куда и как?
Расскажите, пожалуй
ста, о порядке рас
смотрения обраще

ний и приема граждан 
в органы прокуратуры.

 � И. ПАВЛОВ, Чебоксары

Александр 
РОМАНОВ,
старший
помощник
прокурора
Чебокарского
района:

–Ворганах
прокуратуры

рассматриваютсяобраще-
ния,содержащиесведения
онарушенияхзаконодатель-
ства,охраняемыхзаконом
прав,свободиинтересов
человекаигражданина,ин-
тересовобществаигосу-
дарства.

Онимогутбытьполуче-
нывписьменнойилиуст-
нойформеналичномприе-

ме,попочте,телеграфуит.д.
Крометого,впрокуратуре
города(района)установлен
ящик«Дляобращенийиза-
явлений»,вкоторыйможно
поместитьобращение.

Обращениямогутбытьпо-
данысамимгражданином,
правакоторогонарушены,
егопредставителем,атак-
жепредставителемобще-
ственнойорганизации,тру-
довогоколлектива,иколлек-
тивными.

Обращенияграждан,во-
еннослужащихичленових
семей,должностныхииных
лицразрешаютсявтечение
30днейсодняихрегистра-
цииворганахпрокуратуры
РФ,анетребующиедопол-
нительногоизученияипро-
верки–непозднее15дней.

Вслучаенесогласияспри-
нятымрешениемономожет
бытьобжаловановышесто-
ящемудолжностномули-
цуоргановпрокуратурыи
(или)всуд.  

?

01-28. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 89196550019.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Вы ра жаем ог ром ную бла го дар ность де пу та ту Гос
сове та Чу вашс кой Рес пуб ли ки АлександруМи
хайловичуАНДРЕЕВУ за убор ку ули цы Ме ха ни за
то ров от сне га. Боль шое Вам спа си бо, же лаем дол
гих лет жиз ни.

 �Жи те ли ра йо на «Сель хоз тех ни ка»  
п. Ку ге си Че бок сарс ко го ра йо на.

04-03.

ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ оцинкованный и 
с полимерным покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»
Производствонановомсовременномоборудовании
ИзготовлениепоразмерамЗаказчика,атакже:
� доборные элементы на заказ
� трубы профильные 
� крепеж в ассортименте
� евроштакетник  для забора цветной металлический
ЗАЯВКИПОЗВОНКУ.ОПЛАТАПРИДОСТАВКЕ.

89524659723; 89290427904; 
тел/факс: 8(83174) 2-86-05.

ЭЛ. ПОЧТА: ooo-tm1@mail.ru,  САЙТ: profil-tm.ru

 ДОСТАВКА

1000
рублей

03
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ООО «ТМ»
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Живи в своем доме

0166

Кăмăл
 САЛАМЛАТПĂР!

Тăванăрсене 
САЛАМЛАМА 

АН МАНĂР
салам – 500 тенкĕ
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Лю би мую же ну, до ро гую ма моч
ку, ми лую ба буш ку Антонину
ПавловнуПЕТУХОВУ сер деч
но позд рав ляем с юби леем, 4 ап
ре ля ей ис пол ни лось 60 лет! 
Же лаем креп ко го здо ровья, бод
рос ти, мно жест во сол неч ных дней, 
се мей но го бла го по лу чия, ус пе
хов в ра бо те и дол гих лет жиз ни!

 �С позд рав ле ния ми лю бя щий муж, до че-
ри и внуч ки.

03-32.

Пар хи кас си ялĕн че пу рă на кан 
ВасилисаВладимировна
ИВАНОВĂНА юби лей ячĕ пе са
лам лат пăр. Пур нăç ра те лей, юра
ту, вă рăм кун çул, ĕç ре çи тĕ нÿ сем 
сĕ нет пĕр.

 � Ю рат са: мă шă рĕ, ачи сем, ки-
нĕ, мă ну кĕ, тă ва нĕ сем.

03-88.

Мăн Ма мăш ялĕн че пу рă на
кан СветланаНиколаевна
ФИЛИППОВĂНА 55 çул тул
тар нă ят па ăш шăн са лам лат пăр. 
Хур çă ран та çи рĕп сыв лăх, ин çе 
çул пек вă рăм ĕмĕр, ту лăх пур нăç, 
те лей те ăнă çу су нат пăр. Пур нăç
ри каш ни утăм ыр лăх па, юра ту
па, çу тă ĕмĕт сем пе тул тăр. Яла

нах ха вас лă та ырă чу ну па çам рăк пул, чир чĕр 
мен не пĕл ме сĕр тă ван кил ăш ши не уп ра са ну
май çул пу рăн. Эсĕ пи рĕн шĕн ыл тăн кĕ мĕл тен 
те хак лă рах. Эпир са на хи сеп лет пĕр, юра тат пăр.
Шăм шак ра вăй хал вĕ ре тĕр,
Ă нă çу пĕр лех çу ре тĕр,
Пу рăн эс çĕр çул та ран
Э пир ырă сун нă ран.

 �Мă шă рĕ, ывă лĕ пе хĕ рĕ, тă ва нĕ сем, пус- кил сем. 
04-07.

валюта 
курсĕ

 Апрель      Тунтикун........  +8°
 Апрель        Ытларикун ........ +11°
 Апрель       Юнкун ............. +10°
 Апрель        Кĕçнерникун..... +10°

10
11
12
13

$ 56,44
€ 60,08

Шăматкун

Эрнекун

Вырсарникун

...Апрель, 7

...Апрель, 8

...Апрель, 9

    +7°              +2°

    +9 °              +4°

    +7 °              +4°

07.04.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх

Ис то ри е эпир çы рат пăр
Кӑҫал пирӗн тӑ ван ра йонӑмӑр 90 ҫул тул та
рать. Ҫакӑ пирӗншӗн, кун та пурӑ на кан, кун
та ӗҫ ле кен ҫын семшӗн паллӑ пулӑм, мӗншӗн 
те сен унӑн ис то ри не шӑ пах эпир ҫы ратпӑр та. 

Сумлӑюбилеехатӗрленнӗмайрайонтатӗрлӗ
мероприятииртет.Эпир,культураӗҫченӗ-
сем,ҫакӗҫрехамӑртӳпенехыватпӑр.Вырӑн-
типултарулӑхушкӑнӗсенрепертуарнетӑван
тавралӑх,ӗҫҫыннинӳсӗмӗҫинченҫырнӑюр-
ра-ташшакӗртетпӗр,культураҫуртӗнчеир-
текенкашнимероприятиехрайонюбилейӗ-
петатаунӑнҫитӗнӗвӗсемпеҫыхӑнтаратпӑр.

КанмалликунсенчеКӑшавӑшрикультура
ҫурчӗҫумӗнчи«Алтӑрҫӑлтӑр»эстрадатата
«Шурӑмпуҫ»фольклорушкӑнӗсемКивпулӑх
ялневаскарӗҫ.Кӑшавӑшсемпрограммӑнатӑ-
ванлӑх,ялпурнӑҫĕ,çамрӑксенюратӑвеҫин-
ченхывнӑхайлавсенченйӗркеленӗ.Çамрӑк-
сенхастарлӑхнепалӑртаканташӑсемкура-
канкӑмӑлнекайрӗҫ:пурномеретевӗсем
тӑвӑллӑналӑҫупсайышӑнчӗҫ.

Районтикультуравучахӗсемпӗр-пӗрин
патнеконцертсемпетӑтӑшахтухсаҫӳрени
ӗҫтешсенпултарулӑхӗпепаллашсалайӑх-
хинеилме,вӗренмепулӑшать,кунпапӗрлех
районтикультураҫурчӗсенӗҫ-хӗлнеҫӳллӗ-
рехшаяҫӗклет. 

 РЕГИНА ЧЕРНОВА, КĂШАВĂШ

     КОН КУРС      
Каш нин пур нă çĕн че çемье пĕл те рĕш лĕ вы рăн йы шă нать. Çемье  чи çы вăх çын

сенчен тăрать. Вĕ сем çи рĕп те чи та са юра ту па çы хăн нă, пĕр пĕ рин чен тĕс лĕх ил
се пур нăç çу лĕ пе пĕр та кăн ма сăр утаç çĕ, пĕр пĕ рин шĕн тă рă шаç çĕ, пĕр пĕр не хÿ
тĕ леç çĕ. Çемье явап лăх тур тăм не çи рĕп ле тет. Этем çемье ре кă на те лей лĕ, пĕч чен 
вăл çак ту йă ма ни хă çан та пĕ лей мĕ.  

А мă шĕ пе аш шĕн çул та лă кĕн че хă вăр çемйĕ рĕн сăн ÿкер чĕк не ха çат ст ра ни ци сен
че ку рас ки лети? Тăх тама сăр ăна «Тă ван Ен» ха çа та çы ру па е tavanen21@yandex.
ru элект рон лă поч тă па яр са  па рăр. Ун пирки кĕскен çырса кăтартма ан манăр. 

      РАЙОН ЮБИЛЕЙĔ УМĔН      

   КУЛЬ ТУ РА ХЫ ПА РĔ    

МУ ЗЫ КĂ РА –  
2 ĂРУ КА ЛА ÇĂ ВĔ

Пĕтĕмпехпĕлмеюрата-
каншкулачисемпеçамрăк-
сенкурмаллахçакмузыка
спектакльне–ДмитрийМа-
ликовюрăçăн«Перевернуть
игру!»хăйнеевĕрлĕпроект-
не.Шупашкартавăлпĕрре-
мĕшхутОперăпабалеттеат-
рĕнчемайăн18-мĕшĕнчеир-
тĕ.Сехетçурăпыраканспек-
такльтемузыкăнпĕтĕмис-
торийĕсăнланĕ,Моцартăн,
Бахăн,Бетховенăнтатаытти
паллăкомпозиторсенкĕвви-
семянăрĕç.

Сюжетйĕрĕнче–2ăрăвăн
калаçăвĕ,ĕмĕрсенхушшин-
чеçивĕчлĕхнеçухатманаш-
шĕ-амăшĕпеача-пăчахутшă-
нăвĕпехирĕçтăрăвĕ.Килĕ-
шĕветупмашăпаххăйсенис-
торийĕпесценаçинетухакан
чаплăмузыкантсемпекомпо-
зитор-классиксемпулăшĕç
те.Историнтĕрлĕтапхăрĕ,
çынсенхарактерĕсем,му-
зыкаюхăмĕсемвырăнтупĕç
Мускавритеатрсенчичаплă
актерĕсемхутшăнаканспек-
такльте.«Купроектăн3тĕп
тĕллев–çамрăксенеклас-
сикăлламузыкапроизведе-
нийĕсемпекăсăклантарасси,
çамрăкăрăваклассикăлла
музыкапроизведенийĕсене
туймахăнăхтарасси»,–па-
лăртнăДмитрийМаликов.

      ХĂНАРА      

Ватăсемпесусăрсемсен-
керэкранçинекăнапăхса
лармаççĕ,алăĕçĕтăваççĕ,
хаçат-журналшĕкĕлчеççĕ.
Вĕсемшĕнчиçывăххи–«Тă-
ванЕн»хаçат,вĕсемăначă-
тăмсăркĕтнинепĕлтереççĕ.
Пичеткăларăмăнстраници-
сенчепаллакансенекурсан

савăнаççĕ,тăвантăрăхне,çу-
ралсаÿснĕкилне,хурăнта-
шĕсенеасаилеççĕ.Район
хаçачĕвырăнтихыпарсене
пĕлтерсетăнипекилĕшетва-
тăсене.Хăйсенкăмăлнекая-
канстатьясеневуласатухсан
хаçатăнкашниномернепĕр
çĕреçĕлесепыраççĕ.

Ваттисенçуртĕнчепурăна-
канНинаЕгоровнаЕрмекее-
вахаçатапурнетеилтмелле
васкамасăрвуласапарать.90
çулаçывхараканкинемей-
семвараăнатимлĕнитле-
селараççĕ,хыпарсенесÿт-
сеяваççĕ,статьягеройĕсене
хурланаççĕ,савăнаççĕ.«Ха-
çатстраницисенчепалла-
кансенекурсантăваняла,
тăванкилекайсакилнĕнех
туйăнать»,–тет2-мĕшушкăн
инваличĕРозаАлексеева.

Районхаçачĕнкашнино-
мернечăтăмсăррăнкĕтеç-
çĕватăсем.

 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА

Пĕр çемье ри пек  
Шорк ка ри ват ти сен çур тĕн че паян хи кун 13 çын 
пĕр çемье ри пек пу рă нать. Вĕ сем кун та хăй се не 
кил ти пек туйч чăр, сыв лăх енĕпе ан хав шач чăр, 
пур нăç па пĕр тан пыч чăр те се со циал лă ĕç чен сем 
тă рă шу лăх кă тар таç çĕ. 

   СЫ ВĂ ПУР НĂÇ 

МАТ ТУР ВЕ ТЕ РАН СЕМ
МускавриЦСКАманежĕн-

чеиртнĕçăмăлатлетикăн
хĕллехичемпионатнетĕр-
лĕрегионри500яхăнве-
теранхутшăннă.ЧăвашЕн
чыснеопытлă5спортсмен
хÿтĕленĕ,5ылтăнтата3кĕ-
мĕлмедальçĕнсеилнĕ.Вĕ-
сенхушшинчеАлькешрепу-
рăнаканРозаАлексеевата
пулнă.Вăл1500тата3000
метрлăдистанцисенчечуп-
сачилайăхвăхăткăтартнă,
икĕылтăнмедалетивĕçнĕ.
Ентешйĕтретĕксетепалăр-
нă,пьедесталăн2-мĕшкарт-
лашкиçинехăпарнă.

СпортветеранĕПетрФе-
доровхăйĕнçулÿсĕмĕнче
çакдистанциехчупсаикĕ
хут«кĕмĕллĕ»пулнă.Хĕр-
лĕçыртиАлександрОреш-
никовăмăртура50çултан
аслăраххисенхушшинче
утассипефиниша5-мĕш
çитнĕ.   

      ПУЛ ТА РУ ЛĂХ 

Шăн кас ри «Шур 
акăш» хо ра 
12 çын çÿ рет. 
Пул та ру лăх 
кол лек тив не 

2013 çул та Люд ми ла Ва
силье ва бая нист йĕр ке ле нĕ. 
Паян ва ра ăна Юрий Сер
геев ерт се пы рать. Ун та çÿ
ре кен сен йы шĕн че çам рăк
сем са хал мар. Акă, Оль га 
Ми хай ло ва 30 çул тан кă
на ирт нĕ ха. Чи ас ли ва ра 
– 70 çу ла çыв ха ра кан Еле
на Мит ря ко ва. Вăл хо ра 
чи мал тан çÿ ре ме пуç ла
ни сен чен пĕ ри. Хĕ ра рăм
сем ре пе ти ци се не каç кÿ

лĕм выльăх чĕр лĕ хе хуп
сан, кил ти ĕç се не пĕ тер
сен пу хă наç çĕ. Люд ми ла 
Матвее ва, Ро за Ро ма но
ва, Али на Сур ки на, Мар
га ри та Ан то но ва, Ру фи на 
Бо ро до ва, Еле на Ни ко лае
ва, Га ли на Его ро ва, Оль
га Ми хай ло ва, Еле на Мит
ря ко ва, Ираи да Ива но ва, 
Мар га ри та Ильи на, На
деж да Ефи мо ва – пĕ рин
чен теп ри мат тур. Юрий 
Сер геев эр не ре те ми çе хут 
Шу паш кар тан ре пе ти ци
се не çÿ рет.   

Хор пи лĕк тĕр лĕ тум па 
сце на çи не ту хать. Кун та 

чă ваш тĕр рил лĕ юб кă па çÿ
хе коф та, Çĕн те рÿ ку нĕн че 
тух са юр ла ма çĕленĕ вы рăс 
кос тю мĕ, сур пан лă, хуш
пул лă чă ваш çи пу çĕ пур. 
Кун сăр пуç не ĕлĕк хи мăн 
асан не сен сăх ма нĕ сем те, 
вĕ се не хăш пĕр çĕрт е кĕ ве 
те çи ме пуç ла нă ĕн тĕ, уп ра
наç çĕ. Ре пер туа рта – вы рăс, 
ĕлĕк хи чă ваш ха лăх юр ри
сем. Вĕ сем пе ар тист сем рес
пуб ли ка, ра йон фес ти ва лĕ
сен че ха лă ха са вăн та раç çĕ. 
Çи тес вă хăт ра «Те лею рă» 
кăларăма хутшăнас кă мăл 
та пур вĕ сен.  

  АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА 

Шăн кас «Шу рă акă шĕ сем» 
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   КУЛТАРАÇÇĔ 

сăн ÿкерчĕк – 100 тенкĕ

–Походакайсанэпĕ20кг
таранçÿхелетĕп.
–Чăнах-и?
–Анчахканнăхыççăнкал-
лех20килограмлăкутамк-
каçакатăп...

УСĂЛЛĂКАНАШСЕМ

 Пулласĕтрееçăрачейре
çурсехеттытсанвăлçем-
çететутлăпиçет.

 Çатмаритипçуçинекăш-
тахтăварсапсанпулăçы-
пăçмасть.

 Шăннăпуллахăвăртрах
ирĕлтерестесентăвархуш-
нăсивĕшываярсаларт-
малла(1литршыва1чей
кашăкĕтăвар).

 Пулăшÿрпиневĕремекĕ-
нĕхыççăнкăнатăвархуш-
малла.

Каччăхĕре:
–Кинорапултăмăр.Пар-
кратауçăлсаçÿрерĕмĕр…
Дискотекăрататашларăмăр.
Хальăçтакаятпăр?
–ЗАГСа.

–Ĕнерарăмпатеатртапултăмăр.
–Мĕнлевара?
–Пирĕнхоккеистсемçĕнтерчĕç.
–Антĕлĕнтер,театрта-и?
–Театрбуфетĕнчетелевизор
пур.


