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ПОЧТА УЙРĂМĔСЕНЧЕ

ИШЛЕЙ РАЙПОВĔН ЛАВККИСЕНЧЕ

ЭЛЕКТРОНЛĂ ÇЫРĂНТАРУ

«ЧĂВАШПИЧЕТ» КИОСКĔСЕНЧЕ

«Тă ван Ен» ха çат пĕ тĕм ĕçе ан сат лат ать. Ăна кă çал хи 2- мĕш çур çул-
тан ил се тă ма çы рăн та – БЕН ЗО ÇА ВА вы ля са ил! Ло те рея вы ля-

вĕн че çа вăн пе кех икĕ те çет ке ыт ла пар не: ку лер, са вăт- са па, спорт 
инвен та рĕ,  та вар е пу лă шу сер ти фи ка чĕ сем ! Эсир пи ре кви тан ци, 

эпир си ре  – пар не! Ка ма ăнас си не июль уйă хĕн че ло те рея тат са па рĕ!

Ми хаил ИГ НАТЬЕВ, ЧăвашЕнПуçлăхĕ:

–Çамрăксенехăйсенетупма,
ĕçлеметатакарьерăраÿсмеус-

ловисемтусапарассиЧăвашЕнПра-
вительствишĕняланахмалтивырăн-
тапулнă.Пирĕншĕнаслăшкулсемпе
ĕçпетивĕçтерекенсен–республикă-
рипромышленноçпредприятийĕ-
сен,производствоорганизацийĕсен
–хутшăнăвĕсемпысăкпĕлтерĕшлĕ,
эпиркадрсенехатĕрлемепурусло-
виетейĕркелетпĕр.Пирепурсфе-
рăратаквалификациллĕспе-
циалистсемкирлĕ.

Руфина БОРОДОВА, 
Шăнкас

Хăт лăх, тир пей лĕх  
пĕл те рĕш лĕ
Пĕр ле хи ин фор ма ци ку

нĕн че 5 уш кăн ĕç ле рĕ. Чă ваш 
Ен ст рои тельст во ми нист
рĕн çу мĕ В ла ди мир Мак си
мов, 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, 

Кă ша вăш ял тă рăх пуç лă хĕ 
Сер гей Муль дия ров  чи мал
та нах Кăр мăш ри куль ту ра 
çур тĕн че ха лăх па тĕл пул чĕç. 

В ла ди мир Мак си мов граж
дан се не ава рил лĕ çурт йĕр
тен ку çа рас ый ту çин че тĕп
лĕ ча рăн са тă чĕ. Шу паш
кар ра йо нĕн че прог рам мăн 

4 мĕш тап хă рĕн че 51 çын
на 17 пу рăн мал ли вы рăн па 
– кă на вал ли 310 тă ват кал 
метр кир лĕ – ти вĕç тер мел
ле. Çа кăн пек çурт Кÿ кеç по
се ло кĕн чи «Гео ло ги чес кая» 
урам ра çĕк ле нет. 

Сер гей Муль дия ров эко
ло ги уйăх лă хĕн че тав ра ри 
тер ри то ри се не тир пейилем 
кĕр тес тĕл лев пе чă рăш та та 
тĕм ху на вĕ сем, че чек кал чи
сем туян ма па лăрт ни пир
ки пĕл тер чĕ. Мă нал са лин
че та та Кăр мăш ялĕн че че
чек йă ра нĕ сем йĕр ке лес си, 
Çи мĕк тĕл не ма сар се не та
са тас си – ума ларт нă тĕл
лев сен чен йы шĕн чех. 2017 
çул хи план ра – икĕ ача пă

ча пло щад ки туя нас си, вĕ
се не ăç та выр наç та рас са ял 
тă рă хĕн че ир те кен «Чи та са 
та хăт лă ял» кон курс тат са 
па рĕ. Çак тĕл лев пе вы рăн
ти бюд жет ра 100 пин тен кĕ 
пăх са ху нă. «Пур не те суб
бот ник се не хут шăн ма йых
рав лат пăр. Эпир 30 тă ват кал 
метр кая ша выр наç тар ма тÿ
лев сĕр та лон се не ти вĕç рĕ
мĕр, ыт ти çÿп çа па кон тей
нер сем тул са пы нă май ил
се ту хă пăр, пĕр кон тей нер
шăн 550 тен кĕ тÿ ле ме ти вĕ.  
Вă рăм ту ялĕн че 2 кон тей нер 
пло щад ки выр наç тар мал ла, 
энер гие пе ре кет ле кен лам
пă сем лар тас си 
те пĕл те рĕш лĕ. 

Мăналсем –  клубшăн, 
атайкассисем – ача сачĕшĕн
Юн кун пĕ тĕм рес пуб ли кă ри пе кех, Шу паш кар ра йо-
нĕн че те Пĕр ле хи ин фор ма ци ку нĕ ирт рĕ. Рес пуб ли-
кă ри Ми нистр сен ка би не чĕн 2016 çул хи ĕç не пĕ тĕм-
лет ни, 2017 çул ти 1- мĕш квар тал та Раç çей Пре зи ден-
чĕн « май ри указĕ се не» пур нă çа кĕрт ни, çур аки ĕçĕ-
се не ирт те рес си, эко ло ги суб бот ни кĕ сем пе Йы вăç ку-
нĕн çур кун не хи тап хăр не йĕр ке лес си, ял- са ла се не, 
çул хĕр ри сен чи тер ри то ри се не, ма сар се не та сат са 
тир пей лес си – ин фор ма ци ку нĕн тĕп те ми сем пул чĕç. 

ЧР Пуçлăхĕ Ми хаил Иг натьев «РОС-
СЕТИ» ПАО ге не раль нăй ди рек то рĕн 
пĕр ре мĕш çу мĕ пе, прав ле ни чле-
нĕ пе Ро ман Берд ни ков па тĕл пул са 
тĕн че  элект ро ты тăмĕ енĕ пе çы хă-
ну се не ата лан та рас си не сӳт се яв нă. 
ПаллăпулăмаМинистрсенКабинечĕн
Председателĕнçумĕ–экономиками-
нистрĕВладимирАврелькинхутшăн-
нă.МихаилИгнатьевпĕтĕмперегион-
таэлектротехникаенĕпе40предприя-
тиĕçленинепĕлтернĕ. 

«ЧăвашРеспубликинэлектротехника
енĕпеĕçлекенпредприятийĕсемРаç-
çейĕнпысăкинфратытăмпроекчĕсене
хастархутшăнаççĕ.Предприятитава-
рĕсемимпортакулленехулăштараç-
çĕ,пахалăхнеилеспулсан пирĕнтă-
рăхракалăпланаканхатĕрсемтатата
лайăхрахпулниникамшăнта
вăрттăнлăхмар»,–тенĕМи-
хаилИгнатьев.Тĕлпулувă-
хăтĕнчеертӳçĕсем«РОССЕ-
ТИ»ПАОхăш-пĕруйрăмый-
тусенетатсапамаЧăвашЕн-
рипредприятисенчиспециа-
листсенеявăçтарассипирки
калаçсататăлнă.

2 -мĕш
стр.

(Кÿкеçри,Шупашкартиофиссенче,Çĕнĕ
Тутаркассинчибиблиотекăра)
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7 Лотерея!

Ĕ нер Чă ваш Ен Пуç лă хĕ Ми хаил Иг-
натьев РФ Пат ша лăх Ка на шĕн кон-
суль та тив лă ко мис си йĕн ĕç лĕ уш-
кă нĕн «Халь хи вă хăт ри ре гион-
сен чи про мыш лен ноç по ли ти ки – 
Раççей субъек чĕ сен кон ку рен ци 
пул та ру лăх не та та инвес ти ци илĕр-
тÿ лĕх не ÿс те ре кен фак тор»  те мă па 
ирт нĕ ла рăв не хут шăн нă. 

Пĕр-пĕриншухăшĕпепаллашнăху-
шăраМихаилИгнатьевЧăвашРеспуб-
ликинчеăнăçлăĕçлĕклиматйĕркелес-
синетĕпехунинепалăртнă.Инвестици
климачĕнНацирейтингĕнчеЧăвашЕн
2-мĕшçулчилайăхвунăрегионшу-
тĕнче.Регионэкономикинникĕсĕнче
–промышленность.Унăнтÿпирегио-
нăнпĕтĕмпродукцивиçин30%йышă-
нать.Çактытăмпроизводствининдек-
сĕ2016çулта107,6%танлашнă.  Ми-
хаилВасильевичтĕлпулураçавăнпе-
кехчĕртавармарэкспортлайăхкăтар-
тусемкÿнинетеасăннă.Республикăн
тулашсуту-илÿçаврăнăшĕпĕлтĕрхи-
петанлаштарсан3,6%ÿснитеçакнах
çирĕплетет.  
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Атайкасси шкулĕнчи 
экологи урокĕнче
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РАЙОНТА

     КА ЛЕН ДАРЬ ТИ КУН      

Пĕрĕмĕрлĕисториллĕха-
çатредакцийĕнчевăйхура-
кансенеçаврадатăпаЧРПуç-
лăхĕМихаилИгнатьев,ми-
нистрсемпедепутатсемса-
ламланă,вулакансенйышне
ÿстерсепымасуннă.

ЧРинформациполитикипе
массăллăкоммуникацихатĕ-
рĕсенминистрĕАлександр

Ивановредакциĕçченĕсене
малашнетеçитĕнÿсемтума
сунсахаçат100çултултарни
республикăшăнпĕлтерĕшлĕ
пулăмпулнине,кăларăмст-
раницисенчереспубликале-
топиçĕçырăннине,пирĕнен-
тешсентĕрлĕăрăвĕнистори-
йĕ,пурнăçĕпешăписăнланни-
непалăртнă.Калемăстисене

датăпаЧРПатшалăхКанашĕн
ПредседателĕВалерийФили-
монов,ЖурналистсенСоюзĕн
председателĕВалерийКомис-
саровтасаламланă.

Хăйĕнпĕрĕмĕрхикун-çул-
непичеткăларăмĕçĕнелсе–
хăйнеевĕрлĕформатпа–кĕт-
сеилнĕ.Пĕлтерĕшлĕпулă-
махалалласаЧăвашЕнПуç-

лăхĕхаçатăнюбилейлăкă-
ларăмĕнчехăйĕнавтограф-
нехăварнă.Ăнапичеткăла-
рăмĕнтĕпредакторĕВлади-
мирВасильевТăванçĕршы-
вăнАслăвăрçинехутшăннă,
чĕрĕкĕмĕрытларедакцин-
чевăйхунăПетрГурьевич
Кольцовапарнеленĕ.

Ĕмĕрлĕх хаçат
Пĕр ĕмĕр – «Советс кая Чу ва шия» ха-
çат тух ма пуç ла нă ран па шăп та лăп 
çа кăн чух лĕ вă хăт ирт се кай рĕ. Çак 

çав ра да тă на ха лал ла са ап ре лĕн 14- мĕ шĕн че К.В. Ива нов ячĕл-
лĕ Чă ваш пат ша лăх дра ма теат рĕн че ирт нĕ уяв рес пуб ли кăн 
тĕр лĕ кĕ те сĕн чи пи чет кă ла рă мĕ сен ве те ра нĕ се не, ка лем ăс-
ти се не – çав шут ра жур на лист про фес си йĕн че пĕр ре мĕш утăм 
тă ва кан се не те, пресс-с лужбă сен спе циа лис чĕ се не, ха çа та кă-
мăл ла са ву ла кан се не те – пĕр çĕ ре пĕ тĕç тер чĕ. 
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Вырӑн ти хӑй тытӑмлӑх  
ор ганӗ сен хи сеплӗ ӗҫ ченӗ сем  
та та  му ни ци па ли тет служ бин  

ве те ранӗ сем! 
Уявячӗпечун-чӗреренсаламланине

йышӑнсамӑр!
Эсирхалӑхаҫывӑхрахтӑраканвлаҫ

сыпӑкӗшутланатӑр.Ҫынсемпурнӑҫра
хӑйсенемӗнлерехтуясси,территорисен
инфратытӑмĕпеэкономикинеаталан-
тарасси,тирпей-илемкӗртесыйтӑвӗсе-
нетатсапарасси,пурӑнмахӑтлӑмайсе-
немалаллалайӑхлатассиытларахчух-
нешӑпахсирӗнӗҫтухӑҫлӑхӗнченкилет.

Пӗрлехивӑйпаэпирхамӑрӑнхула-
семперайонсенетатататирпейлӗрех,
илӗртӳллӗрехтуматӑрӑшатпӑр.Куенӗпе
федераци,республикататамуниципали-
тетпрограммисемпысӑквитӗмкӳреҫҫӗ.
Республикӑраачасачӗсемпешкулсем,
фельдшерпаакушерпункчӗсем,ялсен-
чеклубсемтӑвастатаюсасаҫӗнетесӗҫ
лайӑхпырать,юрӑхсӑратухнӑҫурт-йӗр
фондӗнченҫынсенеурӑхвырӑнапурӑнма
куҫарассипе,нумайхваттерлӗҫуртсене
тӗпренюсассипеҫыхӑннӑпрограммӑсем,
экологипроекчӗсемйӗркеллӗнпурнӑҫ-
ланаҫҫӗ,картишсенетирпей-илемкӗр-
тес,ҫул-йӗретатапырсакӗмеллиҫулсе-
неюсасӗҫсемтеаванпыраҫҫӗ.

Ҫавырӑпулӑмсенепулаюлашкипилӗк
ҫултапурнӑҫтӑршшӗвиҫӗҫулҫурӑнаҫи-
типысӑкланчӗ.Нумайачаллӑҫемьесен
шучӗ,2012ҫулхипетанлаштарсан,чӗрӗ-
кеяхӑнӳсрӗ–2017ҫулпуҫламӑшӗтӗлне
11,5пинеҫитрӗ.ЧӑвашЕнРаҫҫейФеде-
рацийӗнинвестициилӗртӳлӗхӗпетата
экологинлайӑхлару-тӑрӑвӗпепалӑрса
тӑракансубъекчӗсеншутнекӗчӗ.

Пирӗнтатанумайӗҫтумалла.Сире
чун-чĕреренҫирӗпсывлӑх,ырлӑх,пӗтӗм
ырӑпуҫарурататамуниципалитетсенче
пурӑнакансенпултаруллӑшухӑшӗсене
пурнӑҫакӗртесӗҫреҫитӗнӳсемсунатӑп!

 М. ИГ НАТЬЕВ, 
ЧӑвашРеспубликинПуҫлӑхӗ

«Ре гион ри транс
порт ми нис терст ви

не Вă рăм ту ялĕн чи Советс ки 
ура мĕн че 850 метр тăрш шĕ 
çу ла сар мал ли проект вал ли 
заяв ка тă рат нă, вăл экс пер
ти за ви тĕр тух сан ук çа тен
кĕ уйă рас ый тă ва тат са па
рă пăр. Ми шер те ван нă кир
пĕч рен çул сар ма тă рă шă пăр, 
ук çа тен кĕн пĕр пай не ха лăх 
пу хĕ, тех ни кă па та та кир пĕч 
ван чă кĕ пе ти вĕç те рес си не 
вы рăн ти ад ми нист ра ци хă
йĕн çи не илет», – пĕл тер чĕ 
ял тă рăх пуç лă хĕ.

Уй- хир те ĕç хĕ рÿ
В ла ди мир Ди мит риев уй 

хир ти ĕç сем пе те пал лаш ма 
ĕл кĕр чĕ.  «П ри волжс кое» АО 
ĕç че нĕ сем ну май çул ÿсе кен 
ку рăк се не апат лан та рас си пе 
тим лет чĕç.  «Çан та лăк ана
сем çин че лак са лар ма сăр 
ĕç ле ме май па рать», – те рĕ 
В ла ди мир Ка ли шов. Ни ко
лай Бо ри сов аг ро ном 100 т 
вăр лăх им çам ла ни не, 240 га 
ну май çул ÿсе кен ку рăк се не, 
40 га – сÿ ре ле ни не пĕл тер
чĕ.  Кĕр хи куль ту рă се не 40 
га çин че апат лан тар нă.

В ла ди мир Ди мит риев ра
йон та чи мал та нах «Ат ла шевс
кий» СХК ĕç че нĕ сем уй хи ре 
тух ни не па лăрт рĕ. Вĕ сем 367 
га ну май çул ÿсе кен ку рăк се
не апат лан тар нă, 228 га лап
тă ка сÿ ре ле нĕ. «Оль деевс кая» 
аг ро фир ма ЗАО ра та ĕç сем 
кал кал пы раç çĕ – ну май çул 
ÿсе кен ку рăк се не 379 га çин
че апат лан тар нă, 49 га – сÿ
ре ле нĕ. Ра йон ти 3 ял ху çа лăх 
предп рия ти йĕн че вăр лă ха им 
çам лас ĕçе ты тăн нă. Паян хи 
ку на 959 га ну май çул ÿсе
кен ку рăк се не, 125 га кĕр хи 
куль ту рă се не апат лан тар нă, 
285 га ну май çул ÿсе кен ку
рăк се не сÿ ре ле нĕ, 191 т вăр
лă ха им çам ла нă.

Çыру хыççăн çыру
Пĕр ле хи ин фор ма ци ку

нĕн че уш кăн Мă нал шку

лĕн че вĕ рен те кен сем пе те 
тĕл пул чĕ. Кун та шку ла ав то
бус уйă рас ый тă ва айк кин че 
хă ва рай ма рĕç: спорт ăмăр тă
вĕ се не, пул та ру лăх кон кур
сĕ се не ле кес те сен об щест
во транс пор чĕ пе усă кур ма 
тивет. Ку ва ра пур чух не те 
мел лĕ мар. Вĕ рен тÿ заве де
ни йĕ шĕн çи вĕч ый тă ва тат
са па рас ша нăç па тĕр лĕ ве
домст вă на çы ру хыç çăн çы
ру ăса таç çĕ – халь лĕ хе ни
мех те уçăм лан ман ха. В ла
ди мир Ди мит риев  ăна çул 
йĕр хă руш сăр лă хĕн йĕр ки не 
пă хăн ма сăр тат са па ма май 
çук ки не пĕл тер чĕ. Пе да гог
сем Ми шер ялĕн чи çу ла йĕр
ке лес си пир ки те пĕ лес шĕн 
пул чĕç. Сер гей Муль дия ров 
ка ла нă тă рăх, çак ĕç се не кă
çал Ко тяк та та Со пак кас
си ялĕ сен че ту са ирт тер ме 
па лăрт нă. 2016 çул та ял тă
рă хĕн че пĕ тĕ мĕш ле 1,2 км 
тăрш шĕ çул сар нă, кă çал та 
ĕç сен ка лă пă шĕ çа вăн пек ре х. 
«Пĕр предп рия ти пе кир пĕч 
ван чă кĕ сем пе ти вĕç те рес си 
пир ки ки лĕ шÿ ту рă мăр. Çул
сем çав те ри на чар вы рăн та 
кир пĕч са рă пăр. Çа кăн пек 
ĕç се не пĕл тĕр Мă нал са лин
чи «Но вая» урам ра ту са ирт
тер тĕ мĕр. Ярăс кас си ялĕн
че 800 метр тăрш шĕ çу ла 
вак чул сар тă мăр, Кăр мăш
ра кар тиш се не хăт лă лат рă
мăр», – ка ла са па чĕ Сер гей 
Ива но вич. 

А мă шĕ сем ну май ачал лă 
çемье се не çĕр лап тă кĕ сем пе 
ти вĕç те рес ый тă ва хус кат рĕç. 
Ял тă рăх пуç лă хĕ паян хи ку
на 31 çемье че рет ре тă ни не, 
çĕр лап тă кĕ сен чен чы ла йă шĕ 
фе де ра ци хар пăр лă хĕн че пул
ни не пĕл тер чĕ. Пĕр ле хи ин
фор ма ци ку нĕн чи те мă се не 
сÿт се яв нă хыç çăн В ла ди мир 
Ди мит риев Мă нал шку лĕн чи 
спорт зал не çул тыт рĕ, кун та 
юсав ĕçĕ сем кир ли не кур са 
ĕнен чĕ – йĕпе йĕрриллĕ сте
на сем ăш ша тыт маç çĕ, плас
тик чÿ ре че те си вĕ рен хÿ тĕ
лей мест. Вăл пулас куль ту

ра ву ча хĕн вы рă нĕ пе те пал
лаш рĕ.  150 çын выр наç ма
лăх клуб проект не рес пуб ли
ка прог рам ми не кĕрт ме ап
ре лĕн 28 мĕ шĕч чен куль ту ра 
ми нис терст ви не çи тер мел ле.  

Тĕл лев – çĕр лап тă кĕ се-
не çав рă нă ша кĕр тес си
ЧР транс порт па çул йĕр 

ми нист рĕн çу мĕ Алек сей Тро
фи мов, ра йад ми нист ра ци 
пуç лă хĕн çу мĕ – ял ху çа лăх 
та та эко ло ги па йĕн пуç лă хĕ 
Сер гей Ва нюш кин та та Атай
кас си ял тă рăх пуç лă хĕ Юрий 
Баш ки ров тĕл пу лă ва  Атай
кас си клу бĕн че ирт тер чĕç. 

Сер гей Ва нюш кин ра йон
ти ял ху çа лăх ата ла нă вĕ çин
чен ка ла са па чĕ, паян хи ку
на уй хирте пы ра кан ĕç сем
пе пал лаш тар чĕ. «Ра йон
ти ху çа лăх сен че вăр лă хăн 
92 про цен чĕ – кон ди цил лĕ, 
ори ги нал лă та та элит лă вăр
лăх тÿ пи – 28 про цент. Ху
çа лăх сем тех ни кă на çĕ нет се 
пы рас ĕçе тим лĕх уйă раç çĕ. 
Ан чах та пур ху çа лăх пир ки 
çак на ка лай мăн – 175 тех ни
кă ран 100 кă на тĕ рĕс лев ви
тĕр ăнăç лă тух нă», – пĕл тер
чĕ вăл. Усă кур ман çĕр лап тă
кĕ се не çав рă нă ша кĕр тес си, 
çĕр се не инвен та ри за ци лес си 
– çак ый ту сем çин че тĕп лĕн 
ча рăн са тă чĕ – ЧР Пуç лă хĕ 
Ми хаил Иг натьев çĕр лап тă
кĕ се не май пур та ран ыт ла
рах çав рă нă ша кĕрт ме тĕл
лев ларт нă. Ка мăн ял ху çа
лăх пĕл те рĕш лĕ çĕр лап тă кĕ
сем пур – вĕ сем çин че ĕç ле
мел ле е арен дă на па мал ла», 
– пĕл тер чĕ хă йĕн шу хăш не 
ял ху çа лăх та та эко ло ги па
йĕн пуç лă хĕ. Ха лăх ран та та 
ху çа лăх сен чен пуç та ра кан 
сĕт ха кĕ, аш ка кай произ
водст ви, хăй сен ĕç не ча кар
нă чăх чĕп фаб ри ки сем çĕ
нĕ вăй па ĕç ле ме ты тăн ни – 
ял ху çа лăх не пыр са тиве кен 
ый ту сем ху рав сăр юл ма рĕç. 
Вăл  эко ло ги суб бот ни кĕ се
не, ма ку ла ту ра пуç та рас си

пе старт иле кен ак цие та та 
май уйă хĕн мал тан хи ку нĕ
сен че ир те кен ме роп рия ти
се не хут шăн ма чĕн се ка ла рĕ. 

Пу шар хă руш сăр лă хĕн 
ый тă вĕ се не сÿт се яв нă май 
транс порт ми нист рĕн çу мĕ 
Алек сей Вя чес ла во вич çурт 
йĕ ре ст рах лас ый тă ва шу та 
ил ме сĕн чĕ.  

Раç çей ре эко ло ги çул та лă
кĕ пы рать. Çав на май тав ра
лă ха тир пейи лем кĕр тес, ял 
тер ри то ри йĕ се не хăт лă рах 
тă вас ый ту уй рă мах пĕл те
рĕш лĕ. Юрий В ла ди ми ро вич  
суб бот ник сен че бюд жет сфе
рин че вăй ху ра кан сем уй рă
мах хас тар пул ни не па лăрт рĕ. 
«Ап ре лĕн 2527 мĕ шĕ сен че 
па лăк сен умĕн че, тип се пы
нă çе мĕн ыт ти вы рăн та та тир
пей лĕ пĕр», – тĕл лев се не па
лăрт рĕ вăл. 

П ло ти на сем, çул сем, 
ача са чĕ...
Ял тă рăх тер ри то ри йĕн че 

выр наç нă пĕве сем пе пло
ти на сен шă пи шу хăш лат та
рать çын се не – вĕ се не пăх са 
тă ра кан çук ки пе ку рăк лан са 
пы раç çĕ. 

Пу çа ырат та ра кан те пĕр 
сăл тав – Атай кас син че ача 
са чĕ çук ки. Çав вă хăт рах ял 
тă рă хĕн че шкул çул не çит
мен ни сен йы шĕ – 161 ача. 
Чы лай аш шĕа мă шĕн тĕп
рен чĕ кĕ се не юна шар ял тă
рă хĕ сен чи ача са чĕ се не ил се 
çÿ ре ме тивет. Çă мăл ма ши
нăл ли сем шĕн çа кă йы вă рах 
мар пул сан, теп ри сен об щест
вăл ла транс порт па усă кур
ма тивет. Аш шĕа мă шĕ çĕ нĕ 
ача са чĕн ый тăв не хус кат ма
сăр хă вар ма рĕç. Унч чен ва ра 
вĕсем ачи се не ача са чĕ се не 
ил се çÿ ре ме ав то бус уйăр ма 
ыйт рĕç. Ми нистр çу мĕ çĕ нĕ 
ача са дне тă вас ый тă ва конт
ро ле ил ме, ти вĕç лĕ ор ган се
не çи тер ме шан тар чĕ. 

Çă ва тух нă май çул се не са
рас, юсав ĕçĕ сем ирт те рес ый
ту çи вĕч – пу хăн нă çын сем 
те вĕ се не тап рат рĕç. Проект 
ĕçĕ сен ха кĕ, пы сăк тиев лĕ ма
ши нă сем ял се не пы мал ли 
çул се не ар кат ни – акă мĕн 
хум хан та рать кун ти çын се не.

ЕЛЕНА ГУБАНОВА,  
ВЕРА ШУМИЛОВА

     ПĔР ЛЕ ХИ ИН ФОР МА ЦИ КУ НĔ      

Мăналсем –  клубшăн, 
атайкассисем – ача сачĕшĕн

Я вăш ри çун нă пĕр ĕмĕр хи клуб 
вы рăн не çĕн ни не ту ма çĕр лап-
тăк не па лăрт са ху нă та ĕн тĕ. Халь-
хи вă хăт ра ăна Атай кас си ял тă рăх 
ад ми нист ра ци хар пăр лăх не ку çа-
рас ĕç сем пы раç çĕ.

Строительствовалливиçĕмиллион
тенкĕуйăрĕç.Куукçанавырăнтихăй
тытăмлăхорганĕрайонтиялтăрăхĕсен
хушшинче2016çулхиĕçкăтартăвĕсем-
пеирттернĕсоциаллă-экономикаăмăр-
тăвĕнчеçĕнтерсетивĕçнĕ.Çакăнпирки
ялтăрăхпуçлăхĕЮрийБашкировпĕл-
терчĕ.«Клуб80çыннаваллипăхсахунă
вырăнлăхпулĕ.Çĕрлаптăкнехарпăр-
лăхакуçарнăхыççăнсметăнахакпар-
састроительствоĕçĕсеневалликилĕ-
шÿилмелле.Çуллахитатакĕркуннехи
уйăхсенчекирпĕчрен,керамблокран
клубçуртнекупалăпăр»,–ăнлантар-
чĕвăл«ТăванЕне».Кивĕклубакунта
ялхалăхĕнвăйĕпесÿтесшĕн. 3 -мĕш

стр.

Ап ре лĕн 18- мĕ шĕн че Чă ваш пат ша-
лăх опе рă па ба лет теат рĕн че «Раç çе-
йĕн энер ге ти ка ты тă мĕ се не ре ле пе 
хÿ тĕ лес си, ав то ма ти за ци лес си» Пĕ-
тĕм тĕн че ри нау кă па прак ти ка кон-
фе рен ци йĕпе «РЕЛАВЭКСПО-2017» 
ку рав ирт нĕ. 

ФорумапухăннисенечималтанахРес-
публикаПуçлăхĕМихаилИгнатьевса-
ламланă.«Çакăнйышшимероприяти-
сенейĕркелени–республикăримĕн-
пурэлектротехникапайĕнчеĕçлекен-
сенепĕр-пĕринпетачăçыхăнсатухăç-
лăĕçлемепулăшать.Импортаулăшта-
рассипетесахалмарвăйхураççĕ.Раç-
çейПрезиденчĕВладимирПутинçакăн
пектĕллевлартнă.Республикапредп-
риятийĕсемтĕнчешайĕнчисенченпĕр-
ретекаямар»,–палăртнăвăл.

КăçалфорумаРаççейри34субъект-
ран200ытлаçынхутшăннă.
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Вик то рия ВЫШИНСКАЯ,
редактортивĕçĕсенепурнăçлаканĕ  АЯК РИ ТĂ ВАН    

Ап ре лĕн 3- мĕ шĕн че 
Санкт-Пе тер бург ри мет-
ро ра пул са ирт нĕ те ракт-
ра Ту тар кас син че çу рал-
са ÿс нĕ ен теш шар кур нă. 
Отс тав кă ри çар çын ни, 
Санкт-Пе тер бург ри Вы-
борск ра йад ми нист ра ци-
йĕн Г раж дан ла обо ро на 
ко ми те чĕн ĕç че нĕ Ни ко-
лай Ни ко лаев халь хи вă-
хăт ра Ма риинск боль ни-
цин че сип ле нет.

А п ре лĕн 13 мĕ шĕн че 
СанктПе тер бург
ри Чă ваш на ци 
куль ту ра ав то но
ми йĕн ер тÿ çи В ла

ди мир Жи вов ав то но ми çу
мĕн чи  çам рăк сен пĕр ле шĕв
не  ерт се пы ра кан Дарья Ро
гоз ная па ун та çит се кил нĕ. 
Ен теш сыв лă хĕ пир ки ыйт
са пĕл ме «Тă ван Ен» ха çат 
СанктПе тер бург па çы хăн чĕ.

В ла ди мир Жи вов пĕл тер
нĕ тă рăх, ав то но ми предс та
ви те лĕ сем пы нă вă хăт тĕл не 
тух тăр сем Ни ко ла йăн сыв
лă хĕ вă там шай ри не çи рĕп
лет нĕ – япă хах мар. Сип
лев вă хăт не ву нă ку на тăс
нă.  «Ни ко лаев – отс тав кă ри 
пол ков ник. 1971 çул та çу рал
нă. СанктПе тер бург ра 2011 
çул тан па пу рă нать. Вăл те
ракт ра шар кур ни не ăн сăрт
ран пĕл тĕм. Ма на вăл ав то
но ми ирт те ре кен ме роп рия
ти сен че кур нă ик кен. Сип лев 
уч реж де ни йĕн че ăна чы лай 
вă хăт шы ра ма тив рĕ. Эпир 
пы нă чух не па ла тă ра марч
чĕ. Ăна про це ду рă се не те
пĕр кор пу са ил се кай нă пул

нă. Ни ко лай – пи тĕ сă пай
лă çын. Эпир сĕ не кен пу лă
шă ва çи не тăр сах хи рĕç ле рĕ. 
Ти вĕç лĕ шай ра сип ле ни та
та хă йĕн пат не Раç çей сыв
лăх сых лав  ми нист рĕ Ве ро
ни ка Ск вор цо ва пыр са кай
ни пир ки  пĕл тер чĕ.  Вăл ыт
лаш ши тим лĕх рен йă лăх са 
çит ни не ăн лан мал лах. Тух
тăр сем мет ро ран ил се кай нă 
чух не Ни ко лай тăн сăр пул
нă»,  –  ка ла са па чĕ В ла ди
мир Ми хай ло вич.

«Тех но ло ги инс ти ту чĕ» та
та «Сен ная» ла пам» стан ци
сен пе ре го нĕн чи взрыв вă
хă тĕн че пи рĕн ен теш ва кун
ри тă ват тă мĕш алăк па тĕн
че лар са пы нă.  Ва кун хĕп 
хĕр лĕ çу тал нă хыç çăн хи ик
кĕ мĕ шĕ çы вă хĕн чи кис ре нĕве 
вăл хă ру шă тĕ лĕк пек ас ту са 
юл нă. Çур çĕр тĕп ху лин те
ракт хыç çăн хи пур нă çĕ пир
ки ка ла са па нă май Жи вов 

ха лĕ те мет ро се не асăр хан
са ан ни не пĕл тер чĕ – ха лич
чен ку наш кал ли не ас ту маç
çĕ. «Хă руш лăх ту йă мĕ унч
чен се хĕр лен тер мен. Ху ла ра 
1980 çул тан па пу рă на тăп», 
– те рĕ вăл.

Те ракт хыç çăн офи циал
лă çăл куç сем 102 çын шар 
кур ни пир ки пĕ тĕм лет рĕç. 15 
пас са жи рăн пур нă çĕ та тăл
нă. Ма ла рах Раç çей Следст
ви ко ми те чĕ взры ва Кăр кăс
тан çын ни, 1995 çул та çу
рал нă  Ак бар жон Д жа ли
лов йĕр ке ле ни пир ки пĕл
тер нĕч чĕ. 

   Е ЛЕ НА ГУ БА НО ВА

 ТЕ СПРАВКА 
О фи циал лă ста тис ти кă па ки-
лĕ шÿл лĕн Санкт-Пе тер бург-
ра Чă ваш Ен ре çу рал са ÿс нĕ 
10 пин çын пу рă нать.

Хи сеп лĕ ĕç теш сем!
Сиревырăнтихăйтытăмлăхорганĕ-

сенкунĕячĕпесаламлатпăр!
Муниципалитетсенĕçĕ–граждансем

хăйсенехăтлăтатативĕçлĕтуйччăртесе
тăрăшасси.Хальхивăхăтриобществă-
рикулленхиыйтăвĕсенпысăкрахпай-
нешăпахвырăнтататсапараççĕ.

Вырăнтихăйтытăмлăхорганĕсенĕç-
непулахял-саласенехăтлăхтататир-
пей-илемкĕртесси,инфраструктурăна

тивĕçлĕшайратытсапырассипурнăçланать,террито-
рисемэкономикаенченаталанаççĕ,районçыннисем
тĕрлĕмуниципаллăпулăшăваилмепултараççĕ.

Паянхикунмуниципалитетĕçченĕсенхăйсенĕçнеçăмăлмарус-
ловисенчепурнăçламативет.Ыйтусенетатсапарасситăрăшсаĕçле-
ме,компетентлă,чăтăмлăпулмататапысăкяваплăхатуймаыйтать.
Эпирграждансемпепатшалăхвлаçорганĕсенеçыхăнтаракансыпăк,
пирĕнурлăмуниципалитетсенчепурăнакансемобществопурнăçĕн
пурюхăмĕллĕпатшалăхполитикинехутшăнаççĕ.

Муниципаллăслужбăнхаклăĕçтешĕсемпеветеранĕсем!Сиреçă-
мăлмартапархатарлăĕçĕршĕнчун-чĕрерентавтăватпăр!Çирĕп
сывлăх,вăй-хал,ăнланусунатпăр,çывăхçыннăрсемяланаххавхала-
нупарнелесетăччăр!

     ПĔР ЛЕ ХИ ИН ФОР МА ЦИ КУ НĔ      

Пул та ру лă ха кă тарт ни  
çул уçать 
Рес пуб ли ка бюд же тĕн чен уйăр

нă ук çан виç çĕ мĕш па йĕ вĕ рен
тÿ ты тăм не каять. Çа кăн пир ки 
рес пуб ли кăн вĕ рен тÿ та та çам
рăк сен по ли ти кин ми нис терст
вин вĕ рен тÿ сфе рин чи тĕ рĕс лев 
та та конт роль уп рав ле ни йĕн 
пуç лă хĕ Ми хаил Фе до тов Шур
кас син че ирт нĕ ин форм кун ра 
пĕл тер чĕ. Фельд шер па аку шер 
пунк чĕ çу мĕн чи суй лав çур тĕн
че ял çын ни сем хум хан та ра кан 
ый ту  ху равĕсене ил чĕç. 

 2016 çул та 27 çул сенчи  2936 
ача на ача пă ча уч реж де ни йĕсен
че вы рăн па нă. Ап ре лĕн 18 мĕ шĕ 
тĕл не 1350 ача че рет ре тă рать. 
Ял сен че çак ый тă ва тат са па рас 
тĕл лев пе шкул сен чи пу шан нă 
вы рăн сен чен пĕ чĕк ки сем вал
ли пÿ лĕм йĕр ке леç çĕ. 

Чы лай ый тă ва ка би нет сем 
умĕн че че рет ре тăр са мар, ну
май функ цил лĕ центр сен че тат
са па ма май пур ри пир ки аса 
ил тер чĕ Ми хаил Фе до тов. До
ку мент се не Ин тер нет ур лă  та  
яр са па ма пу лать. Пу хăн ни сем 
ача се не шку ла çÿ ре ме ла йăх 
çул, ял пу çĕн че ав то бус кĕт нĕ 
чух не çу мăр лă çил лĕ çан та лăк
ра пы тан са тă ма хÿт лĕх  кир ли 
пир ки пĕл тер чĕç. Чă рăш кас си
не кая кан çул çин че çа кăн са тă
ра кан ка çă ча лăш нă, ун  тă рăх 
пĕр ен чен те пĕр ен не каç ма 
ши клĕ. В лаç ор га нĕ сем пе тĕл 
пул ни пе усă кур са вĕ сем мĕн пе 
пу лăш ма пул тар ни пир ки пĕ
лес шĕнччĕ ахăр. Ми хаил Ни
ко лае вич па вильон тă вас ый
тă ва ра йад ми нист ра ци ша йĕн
че тат са па мал ли не па лăрт рĕ.

 «Сол неч ная» урам па вак чул 
сар нă ха, ан чах та ыт ти урам
ра хы тă сий лĕ çул çук…», – те
ни те ил тĕн чĕ пу хăн ни сен чен. 
Ял ти урам сен хуш шин чи çул
се не пĕр вă хăт ра сар са çи тер ме 
май çук ки пир ки Чă рăш кас си 
ял тă рăх пуç лă хĕ Ви та лий Пав
лов ăн лан тар чĕ. Ял çын ни се не 
каш ни кил рен ук çа пуç тар са вă
хăт лă ха та пу лин вак чул сар ма 
сĕн чĕ. «Ял тă рă хĕн чи  16 ял ти 
35 урам вă рă мă шĕ пе пу рĕ – 40 
км. Ирт нĕ çул пĕр ура ма 300
400 метр тăрш шĕ хы тă сий лĕ 
çул сар нă. Кă çал та та икĕ ял ти  
300400 метр тăрш шĕ çул сар
ма 600700 пин па лăрт са хă вар
нă», – те рĕ вăл.

Çын се не шкул сен че ĕç вос пи

та ни йĕ па рас си те кă сăк лан тар
чĕ. «А ча на мĕн пĕ чĕк рен ĕçе хă
нăх тар ма сан вăл ка хал çи тĕ нет», 
– пĕ тĕм лет рĕç вĕ сем. Вĕ ре не ке
не ĕçе явăç та рич чен аш шĕа мă
шĕн чен ки лĕ шÿ ил мел ли не аса 
ил тер чĕ Ми хаил Фе до тов. Çа вăн 
пе кех çи тĕ не кен ăрă ва сы вă пур
нă çа хă нăх тар ма ас ли сен хăй сен 
ырă тĕс лĕх кă тарт мал ли не па
лăрт рĕ: «Э рех ĕç се вăр çă хар çă 
кă тарт сан вĕ се не пу лас лăх ра мĕн 
кĕ тет?» Шкул ачи се не фе де ра ци 
спи сок не кĕрт нĕ учеб ник сем пе 
кă на вĕ рент мел ли пир ки те ăн
лан тар чĕ. Çĕр шыв ра тĕр лĕ на
ци çын ни пу рăн нă май пĕр вĕ
ре нÿ ха тĕ рĕ тĕр лĕ чĕл хе пе тух
ма пул тар ни не шу та ил мел ле. 

«Ас лă пĕ лÿ ил сен стаж çук те се 
ĕçе ил меç çĕ», – ÿп ке леш рĕ пу
хăн ни сен чен пĕ ри. Ми хаил Ни
ко лае вич кон кур са хут шăн ма, 
пул та ру лăх не кă тарт ма е хар
пăр хă йĕн ĕç не уç ма тă рăш ма, 
çĕр çин че ĕç ле ме сĕн чĕ. «Ма
нăн мă нук сас пал ли сем ла
йăх ка лай масть, ло го пед чĕн
ме май çук ши?» – ыйт рĕ пĕр 
хĕ ра рăм. Ун пек ки се не вă хăт
ра пу лă шу па ма ра йон тан спе
циа лис та йых рав ла мал ли не ăн
лан тар чĕç. Пра вос ла ви уро кĕ
сем пир ки те сă мах хус кат рĕç 
шур кас си сем. Вĕ се не свя щен
ни кĕн мар, аш шĕа мăш ки лĕ
шĕ вĕ пе ятар лă пĕ лÿ ил нĕ учи
тель сен вĕ рент мел ле мĕн.

518 çул ти ача сен 62%  ача пă
ча пул та ру лă хĕн, «У лăп» сыв
лăх па спорт цент рĕ сен че та та 
ра йон ти ви çĕ ис кусст во шку
лĕн че хуш ма пĕ лÿ ил ни пир
ки  ра йад ми нист ра цин куль ту
ра, ту ризм та та со циал лă ата
ла ну па йĕн пуç лă хĕ Мар га ри
та Пав ло ва хы пар ла рĕ. «Ап
ре лĕн 30 мĕ шĕн че пĕ тĕм Раç
çей ри «Си няя пти ца» кон кур
сăн суй лав тап хă рĕ рес пуб ли
кă ра пĕр ре мĕш хут ир тĕ. Пул
та рул лă ача се не Мус кав ран ки
ле кен жю ри хак лĕ», – те рĕ вăл 
ун та та лант лă ача сен  хăй се
не кă тарт ма май пур ри не па
лăрт са. Кун сăр пуç не ап ре лĕн 
22 мĕ шĕн че вĕ се не «Волжс кие 
зо ри» са на то ри ре 2002 çул та 
ра йон тан старт ил нĕ «Жем чу
жин ки Чу ва шии» га ла кон
церт кĕ тет. Çа кăн пек кон курс
се не пу ла ра йон ачи сем рес
пуб ли ка ту ла шĕн че кă на мар, 
ют çĕр шыв сен че те чă ваш ят
не çĕк леç çĕ.

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА 

Владимир 
ДИМИТРИЕВ, 

райадмини- 
страципуçлăхĕн

тивĕçĕсене 
пурнăçлаканĕ

«Мет ро на асăр хан са 
анат пăр...» 

   ХЫПАР-ХĂНАР   
РФ Çул- йĕр хă руш сăр лă хĕн Шу паш кар ра йо-
нĕн чи инспекторĕ сем ап ре лĕн 17-26- мĕ шĕ сен че 
«Ав то бус» де кад ник ирт те реç çĕ.Унпакилĕшÿл-
лĕншкулавтобусĕсенчеводителĕнкуçсаçÿрени-
не,ĕçпеканурежимнесăнамамайпаракантехни-
кахатĕрĕсемпетивĕçтернинетĕрĕслеççĕ.Пасса-
жирсенеукçаллатурттарассине,çавăнпекехза-
конапăссаçынсенетранспортралартсаçÿренĕ
тĕслĕхсенетупсапалăртмаоперативлăшырав
мероприятийĕсемпулаççĕ.  

   ПРОКУРАТУРА ПĔЛТЕРЕТ  

«Суя хут» çие ле тух нă
Шупашкаррайонпрокуратуринчен

пĕлтернĕтăрăх,Кăшавăшялтăрăхĕн
экс-пуçлăхĕхăйвăхăтĕнчеМишерялĕн-
чиçĕрлаптăкнехарпăрлăхатăратас-
сиçинченкалаканпостановлениепăс-
сасуяхутçырсапанă.Çĕрлаптăкĕсене
уйăрнăчухнезаконапăхăнманшăнпро-
куратураялтăрăхадминистрацийĕнче
тĕрĕслевирттернĕ.Унăнпĕтĕмлетĕвĕ-
семперайонпрокурорĕматериалсене
малтанлăхатĕпчесепĕлекенорганаяр-
сапанă.Апрелĕн19-мĕшĕнчеСледстви
комитечĕнÇĕнĕШупашкартиследстви
уйрăмĕĕнерхипуçлăхтĕлĕшĕпеграж-
данинăнзаконлăпайтинетатаправи-
сенепăсассипатнеилсеçитернĕслуж-
баултавĕшĕнуголовлăĕçпуçарнă.

Ху рав па вас ка масан
Иртнĕçулхидекабрьуйăхĕнчерайон-

типĕрялтăрăхадминистрацинегражда-
нинçырупатухнă.Шупашкаррайонпро-
куратурипĕлтернĕтăрăх,çырăва30кун-
рапăхсатухмаллапулнă.Прокуратуратĕ-
рĕслевĕхуравазаконрапалăртнăсрокра
çитерменнинетупсапалăртнă.Çакнапу-
лаялтăрăхпуçлăхĕтĕлĕшпеадминист-
ративлăĕçпуçарнă.Миравайсудьяма-
териалсенепăхсатухсаялтăрăхпуçлăх-
неРФКоАпĕн5.59статйипекилĕшÿллĕн
5пинтенкĕлĕхштрафланă.

ЯЛТĂРĂХĔСЕНЧЕ
Ап ре лĕн 18- мĕ шĕн че Кă ша вăш ри тĕп куль-
ту ра çур чĕн ĕç че нĕ сем суб бот ник ирт тер-
нĕ.Культураçурчĕçумĕнчитерриториепĕл-
тĕрхийывăççулçисенчен,хăйтĕллĕнÿсекен
тĕмсенчентатаçÿп-çапрантасатнă.Çакырă
акциейăланакĕнĕйĕркепевырăнтиçамрăк-
семтатаКăрмăшялçыннисемтехутшăннă.
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Терактра шар курнă   
Н. Николаев ентешсене хавас
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    ОБЪЯВЛЕНИЕ   

Пурнăç таппи

   А СА ИЛ- ХА, САЛ ТАК    

Сер жант пакунĕпе  
тав рăн нă
А на то лий Ген надье вич Ни ки фо ров Ки пек кас си ялĕн че 
1957 çул та çу ралнӑ. Ишек шку лĕн че вĕ рен нĕ. Шу паш-
кар ти ав тош култа во ди тель ĕç не ал ла ил нĕ.

Хĕсмете1975çулхидекабрьуйӑхĕнчекайнӑ,Германири
Бранденбургхулинче1976çулхимайуйӑхĕчченпулнӑ.Унта
кĕçĕнкомандирсенехатĕрлекеншкултавĕреннĕ.Сержант
званинетивĕçнĕ.КайрансалтакаОдессахулинекуçарнӑ.

ÇархыççӑнАнатолий«Слава»совхозраводительпулса
тӑрӑшать.Тӑвайрайонĕнчеçуралсаӳснĕ,совхозраагро-
номраĕçленĕРозаятлӑхĕрпеçемьеçавӑраççĕ.Никифо-
ровсентуслӑçемйиывăлпахĕре,АлександрпаЕкатери-
нăна,ураçинетӑратнӑ.Ачисемвĕсенетӑватӑпӑхаттир
ывӑл-мӑнуксемпесавӑнтарнӑ.

ХальхивӑхӑтраАнатолийГеннадьевичШупашкартиаэ-
рогеодезипредприятийĕнчеводительтеĕçлет.

   ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА, 
МĂН МАРКА

   ХИ СЕ ПЕ ТИ ВĔÇ ЛĔ   

Шаннă почтальон
Поч тальон те сен пу-
рин ум не те хĕ рарăм 
сă на рĕ тух са тă рать, 
мĕн шĕн те сен çак 
йывăр ĕç ре, эпĕ ас тă-
вас са, хĕ рарăм сем кă-
на ĕç лет чĕç. Те пĕр 
ен чен, ку тĕ рĕ сех те 
мар. 

П ĕр 20 çул каял
ла поч тальон 
сум ки мĕн 
пысăкăш та
та йывăрăш 

пул ни не аслă рах çул хи
сем аван ас тă ваç çĕ ахăр. 
Мăн Мар ка çын ни Ни
ко лай Мак си мов поч
тальон ĕçĕн че 40 çул ыт
ла тăрăшнă. Вăл 1927 çул
хи мартăн 14 мĕ шĕн че 
кун çу ти кур нă. Çемье ре 
10 ача пулнă, ан чах 3 шĕ 
çеç пурăннă (ĕ лĕк тĕр лĕ 
чире пу ла ача сем пĕ чĕк
лех çĕ ре кĕ нĕ). Ни ко лай 
Мак си мо вич Мăн Мар
ка ри 8 çул вĕ рен мел ли 
шку ла лайăх паллă сем
пе çеç пĕ те рет. Хĕ рĕ Ва
лен ти на аса ил нĕ тăрăх, 
аш шĕ ăслă пулнă, хă йĕн 
ачи се не шкул та тăрăш са 
вĕ рен мел ли çин чен аса 
ил тер сех тăнă. Сывлăх ран 
хав шак рах пулнă пир ки 
( сылтăм ал ли япăх ĕç ле нĕ) 
хĕс мет ре пул ма тÿр кил
мен ăна. Пурнăç тăрш шĕ
пех Ни ко лай Мак си мо вич 
су ла хай алă па çыр нă, по
чер кĕ ва ра шăр çа пе кех
чĕ. Шкул хыççăн ко нюх
ра та ĕç ле ме тивет çамрăк 
каччăн. Кай ран Ишек ри 
поч та уйрăм не ĕçе выр
на çать. 3040 çул каял ла 
каш ни кил тех ха çат жур
нал ну май шар çырăннă. 
Те ле ви зор сем са хал пул
ни те ви тĕм кÿ нĕ ĕн тĕ çак 
пулă ма. 

Ĕ лĕк рех поч та çур чĕ 
Ишек сăр тĕн чен аннă 
улăх ра выр наçнă пулнă. 
Çул ла каш ни ку нах çу
ра нах çÿ ре нĕ, хăш чух 
ывă лĕ В ла ди мир ла ша па 
пулăшнă. Чир ле нĕ вăхăт
ра çын се не ха çат жур нал
сем пе Юлия Сте па нов на 
мăшă рĕ ти вĕç тер нĕ. Ва

лен ти на хĕ рĕ ха лĕ те аш
шĕ çин чен ăшă кăмăл па 
аса илет: «Каш ни çын па 
сă мах туп ма пĕ лет чĕ ат
те, вăрç са кур ман. Эпĕ ас 
тă вас са, çурăм урлă мăн 
сум ка çа кат чĕ, ал лин че 
– те пĕр тул ли сум кăч чĕ. 
Поч та на чаль ни кĕ от пуск
ра чух не ун вырăн не ĕç ле
ни сем те пулнă. Ун чух не 
каш ни поч тальо на пен си 
ук çи са лат ма нор мă па 500 
тен кĕ панă, пи рĕн ат те не 
ва ра 1000 тен кĕ та ра нах 
ша нат чĕç. Вăл вăхăт ра 
пен си ук çи сем те 12 тен
кĕ рен пуç ла са 50 тен кĕ та
ран çеç пулнă. Пи рĕн ат те
не пур те хи сеп ле нĕ, ха лĕ 
те ырă па асă наç çĕ». Ни
ко лай Мак си мо вич ĕç ре 
хăй не лайăх ен чен çеç кă
тартнă. Ахаль тен мар ĕн
тĕ ă на пĕр кăлтăксăр ĕç ле
нĕ шĕн вунă хут чен(!) Хи
сеп ху чĕ пе чыс ланă. Соц
со рев но ва ни сен чи пысăк 
кă тар ту сем шĕн 1985 та та 
1986 çул сен че Хи сеп Кĕ
не ки не çыр са хунă. Ни ко
лай Мак си мо вич – ком
му низм ла ĕç удар ни кĕ. 
Унăн ме даль сем те пур. 

1954 çул та кач чă на тă
ва нĕ сем Çĕр пÿ ра йо нĕн
чи Тол бай кас си ялĕн чи 
Юлия ятлă хĕр пе пал лаш
та раç çĕ. 1959 çул та çамрăк 
çемье çĕ нĕ çурт хă пар тать. 
Мак си мов сем пĕр хĕр пе 
икĕ ывă ла пурнăç пар не
леç çĕ. В ла ди мир ывă лĕ 
чы лай çул Кÿ кеç ри сель
хоз тех никă ра ин же нер та 
ĕç ле нĕ, ха лĕ пĕр фирмă

04-41.НаоснованиираспоряженияадминистрацииЧебоксарскогорайонаот18.04.2017года№208-р
администрациейЧебоксарскогорайонапроводитсяаукционнаправозаключениядоговороваренды
земельныхучастков,которыйсостоится29мая2017годав10-00часоввзалезаседанийадминистрации
Чебоксарскогорайонапоадресу:Чебоксарскийрайон,п.Кугеси,ул.Шоссейная,д.15.

ОрганизаторомаукционавыступаетадминистрацияЧебоксарскогорайона.
Нааукционвыставленыследующиеземельныеучастки:

№
л
от

а

Месторасположение
земельногоучастка

Разрешенное
использование,
кадастровый
номерземель-
ногоучастка

Пло-
щадь,
кв.м.

Началь-
ныйраз-
мергодо-
войаренд-
нойплаты
земельно-
гоучастка,

руб.

Сумма
задатка
участ-
ника

аукцио-
на,руб.

Вид
права

Зонысособымиусло-
виямииспользования
территорийобъек-
товэлектросетевого

хозяйства

1 ЧувашскаяРеспубли-
ка,Чебоксарскийрай-
он,Чиршкасинскоесель-
скоепоселение(земли
сельскохозяйственного
назначения)

длясельскохо-
зяйственного
производства

21:21:301602:327
172509 11075 11075

аренда
сроком
на10
лет

21.21.2.137

2 ЧувашскаяРеспубли-
ка,Чебоксарскийрай-
он,Чиршкасинскоесель-
скоепоселение(земли
сельскохозяйственного
назначения)

длясельскохо-
зяйственного
производства

21:21:301602:329
123634 7937 7937

аренда
сроком
на10
лет

21.21.2.137,21.21.2.196

3 ЧувашскаяРеспубли-
ка,Чебоксарскийрай-
он,Чиршкасинскоесель-
скоепоселение(земли
сельскохозяйственного
назначения)

длясельскохо-
зяйственного
производства

21:21:301602:326
24382 1565 1565

аренда
сроком
на10
лет

—

4 ЧувашскаяРеспубли-
ка,Чебоксарскийрай-
он,Чиршкасинскоесель-
скоепоселение(земли
сельскохозяйственного
назначения)

длясельскохо-
зяйственного
производства

21:21:301602:322
601883 38641 38641

аренда
сроком
на10
лет

21.21.2.138

5 ЧувашскаяРеспубли-
ка,Чебоксарскийрай-
он,Чиршкасинскоесель-
скоепоселение(земли
сельскохозяйственного
назначения)

длясельскохо-
зяйственного
производства

21:21:301602:323
93186 5983 5983

аренда
сроком
на10
лет

21.21.2.138

6 ЧувашскаяРеспубли-
ка,Чебоксарскийрай-
он,Чиршкасинскоесель-
скоепоселение(земли
сельскохозяйственного
назначения)

длясельскохо-
зяйственного
производства

21:21:301602:324
214217 13967 13967

аренда
сроком
на10
лет

21.21.2.21621.21.2.1372
1.21.2.18121.21.2.196

7 ЧувашскаяРеспублика,Че-
боксарскийрайон,Чирш-
касинскоесельскоепосе-
ление(землисельскохо-
зяйственногоназначения)

длясельскохо-
зяйственного
производства

21:21:301602:325
304285 19839 19839

аренда
сроком
на10
лет

21.21.2.19421.21.2.137

8 ЧувашскаяРеспубли-
ка,Чебоксарскийрай-
он,Чиршкасинскоесель-
скоепоселение(земли
сельскохозяйственного
назначения)

длясельскохо-
зяйственного
производства

21:21:302003:329
104372 6805 6805

аренда
сроком
на10
лет

21.21.2.13721.21.2.203

9 ЧувашскаяРеспубли-
ка,Чебоксарскийрай-
он,Чиршкасинскоесель-
скоепоселение(земли
сельскохозяйственного
назначения)

длясельскохо-
зяйственного
производства

21:21:302003:330
333701 21757 21757

аренда
сроком
на10
лет

—

Иных зарегистрированных
обремененийиограниченийна
земельныеучасткинеимеется.
Задатокустановленвразмере
100%отначальногоразмераго-
довойаренднойплатыземель-
ногоучастка.

Шагаукционасоставляет3%от
начальногоразмерагодовойаренд-
нойплатыземельногоучастка.

Организатораукционаприни-
маетрешениеоботказевпрове-
денииаукционавслучаевыяв-
ленияобстоятельств,предусмо-
тренныхпунктом 8статьи39.11
ЗемельногокодексаРоссийской
Федерации.Организатораукци-
онавтечениетрехднейсодня
принятиярешенияоботказев
проведенииаукционаразмеща-
етизвещениеоботказевпрове-
денииаукционанаофициальном
сайте,извещаетобэтомучастни-
коваукционаивозвращаетим
внесенныезадатки.

Датаначалаприемазаявокна
участиеваукционе–24апреля
2017года,8часов00минут.

Датаокончанияприемазая-
вокнаучастиеваукционе–23
мая2017года,17часов00минут.

Заявительобеспечиваетпо-
ступлениезадатканасчетАдми-
нистрацииЧебоксарскогорайо-
нанепозднее25мая2017года.

Извещениеопроведенииаукци-
она,формызаявок,проектыдого-
вороварендыразмещенынасай-
тахРоссийскойФедерации(www.
torgi.gov.ru),администрацийЧе-
боксарскогорайона(http://www.
cap.ru/Default.aspx?gov_id=93)и
Чиршкасинскогосельскогопо-
селения(http://gov.cap.ru/default.
aspx?gov_id=494).Приемзаявок,
оформлениедокументовдляуча-
стияваукционе,ознакомление
спроектамидоговороваренды
осуществляютсяврабочиедни
с8час.00мин.до17час.00мин.
помосковскомувремени(кроме
выходныхипраздничныхдней)в
отделеэкономики,имуществен-
ныхиземельныхотношенийад-
министрацииЧебоксарскогорай-
онапоадресу:ЧувашскаяРеспу-
блика,Чебоксарскийрайон,пос.
Кугеси,ул.Шоссейная,д.15каби-
нет№20.Телефондлясправок(8-
83540)2-40-82.Осмотрземельно-

гоучастканаместностизаявитель
осуществляетсамостоятельно.

Рассмотрениезаявокипри-
знаниепретендентовучастни-
камиаукционасостоится25 мая 
2017 годавадминистрацииЧе-
боксарскогорайона(кабинет№
5)в10-00часовпомосковско-
мувремени.

Регистрацияучастниковаук-
циона–29мая2017годас9час.
00мин.поадресу:пос.Кугеси,ул.
Шоссейная,д.15кабинет№20.

Дляучастияваукционезаяви-
телипредставляютследующие
документы:

1)заявканаучастиеваукцио-
несуказаниембанковскихрек-
визитовсчетадлявозвратаза-
датка–2экземпляра;

2)копиидокументов,удосто-
веряющихличностьзаявителя;

3)документы,подтверждаю-
щиевнесениезадатка.

Вслучаеподачизаявкипредста-
вителемЗаявителяпредъявляет-
сянадлежащимобразомоформ-
леннаядоверенностьидокумент,
удостоверяющийличность.

Задатоквноситсяединымпла-
тежомввалютеРоссийскойФе-
дерацииналицевойсчетАдми-
нистрацииЧебоксарскогорай-
онапоследующимреквизитам:

Р а с ч е т н ы й  с ч е т
40302810997063000301Отделе-
ние–НБЧувашскойРеспубли-
ки,БИК049706001.

Получатель:УФКпоЧувашской
Республике(АдминистрацияЧе-
боксарскогорайонаЧувашскойРе-
спубликил/с05153002730)ИНН
2116820246КПП211601001.КБК
–нетребуется.

Задатоквозвращаетсяучаст-
никамаукциона,заисключени-
емпобедителя,втечение3(трех)
рабочихднейсодняподписания
протоколаорезультатахаукцио-
на.Задаток,внесенныйпобедите-
лем,засчитываетсявсчетаренд-
нойплатызаземельныйучасток.

Победителемпризнаетсяучаст-
никаукциона,предложившийнаи-
большийразмергодовойаренд-
нойплатызаземельныйучасток.

Вслучае,еслиаукционпризнан
несостоявшимсяпопричинепо-
ступленияединственнойзаявки
илитолькоодинзаявительпри-

знанучастникомаукциона,Орга-
низатораукционавтечениедеся-
тиднейсодняподписанияпрото-
коларассмотрениязаявокипри-
знанияпретендентовучастника-
минаправляетзаявителютриэк-
земпляраподписанногопроек-
тадоговораарендыземельного
участка.Приэтомдоговорарен-
дыземельногоучастказаключа-
етсяпоначальнойценепредме-
тааукциона.

Организатораукционанаправ-
ляетпобедителюаукционаили
единственномупринявшемууча-
стиеваукционеегоучастникутри
экземпляраподписанногопроек-
тадоговораарендыземельного
участкавдесятидневныйсроксо
днясоставленияпротоколаоре-
зультатахаукциона.Приэтомдо-
говорарендыземельногоучастка
заключаетсяпоцене,предложен-
нойпобедителемаукциона,или
вслучаезаключенияуказанного
договорасединственнымпри-
нявшимучастиеваукционеего
участникомпоначальнойцене
предметааукциона.Недопуска-
етсязаключениеуказанныхдо-
говоровранее,чемчерездесять
днейсодняразмещенияинфор-
мацииорезультатахаукционана
официальномсайте.

Вслучае,есливтечениетридца-
тиднейсоднянаправленияпобе-
дителюилиединственномуучаст-
никуаукционапроектадоговора
арендыземельногоучастка,этот
участникнепредставилОргани-
заторуаукционаподписанныеим
договоры,организатораукциона
вправеобъявитьопроведениипо-
вторногоаукционаилираспоря-
дитьсяземельнымучасткоминым
образомвсоответствиидейству-
ющимзаконодательством.Задат-
ки,внесенныеэтимилицами,не
заключившимивустановленном 
порядкедоговорарендыземель-
ногоучасткавследствиеуклоне-
нияотзаключенияуказанныхдо-
говоров,невозвращаются.

Сведенияопобедителяхиедин-
ственныхучастникахаукционов,
уклонившихсяотзаключениядого-
вораарендыземельногоучастка,
являющегосяпредметомаукцио-
на,включаютсявреестрнедобро-
совестныхучастниковаукциона.

ра ох ран ник ре тăрă шать. 
Мăшă рĕ пе икĕ хĕр ÿс тер
нĕ. Ана то лий Шу паш кар
ти Ял ху çа лăх ака де ми не 
пĕ тер сен ĕç стаж не «С ла
ва» сов хоз ра аг ро ном ра тă
сать. Ун тан Мăн Мар ка ри 
сель совет ра пред се да тель 
пу лать. Кай ран икĕ сель
сове та пĕр леш тер се Ишек 
ял тă рă хĕ ту са хур сан ун
та пуçлă х çу мĕ пул са ĕç
ле рĕ. Халь хи вăхăт ра ва
ра халăх Ана то лий Мак
си мо ва 2 мĕш хут шан са 
Ишек ял тă рăх пуçлă хĕ 
пул ма суй ла рĕ. Мăшă рĕ
пе ви çĕ ача ÿс тер чĕç, пур те 
çемьел лĕ. Ни ко лай ывă лĕ 
хĕс мет ре пул нă хыççăн Ря
зань ти сывлăш па де сант 
çар учи ли щи не пĕ тер нĕ. 
Ана то лий Ни ко лае вич – 
ăс та купăсçă та. Ятар ла са 
вĕ рен мен ă на, хăй тĕл лĕ
нех çак ăс та лă ха ал ла ил
нĕ. Ана то лий сту дент чух 
йыснă шĕн ви çĕ пая пай
ланнă купăс не яла ил се 
кил се юсать те хăй тĕл
лĕ нех ка ла ма хăнă хать. 
Ха лĕ те туй сен че купăс не 
тăс са яр сан ура сем хăй се
мех таш ша ту хаç çĕ!

Ни ко лай Мак си мо вичăн 
хĕрĕ Ва лен ти на 30 çу ла 
яхăн Шу паш кар ти фаб ри
кă ра ĕç ле се ти вĕç лĕ канă
ва тухнă. Вăл – Ĕç ве те ра
нĕ. Ха лĕ ял та ватă амăш
не пăх са пурă нать. Аш
шĕ 2014 çул та пи рĕн тен 
яланлă хах уйрăл са кай рĕ. 
Выльăх чĕр лĕх ус ра ма та 
ÿр кен мест ĕçе юра та кан 
хĕ рарăм. Вăхăт туп са Мăн 
Мар ка клу бĕ çу мĕн че йĕр
ке ле нĕ «Кăмăл» ан самб
ле çÿ ре се уçă сас си пе чу на 
çĕк лет. «Сывлăх пур чух, 
ура сем утнă чух юр лас ха. 
Юр ланă чух хуйхă суйхă 
манă çать, мĕн ырат ни çин
чен те ман са каятăн», – 
тет вăл кул ка ла са.

Çап ла, Ни ко лай Мак си
мо вич хă йĕн пурнăç не халă
ха пар не ле нĕ те сен те йăнăш 
пул масть пу лĕ. Унăн ачи сем 
те халăх па пĕр лех. 

 Е КА ТЕ РИ НА ГРИ ГОРЬЕ ВА, 
МĂН МАР КА 

Н. Максимов
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Причебоксарье      ПУЛЬС РЕСПУБЛИКИ      

Высокая оценка
Заместитель Генерального прокурора РФ 
Сергей Зайцев посетил полигон твердых бы-
товых отходов в Новочебоксарске и высоко 
оценил эффективность реализации проекта 
в сфере обращения с отходами. 

ДиректорфилиалаАО«Управлениеотхода-
ми»вг.НовочебоксарскеЮрийМаловобра-
тилвнимание,чтокаждоеюрлицонесетот-
ветственностьзазавозимыеотходы.Твердые
коммунальныеотходыпроходятрадиацион-
ныйконтрольисортируютсянадвухзаводах,
послечего18видоввторсырьяотправляются
напереработку.Остальноймусорпрессуюти
складируютнапервойкартеполигона,устрой-
ствокоторойнепозволяетвреднымвеществам
проникнутьвпочву,азначит–вгрунтовыево-
ды.Весьфильтратпоотдельнойтрубеперека-
чиваетсядляочисткинабиологическиеочист-
ныесооружения. 

    К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ      

П ре дан ным  
чи та те лям 

11 ап ре ля на на шем сай те бы ло 
объяв ле но о ро зыгры ше двух приг ла-

си тель ных би ле тов ( каж дый на 2 ли ца) на от-
чет ный кон церт «ТĂВАН ЕН ТАШШИ» ан самб ля 
«Су вар», ко торый прой дет 27 ап ре ля в ДК трак-
то рост рои те лей. Ак ция приу ро че на к 85- ле тию 
га зе ты «Тă ван Ен». 

Дляполучениябилетовнеобходимобылодать
правильныеответына3вопроса.Интересно,что
первыйответнавопросыпоступилнаэлектрон-
ныйадресредакцииужеспустя30минутпосле
публикации.Ноонбылнеполным.Полныеответы
былиданыАнгелинойАндреевойиКсениейИг-
натьевой.Первойвпятницувредакциюзаприг-
ласительнымбилетомподошлаАнгелинаАндрее-
ва.Пословампобедительницы,онарешилаотп-
равитьответы,ненадеясьнавыигрыш,нотеперь
будетучаствоватьивдругихконкурсах.

Впонедельниквторойпригласительныйзапра-
вильныеответыполучиламноголетняяподпис-
чицагазетыРуфинаБородова,проживающаявд.
Клычево.Наэлектронныйадресредакцииотве-
тыприслалаеевнучкаКсенияИгнатьева.Прият-
ноотметить,чтомолодоепоколениеэтойсемьи
читаетнашисайтигазету,астаршее–газету.Бла-
годарятакомусимбиозубабушкаивнучкастали
обладателямибилетовнаконцерт.ПословамРу-
финыКимовны,газету«ТăванЕн»вихсемьевы-
писываютстехпор,каконавыпускаласьподназ-
ванием«Ленинец».«Засвежийвыпускгазетымы
«деремся»,каждыйстремитсяпрочестьегопер-
вым.Ктомужеяраньшеписалазаметкидлява-
шейгазеты»,–поведалаона.  www.tavan-en.ru

85 лет

АНОНС
25 апреля 2017 года с 13.00 до 16.00 в конференц-зале адми-
нистрации Чебоксарского района Чувашской Республики (п. 
Кугеси, ул. Шоссейная, д. 15, 1 этаж) будет проводить личный 
прием граждан депутат Государственного Совета Чувашской 
Республики Вячеслав Викторович Рафинов.
Предварительная запись на прием по телефону: (8352) 64-21-
64 (добавоч-ный 1031) и по электронной почте: gs11@cap.ru.

    ПРИЕМ ГРАЖДАН   

Каждый месяц – 
адвокат
На прошлой неделе пред-
ставитель Адвокатской па-
латы ЧР Владимир Петров 
провел консультации насе-
лению района в рамках ока-
зания бесплатной юридиче-
ской помощи (БЮП). 

Наприемеграждантакже
присутствовалипредстави-
телиУправленияПенсионно-
гофондаРФпоЧР,Центрасо-
циальногообслуживанияна-
селения,органовопекиипо-
печительства,Центразанято-
стирайонаидругие.

Пословамначальникаотде-
лаЦентрапредоставлениямер
социальнойподдержкиЕлены
Львовой,подобныемероприя-
тиябудутпроводитьсякаждый
месяц.Следующийприемграж-
данзапланированна11мая.

«Оказаниебесплатнойюри-

дическойпомощигражданам,
имеющимнаееправо,осущест-
вляетсяввидеправовогокон-
сультированиявустнойипись-
меннойформе,составленияза-
явлений,жалоб,ходатайстви
другихдокументовправового
характера,представленияин-
тересовгражданРФвгосудар-
ственныхимуниципальныхор-
ганах,организациях»,–отмети-
лаЕленаГеннадьевна.Дляполу-
чениябесплатнойюридической
помощинужныследующиедо-
кументы:паспорт,заявлениеоб
оказанииБЮП,документы,под-
тверждающиеотнесениеегок
категорииграждан,имеющих
правонаполучениеБЮП.

Напоминаем,чтоправона
БЮПимеютмалоимущиеграж-
дане,инвалидыIи IIгрупп,
ветераныВОВ,вдовыпогиб-
шихучастниковвВОВ,дети-
инвалиды,сиротыит.д.Спол-
нымспискомможноознако-
митьсявотделесоцзащиты
района.

    ДЕНЬ ЗА ДНЕМ      

Интерес возрос
24 апреля в Большом особняке Министер-
ства иностранных дел РФ перед дипломати-
ческим корпусом зарубежных стран состо-
ится презентация Чувашской Республики.

ОбэтомсообщилзаместительПредседателя
КабинетаМинистровЧР–министрэкономиче-
скогоразвития,промышленностииторговлиЧР
ВладимирАврелькинаеженедельномсовеща-
ниисГлавойЧувашииМихаиломИгнатьевым.По
егословам,насегодняшнийденьучастиевме-
роприятииподтвердилипредставители96зару-
бежныхдипломатическихведомств.«В2008го-
дувпрезентациипринялиучастиепредстави-
телиболее55иностранныхпосольств,сегодня
уже96,этопоказываетнаскольковозросинте-
рескмероприятиювэтомгоду»,–отметилВла-
димирАврелькин.      

    В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ     

Послание из прошлого
В д. Ойкасы Лапсарского сельского посе-
ления при ремонте памятника участникам 
ВОВ обнаружили послание для потомков 
1965 года. Об этом сообщил глава Лапсар-
ского сельского поселения Алексей Иванов. 

Внастоящеевремязакупореннаястеклянная
бутылкасбумагойвнутрихранитсявСиньял-
Ойкасинскомклубе.Какрассказалазаведую-
щаяСиньял-ОйкасинскийклубомАленаЕгоро-
ва,двенеделиназадместныежителиКонстан-
тинКондратьев,ВладимирЕгоров,РобертМось-
кин,ЭдуардВладимиров,ЕвгенийСайков,Сер-
гейЕгоров,ДмитрийЛеонтьевначалидемонтаж
старогопамятникаучастникамВОВ.Входепро-
веденияремонтныхработимибылаобнаруже-
набутылказеленогоцвета.«Планируемееот-
крытьна9маянаторжественномсобрании,по-
священномоткрытиюновогопамятникаучаст-
никамВОВ.Вбутылке,ранеевтакихпродавали
вино,крупнымибукваминаписано,чтопосла-
ниедатировано1965годом.Памятникбудетрас-
положенрядомсФАПом.Специалистысделают
замердляизготовлениямраморнойплитывы-
сотой2метра»,–сообщилаАленаВитальевна.

Добавим,чтов2015годудвановыхпамятни-
каучастникамВОВбылиоткрытывдеревнях
СиньялыиХирле-СирЛапсарскогосельского
поселения.Средстванаихустановкувыделе-
ныизбюджетапоселения,теперьвкаждомиз
девятинаселенныхпунктовЛапсарскогосель-
скогопоселенияестьсвойпамятник.

  www.tavan-en.ru

   АК ТУАЛЬ НО      

Ап рель не да ром злит ся...

«У же це лый час стою на 
ос та нов ке, уе хать нет воз
мож нос ти. Марш рут ные ав
то бу сы прос то проез жают 
ми мо, ру ко водст во уже пре
дуп ре дил, что опоз даю, и 
не на 10 ми нут», – се тует 
жи тель го ро да Но во че бок
сарска. Проб ле ма с транс
порт ным сооб ще нием «Че
бок сары – Но во че бок сарск» 
под ни мает ся уже не в пер
вый раз. Но в та кую по го
ду она дос тиг ла апо гея. На 
ос та нов ках нерв но пе ре
ми нают ся с но ги на но гу 
под сот ню че ловек. Уви дев 
подъез жаю щую марш рут ку, 
лю ди в бук валь ном смыс ле 
сло ва штур муют ее.  

В по сел ке Ку ге си де ла обс
тоя ли не луч шим об ра зом. 
Боль шег руз ные ма ши ны 
не мо гли под нять ся в го ру 
на фе де раль ной трас се М7, 
в ито ге соз давались ки ло
мет ро вые проб ки. Нес мот
ря на пре дуп реж де ния ме
тео ро ло гов о том, что силь
ный сне го пад с ме телью 
бу дет про дол жать ся весь 
день, мно гие ав то лю би те
ли все рав но са ди лись за 
руль, заст ре ва ли в ко леях, 
вы тал ки ва ли друг дру га.

В по сел ке на рас чист ку 

до рог бы ли за дейст во ва ны 
2 еди ни цы тех ни ки: фрон
таль ный пог руз чик и трак
тор. В пер вую оче редь они 
рас чи ща ли пу ти для проез
да ком му наль ной тех ни ки 
для вы во за му со ра. Об этом 
сооб щил гла ва Ку гесьс ко го 
сельс ко го по се ле ния В ла ди
мир Вер ши нин. «Си туа ция 
неор ди нар ная для ап ре ля. 
Как толь ко ме тель стих ла, 
тех ни ка сра зу выш ла на рас
чист ку до рог. Важ но, что
бы бы ли очи ще ны до ро
ги для проез да спе циа ли

зи ро ван ной тех ни ки. Па
рал лель но идет рас чист ка 
фе де раль ной и рес пуб ли
канс ких трасс. Фрон таль
ный пог руз чик рас чи щает 
цент раль ные ули цы по сел

ка. На се ле ние от но сит ся к 
сло жив шей ся си туа ции с 
по ни ма нием», – от ме тил 
В ла ди мир Ве ниа ми но вич. 

По сло вам на чаль ни ка 
ОГИБДД ОМВД РФ по Че
бок сарс ко му ра йо ну Юрия 
По ля ко ва, на рас чист ке му
ни ци паль ных до рог бы ло 
за дейст во ва но 3 ком би ни
ро ван ные до рож ные ма ши
ны, 2 трак то ра МТЗ, один 
ав тог рей дер от ООО «Дорст
рой» и 2 ком би ни ро ван ные 
до рож ные ма ши ны и 1 ав

тог рей дер от ООО «Ал серст
рой». «По за ко ну мы име
ем пра во сос тав лять про то
кол за нео чи щен ные до ро ги 
толь ко пос ле окон ча ния сне
го па да», – пояс нил Юрий 
Ива но вич. В те че ние дня 
на фе де раль ной трас се М7 
в нап рав ле нии Че бок сар об
ра зо вы ва лись неоднократ
ные за торы. Д ля пе ред ви
же ния боль шег ру зов да же 
прив ле ка лись ав тог рей деры. 
По словам Юрия Поляко
ва, в течение дня (по состо
янию на 20.00 час) на тер
ритории района произошло 
6 дорожнотранспортных 
происшествий.

С са мо го ут ра в ЕДДС Че
бок сарс ко го ра йо на пос ту
па ли звон ки от жи те лей де
ревень му ни ци па ли те та. Сот
руд ни ка ми служ бы жа ло бы 
до во ди лись до глав сельс ких 
по се ле ний ли бо под ряд чи
ков, отве чаю щих за со дер
жа ние той или иной до ро ги.

«В 7 ча сов из де рев ни вые
хать по лу чи лось с боль шим 
тру дом. Б ла го кто то до ме
ня на вне до рож ни ке прое
хался, так по этой ко лее я и 
выб рал ся. Сле дую щее пре
пятст вие ме ня ожи да ло на 
подъе ме к по сел ку Ку ге си, 
там толь ко ра зог нав шись, 
мне уда лось под нять ся в 
го ру», – расс ка зы вает жи
тель де рев ни Ям ба ру со во 
Анд рей Ва сильев.

    Е ЛЕ НА ДА ДЮ КО ВА, 
   ЕЛЕ НА ГУ БА НО ВА 

Ут ро 20 ап ре ля вст ре ти ло жи те лей Чу ва шии 
нас тоя щей снеж ной зи мой. Обиль ный сне го-
пад, ме тель, силь ный ве тер прес ле до вал спе ша-
щих на ра бо ту лю дей на ули цах го ро дов и на се-
лен ных пунк тов. На ос та нов ках об ществен но-
го транс пор та как ни ког да тол пил ся на род, уку-
тан ный в зим ние пу хо ви ки и теп лые шап ки.
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    ПРАВОПОРЯДОК      

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Сколько бы не предупре-
ждали автолюбителей о за-
прете управления автомо-
билем в нетрезвом состо-
янии, случаи все равно не 
прекращаются. 

Вступил в силу приговор ми-
рового суда Чебоксарского райо-
на в отношении 27-летнего мест-
ного жителя К. По информации 
прокуратуры Чебоксарского рай-
она, К. дважды управлял авто-
мобилем, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, буду-
чи ранее судимым за соверше-
ние подобного преступления. В 
августе 2015 года мужчина был 
привлечен к уголовной ответ-
ственности в виде обязатель-
ных работ на срок 300 часов с 
лишением права управления 
транспортом на срок 18 месяцев.

Однако 9 декабря 2016 года он 
снова управлял автомобилем в 
нетрезвом виде, за что был за-
держан сотрудниками полиции. 
От прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения отказался. К. признал 
свою вину, уголовное дело рас-
смотрено в особом порядке. Суд 
согласился с позицией государ-
ственного обвинителя – предста-
вителя прокуратуры Чебоксарско-
го района, признал К. виновным в 
совершении инкриминированных 
ему преступлений и назначил на-
казание в виде лишения свободы 
на срок 2 года 11 месяцев услов-
но с лишением права управления 
транспортом на 3 года. 

     ГОД ЭКО ЛО ГИИ      

«Э то мес то очень зна чи
мо не толь ко для нас, но и 
для жи те лей всей рес пуб ли
ки. Рань ше здесь на хо дил ся 
па мят ник пав шим ге роям 
в Пер вой ми ро вой вой не, 
но мы ре ши ли ус та но вить 
здесь ме мо риал и зем ля кам, 
по гиб шим в го ды Пер вой 
ми ро вой вой ны и вы жив
шим в го ды Ве ли кой Оте
чествен ной,  по гиб шим на 
по лях В то рой ми ро вой, – 
расс ка зы вает ак ти вист де
рев ни Хрис то фор Ма ка ров. 
–  Эту часть комп лек са мы 
откры ли в прош лом го ду. 
Здесь уве кове че ны име на 
на ших 36 зем ля ков, вер
нув ших ся с вой ны. Хо чет
ся от ме тить, что од но сель
ча не со би ра ли свои ми си
ла ми средст ва на ст рои
тельст во па мят ни ка в фор
ме крес та и ме мо риаль ные 
дос ки с име на ми ушед ших 
на фронт». 

Нес мот ря на хо лод ную 
по го ду, жи те ли де рев ни 
Урае воМа газь при ня ли 
ак тив ное учас тие в убор
ке тер ри то рии комп лек са, 
а так же в по сад ке са жен
цев. По их сло вам, в пят ни
цу к ак ции при сое ди нят ся 
и школь ни ки, что бы про
дол жить на ча тое де ло. От
да вая дань па мя ти зем ля
кам, сель ча не и ак ти вис ты 
ОНФ за ло жи ли ал лею из 

50 са жен цев туи, си ре ни, 
жас ми на, елей и дру гих де
ревьев и кус тар ни ков. «Мы 
с боль шим удо вольст вием 
под дер жи ваем ини циа ти
ву на ше го од но сель ча ни
на Хрис то фо ра  Ма ка ро ва. 
Он взял ся за бла гое де ло. 
И мы ему всег да по мо гаем. 
Имя от ца мое го му жа Ва
си лия Фи лип по ви ча Ку ба
ре ва уве кове че но на од ной 
из плит в этом Ме мо риаль
ном комп лек се. Он вер нул
ся в 1942 го ду без обеих ног, 

но нес мот ря на это, у не го 
ро ди лось 6 сы новей», – де
лит ся жи тель ни ца де рев ни 
Ва лен ти на Ку ба ре ва. 

В ла ди мир Ми хай лов, 
член ре гио наль но го шта
ба ОНФ, ру ко во ди тель груп
пы об ществен но го мо ни то
рин га проб лем эко ло гии и 
за щи ты ле са, счи тает, что 
всех нас объе ди няют чувст
ва гор дос ти за свою ст ра ну, 
за ее слав ную ис то рию и 
свер ше ния мно гих на ших 
пред ков. Имен но по сад ка 

де ревьев сим во ли зи рует 
па мять о тех, ко го уже нет 
с на ми, с го да ми они бу дут 
рас ти и на по ми нать на шим 
по том кам о про шед ших со
бы тиях.  «В этом го ду у нас 
зап ла ни ро ва но мно жест во 
ак ций в рам ках Го да эко
ло гии. Эта ак ция яв ляет
ся ло ги чес ким про дол же
нием дея тель нос ти ре гио
наль но го от де ле ния ОНФ в 
Чу вашс кой Рес пуб ли ке», – 
от ме тил мо ло дой че ловек.  

 Я НА МАЙС КАЯ 

По са ди де ре во – от дай дань па мя ти
Е же год но 18 ап ре ля в ст ра не от ме чает ся День воинс кой сла вы Рос сии, а так же Меж ду на род ный день 
ох ра ны па мят ни ков и  ис то ри чес ких мест. В свя зи с этим предс та ви те ли Об ще рос сийс ко го на род но-
го фрон та в Чу вашс кой Рес пуб ли ке вмес те с жи те ля ми де рев ни Урае во-Ма газь прове ли бла го- 
уст ройст во Ме мо риаль но го комп лек са, рас по ло жен но го на тер ри то рии на се лен но го пунк та. 

     ГОСУСЛУГИ      

Справка через 
приложение
Теперь узнать о стаже и пенсионных бал-
лах, проверить перечисленные работода-
телем страховые взносы, а также записать-
ся на прием и заказать нужные докумен-
ты можно через мобильное приложение. 

Бесплатноеприложениедаетвозможность
пользователяммобильныхустройстввос-
пользоватьсяключевымифункциями,ко-
торыепредставленывЛичномкабинетена
сайтеПенсионногофонда.

Длявходавприложениенеобходимовве-
сти4-значныйпин-кодипройтиавториза-
циюспомощьюучетнойзаписинапортале
госуслуг.Подтвердитьучетнуюзаписьмож-
новклиентскихслужбахПенсионногофон-
да,МФЦ,напочте.Вдальнейшемвходосу-
ществляетсячерезэтотпин-код.

Спомощьюприложенияможнополучить
сведенияонакопленныхпенсионныхбал-
лахистаже,назначеннойпенсииилисоци-
альнойвыплате,размерематеринскогока-
питала,историисвоихобращенийвПФР.

Втожевремярядуслуг,доступныхчерез
приложение,доступенибезавторизациина
порталегосуслуг.Так,сиспользованиемслуж-
быгеолокацииприложениенайдетближай-
шуюклиентскуюслужбуПенсионногофон-
даилиМФЦипредоставитвозможностьза-
писатьсянаприем.Помимоэтогочерезне-
гоможнозаказатьнеобходимыесправкии
документы,атакженаправитьобращение.

    ВОПРОС-ОТВЕТ   

Легче предупредить
Не слишком ли много прививок дела-

ют нашим детям? Родиться не успе-
вают, им уже разные вакцины вка-
лывают. Так ли важно это для здо-

ровья ребенка?
 � И. СУСЛОВА, Чебоксары

Дария ВОРОНОВА,
специалист-эксперттерриториальногоотдела
УправленияРоспотребнадзорапоЧР-Чувашиивг.
Новочебоксарск:

–Некоторыеродителивсемиправдамии
неправдамистараютсяизбегатьпрививок.
Федеральнымзакономопределенпорядок
проведенияпрививокипереченьзаболе-
ваний,прививкиоткоторыхявляютсяобя-
зательнымиибесплатными.Национальный
календарьвключает12прививок.

ПервуюпрививкупротивгепатитаВребе-
нокполучаетвтечениесутоксмоментарож-
дения,на3-7деньжизнипроводятпрививку
противтуберкулеза.

Прививкипротивдифтерии,коклюшаи
столбнякапроводятоднойвакциной(АКДС-
вакциной)с3-хмесяцев,полиомиелита–с
3-хмесячноговозраста,противпневмокок-
ковойинфекции–перваяв2месяца.При-
вивкипротивкори,эпидемическогопароти-
таикраснухипроводятввозрасте1год,ге-
мофильнойинфекции–с3-хмесяцевит.д.

Как появились прививки?
Поинформациизаведующейотделениемме-

дицинскойпрофилактикиЧебоксарскойрай-
оннойбольницыЛюдмилыПавловой,инфек-
ционныезаболеванияпреследоваличелове-
чествонапротяжениивсейистории.Вспом-
нитьэпидемиичумы,оспы,кори,дифтерии,
полиомиелита.Туберкулезбыл,главнымоб-
разом,болезньюмолодых.Имболелииз-
вестныеполитикиивеликиелюдиискусства.

ЕщезатысячулетдоРождеставХристова
былозамечено,чточеловек,переболевший
оспой,незаболеваетеюповторно,поэтому
возникламысльобискусственномзаражении
человекалегкойформойоспы.ВдревнемКи-
таеврачивдуваливносчеловекурастертые
впорошоквысушенныеоспенныекорочки.
ВРоссииоднаизпервых«прививок»была
сделанав1786годуимператрицеЕкатерине
II.Российскиеученыевнеслибольшойвклад
вразвитиеиммунопрофилактики.

Рискраспространенияинфекционныхбо-
лезнейвозникаетвсвязисразвитиемтуриз-
ма,поэтомунеобходимосвоевременноде-
латьпрививкисебеисвоимдетям.   
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В учреждениях культу-
ры Чебоксарского района 
полным ходом идет под-
готовка к празднованию 
Дня государственных 
символов Чувашии, 1 и 9 
Мая. Об этом в понедель-
ник на рабочей планерке 
в администрации района 
рассказала начальник от-
дела культуры, туризма 
и социального развития 
Маргарита Павлова. 

29апрелявЧувашиибу-
дутотмечать25-летиесодня
утверждениягосударствен-
ныхсимволов.Восновугим-
наЧувашииположенапес-
ня«Тăванçĕршыв»(Родная
страна),музыкуккоторойна-
писалзаслуженныйдеятель
искусствЧувашиииРФ,уро-
женецдеревниСалабайкасы
Вурман-Сюктерскогосель-
скогопоселенияЧебоксар-
скогорайонаГерманЛебе-
дев,слова–членСоюзапи-
сателейСССРИльяТукташ.
28апреляГермануЛебеде-
вуисполнилосьбы104года.
ВпоселкеКугесипередЦен-
тральнымдомомкультуры
28апреляв14часовпрой-
детфлешмоб«Деревожиз-
ни»,приуроченныйкпразд-
нованиюкруглойдаты,свя-
заннойсгосударственными
символами.Вэтотжеденьв

культурномучреждениисо-
стоитсяфестивальхорового
пения,входекоторогобудут
исполнятьсяпроизведения
ГерманаЛебедева.

ПерваядекадамаявЧебок-
сарскомрайонебудетнасыще-
наразличнымикультурными
мероприятиями.1маяв11ча-
соввпоселкеКугесисостоит-
сяоткрытиеобновленнойАл-
леиСлавынапротивбизнес-
центра«Кугеси».Врамкахме-
роприятиясостоитсяпразд-
ничноешествиедостадио-
на«Олимпийский»,концерти
раздачагеоргиевскихлент.3
маяпоинициативеЧувашской
республиканскойобществен-
нойорганизации«Союзжен-
щинЧувашии»в13часовот-
кроетсяпередвижнаяреспу-

бликанскаявыставка«Сохра-
нениеипередачанациональ-
ныхикультурныхтрадиций:
отматерикдочери,ототцак
сыну».Ееэкспонатыпланиру-
ютразместитьнаплощадке
передЦентральнымдомом
культурывпоселкеКугеси
(еслипозволитпогода).Вэтот
жеденьв14часовсостоится
концертсолистовЧувашской
государственнойакадемиче-
скойсимфоническойкапеллы.
5маявозлепамятникаНеиз-
вестномусолдатувпоселке
Кугесииещев7сельскихпо-
селенияхпройдетакция«Све-
чапамяти».9маяпразднич-
ныймитингначнетсяв9ча-
сов.Концертнаяпрограмма
настадионе«Олимпийский»
стартуетв10часов.

    АФИША      

Первомай – не прозевай!

Представители ОНФ предоставили 
саженцы туи
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  ГОРОСКОП
НАНЕДЕЛЮ 

 В ЭТОТ ДЕНЬ  
21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА В РОССИИ.Вэтотденьв1994го-
дувышелвсветпервыйномержурна-
ла«Главбух».

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – ДЕНЬ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ.Послере-
волюции1917годаидеясамоуправления
былазабыта–вплотьдоконца1980-хго- 
дов,когдавстраненачаласьреформа
государственнойвласти

25 АПРЕЛЯ – В 1945 ГОДУ НА ЭЛЬБЕ ПРО-
ИЗОШЛА ВСТРЕЧА СОВЕТСКИХ И АМЕРИ-
КАНСКИХ ВОЙСК.Рукопожатиесталосим-
воломбратствапооружиюстран,вместе
сражавшихсяснацистскойГерманией.  

РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ

11

6

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

мальчиков 5
девочек  6

среднийвозраcт81

среднийвозраcт           76
мужчин    1

женщин 5

По данным районного отдела ЗАГС

   КОРОТКО   

   РЕКЛАМА    

Новости с пригородным акцентом 

ОВ НАМстоитпсихоло-
гическиподготовиться

кпредстоящимпереме-
намвличнойжизни,чтобы
онинепривеликхандре.

ТЕЛЬ ЦАМполезнобудет
уединениеотокружаю-

щегомира.Постарайтесь
пересмотретьсвоивзг-

лядыиубежденияипо-другому
посмотретьнапроблемы.
Общительностьпода-
ритБ ЛИЗ НЕ ЦАМшанс
судьбоноснойвстречи.
Возможныубыткииз-

занепрактичности,трудностив
предпринимательстве.

УРА КОВлучшеевремя
реализоватьсвоиамби-
ции,показатьвсем,на
чтовыспособны,глав-

ное,проявитьинициативу.По-
лезныпрофилактическиемеры.

ЛЬ ВЫнеувидяткаких-
тозначительныхпере-

менвличнойиэмоцио-
нальнойсфере.Спокой-

ныеировныеотношениявсемье
будутсохраняться.

ДЕ ВАМ,чтобыневпастьвдеп-
рессию,рекомендуетсяза-

нятьсядуховнымипрак-
тиками,которыепомо-
гаютизбавитьсяотрез-

кихперепадовнастроения.

ВЕ СЫ,будьтетерпимыпо
отношениюкродствен-
никам.Берегитегорло,
посколькусейчасвелика

вероятностьзаболетьангиной.

С КОР ПИО НЫ,укрепляйтеим-
мунитет,сейчасвелик
рискзаболеть.Дли-
тельноепереутомле-

ниеможетпривестик
появлениюзаболеваний.

СТ РЕЛЬ ЦЫимеютвоз-
можностьзаявитьосе-
бе.Меньшекреатива,
большеусердияврабо-
те,ивсебудетнормально.

КО ЗЕ РО ГИ,старайтесьпроявлять
терпение.Нестоитпокупатьме-

бельидругиевещидля
дома,атакжеделатькос-
метическийремонт.Ва-
шивкусымогутпоме-
няться.

ВО ДО ЛЕИ, новые зна-
комстванеобещаютбыть
серьезнымиипродол-
жительными.Лучшесос-
редоточьтесьнаразви-

тиисвоихтворческих
способностей.

РЫ БЫ,вобщественной
сфереважнопроявлять
благоразумие,посколь-
куестьвероятностьпо-

теридушевногоравнове-
сия,разрывадружескихсвязей.

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ2

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Мас  ра Причебоксарья

АПРЕЛЬ  
24 - 30

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.

6

Доля кондиционных 
семян в хозяйствах 

республики –

?

С 17 по 26 апреля в Чувашской Республике прой-
дет первый этап всероссийской профилакти-
ческой операции «Дети России». 

Врамкахакциибудутпровереныместамассо-
вогопребыванияподростковсцельювыявления
несовершеннолетних,находящихсявсостоянии
наркотическогоопьянения.Специалистыпрочи-
таютпедагогамлекцииповопросампрофилак-
тикиупотребленияподросткамизапрещенных
веществ,будутпроведенымероприятия,направ-
ленныенаформированиенегативногоотношения
кпотреблениюнаркотиковвмолодежнойсреде.

Каждый,комустанетизвестноофактахнезакон-
ногосбыта,храненияиупотреблениянаркотиков,
можетсообщитьобэтомпотелефону«горячейли-
нии»8-(8352)58-33-33круглосуточно,анонимно.

         ФОТОКОНКУРС      

ПоселокКугесирастетиширится
скаждымднем,строительствожи-
лыхмногоквартирныхдомовнепре-
кращаетсянинаминуту.АКВИЛОН
нестоитвсторонеотновостроек,
дополняяихмультисервиснымисе-
тями.Всебольшестановитсясчаст-
ливыхновоселов,которыесрадо-
стьюподключаютИнтернетителе-
видениеотАКВИЛОН.

Помимомногоквартирныхдомов
нашакомпанияактивноосваивает
ичастныйсектор,жителикоторого
призналинашукомпаниюлучшим
провайдером.Длячастногосекто-
раАКВИЛОНразработалспециаль-
нуюлинейкутарифов«СвойДом»,
гдекаждыйможетвыбратьдлясе-
бяболееоптимальный.

Кромецифровоготелевиденияи
Интернета,мыпредлагаемуслугу
IP-видеоконтроля,спомощьюко-

торойвысможетеследитьзабез-
опасностьюисохранностьюваше-
гоимуществаслюбыхустройствв
режимереальноговремени.

АКВИЛОНоказываетуслугипотех-
ническомуобслуживаниюсистемы
видеонаблюдения«Безопасныйго-
род»вп.Кугеси.

Многиесоциальнозначимые
объекты,организацииичастные
предпринимателивыбралиимен-
ноАКВИЛОН.Вчисленашихкли-
ентов–администрацияЧебоксар-
скогорайона,Кугесьскогосель-
скогопоселения,ЗАГС,библиоте-
ки,Дом-интернатдляпрестарелых
иинвалидов,Кугесьскийдетский
дом-интернатдляумственноот-
сталыхдетей,Центрспортаиздо-
ровья«Улăп»,Кугесьскийлицейи

многиедругие.
Высокоекачествоуслугдостига-

етсятем,чтонашисетистроятсяна
основеоптико-волоконныхлиний
связисиспользованиемсамогосо-

временноготелекоммуникационно-
гооборудования.Ужесейчаспод-
ключениеабонентовосуществля-
етсяпотехнологииIpoE(безVPN).
Преимуществомподключениятеле-
виденияотАКВИЛОНявляетсято,
чтонетребуютсядополнительные
устройства,иабонентскаяплатане
зависитотколичествателевизион-
ныхприемников.

Нашитарифыискоростиполь-
зованияотличаютсяотпредостав-
ляемыхконкурентамиввыгодную
дляабонентовсторону.

Мынеиспользуем«звездочки»и
промопериоды.

Приходите,звоните,оставляй-
тезаявкунасайте www.akvi.net.

Менеджерподберетдлявасвы-
годноепредложение,анашитех-
ническиеспециалистыподключат
услугивудобноедлявасвремя.

П. Кугеси, ул. Советская, д. 50  
(Центральная почта),  
тел.: 8(83540) 2-22-11, 

8(8352)505-400

Нет повода для сомнений! Включайся!

ВрамкахГодаМатери
иОтцамыпредлагаемна
страницахнашейгазетыкон-
курсналучшуюфотографию
крепкойисчастливойсемьи.
Дляэтогоприносителибовы-
сылайтевашифотографиис
краткимописаниемпроис-
ходящегонаснимкепопочте
либонаэлектронныйадрес: 
tavan-en21@yandex.ru.

Первымипринимаютэста-
фетусемьяВАСИЛЬЕВЫХиз
поселкаКугеси:«Живем с супругом вместе 16 лет, многое пережили, прошли непростой 
путь, шаг за шагом… Семья – это самое важное, что может быть у человека. Воспиты-
ваем двух дочек и очень ими гордимся. Старшая у нас поет и участвует во многих вокаль-
ных конкурсах, многократный призер. Младшая еще не достигла таких успехов, но очень 
к этому стремится, глядя на свою старшую сестру. Мы же с супругом со своей стороны 
во всем поддерживаем девочек, стараемся им помогать, во всех их начинаниях, результа-
ты приносят нам огромную радость». 

      ФНС СООБЩАЕТ      
С 2015 года для физических лиц - вла-
дельцев транспортного средства, име-
ющего разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, зарегистрирован-
ного в реестре транспортных средств 
системы взимания платы, предусмо-
трена налоговая льгота, освобождаю-
щая от уплаты транспортного налога.

По информации Межрайонной инспек-
ции ФНС № 5 по ЧР, льгота может предо-
ставляться в виде полного освобождения 
от уплаты налога либо в виде налогового 
вычета, уменьшающего налог на сумму 
платы. В первом случае внесенная пла-
та в счет возмещения вреда, причиняе-
мого автодорогам общего пользования 
федерального значения, должна превы-
шать или быть равной сумме налога за 
данный период. Во втором – налог дол-
жен превышать сумму платы, уплачен-
ную в данном периоде.

Заявление о налоговой льготе и доку-
менты, подтверждающие право на нее,  
рекомендуется предоставить до 1 мая те-
кущего года (до начала массового расче-
та транспортного налога за 2016 год). До-
полнительную информацию можно полу-
чить по бесплатному номеру 8-800-222-
22-22 или на сайте www.nalog.ru.

      ДАТА      

Антипасха,  
или Фомин день
Первое воскресение после Пасхи называют 
Красной горкой. В этом году она выпадает на 
23 апреля. Этот праздник в народе еще назы-
вают Фомино воскресение, или Антипасха.

ГлавнойтрадициейнаКраснуюгоркусталобра-
косочетание.Считается,чтоеслимолодыелюди
поженилисьнаэтотпраздник,тоихсоюзбудет
крепкиминавсюжизнь.Многиерешаютвэтот
деньобвенчаться.ПотрадициинаКраснуюгор-
купринятовеселиться,радоватьсятеплуисолн-
цу,устраиватьгуляния,петьпесни,водитьхоро-
воды.Молодежьвыходиланапразднованиена-
ряженной,влучшиходеждах.ОтметитьАнтипас-
хунадобылосразмахомишумом,ведьсосле-
дующегодняначиналосьвремяпахоты.Авэтот
период,какизвестно,«деньгодкормит»,апото-
мународустановилосьсовсемнедогуляний.

ПРИМЕТЫ
 В канун Красной горки 
наши предки мыли иконы 
и умывались ею уже после 
прихода праздника, чтобы 
в доме был достаток.  
 В этот день люди загадыва-
ли желание на монетку и бро-
сали ее в колодец или водо-
ем. Считалось, что это прине-
сет счастье, а загаданное же-
лание обязательно сбудется. 
 Для долголетия и крепкого 
здоровья, на Красную горку 
было принято молиться. Люди 
верили, что в данный праздник 
их молитвы слышит не только 
Бог, но и усопшие родственни-
ки, которые также будут помо-
гать молящимся.

В детском саду «Золушка» в поселке  Атлашево в честь 
Дня космонавтики детишки собирали панно с ракетой и 
со звездами.

      ДЕЛА МЕСТНЫЕ      

«С
ем

ья

 в объективе»

Интернет-провайдер Аквилон является стабильной и динамично развивающейся ком-
панией на рынке информационных технологий, предоставляя жителям Чувашии услуги 
цифрового телевидения и широкополостного доступа в Интернет. АКВИЛОН работает в 
городах и поселках республики, в том числе и в п. Кугеси.

94%

04
3

0
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* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм     лепрограмма

Понедельник
24 апреля

Вторник
25 апреля

Среда
26 апреля

Четверг
27 апреля

Пятница
28 апреля

Суббота
29 апреля

Воcкресенье
30 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, 3.45 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 #ВЕЛИКАЯ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 *ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ 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 #ОПТИМИСТЫ 12+
23.40 Специальный корре-

спондент 16+
2.10 #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 Из нашего фонда. Шевле 
(на чувашском языке)

9.15-9.55 Один на один. Фильм
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 Пуç таятăп юррăмпа. 

Людмила Семенова 
концерчĕ 16+

11.30 Бухты барахты 6+
12.00 $ Наука 2.0 16+
13.00, 19.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.10 Один день с профессио-

налом 6+
13.30 IT не обойти 6+
14.00, 16.00, 23.30 Республи-

ка. Информационная 
программа 12+

14.10 Спорт для всех 12+
14.30 $ Чудеса России 12+
15.00, 23.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
15.10 $ Загадки космоса. Но-

вые открытия 16+
16.30 #ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-

СА 16+
18.30 Республика в дета-

лях 12+
19.30 Актуальное интервью 

12+
20.00 Республика. Информа-

ционная программа
20.15, 23.45 По существу 12+
20.30 Сделано в Чувашии 12+
20.50 Идем в школу 6+
21.00 $ Один на один 16+
22.15 Литература тĕпелĕ 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, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.40 #НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Поздняков 16+
23.25 #ШЕФ 16+
1.15 Место встречи 16+
3.10 Приднестровье: Русский 

форпост 12+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 

Новости
9.20, 4.30 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.35 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 #ВЕЛИКАЯ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20, 3.05 *ПАНИКА В 

НИДЛ-ПАРКЕ 18+

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 #ОПТИМИСТЫ 12+
0.10 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
2.40 #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)

9.35-9.55 Один на один. Фильм
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 Республика. 

Информационная про-
грамма 12+

8.15 По существу 12+
8.30 Сделано в Чувашии 12+
9.00, 18.30 Республика в дета-

лях 12+
9.30 Я люблю Чувашию 6+
10.00 Мои песни - творцы мо-

ей судьбы… Концерт А. 
Уляндиной 12+

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

ка. Информационная 
программа

13.10 Один день с профессио-
налом 6+

13.30 IT не обойти 6+
14.10 Спорт для всех 12+
14.30 $ Чудеса России 12+
15.10 Разрушители мифов. 

Правитель Земли 16+
16.30 #ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-

СА 16+
19.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ
19.15, 23.15 Тĕплĕ калаçу 12+
19.30 Правительственная 

связь 12+
20.30 Приложение силы 12+
21.00 СИРЕ НИКОНОРО-

ВА ГРАЖДАНКА КĔТЕТ 
Чăвашла куçарнă фильм 
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, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.40 #НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА 16+
22.45 Итоги дня
23.15 #ШЕФ 16+
1.00 Место встречи 16+
2.55 Квартирный вопрос

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 

Новости
9.20, 4.15 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.20 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 #ВЕЛИКАЯ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20, 3.05 *ВЛИЯНИЕ 

ГАММА-ЛУЧЕЙ НА 
ЛУННЫЕ МАРГАРИТ-
КИ 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 #ОПТИМИСТЫ 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
1.40 #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 Из нашего фонда. Концерт 
мастеров искусств и художе-
ственных коллективов

9.45-9.55 Неизвестное об из-
вестном. Мой город. Че-
боксарский Кремль

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

спублика. Информацион-
ная программа 12+

8.30 Приложение силы 12+
9.00, 18.30 Республика в дета-

лях 12+
9.30 Я люблю Чувашию 6+
10.00 СИРЕ НИКОНОРО-

ВА ГРАЖДАНКА КĔТЕТ. 
Чăвашла куçарнă фильм 12+

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

парсен кăларăмĕ
13.10 Один день с профессио-

налом 6+
13.30 День перемен 6+
14.10 Спорт для всех 12+
14.30 $ Чудеса России 12+
15.10 $ Хроники будущего. 

Последний день зем-
ли 16+

16.30 #ПАНДОРА 16+
19.15 Литература тĕпелĕ 12+
20.00 Республика. Информа-

ционная программа
20.15, 23.45 По существу 12+
20.30 Экономика в деталях 

12+
21.00 *ЯЛТА 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, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.40 #НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА 16+
22.45 Итоги дня
23.15 #ШЕФ 16+
1.05 Атомные люди 2 16+
2.00 Место встречи 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Но-

вости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.50 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 #ВЕЛИКАЯ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20, 3.05 *МЫС СТРАХА 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 Вести. 

Местное время
11.55 #СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ОПТИМИСТЫ 12+
0.10 Поединок 12+
2.10 #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 Доступная среда. Премьера
9.15 Вспомни, солдат
9.30-9.55 Из нашего фонда. Поет Ви-

талий Петров
11.40-11.55, 17.20-17.40 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55, 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. Ин-

формационная программа 12+
8.15 По существу 12+
8.30 Экономика в деталях 12+
8.35, 14.10 Спортивные надеж-

ды 12+
9.00, 18.30 Республика в деталях 12+
9.30 Я люблю Чувашию 6+
10.00 *ЯЛТА 12+
12.00 $ Наука 2.0 16+
12.30, 16.10 Мультимир 6+
13.00, 14.00, 20.00 Республика. Ин-

формационная программа
13.10 Один день с профессиона-

лом 6+
13.30 День перемен 6+
14.30 $ Чудеса России 12+
15.10 $ Сенсация или провокация. 

Последние из Атлантов 16+
16.30 #ПАНДОРА 16+
19.00 Республика. Хыпарсен кăларăмĕ
19.15, 23.15 Тĕплĕ калаçу 12+
19.30 Местное самоуправление 12+
20.30 Идем в школу 6+
20.35 Открытый город 12+
21.00 *РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ 12+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 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
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети Финал
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.30 #ФАРГО 18+
1.35 Концерт Мадонны 16+ 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 Вести. 

Местное время
11.55 #СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ОПТИМИСТЫ 12+
0.00 *ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ 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 Для вас, любимые. Концерт 
по заявкам

9.15-9.55 Телеюрă. Премьера
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. Хыпарсен 

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 Открытый город 12+
9.00, 18.30 Республика в деталях 12+
9.30 Местное самоуправление 12+
10.00 Икĕ Типшĕм 12+
12.00 $ Наука 2.0 16+
12.30 Мультимир 6+
13.00 Республика. Хыпарсен кăларăмĕ
13.10 Один день с профессионалом 6+
13.30 День перемен 6+
14.00, 20.00 Республика. Инфор-

мационная программа
14.10 Спортивные надежды 12+
14.30 $ Чудеса России 12+
15.10 $ Загадки нашей Земли. 

Планета с чувствами 16+
16.10 Шÿт хыççăн шÿт. Кулăшпа са-

тира театрĕн концерчĕ 12+
19.00, 23.00 Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.15, 23.45 По существу 12+
20.30 Акилбупсер 6+
21.00 *ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХО-

ВЕНА 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 *НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею Е. Моргунова. 

Это вам не лезгинка... 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Вокруг смеха
14.50 Голос. Дети. На самой вы-

сокой ноте
15.45 Голос. Дети
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.10 Минута славы. Финал
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.35 *АНТИГАНГ 16+
1.15 *ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК 16+

РОССИЯ 1
5.15 #НЕ ПАРА 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, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 *НЕВЕЗУЧАЯ 12+
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
21.00 *КАЛЕЙДОСКОП СУДЬ-

БЫ 12+
0.50 *КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ 12+

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 Акилбупсер 6+
9.00 ЧУЛ ЧЕЧЕК. Чăвашла 

куçарнă фильм 12+
10.30 Шÿт хыççăн шÿт. Кулăшпа са-

тира театрĕн концерчĕ 12+
14.00 $ Наука 2.0 16+
14.30 *ПИРĔН ПУРНĂÇ 

ХĂТЛĂХРА 12+
16.30 Сделано в Чувашии 12+
17.00 Детское время 0+
17.30 Эс кĕтетĕн-и. Валерий Кле-

ментьев концерчĕ 12+
19.30 Эпĕ сансăр пĕтетĕп.

 А. Кибечĕн Ехрем хуçа пье-
си тăрăх ÿкернĕ 16+

21.30 $ Долго и счастливо 16+
23.00 *ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК 

16+

1 КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА
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
12.15 Теория заговора 16+
13.20 *МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ 12+
15.40 Филипп Киркоров. Ко-

роль и шут 12+
17.35 К юбилею Ф. Киркоро-

ва. Шоу. Я Трансляция из 
Государственного Крем-
левского Дворца

21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда? Финал
23.50 *ФОРСАЖ 4 16+
1.45 *КАПОНЕ 16+
3.45 *УХОДЯ В ОТРЫВ

РОССИЯ 1
5.00 #НЕ ПАРА 12+
7.00 ÜМаша и Медведь
7.30 Сам себе режиссёр
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, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 *ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ 12+
18.00 Танцуют все!
21.00 *ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-

РОЧКИ 12+
0.50 *ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 

12+

ЧТВ
10.20-11.00 Вести-Чувашия. 

События недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Эс кĕтетĕн-и. Валерий 

Клементьев концерчĕ 
12+

8.00 Ăнсăртран кĕмсĕрт Ка-
мит 12+

9.00 Эрне Хыпарсен 
тишкерĕвĕ 12+

10.00 Мультимир 6+
10.30 Иксĕлми çăлкуçсем. 

Гала-концерт 12+
14.00 $ Наука 2.0 16+
14.30 $ Отсюда к родно-

му дому
15.30 Улька кинĕн виçĕ кинĕ. 

Спектакль 12+
18.00 Экономика в дета-

лях 12+
18.30 Открытый город 6+
19.00 Акилбупсер 6+
19.30 Местное самоуправле-

ние 12+
20.00 Кил ăшши 12+
21.00 $ Один на один 16+
22.30 $ National geographic 

16+
23.00 *ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ 18+

НТВ
5.00, 1.50 *РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ
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 Новые рус-
ские сенсации 
16+
19.00 Итоги неде-
ли с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Звезды со-
шлись 16+
22.00 *САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 
16+
0.00 *ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ
3.50 Авиаторы 
12+
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     Э КО ЛО ГИ     

2016çултафедерацинвăр-
манхуралĕнĕçченĕсемРаç-
çейПравительствин2007çул-
хи394-мĕшйышăнăвĕпекилĕ-
шÿллĕн621тĕрĕслевпенадзор
мероприятийĕирттернĕ.Вăр-
манзаконодательствинепăснă
241тĕслĕхерегистрациленĕ.
Сăтăр1518пинтенкĕпетанла-
шать,çавшутрайĕркенепăс-
нă236тĕслĕхпеçĕр-аннемĕре
739пинтенкĕлĕхсиенкÿнĕ.
Кунтазаконсăрйывăçкасни
(29тĕслĕх),вăрмансенчеса-
нитарихăрушсăрлăхĕнпра-
вилисенепăсни(55тĕслĕх),
унпаусăкурмаллиправилă-
сенепăхăнманни(78тĕслĕх),
пушархăрушсăрлăхĕнйĕр-
кисенепурнăçламанни(53),
вăрманфонднеусăкурасси-
пе,упрассипе,сыхлассипета-

тайывăççитĕнтерессипеçы-
хăннăыйтусемпезаконыйт-
нăсамантсенешутахуманни
(26тĕслĕх)кĕрет.Пурĕйĕрке-
непăснипеçыхăннă241адми-
нистративлăĕçепăхсатухнă,
çавшутраюридицисăпачĕтĕ-
лĕшĕпе–18,должнăçриçын-
семпеçыхăннисем–16.Ахаль
çынсемтĕлĕшĕпе207ĕçпу-
çарнă.Пурĕвĕсене485,8пин
тенкĕлĕхштрафланă(383,85
пинтенкĕшырасаилнĕ):юри-
дицисăпачĕсене–161,8пин
тенкĕ(101,8пинтенкĕтÿлет-
тернĕ),должноçриçынсене–
61,0пинтенкĕ(60пинтенкĕ
шырасаилнĕ),ахальçынсене
–263пинтенкĕ(222,05пин
тенкĕшырасаилнĕ).

2016çултаЧăвашРеспубли-
кинчейывăçсенезаконсăркас-

нипетатавĕсене,йывăçтĕм-
мисене,тавраавăнсаÿсекен
ÿсен-тăранавăйлăамантнипе
çыхăннă29тĕслĕхерегистра-
циленĕ.Çакĕçсем136,2пин
тăваткалметрлаптăкçинчи
вăрмана1322,8пинтенкĕлĕх
сăтăркÿнĕ(хăйирĕкĕпе36,2
пинтенкĕштрафатÿлесетат-
нă,ыттиукçанашырасаилме
тавăçсенесудаянă).

Йывăçсенесаккунапăсса
каснăшăнРФУголовнăйкодек-
сĕн260-мĕшстатйипепăхнă
яваплăхуйрăмахçирĕп.Пĕл-
тĕркунашкал12тĕслĕхешута
илнĕ.Сăтăрçăсем96,1тăват-
калметрвăрманакассаçут-
çанталăка1275,7пинтенкĕ-
лĕхсиенкÿнĕ.

Ахальçынсемтатаюридици
сăпачĕсемвăрманхатĕрлени-
несăнасатăма,ăнатурттарас-
сипе,сутассипетатаэкспорт-
паĕçленинетупсапалăртма,
çакзаконсăрĕçсенечарасси-
пеçыхăннăыйтусенетатсапа-
мареспубликăриЭкологитата

çутçанталăкресурсĕсенми-
нистерстви,ШĔМ,РФхăруш-
сăрлăх,налог,миграцислуж-
бисенЧăвашРеспубликинчи
управленийĕсем,ЧРсуту-илÿ,
промышленноçтатаэкономи-
кааталанăвĕнминистерстви
2013çултаведомствăсенхуш-
шинчикомиссиейĕркеленĕ.

ЧăвашРеспубликинчеçын-
сенеэкологивоспитанийĕпа-
рас,вăрманпуянлăхнеупра-
мавĕрентестĕллевпеçитĕн-
сепыраканăруваллилекци-
сем,калаçусем,уроксем,тĕрлĕ
мероприятиирттереççĕ.Кун-
сăрпуçнереспубликаэкока-
лендарĕнче–пĕтĕмРаççейри
«Симĕсçуркунне»,«СимĕсРаç-
çей»экологиакцийĕсем,эко-
логихăрушсăрлăхĕпеçыхăн-
нăкунсем,«Çутçанталăкауп-
раканçамрăксен–Эколятсен
уявĕ»,«Вăрман,пурăн!»ача-
пăчафестивалĕсем,«Вăрман
ларттаăнаупра»,«Вăрманти
çулăмпакĕрешекенсем»çут
çанталăкасыхламавĕренте-
кентĕлпулусем,шкуллесни-
чийĕсенслечĕ.

   АН ЖЕ ЛИ КА ФАДЕЕ ВА 

Пĕр йы вăç кас сан икĕ йы вăç ларт
Вăр ман – пи рĕн пуян лăх, çа вăн пах ăна уп ра мал ла. Ап ла пу-
лин те йы вăç- ту ра та за ко на пăс са кас нă тĕс лĕх сем çав- çа вах 
тĕл пу лаç çĕ. Йĕр ке не пă са кан се не шы ра са туп са явап тыт та-
рас си над зор ор га нĕ сем шĕн йы вăр лăх кă лар са тă рат масть.

Хă рăк йы вăç та « ма кă рать»

Аш шĕ çу лĕ пе
Çам рă ка çак профессие 

суйлама шă па хăй пÿр нĕ. 
Ди мăн ас лаш шĕ ла йăх плат
ник пул нă, мăн ас лаш шĕ ва
ра йы вăç ран кул лен хи пур
нăç ра усă кур мал ли япа ла
сем ăс та ла нă, аш шĕ лес ник
ре тă рăш нă. Лес ник çемйи 
Çĕпĕрти пĕр лес ни чест вă ри 
çурт ра пу рăн нă. Плеш ков
сем ху çа лăх ра ма мăк тир
лĕ тис кер ка йăк сем, кро
лик сем, Ор ловс ки ăратĕнчи 
çи рĕ ме яхăн ур ха ма х, 200 
хур, те ми çе пуç ĕне, пĕр упа 
тыт нă. Çап ла Ди ма ача ран 
вăр ма на кă на мар, выльăх 
чĕр лĕ хе те юрат са çи тĕн нĕ. 

Чир лĕ ас лаш шĕ не пăх ма 
çемье тăван Ком со мольс ки 
ра йон не тав рăн нă. Плеш ков 
ас ли хă йĕн ĕç не ма лал ла тăс
нă, çемйи пе вăр ман ти çурт
ра пу рăн нă. Кил те сыс на сем, 
ĕне сем, су рăх та ка, ла ша сем 
ус ра нă. Ывă лĕ яла нах аш шĕ  
çумĕнче пул ма тă рăш нă. Йы
вăç ларт ма, бра коньер се не 
тыт ма, вăр ман вăр ла кан се
не чар ма пĕр ле çÿ ре нĕ. Çиччĕ 
тул тар сан ла ша па пĕр шик
сĕр ут лан са çÿ ре нĕ вăл. Ди
ма ап пă шĕ пе вăр ман та пĕр
ле вы ля са ÿс нĕ. Пĕр ре çап ла 
67 çул та чух не икĕ шă пăр
лан вы ля са кил умĕн чен ул
тă çух рăм ран аяк ка пă рăн
ни не те сис мен. Юрать ха, 
вăрман хуралçи шă пăр лан
сен аш шĕ не пĕл нĕ май вĕ
се не каял ла ки ле çи тер нĕ. 
Лес ни чест во ар кан сан Ди
ма аш шĕ ял кол хозĕн чи ла

ша фер ми не ĕç ле ме выр наç
нă. Паян хи кун та вăл пăх
са тă нă кор до на вы рăн ти
сем Плеш ков кор до нĕ те се 
ка лаç çĕ. 

Чун ки ле нĕ вĕ
Ди ма та Сĕн тĕр вăр рин

чи вăр ман тех ни кум не вĕ
рен ме каяс шăн пул нă, ан
чах пĕр вы рăн тан теп ри не 
куç са çÿ ре ме юрат манс кер 
И.Н. Улья нов ячĕл лĕ Чă
ваш пат ша лăх универ си тет
не çул тыт нă. Вĕ рен се пĕ те
рме çул та лăк юл сан ака де ми 
от пус кĕ ил се хă йĕн кă мă лĕ
пе сал так ат ти тă хăн нă. Пи
рус турт ман, шкул сак кин
че нех спорт па тус лă кач чă 
РФ ШĔМĕн шал ти çа рĕ сен 
Соф рин бри га ди не лек нĕ. 
Элит лă çар тан тав рăн сан те
пĕр çул та лăк ран юрист дип
лом не ал ла ил нĕ. Шкул та 
вĕ рен нĕ чух не «Ор ле нок», 
«Зар ни ца» вăйисене, сту
дент вă хă тĕн че Мол го род 
проекчĕсене хут шăн нă кач чă 
паян хи кун та пĕр вы рăн та 
лар масть. Çан та лăк ăшăт са
нах ир ех Лак рей вăр ма нĕн
че чу пать, хĕл ле ва ра – йĕл
тĕр пе. «Ха лĕ çам рăк сем ĕç 
шы ра нă чух не кă мăл ту йă м 
ыйт ни не мар, ыт ла рах ша
лăва пă хаç çĕ, – тет çам рăк. 
– Ĕç ук çи пы сă ках мар пу
лин те вăр ма на уп ра са çи
тĕн те рес ĕç ман шăн – чун 
ки ле нĕ вĕ».

Ди ма лес ни чест вă ра ирт
нĕ çул хи ок тябрь уйă хĕн чен 
тă рă шать. Вăр ман маç тă рĕн 

тĕр лĕ ĕçе пурнăçлама тивет. 
Çын сем вут шан ка за кон па 
ки лĕ шÿл лĕн ха тĕр лес си
не та та турт тар са ту хас си
не те тĕрĕслесе тăрать вăл. 
Компью тер прог рам ми пе 
усă кур са йы вăç ран ми çе 
тă ват кал метр ву тă тух ни
не шут ла са кă ла рас си те – 
унăн ĕçĕ. Пат ша лăх ху шă
вне пурнăçласа лес ник сем 
каш ни çул йы вăç  лар таç çĕ, 
вăр ман се не пу шар хă руш
сăр лă хĕ пе ти вĕç тер ме пу
лă ша кан та та вăр ман ти кÿ
лĕ пат не выр та кан çул се не 
йĕр келе се тăраççĕ, ми ни ра
ли за ци ле нĕ йĕрсе не та сат
са çĕ не теç çĕ, хă рăк турат
сене çун та раç çĕ, тир пей
сĕр çын сем хыç çăн çÿп çап 
пуç та раç çĕ, бе сед кă сем, вăр
ман пуян лăх не уп ра ма вĕ
рен те кен та та хар пăр хăй не 
ун та еп ле тыт мал ли не аса 
ил те ре кен ин фор ма ци щи
чĕ сем, вăрмана пырса кĕнĕ 
çĕрте шлаг баум сем выр наç
та раç çĕ, хурт кăп шан кă сем
пе сиен лен нĕ йы вăç се не кас

Вăр ма на çÿ ре се унăн иле мĕ пе, ка йăк- кĕ шĕк юр ри пе кам 
ки лен ме юрат масть- ши? Кун та этем ки рек хăш вă хăт ра та 
кул лен хи хĕ вĕ шÿ рен кан ма пул та рать. Вăр ман пуян лăх не 
ва ра эн ту зиаст сем – лес ник сем – уп ра са- сых ла са тă раç çĕ. 
Вĕ сен чен пĕ ри – Ка ра чу ра ри лес ни чест вă ра ĕç ле кен Д мит-
рий Плеш ков. 

Хÿхлет çĕр-аннемĕр
2017 çул – Раççейре Экологи çулталăкĕ

     ШКУЛ ПУРНĂÇĔ  

«Пи рĕн пе пай ла»
Кăçалрайонташкулачисемпе330эко-

логиĕçĕтатаурокирттернĕ.Çакэрнери
информкунахутшăнакансенумĕнче,Чă-
рăшкассишкулĕнчиактзалĕнче,биоло-
гипегеографиучителĕЛюдмилаКетме-
лева9-мĕштата11-мĕшклассачисемпе
«Пирĕнпепайла»темăпаэкологиурокĕ
ирттерчĕ.Вĕренекенсенепланетăнамĕн-
лесыхласахăвармаллине,çÿп-çапкупине
çынсеммĕн-мĕнпăрахнине,ăнаиккĕмĕш
«пурнăç»парнелемемайпуррине,ăпăр-та-
пăрамĕнлематериалтантунинекуракаш-
нинеуйрăммăнпуçтармаллинеăнлантар-
чĕ,чикĕлешенчиопытпапаллаштарчĕ.

Çутçанталăкакаяшпасахалрахваралас
тĕллевпетусаирттермеллиĕçсенетесÿтсе
яврĕçурокра.Сăмахран,лавккананумайхут

усăкурмамайпурпакет-
паçÿремелле-мĕн.Шкул
ачисемтăвантавралăх
тасалăхĕкашниçынран
килнинеăсахыврĕç.

 МИ ЛЕ НА СЕР ГЕЕ ВА

СĂМАХ МАЙ 
2016 çул та ра йон-
та 8364 йы вăç та та 
415 тĕ мĕ ларт нă.

   ÇИВĔЧ ЫЙТУ  

Çĕ лен йă ви-и ку? 
Иккассиеннеллекаякан«Кÿкеç»чарă-

нуçумĕнчиçулхĕррипеçÿп-çапкуписем
таçтанайккинченкурăнсавыртаççĕ.Хĕл-
ĕпехунтапоселокурамĕсенчиюракилсе
тăкнă.Пĕрлех–строительствоçÿп-çапĕ
те,йывăç-туратта.Çÿп-çапкупиÿсехпы-
нишĕнвырăнтиçынсемтеайăплă:хайхи
шăпахвĕсенпахчахыçĕсемвĕçленнĕвы-
рăнтанахпуçланать-çке!Кĕркунне,хĕлĕ-
пекăлара-кăларатăкнăçÿп-çапюркайса
пĕтсентесимĕскурăкайăлилмемайпамĕ.
«Тесвалкавырăннехурса–иртен-каянта
çÿп-çапаçулхĕрринеçăмăлмашинăранпе-
ре-перехăварнинехамтапĕрремаркур-
тăм.ГАЗельпехпырсатăкакансемтетемĕн
чухлех.КаплахпулсанИккассиçулайкки-
несвалкăнаçавăрасситеинçемар!»,–чун
ыратăвнепĕлтеретпирĕнкулленхивула-
канНиколайАндреев.Купа–çакçулçинчи
«Кÿкеç»автобусчарăнăвĕнчете.Кунтиур-
натулсатăкăнать.Унтакĕрейменçÿп-çап
варапĕркĕтесрейăваланать.«Çуллапул-
санçĕленйăваçавăрĕччĕ.Вăлçапăсенçы-
вăхнетепырать»,–тарăхăвнепытармасть
автобускĕтекенМарияНикандрова.Тепĕр
тесенçактирпейсĕрлĕхесармавĕсемпек
чунлăэтемкăнапултарĕ.

Хальлĕхеçÿп-çапкаллехюрпахуплан-
чĕтейĕпĕр.Анчахтахĕвелхĕртсепăхма
тытăнтăркăна-ха–çулайккинчекаллех
çурхи«чечексем»шăта-шăтатухаççĕ.Ан-
чахтаçеçпĕлмарку.Тасамарлăхранхă-
çанхăтăлмапалăртаççĕ?Тирпейлĕç-шиçак
территорие?ЭпирКÿкеçялтăрăхпуçлă-
хĕпеВладимирВершининпаçыхăнтăмăр.
Вăлсапалансавыртаканйăларихытăкая-
шапуçтарасĕçеçĕртипсенехпуçăнмасă-
махпачĕ.

    ÇАМ РĂК СПЕ ЦИА ЛИСТ    

Упапа пĕр килтен са пуç та раç çĕ. 

«Вăрман» çынни
 «Çул ла вăр ман тан тух

мас тăп та. Ту хас та кил мест 
– ун та шăп, кан лĕ», – тет 
лес ник. Кăм па çыр ла пуç
тар ма, ми лĕк ха тĕр ле ме 
юра тать вăл. Ăна йы вăç çул
çи сем йĕр ке лен се çит сен, 
пит рав ку нĕч чен ха тĕр ле
мел ле ик кен. Çа кăн чух не 
вăл кăч кă сăр, мун ча ра çа
пăн ма мел лĕ. Ка ра чу ра  лес
ни чествинче хир сыс ни сем, 
каш кăр сем, ти лĕ сем, мул
кач сем, кăрк ка сем та та ыт
ти чĕр  чун пу рă нать. Хĕл
ле хир сыс ни се не, хир ка
ча ки се не ятар лă кор муш
кă сене апат хурса па раç çĕ. 
Кăт кă тĕм и се не, сай ра тĕл 
пу ла кан ÿсен тă ра на та уп
раç çĕ кун та. 

Вăр ма на ла йăх пĕ ле кенс
кер çул ла вă хăт ра сă вăс ран, 
уртаракан вируслă ти лĕ сен
чен, сăп са  йы шĕн чен, уйрă
мах сă вăс лан ран (вăл çырт
ни пе çын вил ме те пул та
рать) асăр ха нул лă пул мал
ли не аса ил те рет. «Çур кун
не çын сем ху рăн сĕт ке нне 
юх тар нă май йы вă çа сиен 
кÿ ни пир ки шу хăш ла маç
çĕ те. Сĕт ке не ви çе сĕр юх
тар са ил ни пе кая рах па йы
вăç хăр са та каять», – пă
шăр хан са ка ла çать лес ник 
вăр ман сă тăр çи сем пир
ки. – Б ра коньер сем ну май
лан ни те пу çа ырат та рать». 
Вăр ман та пу шар ан тух
тăр, пур тă, бра конье р пă
шалĕн сас си  вăр ман шăп
лăх не ан пăстăр те се каш
ни кун хуралта вăл. Кунти 
каш ни йы вă çа, уç лан кă на 
пĕ ле кен пул нă. Ма лаш не 
хă йĕн пур нăç не вăр ман ти 
ĕç пех çы хăн та рас шăн çам
рăк. Атăл çи тех но ло ги инс
ти ту тĕн че пĕ лĕв не ÿс те рес  
тĕллевĕ питĕ пысăк. 

   АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА
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Патриот
        КА ЛЕН ДАРЬ ТИ КУН      

Ч ă ваш Рес пуб
ли кин Ас лă ка
на шĕн пре зи
диу мĕн куль ту
ра енĕ пе ĕç ле

кен ко мис си йĕ 1992 çул
хи фев раль уйă хĕн че йĕр
ке ле нĕ кон курс ра пат ша
лăх сим во ли кин 10 ыт ла 
тĕс лĕх не тă рат нă – Эл ли 
Юрье вăн яла вĕ пе герб
не суй ла са ил нĕ. Ахаль
тен мар, ÿнер çĕн ĕçĕ сен
че чă ваш ха лă хĕн йă ли 
йĕр ки пе тав раку рă мĕ, ис

то ри йĕ, пур нă çĕ сăн лан
нă. Рес пуб ли кăн гер бĕ те, 
гим нĕ те, яла вĕ те хăй сен 
вă йĕ пе илĕрт се тă раç çĕ.  

Рес пуб ли ка ялав не тÿ
рĕ кĕ тес лĕ пус ма сăн лать. 
Пат ша лăх гер бĕн тĕп эмб
ле ми – «Пур нăç йы вă çĕ»  
– чă ваш ха лă хĕ хы çа хă
вар нă вă рăм ис то ри çу
лĕн пал ли. Тĕт тĕм хĕр лĕ 
тĕс ха лăх ĕмĕр тен пех ирĕ
кел ле ăн тăл ни не па лăр
тать, çа кă ăна хă йĕн йă
ли се не, хăй неевĕр лĕх не 

уп ра са хă вар ма май па нă. 
Çу тă са рă тĕс – çĕр çин че 
пур не те пур нăç пар не ле
кен Хĕвел тĕ сĕ, 8 кĕ тес лĕ 
çăл тăр – чă ваш эре шĕн 
чи ан лă са рăл нă эре шĕ
сен чен пĕ ри, вăл илем пе 
ата ла ну шай не кă тар тать. 

Чă ваш Рес пуб ли кин 
пат ша лăх Герб не ге раль
ди ка щи чĕ сăн лать, ун 
çин че чă ваш çĕ рĕ çин че 
ÿсе кен «Пур нăç йы вăç
не» ку рат пăр. Чă ваш ха
лă хĕ са рă тĕ се мĕн пур 
тĕс хуш шин че чи хит ри 
вы рăн не ху рать. Ге раль
ди ка щи чĕ çи йĕн чă ваш 
эре шĕн чи ан лă са рăл нă 
па йĕ сен чен пĕ ри – 8 кĕ
тес лĕ ви çĕ çăл тăр – выр
наç нă. Çур ма ун кă вĕ çĕ
сен чи хăм ла – чă ваш ха
лă хĕн та та Рес пуб ли кăн 
йă ла на кĕ нĕ пуян лă хĕ – 
« си мĕс ыл тăн».    

Вĕ сен че – ха лăх  
ис то ри йĕ пе  

пуян лă хĕ 
Ну май на цил лĕ Чă ваш рес пуб ли кин пат ша лăх 
сим во лĕ сем – Герб, Ялав та та Гимн – Чă ваш Енĕн 
Раç çей ри та та тĕн че ри сăн- сă па чĕ пул са тă чĕç. 
Вĕ сем чă ваш ха лă хĕн ис то ри та та куль ту ра ты-
тă мĕн чи ик сĕл ми пуян лăх не, рес пуб ли кă ра ты-
мар янă вун- вун ха лă хăн çи рĕп тус лăх не ĕнен-
мел ле уç са па раç çĕ. Чă ваш Енĕн пат ша лăх сим-
во ли ки се не йы шăн нă ран па 25 çул – кă çал çа кăн 
евĕр çав ра да тă на пал лă тă вă пăр эпир, рес пуб-
ли кă ра пу рă на кан сем.

Килхуçисемкилтехпул-
нă.Инкекечималтанял-
тиçынсемсиснĕ.Раççей
МЧСĕнНадзорĕçĕ-хĕлĕ-
пепрофилактикауйрă-
мĕнпуçлăхĕДенисПорт-
новпĕлтернĕтăрăх,вут-
çулăмикĕхуралтăпатеп-
лицăнатĕптунă.Пушар-
нăйсемăнаçуртпатнепы-
мапаман.«Хĕрлĕавтан-
па»кĕрешмеикĕедини-
цатехникăпаçичĕçынна
явăçтармативнĕ.Вут-çу-
лăмаятарласативертнĕ.
ÇакнаМЧСăнинкеквы-
рăнĕнчеĕçленĕтĕрĕс-
левлĕпушарлаборато-
рийĕнспециалисчĕсем
çирĕплетнĕ.

Ведомствоинформа-
цийĕпе,кувăл–çулта-
лăкпуçланнăранпавут-
çулăмшаркăтартнă14-

мĕштĕслĕх.
Тунтикунвараçакăнпек

инкекçырмапуçсенсех-
ринехăпартнăччĕ.Кăн-
тăрурамĕнчекирпĕчçурт
çунмапуçланипиркипу-
шархуралĕнслужбине
кÿршисемшăнкăравласа
пĕлтернĕ.Килхуçисемĕç-
репулнă.Надзорĕçĕ-хĕ-
лĕпепрофилактикауй-
рăмĕнчеинкексăлтав-
неэлектропроводюсав-
сăрлăхĕпеçыхăнтараççĕ.

«Çакверсиепушарçенĕ-
ке,çуртвиттине,маччи-
невăйлахсиенкÿнипеăн-
лантармапулать.Пушар-
нăйсенмаччатăрринехă-
парнăçĕртиçăраççиеар-
катмативнĕ–вут-çулăмпа
кĕрешмеурăхламайту-
пайман»,–пĕлтерчĕуй-
рăмăнаслăинспекторĕ
ОлегПорфирьев.Вăлка-
ланăтăрăх,çуртшалтан
сиенленмен.

  ТАТЬЯНА МАЙОРОВА

  01 ПĔЛТЕРЕТ   

ВУТ-ÇУЛĂМПА КĔРЕШМЕ ÇĂРАÇÇИ ÇĔМĔРМЕ ТИВЕТ

СĂМАХ МАЙ
Вут тивертсе пурлăха сăтăр кÿнĕшĕн РФ УК 
167-мĕш статйин 2-мĕш пайĕпе пилĕк çуллăха 
ирĕклĕхсĕр хăварма пултараççĕ.

    ХĂ РУШ СĂР ЛĂХ  

Д ру жи на –  
по ли ци тĕ ре вĕ

Се ми нар ка наш лу ĕç
не Чă ваш Рес пуб ли кин 
Ми нистр сен Ка би не
чĕн Пред се да те лĕн çу
мĕ – Чă ваш Рес пуб ли
кин Пуç лă хĕн Ад ми нист
ра ци йĕн ер тÿ çи Юрий 
Ва сильев уç рĕ. Вы рăн ти 
хăй ты тăм лăх ор га нĕ сем 
та та ШĔМĕн тер ри то ри 
уй рă мĕ сен чи ор га нĕ сем 
пĕр ле та чă çы хăн са ĕç ле
мел ли не па лăрт нă май 
ха лă ха  хă руш сăр лăх па 
ти вĕç те рес май се не па
лăрт ма пĕр пĕр не ăнăç
лă опыт па пал лаш тар ма 
сĕн чĕ. Кÿ кеç ри тĕп куль
ту ра çурт не вĕ сем шă
пах çак тĕл лев пе пу хăн
чĕç те ĕн тĕ. Мероприяти 
ШĔМĕн ул тă му ни ци па
ли тет ри уй рă мĕн ер тÿ çи
сем, Шу паш кар, Сĕн тĕр
вăр ри та та Мур каш ра
йо нĕ сен, Çĕр пÿ ху ла ад
ми нист ра ци йĕ сен, ял тă
рăхĕсен пуç лă хĕ сем, ха
лăх дру жи ни сен ко ман
ди рĕ сем хут шăн чĕç.

ЧР ШĔМĕн по ли цин 
об щест вă ри йĕр ке лĕ хе 
сых ла кан пай пуç лă хĕн 
çу мĕ  Алек сандр Ма ка
ров Çĕр пÿ ра йо нĕн че об
щест вăл ла вы рăн сен че 
йĕр ке не пăс нă тĕс лĕх се
не, Сĕн тĕр вăр ри, Çĕр пÿ 
та та Шу паш кар ра йо нĕ

сен че ÿсĕр сем ту нă, Мур
каш, Çĕр пÿ та та Шу паш
кар ра йо нĕ сен че йă ла ри 
прес туп ле ни сен йыш не  
ча ка рас си пе ту хăç лă рах 
ĕç ле ме хуш рĕ.  

ШĔМĕн Шу паш кар ра
йо нĕн чи уйрăм пуç лă хĕ 
В ла ди мир Сте па нов урам
ра та та ха лăх ну май пу хă
на кан вы рăн сен че йĕр ке
лĕх пе ти вĕç те рес ĕç сем 
мĕн ле пул са пы ни пе пал
лаш тар чĕ. Алек сандр Ма
ка ров ра йон та ха лăх дру

жи ни сем çи те лĕк лех мар
ри та та ви део сă нав ка ме
ри сен шут не те ÿс тер мел
ли пир ки ка ла рĕ. Ял сен че 
спирт лă шĕвек се не за ко
на пăс са су та кан вы рăн
се не туп са па лăр тассине 
ра йон ти уй рăм ĕç че нĕ сем 
ма лаш не уй рă мах вăй ла
тĕç – ШĔМĕн пай пуç лă
хĕ çа кăн пек ху шу па чĕ. 

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 ра йон çын ни се не 

хă руш сăр лăх па ти вĕç
те рес тĕл лев пе йы шăн
нă ме рă сем пир ки ка ла
са па чĕ. Ра йон ти «Звез
да» ха лăх дру жи ни не 
кĕ ре кен 10 çын кă çал
хи пĕр ре мĕш квар тал
та пост па пат руль, çул 
йĕр пе пат руль служ би
сен сот руд ни кĕ сем пе, по
ли цин учас ток ри упол но
мо че ннă йĕ сем пе пĕр ле 
об щест вăри йĕр ке лĕх е 
ти вĕç тер нĕ май 220 се
хет службă ра тăр са 50 
ад ми нист ра тив лă йĕр
ке не пăс нă тĕс лĕ хе та та 
пĕр прес туп ле ние чар нă. 
2017 çул та йĕр ке не пă
сас си не ча кар ма 265 пин 
тен кĕ уйăр нă. Çа кăн тан 
100 пин тен ке ха лăх дру
жи ни се не хав ха лан тар
ма янă, çул çит менни сем 
йĕр ке не пă сас си не асăр
хат тар ма – 20 пин тен кĕ, 

йĕр ке не пă сас си не сир
ме пу лă ша кан ме то ди кă
па ин фор ма ци ха тĕ рĕ сем 
валли та та ха лă хăн пра
во куль ту ри не ÿс тер ме – 
50 пин тен кĕ. По ли цин 
Ишек ри учас ток пунк
те юса ма 95 пин тен кĕ 
уйăр нă.      

Про фи лак ти ка ме роп
рия ти йĕ сем кă çал хи пĕр
ре мĕш квар тал та ра йон
та ту нă прес туп ле ни сен 
32,3% ча кар ма май па нă. 

  А ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

Ап ре лĕн 17- мĕ шĕн че Кÿ кеç ри куль ту ра çур-
тĕн че вы рăн ти хăй ты тăм лăх ор га нĕ сем-
пе  ЧР ШĔМĕн тер ри то ри ри ор га нĕ сен се ми-
нар- ка наш лă вĕ ирт рĕ. Кун та Чă ваш Рес пуб-
ли кин чи му ни ци па ли тет сен че ха лă ха хă руш-
сăр лăх па та та йĕр ке лĕх пе ти вĕç те рес си не 
та та Раç çей ре йĕр ке не пă сас си не си рес ты тă-
мăн тĕп са ман чĕ сем çин чен ка ла кан фе де ра-
ци за ко нĕ еп ле пур нăç лан ни не сÿт се яв рĕç.

Юнкун, çур çĕр иртсе пĕр се-
хет тĕлнелле 41-мĕш пушар-
па çăлав службине Шĕнерпуç ял 
тăрăхĕнчи Хыркассинчи Çамрăксен 
урамĕнче хуралтă çунни пирки 
шăнкăравласа пĕлтернĕ.

 Аф ган вăр çи не хут шăн
нă, Кÿ кеç по се ло кĕн че пу
рăн нă Ми хаил Хлеб но ва 
ха лал ла са тун ти кун Асă ну 
хă ми уçăл чĕ. Вăл унăн тă
ван ки лĕн че вы рăн туп рĕ. 
Шăп та лăп 2 çул каял ла 
ап ре лĕн 17 мĕ шĕн че Аф
ган вăр çин чен чĕ рĕ сы вă 
тав рăн нă Ми хаил Хлеб
нов 51 çул та ĕмĕр лĕ хех 
куç не хуп нă. 

Ме роп рия тие Шу паш
кар та та Сĕн тĕр вăр ри 
ра йо нĕ сен çар ко мис са
риа чĕн ко мис са рĕ Алек
сандр Ко чу ров, ра йад
ми нист ра цин куль ту ра 
па йĕн пуç лă хĕ Мар га ри
та Пав ло ва, Аф ган ве те
ра нĕ сен ра йон ти уй рă
мĕн пред се да те лĕ Ана
то лий Сер геев, «Бое вое 
братст во» ра йон ти сою
зăн пред се да те лĕ В ла ди
мир Ав ра мов та та ыт ти
сем хут шăн чĕç. Алек
сандр Ко чу ров çĕр шыв 
чыс не хÿ тĕ ле нĕ пат тăр
се не ма нă çа кă лар мал
ла мар ри не па лăрт рĕ, 
вăр çă хи рĕç тă рă вĕ се не 
хут шăн нă ве те ран се не 
çи тĕн се пы ра кан ăрă
ва пат риот ла вос пи та
ни па рас ĕç шĕн ук çа 

тен кĕ те, вă хăт та туп ма 
пул тар ни шĕн тав ту рĕ. 
«А сă ну хă ми сем уй рăл
са кай ни се не мар, пу рă
на кан се не кир лĕ. Сал
так сен пат тăр лăх не, вĕ
сем тă ван çĕр шыв чыс
не хÿ тĕ лес си шĕн пур нăç
не па ма ха тĕр ри не яла
нах ас ра тыт мал ла», – 
пĕл тер чĕ вăл хă йĕн шу
хăш кă мăл не.

Мар га ри та Пав ло ва 
Ми хаил Хлеб нов пу рăн
нă чух не пу çа ру лăх кă
тарт ни не, пур ме роп рия
тие те хас тар хут шăн са 
тă ни не ка ла рĕ. Аф ган 
ве те ра нĕ те ми çе çул об
щест вăл ла ор га ни за ци 
пред се да те лĕн ти вĕ çĕ
се не пур нăç ла са пы нă, 
унăн пу çа рă вĕ пех ра йон
та Алек сандр Со ро ки на 
ха лал ла са ка ра тэ ăмăр
тă вĕ ирт нĕ. Вă хăт ирт нĕ
çе мĕн кă на ен те ше ха
лал ла са йĕл тĕр ăмăр
тăв не йĕр ке ле нĕ. Ана
то лий Сер геев сă ма хĕ
сем те чу на ви тер чĕç: 
«Ми хаил яла нах мал ти
сен ре тĕн че пул нă, хăй
не ти вĕç лĕ тыт нă. Вăл 
яла нах пи рĕн чĕ ре сен
че уп ра нĕ». 

Кÿ кеç по се ло кĕн чи 
Мух тав ал лейин че Раç
çей та та СССР чи кĕ леш 
ен че 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 
уçас шу хă ша те ми çе çул 
каял лах Ми хаил Хлеб
нов ка ла нă ик кен. Комп
лекс вăр çă хи рĕн че пуç 
ху нă çар çын ни сен ячĕ
се не ис то рие ĕмĕр лĕ хех 
çыр са хă вар ма май па
рĕ.  Ана то лий Вик то ро
вич çар тех ни ки не выр
наç та рас тĕл лев пе ук çа 
тен кĕ пух ма ты тăн ни не, 
Мух тав ал лейи не выр
наç тар ма БТР80 бро нет
ранс пор тер та та де сан тăн 
çар ма ши ни БМД1 уйăр
ма ыйт са Раç çей обо ро на 
ми нист рĕ Сер гей Шой гу 
пат не çы ру па тух ни не 
пĕл тер чĕ. «Паян хи ку
на  пат рио тизм та та со
циал лă пĕл те рĕш лĕ «Чĕ
рĕ ас тă вăм» ак ци пе 40 
пин  ыт ла рах ук çа тен кĕ 
пух нă. Çар ма ши ни се не 
турт тар са кил ме, юса са 
 сăр ла ма, çа пă çу сен чен 
тав рăн ман сал так сен ячĕ
сем пе ху ша ма чĕ се не çыр
нă гра нит па лăк се не ха
тĕр ле ме тă как лан ма ти
вĕ. 2 çар тех ни ки не выр
наç тар ма 500 пин тен кĕ
рен са хал мар кир лĕ  пу
лать. Кÿ кеç ял тă рăх ад
ми нист ра ци йĕ ма ши нă
сем пат не пы мал ли çул 
йĕ ре йĕр ке ле ме шан тар
чĕ», –  пĕл тер чĕ вăл.

Çам рăк се не хăй сен тĕс
лĕ хĕ пе Тăван çĕршыва 
юратма вĕрентекен вăр
çă ве те ра нĕ сем çак ырă 
пу çа ру пур нă çа кĕ рес се 
ша наç çĕ. 

 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА

     АС ТĂ ВĂМ      

Вă хăт ирт сен те  
вăр çă ша вĕ чĕ ре рех 
Ву нă çу ла яхăн кĕр ле нĕ Аф ган вăр çи паян та ха-
лăх асĕн чех. Ăна еп ле ма нăн- ха: сăрт лă- тул лă 
çĕр шыв ри çа пă çу сен че пин- пин сал так пуç ху нă. 
1979 çул та пуç лан нă вăр çă 10 çу ла яхăн тă сăл нă. 
Вă хăт ирт сен те совет сал та кĕ сен пат тăр лă хĕ ма-
нăç масть, çĕр шыв чыс не Тă ван çĕр шы вăн Ас лă 
вăр çин че, Аф ган та та Çур çĕр Кав каз хи рĕç тă рă-
вĕ сен че пат тăр рăн хÿ тĕ ле кен сем ÿс се пы ра кан 
ăру шăн тĕс лĕх пул са тă раç çĕ.

Профилактикамероприятийĕ
семпĕрремĕшкварталтапрес
тупленисене32,3%чакарнă
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СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

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

02-39.Продаюпоросят.Достав-
ка.Тел.:8-960-311-22-86.
03-86.Продаюкуркрасногоибе-
логоцвета.Доставка.Тел.:8-906-
380-76-33.
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.

04-33.Продаюдоскиберезовые.
Тел.:8-905-342-47-34.
04-34.Продаюновоеоборудо-
ваниедляпроизводствакерам-
блоковвкомплекте.Тел.:8-905-
342-47-34.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

03-73.КуплюКРС.Услугипоза-
боюскота(КРС,свиньи).Тел.:
8-909-305-69-92.
04-14.Куплюскотину.Дорого.
Тел.:8-961-344-03-82.
04-23.Куплюкорову,бычка,тел-
ку,овец,лошадей.Тел.:8-905-
342-39-43.

04-42.КуплюГАЗельСоболь,Вол-
га,можноназапчастибездоку-
ментов.Тел.:8-917-660-92-01.

ĔÇ
РАБОТА

04-39.Требуютсялицензирован-
ныесотрудникиохраны,дляра-
ботывпос.Кугеси,с.Ишлеи.Тел.:
8-917-078-88-50,8(8352)50-93-90.

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

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

04-31.Услугигазорезчика.Тел.:
8-927-842-62-33.
04-32.Выполнюлюбыесвароч-
ныеработы.Изготовлениеме-
таллоконструкциилюбойслож-
ностисэлементамихудожествен-
нойковки.Тел.:8-919-658-40-11.

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.: 8-919-655-00-19.
03-47.Строимиремонтируем
бани,дачи,дома.Кровля.Пен-
сионерамскидки.Тел.:8-927-
857-99-16.

04-18.Срубы.Баниидомапод
ключ.Кровельныеиотделоч-
ныеработы,обшивкафасадов.
Тел.:8-927-667-03-55.

01-28. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-919-655-00-19.

ÇУРТ-ХВАТТЕР
НЕДВИЖИМОСТЬ

03-70.Продаюземельныйуча-
стоквд.Шорчекасы.Тел.: 8-905-
341-86-55.
04-36.Продается2-комнатная
квартирасиндивидуальнымото-
плениемвкирпичномдомевд.

НовыеТренькасы,ул.Молодеж-
ная,20а.Общаяплощадь60,70
м2.Стоимость1600000,00ру-
блей.Документыкпродажего-
товы.Тел.:37-60-28.
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Ценасвободная
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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. 

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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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
предлагает:

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

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

Тел.: 8-927-848-76-22.

  ПРОФНАСТИЛ (С-8, МП-20, НС-35)

  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
      (Монтеррей, Супермонтеррей)

  МЕТАЛЛОСАЙДИНГ
           (БлокХаус, Евробрус) тел/факс: 8 (8352) 64-15-31

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
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ДоборныеэлементыПрофильныетрубыКрепеж

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
пропагандафизическойкультуры,спор-
таиздоровогообразажизни,привлече-
ниеширокихслоевнаселенияксистема-
тическимзанятиямфизическойкульту-
ройиспортом;
развитиемассовогофизкультурно-
спортивногодвижения;
патриотическоевоспитаниедетей,под-
ростковимолодежи;
комплектованиесборныхкоманддля
участиянареспубликанскомФестивале
спортапрессы.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Легкоатлетическаяэстафетапроводится13
мая2017годанастадионеМАУДОДЮСШ
«Центрспортаиздоровья«Улăп»Чебоксар-
скогорайона(посогласованию)п.Кугеси. 
Начало соревнований в 10 00. 
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общееруководствоподготовкойипро-
ведениемлегкоатлетическойэстафеты
осуществляется администрациейЧе-
боксарскогорайона, редакциейгазе-
ты«ТăванЕн»,МАУДОДЮСШ«Центр
спортаиздоровья«Улăп»Чебоксарско-
горайона.Непосредственноепроведе-
ниесоревнованийвозлагаетсянаглав-
нуюсудейскуюколлегию,утвержденную
администрациейМАУДОДЮСШ«Центр
спортаиздоровья«Улăп». 
4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Участникам разрешается выступать 
только в одной группе, исключение толь-
ко для участников в группах «Спортивная 
семья» и  «Основная группа», которые мо-
гут участвовать дополнительно еще в  

одной группе.   
*В группах «Предприятия, организации 

и учреждения «Женские команды» и «Пред-
приятия, организации и учреждения «Муж-
ские команды» не допускается включение 
в состав команды штатных работников 
сферы физической культуры и спорта (учи-
теля физкультуры, тренера - препода-
ватели, инструктора по спорту  и т.д.)  
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Команды,занявшиеI–IIIместа,награж-
даютсядипломамиикоманднымипризами.

Команда,занявшаяIместовосновной
группе,награждаетсякубком.

Команды,занявшиеI–IIIместавгруппе
«Дошкольныеобразовательныеучрежде-
ния»,награждаютсяпризами,предусмо-
треннымидлякаждогоучастника.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходыпопитаниювзаменоплаты
судейскомуперсоналунесетМАУДО
ДЮСШ«Центрспортаиздоровья«Улăп»
Чебоксарскогорайона,расходыпона-
граждениюпризаминесетАУ«Редак-
циягазеты«ТăванЕн»Мининформпо-
литикиЧувашии.
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Именныезаявкинаучастие,заверен-
ныеруководителемкомандирующейор-
ганизацииимедицинскимучреждением,
подаютсявМандатнуюкомиссию13мая
2017годадо9.30.Регистрацияучастни-
ковс8.30до9.30.

Данноеположениеявляетсяофици-
альнымвызовомнасоревнованиеибу-
детразмещеновгазете«ТăванЕн»ина
сайтеиздания.

Положение о I этапе Фестиваля спорта прессы – 

Группы забегов Участники, дистанция
1

Велопробег

Соревнованияличные.Личноепервенствоопределяетсяраздельносредимальчиков
идевочек.Юныевелосипедистыдолжныбудутнавремяпроехатьнатрехколесном
велосипедедистанциюв50метров.Кучастиюдопускаютсядети2012г.р.имоложесо
своимиисправнымитрехколеснымивелосипедами.Наличиевелошлемаобязательно.
Обязательно наличие расписки ответственного лица (родителей) о снятии ответ-
ственности за жизнь и здоровье ребенка с организаторов соревнований, при со-
блюдении общих требований. 
Детейсмогутподдержатьмамыипапы:онибудутподбадриватьребенка,невмешива-
ясьвдвижениевелосипеда.Прирегистрацииродителидолжныбудутуказатьфами-
лию,имяивозрастребенканамоментпроведениямероприятия.Нафинишевседети
получатпамятныеподарки.

2 Гонки на инвалидных колясках Личноепервенствосредимужчин.Дистанция 200 метров.
3 «Дошкольные образовательные 

учреждения»
Воспитанникидошкольныхобразовательныхучреждений.Эстафетныйзабег,приурочен-
ный85-летнемуюбилеюгазеты«ТăванЕн».«Составкоманды5человек(2010г.римоло-
же):3мальчика+2девочки.Все этапы по 85 м.Iэтап–мальчик,IIэтап–девочкаит.д.

4 «Отделы и управления район-
ной администрации,  админи-

страции сельских поселений Че-
боксарского района 

Работникиотделовиуправленийрайоннойадминистрации,администрациисельских
поселенийЧебоксарскогорайона.Составкоманды2человека:1мужчина+1женщи-
на.I этап – мужчина 250 м., 2 этап – женщина  150 м.  

5 «Спортивные семьи» Составкоманды3человека:папа,мама,ребенокдо11лет(2006годарожденияимо-
ложе)Iэтап-папа200м.,2этап-мама115м.,3этап–ребенок85м.

6 «Участники с ограниченными 
возможностями» здоровья

Личноепервенствосредимужчиниженщин
Дистанция–400метров

7 Массовый забег «Ветераны, 
мужчины» Мужчины55летистарше.Дистанция – 400 м.

8 Массовый забег «Ветераны, 
женщины» Женщиныстарше45лет.Дистанция – 400 м.

9 «Предприятия, организации и 
учреждения «Женские команды»*

Работникипредприятий,организацийиучреждений.Составкоманды3человека(1999
г.р.истарше): 3 этапа по 200 м.

10 «Предприятия, организации и 
учреждения «Мужские команды»*

Работникипредприятий,организацийиучреждений.Составкоманды3человека(1999
г.р.истарше):3 этапа по 400 м.

11 «Основные общеобразователь-
ные школы»

Учащиесяосновныхобщеобразовательныхшкол.Составкоманды6человек:3девуш-
ки+3юноши.Все этапы по 400 м.Iэтап-девушки,IIэтап–юношиит.д.

12 «Средние общеобразователь-
ные школы»

Учащиесясреднихобщеобразовательныхшкол.Составкоманды6человек:3девушки
+3юноши.Все этапы по 400 м.Iэтап–девушки,IIэтап–юношиит.д.

13
«Основная группа»

Сборныекомандысельскихпоселений,предприятий,организаций,учреждений,кол-
лективовфизическойкультурыит.д.Составкоманды5человек(1999г.р.истарше):3
мужчин+2женщины.Все этапы по 400 м.Iэтап–мужчины,IIэтап–женщиныит.д.

 УТВЕРЖДАЮ И.о. главного редактора  АУ ЧР «Редакция газеты «Тăван Ен» Мининформполитики Чувашии В. ВышинскаяУТВЕРЖДАЮ И.о. главы администрации Чебоксарского района В.П. Димитриев

 79-ого Республиканского легкоатлетического эстафетного пробега  газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза,  
летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева в Чебоксарском районе в рамках проведения традиционной 51-ой легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Тăван Ен»
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Окна, двери,  
натяжные  
потолки,  
жалюзи. 

 8-962-599-65-62, 
8(8352) 60-61-04.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
24 апреля 2017 года с 11.00 до 13.00вцентрезанятости
населенияЧебоксарскогорайонаорганизуетсяярмарка
вакансий(видео-собеседование)иподборкандидатов
насвободныерабочиеместадляукомплектованияпред-
приятийсанаторно-курортнойсферывРеспубликеКрым.

Повопросампроведенияярмаркивакансийобращать-
сявЦентрзанятостинаселениипоадресу:п.Кугеси,ул.
Шоршелская,д.4а,каб.№11.

Телефон для справок:  2-11-77, 2-42-58.

Центр занятости  
населения ИНФОРМИРУЕТ

04
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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
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ООО «ТМ»

04-43.ВасильеваВ.А.извещаетсобственниковпомещенийдо-
ма№1поул.Первомайскаяп.Кугесиоперепланировке(устрой-
ствевходногоузла)впомещение№1(кв.2).

Проситвсевозраженияприслатьписьмомпоадресу:п.Ку-
геси,ул.Первомайская,д.1,кв.2ВасильевойВ.А.,втечение14
днейсмоментапубликации.
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      АЧА-ПАХЧИ      

      КУЛТАРАÇÇĔ      

Живи в своем доме

0166

Кăмăл
 САЛАМЛАТПĂР!

ШКУЛКОРРЕСПОНДЕНЧĔ
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  СĂМАХСĂРАХ   

валюта 
курсĕ

 Апрель      Тунтикун........  +9°
 Апрель        Ытларикун ........ +11°
 Апрель      Юнкун ............. +13°
 Апрель        Кĕçнерникун..... +11°

24
25
26
27

$ 56,42
€ 60,61

Шăматкун

Эрнекун

Вырсарникун

...Апрель, 21

...Апрель, 22

...Апрель, 23

    +2°              -3°

    +4 °              -3°

    +9 °              +1°

21.04.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх

Тăванăрсене 
САЛАМЛАМА 

АН МАНĂР
салам – 500 тенкĕ

сăн ÿкерчĕк – 100 тенкĕ

     СУ НАР ÇĂ ХА ЛА ПĔ СЕМ      

Пă шал сă рах  
мул кач тыт рăм
Ре дак цие çак кун сен че çы ру çит рĕ, ун та ха çат-
па та чă çы хă ну ты та кан, Тă вай ра йо нĕн чи Сă-
хăт пуç ялĕн че пу рă на кан Лав рен тий Да ни лов 
хă йĕн пе пул са ирт ни не аса ил нĕ. Ву ла кан се не 
те пал лаш та рар- ха... 
Мулкачахăравçăчĕрчунвырăннехураççĕ.Хăшчух

хăваласахупăрланăскерниçтатакайсакĕрейменни-
петепĕрсунарçăнурихушшинекĕрселарнипирки
аттекаласапанинеастăватăп.Пĕррехинчетепĕрсу-
нарçăпаиксĕмĕрюрăшĕнчевыртаканмулкачурлă
йĕлтĕрпетекаçсакайнăччĕ,эпириртсекайсанкăна
айккинеллетапсасикрĕвăл.Чăтăмлăвĕт!

Тепрехинчесунартаэпĕтарăнçырмариюртăрăх
мулкачăнйĕрĕçинеÿкнĕччĕ–вĕсенесăнасапы-

раттăм.Пĕлетĕп,умричăн-
кăçырмапуçĕнченмулкач
ниеплетехăпараймĕ.Си-
вĕнсетеĕлкĕрейменччĕ
вăл...Килтемулкачăнтирне
сÿрĕм,ăш-чиккинекăлар-
тăм,чĕринесăнасапăхрăм
та–çурăлнăиккен!Çырма
хĕрринчиюркĕрчĕсасар-
тăкперсеаннипекуянăн
чĕричăтайманахăр.Çап-
ла,пăшалпапемесĕрехмул-
качлăпултăм.

 ЛАВ РЕН ТИЙ ДА НИ ЛОВ, 
ТĂ ВАЙ РА ЙО НĔ 

АС ЛĂ УЯ ВА ХА ЛАЛ ЛА СА
Апрелĕн17-мĕшĕнчеэпирЕкатеринаИвановнаГригорьевавĕ-

рентекенпекласраМӑнкунуявнепаллӑтурӑмӑр.Вĕрентекенпи-
реçакуявахӑçанпаллӑтуматытӑнниçинченкĕскенкаласапачĕ.
Мӑнкунрамĕншĕнчӑхçӑмартисенехĕретнипиркитепĕлтĕмĕр
эпир.Унтанвӑййатахутшӑнтӑмӑр.Камăнçӑмартиçирĕпрехпул-
нинетепалăртрăмăр.КуенĕпеВикаМатьяновӑнаçитекеннипул-
марĕ.Уявсĕтелĕтуллипулчĕвара.Пĕчĕккукӑльсем,канфет,пече-
ни,пицца,панулмитататемтеастивсепӑхрӑмӑр.Пылаккомпот
пуринкӑмӑлнететивĕçтерчĕ.

Сӑмахмай,эпиркашниçулахМăнкунакласрийышпапаллӑтӑ-
ватпӑр.Ахальтенмаршкултапирĕнкласачитуслисенйышнекĕр-
теççĕ.Пĕряпалаçеçкӑмӑлапӑсать:кӑçалэпирхамăрăнюратнăвĕ-
рентекенпесывпуллашатпӑртапиллĕкмĕшкласакуçатпӑр.

 УЛЬЯ НА АНД РЕЕ ВА , 4- МĔШ КЛАСС, И ШЕК ШКУ ЛĔ

ÇЫХĂНУ 
Пу лă çă сем пе су нар çă сем, хă-
вăр па пул са ирт нĕ кă сăк лă пу-
лăм сем çин чен ву ла кан се не те 
пĕл те рĕр. Пĕр- пĕр пă тăр ма ха 
сăн ла са çыр нă хай лав се не ре-
дак цие çы ру па (Кÿ кеç, «Шос-
сей ная» урам, 13- мĕш çурт) е 
tavan-en21@yandex.ru 
элект рон ад рес па яр са пама 

пулать.  Ре дак цие  8(8352)2-
21-88  но мер пе шăн кă рав-
ла са пул са-ирт ни не 

Ве ра ШУ МИ ЛО ВА 
жур на лис та ка ла са па ма та 
май пур.

От всей ду ши позд рав ляем с днем 
рож де ния ЛюдмилуВарса
нофьевнуВАСИЛЬЕВУ,18 ап
ре ля ей ис пол ни лось 70 лет.
70 лет – кра си вая да та.
За пле ча ми у вас – опыт бо га тый.
И муд рос ти женс кой у вас не от
нять.
В ваш день рож де ния хо тим по
же лать:

З до ровье чтоб вер но слу жи ло всег да,
Не бы ло что бы проб лем ни ког да,
Боль ше вам ра дост ных, сол неч ных дней!
И что бы от ме ти ли еще не один юби лей!

 �С наи луч ши ми по же ла ния ми род ные.
04-35.

Ĕçтешĕмĕре, ВераФилипповна
ШУМИЛОВĂНА,çуралнă кун 
ячĕпе чунчĕререн саламлатпăр. 
Савăнăçлă кулă сăнран ан кайтăр, 
ĕçре ăнăçу ан хăптăр, кунçул 
вăрăм, сывлăх çирĕп пултăр, çемье 
телейĕ яланах савăнтарса тăтăр.

 � «Тăван Ен» редакци 
коллективĕ.

04-38

Невропатологпатнеамăшĕпе4çултиывăлĕ
килнĕ.

Тухтăрыйтать:
–Кушакăнмиçеура?
–Тăваттă.
–Миçекуç?
–Иккĕ.
–Кушакăнхÿрипур-и?
–Анне,куайваннихăçантакушаккурман-им?

  
Шурăупаçуриамăшĕнченыйтать:
–Пирешурăкĕрĕкмĕнтумакирлĕ?
Амăшĕăна:
–Шăнасрантататюленьсемпиреанасăр-

хаччăртесе...
Çурикаллех:
–Мĕншĕнпиреçирĕпчĕрнесемтатавăй-

лăура?
Амăшĕăна:
–Хÿтĕленметатапиртентăшмансемхă-

раччăртесе...
Лешĕкăштшухăшланăхыççăн:
–Ăнланмастăп,çаксемпуртемĕнтумакир-

лĕпире?Эпирзоопаркрапурăнатпăр-çке.
ка
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Мăн кун  хĕвел те вы ля са ту хать
Çап ла ка ла нă асат те-а сан не çак ас лă уя ва чыс ла ни не па лăрт са.

«Калинушка»ачасадĕнчеМăнкунуявнепалăртасситахçанахйă-
ланакĕнĕ.Кăçалтакапăрчăваштумĕтăхăннăвĕтĕр-шакăраш-
шĕ-амăшĕпе,воспитательсемпепĕрлеçакпраçникеуявламаму-
зыказалневаскарĕ.

Чăн-чăнюмахтĕнчинеçитсекурчĕçпĕчĕкскерсемçаккун.Уяв
юрри-ташшипепĕрлехМăнкунвăййисемпекиленчĕç,чăпарчăх
парнеленĕпылакçăмартасенететутансасавăнчĕç.3-4çулхиача-
сенеуявçавтерикăмăлакайрĕ:каçченехюмахритусĕсемçинчен
сăмахларĕçпĕчĕкскерсем.  РЕ ГИ НА ЧЕР НО ВА

   УЯВ    

Ап ре лĕн 15- мĕ шĕн чен 
16- мĕш не куç нă каç Шу-
паш кар ра йо нĕн чи 11 
чир кÿ ре Мăнкун кĕл ли-
сем ирт рĕç. Мăнкун авал-
хи чă ваш сем шĕн çул та лă-
ка пуç ла са яра кан пĕр ре-
мĕш кун пул нă. Кая рах-
па вăл вы рăс сен уя вĕ пе 
( пас ха) тÿр кил нĕ. Çак кун 
та та хыç çăн хи эр не тăрш-
шĕ пе çын сем пĕр- пĕр не 
«Х рис тос чĕ рĕл нĕ!», «Чăн 
чĕ рĕл нĕ!» те се са лам ла-
са хĕ рет нĕ çă мар та сем пе 
сăй лаç çĕ. 

 Кÿ кеç ри Дер жав ная Ту

рă Амă шĕн ту рă шĕн чир
кĕ вĕн че ли тур гие Ни ко
лай Пи тир нов про тоие рей 
ерт се пы нă. Мăнкун уя вĕн
че кунта Чăваш Республи
кин Патшалăх Канашĕн 
Председателĕн çумĕ –  
бюджет, финанс тата на
лог комитечĕн председателĕ 
Альбина Егорова,  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 кан В ла ди мир Ди мит
риев та та пра вос ла ви тĕн не 
ĕне не кен сем службă на хут
шăн нă. Ни ко лай Пи тир нов 
про тоие рей уяв мо ле бен не 
ирт тер нĕ, çын се не Ту рă шы
вĕ пе сир пĕт се та сат нă. Çа
вăн пе кех тĕс лĕ çă мар та се
не, ыт ти апат çи мĕ çе кĕ лĕ 
ву ла са сă вап ла нă. Çур çĕр 
çит сен Мăнкун кĕл ли хыç

çăн свя щен ник сем та та Тур
ра ĕне не кен сем чир кÿ тав ра 
Хĕ рес лĕ çу ла ут са çав рăн нă.

Мăнкун уя вĕ хыç çăн Мăн 
кун эр ни пуç ла нать. Шу
паш кар ра йо нĕн чи ха лă
ха со циал лă хÿт лĕх па ра
кан цент рăн ста цио нар уй
рă мĕ сен че пу рă на кан сем 
те çак уя ва пы лак ку ла чă
па, хĕ рет нĕ çă мар та па кĕт
се ил нĕ. Шем шер са лин чи 
чир кĕ вĕн нас тоя те лĕ йă ла на 
кĕ нĕ йĕр ке пе Хыр кас син чи 
ста цио нар уй рă мĕн че пу рă
на кан се не Ту тар кас си шку
лĕн вĕ ре не ке нĕ сем пе пĕр ле 
са лам ланă. Каш ни çын на 
парне вырăнне пы лак çи
мĕç  пе открыт кă сем валеçсе 
па нă. Кăр мăш ри ва тă сем те 
пар не сем сĕр юл ман, вĕ се не 
те шкул ачи сем хăй сен тим
лĕ хĕ пе çу пăр ла нă.

П ра вос ла вин тĕп уя вĕ ял 
тă рă хĕн чи чир кÿ сен че та та 
пĕ чĕк чир кÿ пек кĕ лĕ çур чĕ
сен че ирт нĕ. Вĕ сен чи лăп кă
лă ха по ли ци ĕç че нĕ сем ху
рал ла са тă нă. Çа кăн пир ки 
РФ ШĔМĕн Шу паш кар ра
йо нĕн чи уй рă мĕн пуç лă хĕн 
çу мĕ Анд рей Ря бов ра йад
ми нист ра ци ре тун ти кун
се рен ир те кен пла нер кă ра 
пĕл тер чĕ. Мас сăл лă ме роп
рия ти се н вăхăтĕнче йĕр ке
не пăс нă тĕс лĕх сем пул ман. 
Мăн кун каç чир кÿ се не 3100 
яхăн çын пы нă.  

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

Сă вап лă 
кун

 СĂМАХ МАЙ 
ЧР куль ту ра, на цио наль ноç  та та ар хив ĕçĕн ми нист рĕн 
çу мĕ Вя чес лав Ори нов па лăрт нă тă рăх, Мăнку на ха лал-
ла нă кĕ лĕ сем Чă ваш Ен ри ра йон- ху ла ри 175 со бор та та та 
чир кÿ ре ирт нĕ, вĕ се не 30 пин ыт ла çын хут шăн нă.
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