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«Тĕ лĕн      р мĕш март»
Çур кун нен пĕр ре мĕш ку нĕ сем пе ре дак ци ре 
çа кăн пек ят па ак ци старт ил чĕ. Çак уйăх ра 
кă на ха çа та 2017 çу лăн 2- мĕш çур рин че ил-
се тă ма çы рă на кан се не кви тан цие кă тарт-
сан, пахча çимĕç, чечек вăр лăхĕ па рат-
пăр. Ха çа та ре дак ци рех çы рăн ма та 
май пур. (Кÿ кеç по се ло кĕ, «Шос сей ная» 
урам, 13- мĕш çурт). Кĕр кун не тыр- пул пуç-

тар нă чух не ву ла кан пи ре хăй не 
евĕр лĕ пах ча çи мĕç сăн ÿкер чĕ кĕ сем пе тĕ-
лĕн те ре кенч чĕ. «Тă ван Ен» вăр лă хĕн чен 
мĕн ÿс се çи тĕ нес се халь хин че уй рă мах чă-

тăм сăр рăн кĕ тĕ пĕр.
Раç çей Поч ти ап ре лĕн 1- мĕ шĕн че 

хак се не ÿс те рич чен кă на «Тă ван 
Ен» ха çа та ун ур лă ил се тă ма пĕл-
тĕр хи хак па,  357 тен кĕ те 30 пус па, 

çы рăн ма пу лать. Вас кар, юл таш сем!

Шу паш кар ти ик кĕ мĕш че рет ри ин-
дуст ри пар кĕн ре зи ден чĕ сем Чă ваш 
Ен çын ни се не вал ли рес пуб ли кă ри вă-
там ĕç ук çин чен те пы сăк рах тÿ лев лĕ 
1,5 пин çĕ нĕ ĕç вы рă нĕ ха тĕр ле ме май 
па рĕç. ÇакăнпиркиЧăвашЕнПуçлăхĕ
МихаилИгнатьевТАССагентствăнапа-
нăинтервьюрапĕлтернĕ.

«Çакплощадкăсемçинче26резидент
вырнаçĕ.Вĕсенчентăххăрăшĕĕçекÿлĕн-
мехатĕр»,–пĕлтернĕПуçлăх.Кунтаме-
таллурги,станок,машинатăвас,элект-
ротехника,радиоэлектронлăпромыш-
ленноçпроекчĕсенепурнăçакĕртме
палăртаççĕ.Пĕрремĕштапхăрта23га
лаптăкçинчииндустрипаркĕнпĕрре-
мĕшчеретриинфраструктуриневлаç-
сем700млнтенкеяхăнукçахывнине
асаилтернивырăнлă.
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Ку эр не ре ЧР Пуç лă хĕ Ми-
хаил Иг натьев Со чи ху лин-
че ирт нĕ Раç çей ри инвес ти-
ци фо рум не хут шăн нă, фе-
де ра цин влаç ор га нĕ сен ер-
тÿ çи сем пе, биз нес предс та-
ви те лĕ сем пе тĕл пул са ĕç лĕ 
ка ла çу сем ирт тер нĕ.

    АК ТУАЛ ЛĂ      

Со чи ри фо рум –  
çĕ нĕ хут шă ну сен ла па мĕ

«Ре но ва» ком па ни уш кă
нĕ Чă ваш Ен ре 10 га лап тăк 
çин че пах ча çи мĕç ÿс тер
меш кĕн теп ли ца комп лек
сĕ ту ма план лать – проек
та пур нă çа кĕр тес си пир
ки ка ла кан ме мо ран ду ма 
ком па ни ди рек то рĕ сен ка
на шĕн пред се да те лĕ Вик

тор Век сель берг та та Ми
хаил Иг натьев алă пус нă. 
«Мал тан хи ка лă пăш – 10 
га, тен, ма лаш не произ
водст вă на ан лă лат ма та 
пу лĕ», – пĕл тер нĕ В. Век
сель берг. ЧР Пуç лă хĕн сă
ма хĕ сем тă рăх, теп ли цă
сем вал ли вы рăн туп нă, 

ха лĕ до ку мент сем ха тĕр
лес тап хăр пы рать. 

 Со чи ре ту нă те пĕр ки лĕ
шÿ – ЧР Пра ви тельст ви та
та «БТК групп» ком па ни 
( биз не сăн тĕр лĕ сфе ри вал ли 
пы сăк тех но ло гил лĕ тум тир 
çĕ лес си пе пал лă) 
хуш шин че. 

2017 çул хи ян варь- фев раль уйă хĕ сен-
че ин фор ма цил лĕ ком му ни ка ци сен 
«Рей тинг»  цент рĕ çĕр шыв ри кĕпĕр-
на ттăр сен кор пу сĕн ĕç- хĕл не хак ла са 
тиш кер нĕ. Ун тă рăх Ми хаил Иг натьев 
23- мĕш вы рăн йы шăн са РФ субъек-
чĕ сен пуç лă хĕ сен пĕр ре мĕш уш кăн не 
кĕ нĕ.Экспертсеншухăшĕпе,ЧăвашЕн
ПуçлăхĕçакăнпекпозициеЧăвашЕнĕн
социаллăпурнăçĕпеэкономикаатала-
нăвĕнçирĕплĕхĕпе,актуаллăыйтусе-
нетатсапарассипехăйĕнçинеяланах
яваплăхилмехатĕррипетивĕçнĕ.Ми-
хаилИгнатьев«Тракторзавочĕсем»кон-
цернăн,«Чувашавтотранс»предприяти
ыйтăвĕсенетатсапарас,вĕсенекризис-
ранкăларасмеслетсенейышăннинете
палăртмалла.Пуçлăххушăвĕпеĕçукçи
тÿлессипеçыхăннăпарăмсенпĕрпай-
несаплаштармареспубликабюджетĕн-
ченукçа-тенкĕуйăрнă.

Кашни 
çыннăнах 
тăван ен 
пур, район 
çыннисен 
«Тăван Ен» 
пур

Марина 
НИКИТИНА, 
Кÿкеç
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Фе де ра цин çул- йĕр агенст ви пе Чă ваш 
Рес пуб ли кин Пра ви тельст ви «2014-
2017 çул сен че та та 2020 çулч чен ял 
тер ри то ри йĕ се не ата лан та рас си» фе-
де ра ци прог рам ми не пур нă çа кĕрт-
се хы тă сий лĕ ав то мо биль çу лĕ се-
не ре конст рук ци ле ме та та сар ма 
2017 çул та фе де ра ци бюд же тĕн-
чен 81 млн тен кĕ суб си ди уйă рас-
си пир ки ки лĕ шÿ ту нă. 

Укçа-тенкĕпеялсенчиобществопĕл-
терĕшлĕ,производствотатаялхуçалăх
продукцинетирпейлекенобъектсемпат-
непыраканавтомобильçулĕсенесарма
татареконструкцилемепалăртаççĕ.Ки-
лĕшÿтăрăх,нухратялсенчи5çуласарма
тата2çулареконструкцилемекаймалла.

рейтингĕ
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     ПРАВИТЕЛЬСТВĂРА     

Кун йĕркинче

Кĕрекере РЕДАКЦИРЕН
Мĕн ле пу рă нать паян ял, мĕн ле сыв лать? Çа кăн 
пир ки вы рăн ти ста рос тă ран ла йăх рах кам ка ла са 
па рĕ? Ана то лий Ти мо феев тĕс лĕ хĕ пе, хи сеп лĕ ву-
ла ка нăм, са на та ре дак цие кĕр се тух ма, çы ру çыр-
са пĕл тер ме сĕ нет пĕр. Ста рос тă сен инс ти ту чĕ – ха-
лă ха влаç па çы хăн та ра кан пай! 

СĂМАХ МАЙ
«Па ха тĕ рĕ» фаб ри ка та ва рĕ сем 
Раç çе йĕн 40 субъек тĕн че са ла наç çĕ.

1 -мĕш
стр.

      ÇИВĔЧ ЫЙ ТУ     

Ш у паш кар ра йон 
ад ми нист ра
ци йĕн пуç лă
хĕн ти вĕ çĕ се
не пур нăç ла

ка н В ла ди мир Ди мит риев 
па рăм Вăр манÇĕк тер та та 
Иш лей ял тă рă хĕ сен чи ăшă 
трас си кивел се юрăх сă ра 
тух ни пе çы хăн ни не па лăрт
нăччĕ. Çĕ нĕ Ту тар кас син чи 
та та Кÿ кеç ри ăшă па ра кан 
ки вĕ трас сă се не çĕ нет ме, 
Ишек ре çĕ нĕ ко тель нăй сем 
ту са ху та яма, Çĕк тер по се
ло кĕн чи пу рăн мал ли çурт
сен çумĕн че хут мал ли кă
ма ка на ту ма 50 млн тен ке 
яхăн кир лĕ.  Çак ме рă сем 
ÿлĕмрен па рăм  пухăнас ый
тă ва тат са па ма пу лăш мал
ла. Рес пуб ли ка Пуç лă хĕ  пур 
рас че та Чă ваш Рес пуб ли кин 
ст рои тельст во, ар хи тек ту ра 
та та пу рăн мал ли çурт йĕр
пе ко му нал лă ху çа лăх ми
нис терст ви не тă рат ма сĕн чĕ.  

Мар тăн 1 мĕ шĕн че Иш лей
ре блок па мо дул лĕ ко тель
нăй се не тă вас ый тă ва сÿт се 
яв нă та ĕнтĕ. Ун та под ряд

чик, суб под ряд чик та та за
каз па ра кан хут шăн нă. Çакăн 
пир ки ха çа та Иш лей ял тă
рăх пуç лă хĕ Ев ге ний Суб бо
тин пĕл тер чĕ. Унăн сăма хĕ
сем тă рăх, паян хи кун тĕл не 
пĕр ко тельнăя пĕ тĕм пех пух
нă. Ик кĕ мĕ шне вал ли фун да
мент янă, ăна Çĕ нĕ Лап сар
та под ряд чик ба зинче пуç
та раç çĕ. Ла ру ра ăшă па ти
вĕç тер мел ли пăрăх се не 1,2 
км тăрш шĕ ху ма йы шăн нă. 

Пĕр ко тель нăй 5 ну май 
хват тер лĕ çур та ăшă пар са 
тă рĕ, теп ри – 4ш не. «Советс
кая» ура мри 70 мĕш, 72 мĕш 
та та 72/1 мĕш та та «Кос ми
чес кая» ура мри 2 мĕш çуртсе
не ăшă па ти вĕç тер ме 3 МВт 
хă ват лă блок па мо дуль лĕ ко
тель нăй па усă ку рĕç. Унăн ха
кĕ 17039150 тен кĕ пе тан ла
шать. «Советс кая» ура мри 
47 мĕш, 49 мĕш çурт се не, 
«Са до вая» ура мри 1 мĕш, 
«Зе ле ная» ура мри 2а мĕш 
çур т сене ва ра 2,5 МВт хă ват
лă блок па мо дуль лĕ ко тель
нăй па хут са тă рĕç. Унăн ха
кĕ – 13629780 тен кĕ . 

До ку мен та ЧР 
Пуç лă хĕ пе Ми

хаил Иг натьев па ком па
нин ге не раль нăй ди рек
то рĕ Геор гий Д ра чев алă 
пус са çи рĕп лет нĕ. Ки лĕ шÿ 
çă мăл про мыш лен ноç сфе
рин че инвес ти ци проек чĕ
се не пур нăç ла ма май па
рĕ. Г. Д ра чев рес пуб ли кă
ра çĕ нĕ произ водст во уçас
са, ĕç вы рă нĕ сем йĕр ке лес
се план лать. 

Со чи ре Ми хаил Иг
натьев РФ Пра ви тельст вин 
премьер ми нист рĕ Д мит
рий Медве дев ерт се пы нă 
«Раç çей ре гио нĕ се не инвес
ти ци сем: ре гион ти по ли ти
кăн прио ри те чĕ сем» пле
нар лă ла рă ва та хут шăн нă. 
Пред се да тель па лăрт нă тă
рăх, Пра ви тельст вăн паян

хи тĕл ле вĕ – мак роэ ко но
ми ка ди на ми кин та та на
лог ты тă мĕн ста биль лĕх не 
2025 çулч чен сых ла са хă
ва рас си. Пĕ чĕк биз не са çă
мăл лăх лă кре дит па ти вĕç
тер мел ли прог рам мă на 50 
млрд тен кĕ лĕх пы сăк ла тас
си – тĕл леве пур нăç ла мал
ли тĕп çул йĕр сен чен пĕ ри.  

Инвес ти ци фо ру мĕн 
шайĕнчех, ЧР Фи нанс ми
нист рĕ Свет ла на Ени ли на 
«Бюд жет сен хут шă нă вĕ. 
Пĕр тан лăх шы ра вĕ» сек
цие хут шăн нă. Унта фе
де ра ци пол но мо чи йĕ се не 
субъект се не па рас ый тă ва 
ак тив лă сÿт се яв нă. Ку те
мă на хус кат са Ми хаил Иг
натьев хă йĕн шу хăш не па
лăрт са хă вар нă. «Ук çа тен
ке ил ме сĕр фе де ра ци пол

но мо чи йĕ се не пур нăç ла нă 
чух не эпир рес пуб ли ка бюд
же чĕн ук çи тен ки пе усă ку
рат пăр. Çа кăн вал ли фе де
ра ци бюд же тĕн чен 100% ук
çа тен кĕ кил мел ле», – пĕл
тер нĕ вăл. 

Çа вăн пе кех фо рум вă хă
тĕн че су туи лÿ пе эко но ми
ка, нау кă па тех ни ка, со циал
лă та та куль ту ра сфе ри сен
че ки лĕш се ĕç лес си не па
лăрт са ЧР Ми нистр сен Ка
би не чĕ пе Са ра тов об ла çĕн 
Пра ви тельст ви ки лĕ шĕве 
алă пус нă. 

Чă ваш Ен пе Чул ху ла об
ла çĕ ха лич чен те та ту пу
рăн нă. Ма лаш не те тĕр лĕ 
сфе рă ра ки лĕш се ĕç лес си
не Ми хаил Иг натьев па Чул
ху ла об ла çĕн кĕ пĕр нат тă рĕ  

Ва ле рий Шан цев Со чи ре 
алă пус са çи рĕп лет нĕ. «Ял 
ху çа лăх не ата лан та рас, тав
ра лă ха хăт лă ла тас тĕ лĕш пе 
Чă ваш Ен рен вĕ рен мел ли 
пу рах», – çи тес вă хăт рах 
ĕç лĕ уш кăн па рес пуб ли
кă на çи тесси не па лăрт нă 
В. Шан цев. Асăн нă икĕ ре
гион хуш шин чи та вар çав
рă нă шĕ çул се рен ÿс се пы
рать, çи тес вă хăт рах ăна 10 
млрд тен кĕ та ран çи тер ме 
тĕл лев ларт нă. 

Инвес ти ци фо ру мĕ пынă 
вăхăтра ре гион ер тÿ çи ТА-
АС ин фор ма ци агентст ви
не ин тервью па нă, жур на
лист рес пуб ли кăн со циал
лă пур нă çĕ пе, эко но ми ки
пе, инвес ти ци по ли ти ки
пе та та ыт ти те мă па кă сăк
лан нă. 

    АК ТУАЛ ЛĂ      

Со чи ри фо рум – çĕ нĕ хут шă ну сен ла па мĕ

Па рă ма тат мал лаШу паш кар ра йо нĕн-
че çурт- йĕр пе ко-
мму нал лă пу лă-
шу ĕçĕ сем шĕн тÿ ле-
ме вас ка ман ни сем 
те пур. Коммуналлă 
службăсен умĕнчи 
па рăм 39,1 млн тен-
кĕ пе тан ла шать, усă 
кур нă «кă вак çу лăм-
шăн» – 12,5 млн тен-
кĕ пе. Çак те мă на ра-
йо нăн 2016 çул хи со-
циал лă пур нăçĕпе 
эко но ми ка ата ла нăв-
ĕн пĕ тĕм ле тÿллĕ пу-
хă вĕн че рес пуб ли ка 
Пуç лă хĕ Ми хаил Иг-
натьев хус кат нă. Вăл 
па рă ма шы ра са илес 
ĕçе ту хăç лă рах ирт-
тер ме хис те нĕ. 

Тутаркассинчи котельнăй
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  ÇĔРШЫВ РА    
Фе де ра цин Атăл çи ок ру гĕн ре гио нĕ сен-
че пу рă на кан сем пур те пăх ма пу лта ра-
кан те ле ка нал се не па лăрт ма Мус кав ра 
пуç та рăн нă кон курс ко мис си йĕ каш ни 
субъект  çĕн те рÿ çи не па лăрт нă. Малаш-
не21-мĕшкнопкăпаЧăвашЕннацителеви-
денийĕусăкурмапуçлать–халăхăнкашни
сийĕшĕнусăллă,пахакăларăмсеншутне,
вĕсененацичĕлхипехатĕрленинекураçÿ-
лерехасăннăтелеканалсенйышнекĕртме
шăпахăнасуйланă.

Федерациконкурсĕнкомиссиларă-
вĕнчерегионинтересĕсенехÿтĕленĕ
ЧРинформациполитикипемассăл-
лăкоммуникацисенминистрĕнçу-
мĕЮлияСтройковаçаклайăххы-
парареспубликажурналисчĕсе-
нетÿрехпĕлтерчĕ.Конкурско-
миссийĕача-пăчапаçамрăксенвĕ-
рентÿпрограммисенетеасăрхамасăр
хăварайманпаллах.Вĕсенченчылайăшĕ
сумлăконкурссенчепĕрремарçĕнтер-
нинепалăртмалла.Япăхилтекенкура-
канавалликăларăмсенесубтитрпаха-
тĕрленитепĕлтерĕшлĕ.

Пуртепăхмапултаракантелеканалста-
туснеНТРКçитесуйăхранкаяюлмасăрти-
вĕçĕ.Унăнкăларăмĕсеневараçакçуркун-
нехреспубликăракăнамар,унтулашĕн-
четекурмамайпулĕ.Спутниклĕвещани-
петивĕçтерекеноператорапалăртнăĕнтĕ.

Асаилтерер:нацителевиденийĕнпрог
раммисенепăхмареспубликаçыннисене100
проценчĕпехмайтусапамаллитĕллевеЧР
Пуçлăхĕирнĕçулвĕçĕнчепалăртнăччĕ. 

Чă вашс тат рес пуб ли кă ра пат ша лăх граж-
дан слу жа щи йĕ сен йы шĕ чак ни не пĕл те-
рет.2015çулхидекабрьвĕçĕнчевĕсенйы-
шĕнче5,4пинçынтăнăпулсан,2016çулхи
асăннăтапхăртĕлне–5,2пин.

ЧăвашРеспубликинĔçминистерствирес-
публикăрипатшалăхдолжноçĕсенейышă-
накансенепаракантÿлеветатапатшалăх
гражданслужащийĕсендолжноçриоклад-
неюлашкихутрегионта2013çултаÿстерни
паллă.2016çулпĕтĕмлетĕвĕсемпефедера-
цинАтăлçиокругĕнрегионĕсенхушшинче
ЧăвашЕнрепатшалăхслужащийĕсенĕçук-
çичипĕчĕккисенченпĕри.

Фабрикăсем вăй илеççĕ 
П ра ви тельст вă ра тун ти кун се рен ирт те ре кен ка наш-
лу ра ял ху çа лăх ата ла нă вĕн ый тă вĕ се не сÿт се яв нă. ЧР 
ял ху çа лăх ми нист рĕ Сер гей Ар та мо нов рес пуб ли кă ра 
аш- ка кай произ водст ви чак ни не, çа пах та çи тес вă хăт-

ра ла ру- тă ру ла йăх ен не ул шă нас са кĕт ни не па лăрт нă.
«Сыснашучĕчакни,хăш-пĕрчăх-чĕпфабрикийĕркел-

лĕĕçлейменнивитĕмкÿчĕ.Çитесвăхăтра,пĕрвăхăтĕçе
чарсалартнăхыççăн,«Чувашскийбройлер»тата«Ака-

шевская»чăх-чĕпфабрикисемвăй-хăватнеÿстерме
палăртаççĕ»,–хыпарланăминистр.

Райадминистрацинялхуçалăхтатаэкологиуй-
рăмĕнченпĕлтернĕтăрăх,районтеррито-

рийĕнчи2чăх-чĕпфабрикихăйсенĕçне
йĕркенекĕртметытăннă.«Чувашский

бройлер»ОАО-рачăх-чĕпйышĕ
паянхикун501пинпетанлашать,

çулталăкпуçланнăранпапредприя-
тире80таш-какайтусаилнĕ.
«Акашевская»чăх-чĕпфабрикин-

чи–вăлхальИ.Н.Ткачевячĕллĕагро-
комплекстытăмне(Краснодаркрайĕ)кĕрет–

2витерехальлĕхе56пинчăх-чĕп.Пĕтĕмĕшле26
витекайăк-кĕшĕкейышăнмахатĕр.

Чă ваш Ен Ми нистр сен 
Ка би не чĕн 2017 çул хи 
фев ра лĕн 22- мĕ шĕн чи 
йы шă нă вĕ пе Чă ваш Рес-
пуб ли кин че 2016 çул-
хи IV квар тал ти тĕп со-
циал лă- де мог ра фи уш-
кă нĕ сем тă рăхтатапĕр
çыннавалликирлĕчипĕ-
чĕквиçенепалăртнă.Чă-
вашстаткăтартăвĕсемпе
пĕтĕмĕшлевăл8346тен-
кĕпетанлашнă:ĕçлеме
пултаракансеневалли–
8837тенкĕ,пенсионерсе-
не–6849тенкĕ,ачасене
–8420тенкĕ.2016çулта
IVкварталтамалтанхи-
петанлаштарсанхалă-
хапурăнмакирлĕвиçе
0,4%чакнă,ĕçлемепул-
таракансеневалли–0,6%.
Пенсионерсемшĕнвалли
çаквиçе0,03%ÿснĕ,ача-
сеневалли–0,1%.

Мар тăн 1- мĕ шĕн че Чă ваш Рес-
пуб ли кин Ми нистр сен Ка би не-
чĕн Пред се да те лĕ Иван Мо то-
рин 2017 çул та Рес пуб ли ка кун-
не ха тĕр лен се ирт те рес орг ко-
ми те тăн че рет лĕ ла рăв не ирт-
тер нĕ, кухушăва2016çултаЧăваш
ЕнПуçлăхĕМихаилИгнатьевалă
пуснинеасаилтернĕ.Министрсен
КабинечĕнПредседателĕнçумĕ,
экономикааталанăвĕн,промыш-
ленноçпасуту-илÿминистрĕВла-
димирАврелькин,культурами-
нистрĕКонстантинЯковлевтух-
сакалаçнă,пурнăçламапалăрт-
нăĕçсемпепаллаштарнă.

«Республикакунĕ–ЧăвашЕнĕн
татакунтапурăнаканкашниçын-
нăнтĕппатшалăхтатанациуя-
вĕ.Мероприятисенеçÿллĕшай-
раирттермелле»,–тенĕЧРМи-
нистрсенКабинечĕнПредседа-
телĕнçумĕ-ЧРПуçлăхĕнадми-
нистрацийĕнертÿçиЮрийВа-
сильев.

 ЯЛ ХУÇАЛĂХĔ  

Вăр лăх ха тĕр леç çĕ
Рос сель хоз центрăн Чă ваш Рес пуб ли-
кин чи уй рă мĕн кă тар тă вĕ сем пе,  фев-
ра лĕн 27- мĕ шĕ тĕл не ял ху çа лăх ор га-
ни за ци йĕ сем пе ХФХ- сем 49,6 пин т вăр-
лăх ( ку вăл – кир лин чен 102%) ха тĕр ле-
нĕ – пĕл те рет Чă ваш Ен Ял ху çа лăх ми-
нис терст ви.  

Тĕрĕслеввитĕртухнă48,5пинтвăр-
лăхран36пинт,е74%,кондициллĕпул-
нипаллă.Пахалăхлăвăрлăххатĕрлессипе
ăнăçлăĕçлекенсем–Вăрнар(кондициллĕ
вăрлăхтÿпи–89%),Комсомольски(84%)
татаШупашкар(82%)районĕсем.

Россельхозцентрăнрайонтиуйрăмĕн-
ченпĕлтернĕтăрăх,районтихуçалăхсем
пахалăхлăвăрлăххатĕрлессинепысăк
тимлĕхуйăраççĕ,пĕчĕкрепродукцил-
лисенеэлитлисемпеулăштарматăрă-
шаççĕ.«Çакĕçсенетусаирттернĕхыççăн
кăçалрайонтакондициллĕвăрлăхвиçи
96%çитессешанатпăр»,–хăйĕншухăш-
непĕлтерчĕрайонтиуйрăмертÿçиЛюд-
милаДобролюбова.

    РА ЙОН ТА    
2016 çул хи ок тябрь уйă хĕн че Кÿ кеç ли це-
йĕ çĕр шы вăн чи ла йăх 200 ял шку лĕ сен  
шут не кĕ нĕ.РеспубликаПуçлăхĕнМихаил
ИгнатьевăнхушăвĕпекилĕшÿллĕнРаççей
шайĕнчирейтингсенчечилайăхвĕрентÿ
учрежденисенятнеилнĕшкулсенепĕр
миллионтенкĕуйăрмайышăннă.Кÿкеç
лицейĕчилайăххисенретнеиккĕмĕшхут
тăрать.Премиеиртнĕçулăндекабрьуйă-
хĕнчевĕрентекенсенехавхалантармауйă-
растĕллевпеусăкурнă.Çакăнпиркилицей
директорĕАнжелаГригорьевапĕлтерчĕ.
Вĕрентÿучрежденийĕнчечăннипетепул-
таруллăвĕрентекенсемĕçлеççĕ.Юлашки
çулсенче7учительРаççейчилайăхучи-
телĕнятне,6учительЧăвашРеспублика
Пуçлăхĕнпреминетивĕçнĕ.
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УЯВСАЛАМĔСЕМ

ПУБЛИЦИСТШУХĂШĔ

Андрей 
НИКОЛАЕВ, 

Шупашкар 
районпуçлăхĕ

Владимир 
ДИМИТРИЕВ, 

райадмини- 
страципуçлăхĕн

тивĕçĕсене 
пурнăçлакан

Шу паш кар ра-
йо нĕн чи хĕр-

пикесем, хак лă 
хĕ ра рăм сем!
Мартăн8-мĕшĕпе

–Çуркуннепеюрату
уявĕпе–йышăнсаил-
семĕрпирĕнчиăшă
татасасаламсене!

Паянэсирпурнă-
çăнпурсферинче
те–политикăра,об-
ществăллапурнăçра,

производствăра,спортра,культурăпа
искусствăра–хастарлăхкăтартатăр.
Хĕрарăмилĕртÿлĕхĕ,амăшĕнăшши-
петимлĕхĕпирĕнпурнăçаюратупа
телейилсекилеççĕ,хăюллăутăмсем
тумахавхалантараççĕ.Шăпахэсир–
çемьеăшшинуправçисем.

Пирĕнхаклăхĕрарăмсем–ан-
несем,мăшăрсем,асаннесем,ап-
пасемпейăмăксем,ĕçтешсем,хĕ-
рĕмĕрсем!Тăвантăрăхачун-чĕре-

ренюратнăшăнта-
татимлĕхĕршĕнпы-
сăктавсире!Ачасене
воспитанипарсата-
таçемйĕрсемшĕнтă-
рăшсаэсиробщество
аталанăвĕнникĕсне
йĕркелетĕр.Шупаш-
каррайонĕнпурар-
çыннисенячĕпеси-
рехавхалантарсатă-
нăшăн,илемĕрпеса-
вăнтарнăшăн,йăл
куллăрапарнеле-
нĕшĕн,йывăрлару-
тăрурапулăшсатăнăшăн,чăтăмлă
таăслă-тăнлăпулмавĕрентнĕшĕн
тавтăватпăр.Уяврасирĕнятăрпа
çĕкленÿллĕтеытараймиăшăсă-
махсемкăнаянăраччăр!Юратупа
телей,пурпуçаруратаăнăçусу-
натпăр,çывăхçыннăрсемяланах
ăнлансапулăшсатăччăр,çемйĕр-
сенчекилĕшÿхуçалантăр!
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Шан чăк лă хы пар çă  
çеç са вăн та рать!

Хаçат-журналкиоскĕсемтемтĕр-
лĕкăларăмпакуçайăмăхтарса
илĕртеççĕ,«сенкерэкранпа»пăх-
масĕнекенканалсеневарашут-

ламаикĕалăрипÿрнесемтеçитмеççĕ:теçеткееса-
халрахтаçулкаяллакăна-хаçакăнпиркиреспуб-
ликаçыннисемĕмĕтленметепултарайман.Инфор-
мацитехнологийĕсемвăйлăаталаннăтапхăртаçакă
кĕтменлĕхтемар.

Хăйнемĕнкирлинеаванăнланакана,пахалăхахак-
лакананимпетеулталаймăн:информацихутлăхĕнче
вăлшанчăклăкăларăмсенешырать.Анчахтатепри
варахăйăнланмасăрах«тасамар»массăллăинфор-
мацихатĕрĕсен(вĕсемпиркиçакăнпеккаламапул-
сан)авăрнекĕрсеÿкет.Малалла–татахтахăрушă-
рах.«Çакăнпексиенлĕинформацивитĕмĕпехунăн
тавракурăмĕулшăнать,вăлыттиçынратаяпăххине
кăнакурматытăнать»,–ăнлантаратьРеспубликăри
психоневрологидиспенсерĕнпсихологĕЕленаАлек-
сеева.Ачасем–уйрăмахпысăкхăрушлăхриушкăн-
ра.Интернетвĕсенехăйĕнавăрнесĕтĕрсехпырать.
Хăйсемсисмесĕрехсоциаллăсайтсенчипĕрлешÿсе-
нелекеççĕ.Темтĕрлĕпреступленитума,курайман-
лăхçуратматахĕтĕртеççĕвĕсем.Ачасенеçакмур-
танашшĕ-амăшĕ,педагогсемкăнахăтармапултараç-
çĕ.АнчахтаОбществошухăшнетĕпчекенпĕтĕмçĕр-
шыврицентрпĕтĕмлетĕвĕсемпе,Интернетраачасем
мĕнпеаппаланниневĕсенченкашнипиллĕкмĕшĕкă-
натĕрĕслесетăрать.

Усалтĕллевлĕпичеткăларăмĕсенĕмĕрĕ,телее,
вăрăммар.

«ТăванЕн»хаçаткăçалхăйĕн85çулхиюбилейне
паллăтăвать.Кăларăмшанчăклăхне,кирлĕлĕхне
районисторийĕнчиçакпĕлтерĕшлĕпулăмхăехçи-
рĕплетмест-и-ха?Интернетуçлăхĕнчеунпаюнаша-
рахсайтсулмаклăутăмсемтусапырать.Вăлта,ха-
çатта,республикăнИнформациполитикипемассăл-
лăкоммуникациминистерствинтытăмĕнчиыттикă-
ларăмпекех,информацинвăхăттĕрĕсленĕшанчăк-
лăçăлкуçĕсем.Ачасенепултарулăхакăтартмамай
тусапарса«Шкулкорреспонденчĕ»анлăпроекта
пурнăçакĕртрĕмĕр,тĕрлĕконкурс,ăмăртуçĕнте-
рÿçисем–РеспубликаПуçлăхĕнстипендине,тĕрлĕ
шайрипремиетивĕçекенсем–хăйсемпиркиçырнă
статьясенекурсахавхаланаççĕ.Куачасенкомпью-
терумĕнчевăрахлармавăхăтçук.Вĕсемшĕнамă-
шĕ,асламăшĕ-кукамăшĕтесавăнать.«ТăванЕн»ха-
çатавĕсемюратсавуланинеэпирпĕлетпĕр.Çавăн-
патаçывхарсакилекенмартăн8-мĕшĕтĕлнемĕн
парнелессипиркипуçаватматакирлĕмар.Йăлана
кĕнĕлотерейăраăнсан–икĕхутпарнепулĕçакă.
Районтапурăнаканпĕтĕмэтемлĕхĕнчерченçурри-
неçакуявпачунтансаламланинередакциколлек-
тивĕнчентейышăнсаилсемĕр!

Хисеплĕвулакан!Аннесемпе,шелте,яланахюна-
шарпулаймастпăрэпир.Вĕсенеçырăнсапанăхаçат
варакашниэрневĕçĕнчекилнеçитсехăвăрпирки
асаилтерсечуннеăшăтать.Çакăнпиркиэпирредак-
циекилекенçырусенченлайăхпĕлетпĕр.Мĕншĕнте-
сенçывăхçынпакалаçнăпекех,шанчăклăинформа-
циçăлкуçĕпекăнасавăнмапулать.

Вик то рия ВЫШИНСКАЯ,
редактортивĕçĕсенепурнăçлаканĕ

     ХŸТ ЛĔХ       

Çемье ăш ши не пар не лер

Шухăшласа  
тумалли утăм
А ча на ус ра ва е опе кă

на илес си – явап лă утăм. 
Ап ла пул сан ăна вас ка ма
сăр, тĕп лĕн шу хăш ла са ту
мал ла. Ус ра ва ил нĕ ача
па унăн çĕ нĕ аш шĕамă шĕ 
хуш шин че пĕр пĕр не ăн
лан ман ни та та ыт ти йы
вăр лăх сик се тух ма пул та
рать. Уй рă мах пы сăкрах 
ача сене çемье не йы шăн
сан. Çа вăн па пĕр ре мĕш 
тĕл пу лу ра нах ача па пĕр 
чĕл хе туп ма тă рăш мал
ла. Хăш пĕр аш шĕамă
шĕ мал тан хи тап хăр ти 
йы вăр лăх сен чен хă ра са 
ача на çемье ăш ши пар
не лес вы рăн не ăна каял
ла ача çурт не та вăр са па
ни пу лать. 

Рес пуб ли кă ри тă лăх е 
аш шĕа мă шĕн хÿт лĕ хĕ
сĕр юл нă ача се не ус ра
ва е опе кă на илес енĕпе 
аш шĕ пе амă шĕ сен шку
лĕ пу лă шать. Ун та çакăн 
пек тĕллевлисене хăй сен 
шу хăш кă мăл не па лăрт
ма, ус ра ва ил ме ха тĕр ри
пе ха тĕр мар ри не ăнлан
ма пу лăш маш кăн пĕ лÿ па
раç çĕ. Акă кă çал та хĕл
лен юлаш ки ку нĕн че Шу
паш кар ра йон биб лио те
кин че ача на çемье не йы
шăн нă аш шĕа мă шĕ çав

ра сĕ тел хуш шин че чей
пе сăй лан нă май хум хан
та ра кан ый ту се не сÿт се 
яв рĕç. Ун та ра йон ад ми
нист ра ци йĕн опе кă па по
пе чи тельст во па йĕн пуç
лă хĕ Ве ра Конд ратье ва, 
Шу паш кар ра йон про
ку ро рĕн пулăшуçи Юрий 
Ка за ков та хут шăн чĕç. 

А ча на опе кă на е по пе
чи тельст вă на ил нĕ аш шĕ
а мăш не ти вĕ çĕ се не пур
нăç ла нă шăн па ра кан со
циал лă пу лă шу сем пе Шу
паш кар ра йо нĕн чи ха лă
ха со циал лă хÿт лĕх па
ра кан па й пуç лă хĕ Еле
на Ль во ва пал лаш тар
чĕ. 2016 çул та ра йон ти 
72 опе кун па по пе чи те ле 
6,9 млн тен кĕ, ача на ус
ра ва ил нĕ 16 аш шĕа мăш
не 1,5 млн тен кĕ по со би 
та та ĕç ук çи тÿ ле нĕ. Кă
çал ян ва рĕн 1 мĕ шĕн чен 
опе кун па по пе чи тель сен 
по со би ви çи не ÿс тер нĕ. 
Çап ла 2 çул тан кĕ çĕн ача
шăн аш шĕа мăш не каш
ни уйăх ра 6199 тен кĕ ук
çа пар са хав ха лан та раç çĕ, 
2 рен пуç ла са 7 çулч чен – 
6448 тен кĕ, 7 рен пуç ла са 
18 çулч чен – 7082 тен кĕ. 
Ин ва лид ача на пăх нă шăн 
ва ра ма ла рах асăн нă çул 
ÿсĕ мĕ сем пе ки лĕ шÿл лĕн 
– 6819, 7093, 7789 тен кĕ.  

Ырă чĕреллисем 
Ю лаш ки 5 çул та ра йон

та ну май ачал лă çемье сен 
шу чĕ ÿс нĕ. Çа пах та ăнăç
сăр çемье сем те пур. Йывăр 
шăпаллă 46 çемье ре 90 ыт
ла ача пу рă нать. 2017 çул
хи ян ва рĕн 1 мĕ шĕ тĕл не 
ра йон та ну май ачал лă 706 
çемье не шу та ил нĕ. Çа кăн 
пир ки Шу паш кар ра йо
нĕн чи ха лă ха хÿт лĕх па ра
кан цент рăн çемье не та та 
ача се не со циал лă пу лă шу 
кÿ ре кен пай пуç лă хĕ Татья
на Ми хай ло ва пĕл тер чĕ. 
Çа вăн пе кех вăл ача пăча 
ла ге рĕ се не çÿ ре мел ли пу
тев кă се не мĕн ле ил мел ли 
пир ки тĕп лĕн ăн лан тар чĕ. 
5 е ыт ла ачал лă çемье ри 
ача сем, ин ва лид ача сем 
ла герь сен че тÿ лев сĕр кан
ма пул та раç çĕ. Пу тев кă се
не ап ре лĕн 8 мĕ шĕн че па
ма пуç лаç çĕ. 

Çав ра сĕ теле пу хăн нă 
аш шĕа мă шĕ хуш шин че 
ача се не ус ра ва иле кен 
çемье сен клу бĕн пред
се да те лĕ Ве ра Сте па но
ва та пул чĕ. Сте па нов
сем ик кĕ шĕ те шкул та 
ĕç ле нĕ май ачи сем вĕ
се не ашшĕ ячĕ пе чĕн
ме хă нăх нă. «Пал лах, 
йы вăр лăх сем сĕр пул
масть. Каш ни ачан хă
йĕн ха рак те рĕ. Ыйтусем 

пул сан пур не те çемье
ре сÿт се яват пăр», – тет 
ырă чĕ рел лĕ хĕ ра рăм. 
Хă йĕн ачи сем вал ли кă
на мар, ус ра ва е опе кă
на ил нĕ ыт ти аш шĕа мă
шĕн ачи сем вал ли те вă
хăт ту пать вăл. Со циал
лă ĕç чен пул нă май тĕр
лĕ ый тă ва тат са па ма тă
рă шать. Ма лаш не ыт ти 
çемье пе пĕр ле тĕр лĕ ме
роп рия тие тух са çÿ ре
сен аван пу лас са па лăрт
рĕ Ве ра Сте па но ва. Хă
йĕн ырă ĕçĕ сем шĕн вăл 
ха лă ха со циал лă пу лă
шу па ра кан центр ди
рек то рĕн чен тав ху тне 
тивĕçрĕ.

Ла ру вĕ çĕн че Амăшĕпе  
аш шĕн çул та лăк не ха
лал ла нă ме роп рия ти
сен план не çи рĕп лет рĕç. 
Çа вăн пе кех пĕ чĕк лен се 
юл нă ача пă ча япа ли се
не усă сăр вырт та рич чен 
пĕр пĕ рне пар сан, спорт
па пул та ру лăх кон кур сĕ
се не ирт тер сен аван пу
лас са палăртрĕç. Тă лăх 
та та аш шĕа мă ш хÿт лĕ
хĕ сĕр юл нă ача се не çемье 
ăш ши пар не ле кен сем çи
не пăх сан чун са вă нать. 
Çа кăн пек ырă чĕ рел лĕ 
çын сем та та та ыт ла рах 
пул сан тем пекех чĕ те…

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

А чал лă пул ма ăс кир лĕ мар, пăх са ÿс тер ме ăс кир лĕ
Ат те-ан не рен хак ли ни кам та çук тĕн че ре. Ан не çу нат ти айĕн че яла нах ăшă та хăт лă. Ун çу мĕн-
че хÿт лĕх ре ÿс ни не мĕн çит тĕр ĕн тĕ. Ан чах пур ача та çак ыр лăх па ки ле ней мест. Тă лăх та та 
аш шĕ-а мăш хÿт лĕ хĕ сĕр юл ни се не уй рă мах йы вăр ки лет. Ун пек ки се не ус ра ва е опе кă па по пе-
чи тельст во ме лĕ пе çемье не иле кен сем аш шĕ-а мă шĕн ăш ши не туй са ил ме май па раç çĕ. 

 ШУТА ИЛМЕ 
Ра йон та 8403 çемьере   
13 000 яхăн ача пурăнать. 

Вя чес лав 
РАФИНОВ, 
ЧăвашРеспуб-
ликинПатша-

лăхКанашĕнде-
путачĕ–социал-

лăполитикă-
панациыйтăвĕ-
сенкомитечĕн
председателĕ

Хи сеп лĕ ен теш сем, ан не-
сем, ап па сем пе йă мăк сем, 

 хак лă çын нă мăр сем!
Çуркунне,çепĕçлĕх,юратууя-

вĕпе–мартăн8-мĕшĕпе–салам-
ласапаянсиречĕрерентухакан
сăмахсенекалатпăр!

Эсирвăйхуман,сирĕныл-
тăналлăрçитейменпĕрот-
раслетеасаилеймĕн.Янă-
равлăсассăр,ăшăкуллăрпĕ-
тĕмпурнăçатуххăмрахçу-
татать,ăнапуянлатать,тĕл-
левхушать.Тăрăшуллăĕçĕр-
шĕн,ăнланулăхшăн,ырăкă-
мăлăршăнсирĕнумăртапу-

çаçĕреçититаятпăр!Тĕрлĕвăхăтраĕçрепа-
лăрсатăванçĕршыв,республикаэкономи-
кинеаталантарматÿпехывнăтылĕçченĕсе-
не,Вăрçăветеранĕсенеуйрăмахпысăктав.
Пурнăçăртателейхушăнсакăнапытăр,ачăр-
семсавăнтарччăр,çывăхçыннăрсемяланах
çумрапулччăр!

Хак лă амă шĕ сем, ап па сем, 
йă мăк сем, ас ла мă шĕ- ку ка мă-

шĕ, ĕç теш сем! 
Чунтантухакансăмахсемпеэпĕ

сиреçурхичиилемлĕ,чунтаса-
лăхне,çепĕçлĕхнепĕтĕçтерекен
Пĕтĕмтĕнчерихĕрарăмсенкунĕ-
песаламлатăп!

Хĕрарăмăсне,тавçăрулăхне,
яваплăхтуйăмĕмĕнтерипысăк-
кине,ырăкăмăллăхне,чăтăмлăх-
не,калаçăвнеэпиряланаххумха-
нупа,ăшăлăхпасăнасатăратпăр.
Нимлеĕçететиркеменрен,сĕ-
нÿ-канашвалликирекхăçанта
сăмах,вăхăттупнăранэсирпу-
риншĕнтешанчăклăюлташ,пу-
лăшуçă.Эсирехпиреçĕнĕçитĕ-
нÿсемтумахавхалантаратăр.Çур-

куннеачашлăхĕ,хĕвелĕнпирвайхипайăркисем
Сирĕнчунăрсенеăшăтсатăччăр,пурнăçаыран-
хикунаçирĕпшанса,çемьериçураçулăхпа,ыт-
лăх-çитлĕхпейĕркелемеллепултăр.Телей,çи-
рĕпсывлăхтатаăнăçусире!

Альбина 
ЕГОРОВА, 

ЧăвашРеспубли-
кинПатшалăхКана-
шĕнпредседателĕн
çумĕ–бюджет,фи-

нанстатаналог 
комитечĕн 

председателĕ
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     АСА ИЛ-ХА, САЛТАК    

 «Хак лă» ка ла çу
Ни хă çан ма нăç ми кун – 2006 çул хи 
нояб рĕн 18- мĕ шĕ. Ир хи 9 се хет ре 
пи ре, Пре зи дент пол кĕн сал та кĕ се-

не, Ста рая Ку пав на ху-
линче при ся га тыт-

ма ха тĕр ле се тă-
рат рĕç. 
Халăхçавтерину-

майччĕ:салтаксемкăна
600-ĕн,атте-анне,тăван-

семтекилнĕ.Присягапуç-
лансансывламатахăрарăм...

Çавтерихумхантăм.Хушама-
тавулассакĕтсестройратăратăп.
Нумайтавăхăтиртмерĕ,аннене,
иккĕмĕштатавиççĕмĕшсыпăкри
шăллăмпапичченекурахкайрăм,
вырăнтантапранмаюраманнипе
куçахупсаилсевĕсенекурнине

пĕлтертĕм.Присягапĕтсентăвансемпекурнăçма
вăхăтпачĕç.Çăмăлахмарсалтакпурнăçĕпуçланчĕ.

Çавтерикĕтнĕччĕэпĕçаккуна–2007çулхиянва-
рĕн7-мĕшне.Манпата,Мускава,аннепеаттекил-
нĕччĕ.ЭпĕунчухнеПрезидентполкĕнхисеплĕка-
валериэскортĕнчеслужбăраччĕ,салтакаттитăхăн-
мапуçланиикĕуйăхçурăçитнĕччĕ.

Эпирпуртеçывăхрихăнаçуртнечарăннăччĕ.Пы-
лактатутлăтортçинĕхыççăншăнкăравласаюлташ-
семпекалаçаскилчĕ.Аннентелефонĕпекалаçрăм,
сехетеяхăнсăмахларăмăр:сăнӳкерĕнтĕмĕр,каçхи
5сехетречаçетаврăнтăм.

Икĕэрнеренаттепеаннеренçыруилтĕм.«Санпа-
тапыриччентелефонçине150тенкĕхунăччĕ,те-
пĕркунСМС-çырукилчĕ,450тенкĕпарăмакĕрсе
кайнă»,–пĕлтернĕунта.

Çавăнпек«хаклă»калаçупулнăччĕманăнсал-
такпурнăçĕнче.  И ГОРЬ МАК СИ МОВ, ÇĔ НĔ ТРЕНК КАС СИ

 Çав кун Пс ков па тĕн чи 
Ас лă Ло па ти но та та Кĕ çĕн 
Ло па ти но ялĕ сем çывăхĕн
че хĕр лĕ ар меец сен А.И. 
Че ре па нов ерт се пы ра кан 
пол к сал та кĕ сем Гер ма ни 
çа рĕ сем пе та тăк лă çа пă çă ва 
кĕ нĕ. Тă ван çĕр шы вăн Ас лă 
вăр çи вĕç лен нĕ рен пе ва ра 

Гер ма ни çĕр шы вĕн че, Вар
ша ва ки лĕ шĕ вĕ тă рăх, Со-
вет Çа рĕ сен уш кă нĕ выр
наç нă пул нă. 19451994 çул
сен че Гер ма ни ре 108 пин 
чă ваш кач чи хĕс мет ре тă нă. 
Фев ра лĕн 23 мĕ шĕн че уш
кă нри ве те ран сем Шу паш
кар ти Çар Мух та вĕн мо ну

мен чĕ умĕн че уяв ми тин
гне ирт тер чĕç. Ун та тĕр лĕ 
ра йон па ху ла ран 100 ыт
ла ве те ран пу хăн чĕ. Вĕ сен 
умĕн че Атăл çи ре гио нĕн
чи ушкăнсен ве те ра нĕ сен 
ас со циа ци ер тÿ çи Ген на
дий Кош кин, республикăри 
пĕрлешÿ ер тÿ çин çу мĕ Петр 
Му равьев та та ыт ти сем тух
са ка лаç рĕç. «Э сир Ев ро
па çĕ рĕ çин че, НАТО бло
кĕ умĕн че чи мал та тă нă, 
мир лĕ пур нă çа сых ла нă», – 
па лăрт рĕ хă йĕн сă ма хĕн че 
Ген на дий Кош кин. Алек
сандр Смир нов пу хăн ни
се не Ка наш ри воен ко мат 
ба зин че 3 кун лăх çар пу
хăв не ирт тер ме сĕ нÿ па
чĕ. Ырă сĕ нÿ пе ки лĕш рĕç. 

Пат рио тизм енĕ пе тă
рăш са ĕç ле нĕ шĕн гра мо
тă сем пе ме даль сем кун
та хăй сен ху çи се не туп
рĕç. «Вар ша ва ки лĕ шĕ вĕ 
60 çул та» ме да ле Вя чес
лав Ва нюш кин, çак йĕр
ке сен ав то рĕ та та ыт ти
сем тивĕçрĕç. Çĕр пÿ ра
йо нĕн чен çит нĕ Ста нис
лав Мар ков, 19791981 çул
сен че эпĕ пул нă Ха ге нов 
ху ли çы вă хĕн чи 283 мĕш 
полк ра хĕс мет ре тă нăс
кер, полк ялав не ăс та ла
нă. Ялав умĕн че тăр са ÿке
рĕ нес те се уя ва ятар ла са 
çар ту мĕ пе кай рăм. 

  НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ,  
АТĂЛЪЯЛ

     ТĔЛ ПУ ЛУ     

Шу паш кар ра йо нĕн чи по-
ли ци (ун чух не ми ли ци) 
уй рă мĕн че ĕç ле се отс-
тав кă на тух нă ентеш-
сем Кÿ кеç по се ло кĕн че 
савăнăçлă тĕл пу лу ирт-
тер чĕç.

Ун та Чă ваш Рес пуб ли
кин Шал ти ĕç сен ми нист
рĕн çу мĕнче ĕç ле нĕ отс тав
кă ри пол ков ник Л.А. Его
ров по ли ци ве те ра нĕ се не 

ăшă сă мах сем пе асăн чĕ, ку 
тĕл пу лу Тă ван çĕр шыв хÿ
тĕ лев çи сен ку нĕ умĕн ирт
ни не па лăрт са хă вар чĕ. 

Пур те аса илÿ авăр не пут
рĕç... Шу паш кар ра йо нĕн
че тĕр лĕ пы сăк прес туп ле
ние тă рă шыв çи не кă лар
ни  не аса илчĕç. Пур нăç ран 
уй рăл са кай нă юл таш се не 
ырă па асăн чĕç. Пу хăн ни
сем пур те ти вĕç лĕ ĕç ле се 

Аса илÿ авăрĕнче

Пурнăç таппи
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пен сие тух нă пул сан та 
чы ла йă шĕ ха лĕ те тĕр лĕ 
çĕр те вăй ху рать – пĕ ри
сем ад во ка ту рă ра, теп
ри сем тĕр лĕ ор га ни за
ци ре юрист пул са ĕç леç
çĕ, халĕ те çын се не суд
сен че тĕ рĕс лĕх туп ма пу
лă шаç çĕ. Кун сăр пуç не 
та та предп ри ни ма тель 
пул са хăй тĕл лĕн тă рă
ша кан сем те пур. 

Ра йон ти шал ти ĕç сен 
уй рă мĕн хи сеп лĕ 19 ве
те ран не асă ну ме да лĕ, 
ун па пĕр лех каш ни нех 

Шал ти ĕç сен ор га нĕ сен 
Пре зи диу мĕн сове чĕн 
пред се да те лĕ М.Ф. Ки
се лев ге не рал алă пус
нă удос тове ре ни сем па
чĕç. Юлаш кин чен пĕ тĕм 
кол лек тив па асăн ма лăх 
сăн ÿкер ĕнчĕç. Йĕр ке ху
рал ор га нĕн че ĕç ле се ти
вĕç лĕ ка нă ва тух ни сен 
çак наш кал тĕл пу лă вĕ 
юлаш ки пул ма сса пи тĕ 
ша нас ки лет. 

 В ЛА ДИ МИР РОС ТОВ, 
МИ ЛИ ЦИ МА ЙО РĔ

СĂМАХ МАЙ
Кăçал 85 çул хи юби лее пал лă ту ма ха тĕр лен нĕ май 
штат ра тă ман кор ре спон дент се не, тав ра пĕ лÿ çĕ се-
не, тĕр лĕ вă хăт ра пи чет ĕçĕн че вăй ху нă ĕç теш сене, 
ра йон çын ни се не ре дак цин тĕр лĕ вă хăт ри ис то ри-
йĕ пе çы хăн нă ма те риал се не – çав шут ра кан це ля-
ри, тех ни ка, фо тоап па ра ту ра, типографи ха тĕ рĕ се-
не, ал çы рăвĕ се не, ха çат пур нă çĕ пе çы хăн нă ки вĕ 
сăн ÿкер чĕк сене пухмашкăн пулăшу ыйтатпăр.  Пи-
рĕн шĕн пĕ тĕм пех кă сăк лă та та па ха. Ис то рие эпир 
пĕр ле хи вăй па кă на уп ра са хă вар ма пул та рат пăр!

Çар Мух та вĕн  
па лă кĕ умĕн че

  УЯВ   

И кер чĕ рен – « кĕл  
че чек» те, ял ячĕ те
Ирт нĕ шă мат кун Вăр

манÇĕк тер ял тă рă хĕн
чи Станъя лĕн чи «Че мен 
кар ти» эт но парк ра пĕр
ре мĕш хут хĕ ле ăсат рĕç. 
Уя ва ял тă рă хĕн чи 16 ял
тан 14ĕн хас та рĕ сем хут
шăн чĕç. 

Каш ни ял çă вар ни кар
чă кĕ ту са ха тĕр ле рĕ. Ли
лия Ма тюш ки нă па Ири
на Пер ло ва ху ран та шарк
ку пĕ çер чĕç, Люд ми ла Се
ме но ва чей вĕ рет рĕ. Та
ма ра Шап ли на хă на се не 
кăм па икер чи пе сăй ла
рĕ, Алев ти на Ро ма но ва 
ва ра « кĕл че чек» икер
чĕ ха тĕр ле нĕ... Са ла пай
кас си сен ху ра нĕн чи пăт
та На деж да Мо ро зо ва пĕ
çер чĕ. Ки печ кас си сен сĕ
те лĕ çин че ва ра икер чĕ
рен ял ят не те çыр са ху
нăччĕ. 

Шу паш кар кас си ял ста
рос ти Ро за Быч ко ва ача-
сене та та ас ли се не хыç лă 
çу нал лă ла ша па, Вăр ман
кас син чи Юрий Сте па нов
па Хорн сор ти Анд рей Ма
ри нов сне го ход па ярăн
тар чĕç. Юрий Плот ни
ков 3 пĕ чĕк çу на на илем
лет нĕ. Пĕ тĕм пе уя ва 300 
ыт ла çын хут шăн чĕ. Ăна 
Шу паш кар кас син чи та та 

Çÿл ти кас си 
клуб ер тÿ çи
сем Лю бовь 
Ива  но  вă
па Свет ла на 
Мартья но ва ерт се пы чĕç. 
Уя ва хă на сем – Вăр ман
Çĕк тер ял тă рăх пуç лă хĕ 
Олег Ер ма нов, ра йад ми
нист ра цин куль ту рă па ту
ризм па йĕн пуç лă хĕ Мар
га ри та Пав ло ва та та ыт ти

сем хут шăн чĕç. Мар га ри та 
Пав ло ва Вăр манÇĕк тер
сен ялан хи хас тар лăх не 
па лăрт са, Çÿл ти кас син чи 
«Па лан» пул та ру лăх уш
кă нĕн ер тÿ çи не В ла ди мир 
Мартья но ва ЧР Пат ша лăх 
Ка на шĕн Хи сеп гра мо ти
пе чыс ла рĕ. 

А ча сем ту пăш мал ла 
те нĕ пек тă вайк ки н чен 
ярăн  чĕç. Мал ти Ун кă
пу çĕн чи çам рăк мă шăр 

Павел па На деж да Коль
цов сем те çу наш ка па тă
вайк ки не якат рĕç. Вă
йă сем сĕр çă вар ни те çă
вар ни мар: куç се не çых
са чу кун кур шак се не ух
ват па çĕк ле се, ми хĕ пе 
си ксе, вĕ рен тур тса, кĕ
рÿ шĕ сем ху ня мăш ĕсе не 
çу наш ка па ярăн тарса ту
пăш рĕç.  

 НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, 
АТĂЛЪЯЛ

Сă ма вар ти вĕ ри чей пе...
Çă вар ни – ĕлĕк рен пы

ра кан уяв, ял йыш пĕр ле 
пу хăн са тус тă ван  пат не 
хă на на çÿ ре нĕ. Кă çал ма
на çă вар ни эр нин юлаш ки 
ку нĕн че Оп пу кас си ялĕн
че пул ма тÿр кил чĕ. Ял та 
пу рă на кан сем ĕлĕк хи йă
ла йĕр ке не тыт са пы раç
çĕ: сур ху ри, кă шар ни, çă
вар ни, мăн кун уя вĕ се не 
яла нах çÿл лĕ шай ра ирт

те реç çĕ. Уяв се не ял ста рос
ти На деж да Фи лип по ва 
йĕр ке ле се пы рать. 

Ас лă ăру ри сем пе пĕр ле 
пĕ чĕк ки сем те са вăн чĕç, 
тĕр лĕ вă йă вы ля рĕç, ас
ли сем пе пĕр ле юр ла рĕç, 
таш ла рĕç. Çă вар ни эр нин 
юлаш ки ку нĕ ка çар мал
ли кун, çав на май çын
сем пĕр пĕ рин чен ка çа
ру ыйт ма, пар не сем па
ма ман ма рĕç. «Эх, çă вар
ни, çă вар ни çат ма тул
ли икер чи, çат ма тул ли 
икер чи – са вă нă çĕ куç 
тул ли…», – те се пур те 
пĕр пĕр не хăй сем пĕ çер

нĕ икер чĕ  пе, тут лă çи
мĕç  пе сăй ла рĕç, сă ма вар
тан вĕ ри чей ĕç рĕç. Чум
кас синчи Ва си лий Заб
ро дин пу хăн ни се не ла
ша па ярăн тар чĕ. Йă ла
на кĕ нĕ йĕр ке пе çă вар ни 
« кар чăк не» те çун тар чĕç.  

 К СЕ НИЯ МИ ХАЙ ЛО ВА, АР-
КАС СИ

Хĕл- кар чă ка  
çун тарса...
Çă вар ние Мăн Мар ка

ра та савăнăçлă ирттерчĕç. 
Клуб умĕн чи ла па ма ялăн 
икĕ вĕ çĕн чен халăх ут ма 
тытăн чĕ. Ача сем те асли
сен чен юл ма рĕç. «Кăмăл» 
ан самб лĕн хĕ рĕ кач чи уя
ва юр ă сем пе илем лет рĕ. 
На деж да Ни ки ти на икер
чине пур те юрат са ас  тив
рĕç. Мал тан хĕ ра ча сем пе 
ар çын ача сем вĕрен турт
рĕç, ун тан асли сем вăй виç
рĕç. Хĕ рарăм сем тăрăш
са ар çын се не парăн тар
чĕ çех. Улăм ран ăс та ланă 
Хĕл карчă ка çун тар санах – 
юр лă çумăр çу ма тытăн чĕ, 
– çыв хар акан çуркуннен 
палли пул чĕ ĕн тĕ ку. Уя
ва Мăн Мар ка клуб заве
дую щи йĕ Ре на Г раче ва 
ерт се пы чĕ.

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

Эх, çăварни, çăварни!..

Мăн Маркара

«Че мен кар тинче»

Фев ра лĕн 23- мĕ шĕ – Тă ван çĕр шыв хÿ тĕ лев çисен ку-
нĕ. 1918 çул хи фев ра лĕн 23- мĕ шĕ Ра бо чи сем пе Хрес-
чен сен Хĕр лĕ Çар не йĕр ке ле нĕ кун шут ла нать.
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Причебоксарье

    СПОРТ      

Труженикам села –  
ни пуха ни пера!
2 марта в городе Бердск Новосибирской об-
ласти стартовали VIII Всероссийские сель-
ские спортивные игры. 

28февраля,передотъездом,вЧебоксарском
училищеолимпийскогорезервасостояласьвстре-
часделегациейреспублики,гдеснапутственным
словомкчленамсборнойобратилсяминистрфи-
зическойкультурыиспортаЧРСергейШелтуков.

ВсоставекомандыЧувашии–25спортсменов
–тружениковселаизЧебоксарского,Вурнарско-
го,Ибресинского,МоргаушскогоиШумерлинско-
горайонов.Импредстоитсостязатьсявсоревно-
ванияхсредиспортивныхсемей,механизаторов
идояров,влыжныхгонках,полиатлоне,гиревом
спорте,шахматахишашках.Средипредставите-
лейЧебоксарскогорайона–жителиАтлашевского
иКугесьскогосельскихпоселений–МихаилЕфре-
мов,ЛюдмилаФедорова,ГеннадийМочалов,Оль-
гаАндреева,АлександрПахомовиВячеславЗай-
цев.Онибудутсостязать-
сявшашкахишахматах.

Кслову,представители
нашейреспубликинераз
становилисьпобедителя-
миипризерамивразных
видахспорта.ДваждыЧу-
вашияпринималафиналь-
ныесоревнованияВсе-
российскихлетнихсель-
скихспортивныхигр.

      НА ША ГОР ДОСТЬ      

И сле зы,
В спи сок сти пен диа тов за осо бую твор-
чес кую уст рем лен ность в 2017 го ду вош-
ли 20 предс та ви те лей мо ло де жи и сту-
ден тов Че бок сарс ко го ра йо на. С каж-
дым из них нам под роб нее хо те лось 
бы поз на ко мить чи та те лей на ше го 
из да ния, в свя зи с этим мы на чи-
наем се рию очер ков о них – гор-
дос ти на ше го му ни ци па ли те та. 

дос ти же ния...

Се год ня мы расс ка
жем об учи те ле на
чаль ных клас сов, 
ло го педе де фек
то ло ге Ку гесьс кой 

об щеоб ра зо ва тель ной шко
лыин тер на та для обу чаю
щих ся с ог ра ни чен ны ми 
воз мож нос тя ми здо ровья 
Анас та сии Алек санд ро вой. В 
свои 25 лет она не по боя лась 
взять на се бя ответствен
ность за обу че ние де тей, ко
торые рань ше бы ли при чис
ле ны к ка те го рии « нео бу
чае мых». В прош лом го ду 
в шко ле ре ши ли соз дать 

пер вый до пол ни тель
ный класс для де тей 
89 лет, ст ра даю щих 

ау тиз мом, ДЦП, отс таю
щих в умствен ном раз ви тии. 

А нас та сия Ильи нич на на
ча ла ра бо тать здесь в 2013 
го ду, сра зу пос ле окон ча
ния ву за. «Бы ло вся кое: и 
сле зы от чая ния, и же ла ние 
все бро сить. Од на ко для мо
ло до го спе циа лис та пер вые 

дос ти же ния в обу че нии ре
бен ка не за ме ни мы ни чем. 
Это го не пе ре дать сло ва ми», 
– де лит ся мо ло дой пе да гог. 
Де ти шек из шко лыин тер
на та и детс ко го до маин тер
на та для умствен но отс та
лых де тей объе ди ни ли, их 
ста ло 10. По сло вам Анас
та сии Ильи нич ны, прог
рам ма пер во го клас са рас
с чи та на на два го да, а все го 
де ти бу дут обу чать ся в на
чаль ной шко ле 5 лет.

Ра бо чий день пе да го га 
на чи нает ся в 7.30, а завер
шить ся мо жет и бли же к 
21.00. Вы ру чает то, что на 
ра бо ту пе да гог ез дит на лич
ном транс пор те. «И ног да 
бы вают та кие дни, ког да и 

поесть не ког да. Та кое слу-
чается, ког да мы с де тиш ка
ми го то вим ся к  выс туп ле
ниям. Муж к мое му не нор
ми ро ван но му ра бо че му дню 
от но сит ся с по ни ма нием, 
знает, что я ра бо таю с осо
бен ны ми деть ми. А поезд
ки из го ро да в по се лок, для 
ко го то вы зы ваю щие неу
добст ва, – для ме ня вооб
ще ме лочь, ведь я спе шу к 
своим дет кам и в ду шев ный 
кол лек тив шко лы», – рас
с ка зы вает Анас та сия Ильи
нич на. Пе да гог на зы вает их 
« сол неч ны ми». «О ни та кие 
добрые и откры тые, в них 
нет ни кап ли злос ти. Они 
ра дуют ся сол ныш ку, сне гу, 
дож дю, да же тра вин ке...», 

– де лит ся пе да гог. 
Ко ли чест во де тей, ст ра

даю щих ау тиз мом, рас тет 
из го да в год. В свя зи с этим 
Анас та сия Алек санд ро ва и 
дру гие родителиини циа
торы сто ли цы пла ни руют 
соз дать об ществен ную ор
га ни за цию, ко то рая бу дет 
за ни мать ся проб ле ма ми 
со циа ли за ции та ких де тей 
в об ществе. «Пер вый шаг 
для это го уже сде лан: ес
ли рань ше де тей с ау тиз
мом ник то не хо тел брать 
на обу че ние, то те перь в Ку
ге сях бу дут обу чать ся де ти 
и с осо бен нос тя ми раз ви
тия. Важ но, что бы они ни 
в чем не бы ли ущем ле ны», 
– счи тает сти пен диат ка.  

    О ЧЕМ ГОВОРЯТ     

«Второй хлеб» 
довезут до 
квартиры
2-3 марта в Чебоксарах в Выставоч-
ном комплексе «Контур» проходит VIII 
Межрегиональная отраслевая выстав-
ка «Картофель-2017». 

Освоемучастииизвестили84экспонен-
та–поставщикасельхозтехники,удобре-
ний,средствзащитырастенийиз23реги-
оновРоссиииРеспубликиБеларусь,втом
числеипредприятияЧувашии:Чувашский
научно-исследовательскийинститутсель-
скогохозяйства,ООО«Агрофирма«Слава
картофелю»,ООО«Агрофирма«Санары»,
ООО«Агрохмель»,сельскохозяйственный
производственныйкооператив«Ударник»,
филиалФГБУ«Россельхозцентр»поЧР,Госу-
дарственныйцентрагрохимическойслуж-
бы«Агрохимцентр»идругие.ОтЧебоксар-
скогорайонаучастниковнезаявлено.Гла-
ваКФХПлотниковыхЮрийИльичпланиру-
етпосетитьвыставкусцельюизученияно-
выхсортовкартофеля.«Какой-тоопреде-
ленныйсорткартофеляназватьхорошим
будетнеправильно,всеонипоразличным
качествамнеуступаютдругдругу.Мысами
выращиваемтакиесорта,как«Галла»,«Ла-
ура»,израннихбыпосоветовал«Импалу»
и«Любаву»,–поделилсяЮрийПлотников.

Дляподдержаниясоциальнонезащищен-
ныхслоевнаселенияорганизованабесплат-
наядоставкасеменногокартофелянадом
пенсионерамиинвалидам.Ежедневноза-
действованы7еди-
ницавтотехникии
14волонтеровдля
оказанияпомощи
припогрузкеивы-
грузкекуплен-
нойсельхоз-
продук-
ции.

    О ЧЕМ ГОВОРЯТ      

На рубль 
дешевле 
С 1 марта стоимость проез-
да на маршруте «Чебоксары 
- Кугеси» повысилась до 22 
рублей. По словам индиви-
дуального предпринимате-
ля Геннадия Софронова, он 
не исключает, что в вечер-
нее время стоимость проез-
да будет повышаться.  

Поегословам,терминалыдля
безналичнойоплатыпроездаза-
казаны,нопокаихнетвнали-
чии.Планируется,чтоимибу-
дутобеспеченывсемикроавто-
бусы,курсирующиеизстолицы
впоселок.Кпримеру,прибезна-
личнойоплатенамаршруте«Че-
боксары–Новочебоксарск»сто-
имостьпроездаснижаетсяна1
рубль(транспортнымисредства-
микатегории«М3»:приоплате
проездакартамидлябезналич-
нойоплатыпроезда–20рублей).

Напомним,чтос1марта2017
годавЧувашииначалидейство-
ватьновыетарифынаперевоз-
кипассажировавтомобильным
транспортомнамежмуниципаль-
ныхмаршрутахвпригородноми
междугородномсообщениях.

     ОБРАЗОВАНИЕ      

О качестве 
замолвите 
слово
1 марта 2017 года стартовал 
интернет-опрос о качестве об-
разования в Чувашской Респу-
блике. 

НазаседанииОбщественногосо-
ветаприМинобразованияЧувашии
утвердилипереченьобразователь-
ныхорганизаций–участниковне-
зависимойоценкикачестваобра-
зования,внеговключены168об-
разовательныхорганизаций.Пол-
ныйпереченьразмещеннаофици-
альномсайтеминистерствавраз-
деле«Независимаясистемаоценки
качествапредоставленияобразо-
вательныхуслуг».Опроспродлит-
сядо31июлятекущегогода.

Общественныйсоветприглаша-
етвсехпотребителейобразова-
тельныхуслугпринятьактивное
участиевголосовании.Поитогам
всепредложения,направленные
наулучшениекачестваработы,
будутрассмотреныОбществен-
нымсоветомирекомендованы
длявключениявпланыминистер-
ствапоулучшениюдеятельности
образовательныхорганизаций.

    ВОПРОС-ОТВЕТ    

Время есть
В 2007 году были торжественно вру-

чены первые сертификаты на ма-
теринский капитал. А сколько се-

мей в Чувашии получили этот до-
кумент за 10 лет? На какие цели капи-
тал используется чаще всего?

� С.ИВАНОВА,Кугеси

Роза КОНДРАТЬЕВА,
управляющаяОтделением
ПенсионногофондаРФпо
ЧувашскойРеспублике:

–Внашейреспубликепер-
выесертификатынакануне
Международногоженского
дняполучили7жительниц

столицы.Авсеговтовремябыло140за-
явлений.За 10 лет в Чувашии выдано 
более 75 тысяч сертификатов на мате-
ринский капитал. Сертификатвыдается
прирождениилибоусыновлениивторо-
гоилипоследующегоребенкавпериодс
1января2007годапо31декабря2018го-
да.Такчтоунашихсемейещеестьвремя
длявступлениявпрограмму.

Законодательствомпредусмотреноче-
тыренаправленияиспользованиясредств
материнскогокапитала.Этоулучшениежи-
лищныхусловий,образованиедетей,уве-
личениенакопительнойпенсииматерии
приобретениетоваровиоплатауслугдля
социальнойадаптациииинтеграциивоб-
ществодетей-инвалидов.ВЧувашскойРе-
спубликевостребованодванаправления–
нажильеиобразование,приэтомрешение
жилищныхвопросов–напервомместе.

?

КСТАТИ
В предыдущих играх в 
2015 году в Пермском 
крае сборная Чува-
шии в своей подгруп-
пе (среди регионов с 
сельским населением 
до 600 тысяч человек) 
заняла второе общеко-
мандное место.
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    ПИСЬ МО В РЕ ДАК ЦИЮ      

Ян варь 1921 го да: мятежвЯнгильдино

    ВОПРОС-ОТВЕТ    

Мое ли место?
Слышала, что теперь можно 
оформить в собственность 
машино-место. У меня возле 

дома есть как раз такое. Вместе 
с соседями мы оборудовали парков-
ку для машин, хочу оформить свое 
место в собственность, чтобы уже 
никто не претендовал на него и ма-
шину не ставил.

� И.МАЛЕЕВА,Чебоксары

Екатерина КАРПЕЕВА,
руководительУправления
РосреестрапоЧувашской
Республике:

–С1января2017года
можнооформитьправо
собственностинамашино-
местокакнасамостоя-
тельныйобъектнедвижи-

мости.Машино-местопредназначено
дляразмещениятранспортногосред-
стваиявляетсячастьюзданияилисо-
оружения.Кмашино-местамнеотно-
сятсяземельныеучастки,предназна-
ченныедляразмещениятранспортных
средстввнезданий,сооружений,по-
мещений,втомчислеводворахмно-
гоквартирныхдомов(МКД).Вынесмо-
жетезарегистрироватьправона«пар-
ковочноеместо»какнамашино-место.

Еслижевыхотитекак-тозакрепитьза
собойземельныйучастоквозлемного-
квартирногожилогодома,втомчисле
дляразмещениятранспортногосред-
ства,необходимоучитывать,чтоземель-
ныйучасток,накоторомрасположен
МКДсэлементамиозелененияибла-
гоустройства,принадлежитсобствен-
никампомещенийвМКДнаправеоб-
щейдолевойсобственности.

Такимобразом,правовымоснованиемор-
ганизациииндивидуальногопарковочного
меставодвореипользованияимявляет-
сярешениеобщегособраниясобственни-
ковпомещенийМКДоборганизациипар-
ковочныхмест,котороеоформляетсяпро-
токоломобщегособрания.Приэтом«пар-
ковочныеместа»неявляютсяобъектами
недвижимости,праванакоторыепод-
лежатгосударственнойрегистрации.

(Началовпрошлыхномерах)

У ди ви тель но, но все 
эти нюан сы – ка за
лось бы, « ме ло чи» – 
сыг ра ли в раз ви тии 
даль ней ших со бы тий 

су ществен ную роль. 
П ро дот ряд тро нул ся в путь, 

в сто ро ну с. Иш леи. Сань ка 
то же со би рал ся вер нуть ся до
мой. Толь ко вы шел из кон
торы – во двор ис пол ко ма 
въез жают 4 под во ды с крестья
на ми, воо ру жен ны ми  ви ла ми, 
ко са ми  и ры ча га ми. Му жи
ки, по дой дя к кон то ре, мол
ча за ку ри ли, слов но ожи дая 
че го то или ко го то.

С ле дом за ни ми во двор въе
ха ла под во да с людь ми в бе
лых по лу шуб ках, боль ше по
хо жими на воен ных. Сань
ка сра зу уз нал ку че ра – это 
был их ко нюх. В се пять че
ловек сош ли с под во ды, и сре
ди нез на ком цев, воо ру жен
ных ре вольве ра ми и саб ля
ми, Сань ка уви дел зна ко мое 
ли цо – пред се да те ля во лис
пол ко ма Г ри бое до ва.  

У ви дев свое го сек ре та ря, 
Г ри бое дов уди вил ся и сп ро
сил, по че му он вы шел на ра
бо ту. Сань ка объяс нил, что 
прие хал по ука за нию на чаль

ни ка про дот ря да. 
С тар ший из воен ных (о тец 

наз вал его «Х ро мой») пос
лал за по пом. Приве ли по
па – блед но го и тря су ще го
ся от ст ра ха, в ру ках у не го 
бы ла ико на. Ико ну внес ли в 
кон то ру и пове си ли на сте
ну, а ре во лю цион ные пла ка
ты сор ва ли со стен и сожг ли. 

«Х ро мой» ру гал ся и тре бо
вал от Г ри бое до ва, что бы он 
быст рее соб рал лю дей у церк
ви. В ка кой то мо мент «Х ро
мой» да же за мах нул ся на не
го пал кой, на что Г ри бое дов 
от реа ги ро вал очень твер до – 
отоб рал у не го пал ку и ска
зал: «Поп ро буй тронь – жи
вым не уй дешь!». 

Сань ка по ни мал, что нуж
но бе жать. Он по до шел к сво-
ей ло ша ди, от вя зал ее и хо тел 
уже уе хать. Но его ос та но ви ли 
и заве ли в кон то ру, где си дел 
боль ной крас ноар меец. У две
ри в кон то ру пос та ви ли ча со
во го с ры ча гом. Ор га ни за торы 
мя те жа бы ли за ня ты сбо ром 

лю дей,  им бы ло не до них. 
Нуж но бы ло спа сать ся. 

Крас ноар меец пред ло жил 
на пу гать ча со во го гра на той 
и сбе жать на от цовс кой под
во де за по мощью в Иш леи. 
Так они и сде ла ли. Г ра на та 
ока за лась хо ро шим ар гу мен
том для ча со во го – он с лег
костью от дал свой ры чаг, и 

они за тол ка ли его вмес то се
бя, за пе рев сна ру жи. В проис
хо дя щей су ма то хе им уда лось 
не за ме чен ны ми доб рать ся до 
под во ды.

Од на ко, ког да под во да по
нес лась к во ро там, мя теж ни
ки за ме ти ли их: но и в этот 
раз по мог ла гра на та – крас
ноар меец приг ро зил ею мя
теж ни кам. За ме рев от ст ра
ха, они поз во ли ли бег ле цам 
вые хать за во ро та. 

Оп ра вив шись от шо ка, мя
теж ни ки сооб ра зи ли, что не
нуж ных сви де те лей от пус кать 
нель зя, и отп ра ви лись за бег
ле ца ми в по го ню на че ты рех 
под во дах. Две под во ды отс та

ли от по го ни еще на се ре ди не 
пу ти от Ян гиль ди но до Иш
лей. Еще две по воз ки про дол
жи ли по го ню вп лоть до по во
ро та на шос се «Че бок сары  
Вур нары». Прес ле до ва те ли 
уг ро жа ли бег ле цам пис то
ле том, но при ме нить ору жие 
не ре ши лись – зву ки выст ре
лов мог ли прив лечь про дот
ря дов цев, а это не вхо ди ло в 
пла ны мя теж ни ков.   

На до ро ге в сто ро ну Вур нар 
они и расс та лись: крас ноар
меец по шел к с воим в Иш леи, 
а мой отец что есть силы по
бе жал до мой в д. Чи га нары. 
Доб рав шись до до ма, Сань ка 
расс ка зал о слу чив шем ся от
цу и ма те ри и стал раз ду мы
вать, где бы укрыть ся от мя
теж ни ков. Укрыть ся в ле су 
бы ло не воз мож но – на дво ре 
зи ма, кру гом суг ро бы, приш
лось сп ря тать ся на се но ва ле.  
По доз ре ния от ца подтвер ди
лись: ско ро к их до му подъе хал 
ко нюх на во лис пол комовс ких 
са нях. Ска зал, что ищет Сань
ку, его в во лис пол ком вы зы
вают. Ро ди те ли не пове ри ли 
ему, отве ти ли, что его нет до
ма, он ку да то ушел. 
(Окончаниевследующемномере).

 А НА ТО ЛИЙ ЛЕ ПИН, ЧИ ГА НАРЫ

     БУДЬ ТЕ БДИ ТЕЛЬ НЫ!      

Впразд нич ный день 
23 фев ра ля в Томс
ке слу чи лась тра ге
дия с се ми лет ним 
маль чи ком. Трое 

школь ни ков иг ра ли воз ле 
га раж но го комп лек са. Один 
из них под нял ся на кры шу, 
и под таяв ший снег рух нул 
на стоя щих вни зу маль чи
ков. Один скон чал ся на мес
те, дру гой по лу чил трав мы. 
Выяс няют ся обс тоя тельст ва 
проис шед ше го. 

Д ву мя дня ми ра нее в Ека
те рин бур ге на ко ляс ку с по
лу го до ва лым ма лы шом упа
ла ле дя ная глы ба. Извест
но, что у ре бен ка закры тая 
че реп но моз го вая трав ма и 
ту пая трав ма жи во та. По
доб ная си туа ция прои зош
ла и в Во ро не же. Боль шой 
пласт ль да с кры ши до ма 
об ру шил ся на гу ляв шую у 
подъез да ба буш ку с ко ляс
кой. Жен щи на гос пи та ли
зи ро ва на с че реп но моз го
вой трав мой, ма лы ша спас
ла ко ляс ка, от уда ра раз ва
лив шая ся на час ти.

В це лях пре дуп реж де ния 
по доб ных слу чаев, свя зан
ных со схо дом сне га и па
де нием со су лек с крыш, ГУ 

МЧС Рос сии по Чу вашс кой 
Рес пуб ли ке ре ко мен дует жи
те лям соб лю дать ос то рож
ность и, по воз мож нос ти, 
не под хо дить близ ко к сте
нам зда ний.

П ри вы хо де из зда ний нуж
но об ра щать вни ма ние на 
скоп ле ние снеж ных масс, на
ле ди и со су лек на кры шах, 
об хо дить мес та воз мож но
го их па де ния. Осо бое вни
ма ние стоит уде лить де тям 
– по бе се до вать с ни ми о бе
зо пас нос ти.

«Не ре ко мен дует ся ос тав
лять ав то мо би ли вб ли зи зда

ний и соо ру же ний, на кар
ни зах ко торых об ра зо ва лись 
со суль ки или на ви сает снег.  
Ес ли же во вре мя дви же
ния по тро туа ру вы ус лы ша
ли навер ху по доз ри тель ный 
шум – ни в коем слу чае не 
ос та нав ли вай тесь, не под ни
май те го ло ву и не расс мат
ри вай те, что там слу чи лось. 
Воз мож но, это сход сне га или 
ле дя ной глы бы. Нуж но как 
мож но быст рее при жать ся к 
сте не, ко зы рек кры ши пос
лу жит укры тием.

«Мы пре дуп ре ди ли ру ко
во ди те лей предп рия тий и уч
реж де ний о необ хо ди мос ти 
прове де ния ра бот по очист
ке кров ли от сне га и на ле ди, 
не до пу ще нии сви са ния снеж
но го пок ро ва с же ло бов, кар
ни зов и во дос то ков зда ний», 
– от ме тил на чаль ник от де ла 
спе циаль ных прог рамм ад
ми нист ра ции Че бок сарс ко го 
ра йо на Ва ле рий Ми хай лов. 

Как сооб щи ли нам в ООО 
«Жил ком центр», ежед нев
но сот руд ни ки уп рав ляю
щей ком па нии объез жают 
ули цы на се лен но го пунк
та. На се год няш ний день 
в по сел ке ра бо та по очист
ке мно гок вар тир ных до мов 
от со су лек прове де на. Обс
лу жи ваю щая ор га ни за ция 
ООО «Ком фортСер вис» и 
даль ше про дол жит очи щать 
кров ли от на ле ди и со су лек.

В по сел ке Но вое Ат ла ше
во все кров ли до мов от со
су лек очи ще ны с по мощью 
собствен ной ав то выш ки, ко
то рая по мо гает сби вать на
ледь, на хо дясь на бе зо пас
ном расс тоя нии от краев 
кры ши,  сооб щи ли в ООО 
«Теп лоэ нер го се ти».

 Я НА МАЙС КАЯ 

Нас ту пи ла вес на. Тем пе ра ту ра воз ду ха ста но-
вит ся все вы ше и вы ше. В свя зи с этим по вы-
шает ся и риск схо да снеж но го пок ро ва и на ле-
ди с крыш до мов. 

Ус лы шал шум –  
приж мись к сте не! 

    ВАЖНО ЗНАТЬ      

Ловись, рыбка 
большая! 
Наступила весна, и вместе с тем на-
чинается нерест рыбы. Он у боль-
шинства нашей пресноводной ры-
бы проходит с весны до начала лета. 
В связи с этим с 10 апреля по 10 ию-
ня действует запрет на ловлю рыбы. 

Совместныерейдысотрудниковполи-
циисгосинпекторамирыбохраныпоак-
ваторииВолго-Каспийскогобассейнана
рекеВолганатерриторииЧебоксарско-
горайонауженачались.Пословамгосу-
дарственногоинспектораРосрыболов-
стваГеннадияНиколаева,впериодза-
претаразрешаетсяловитьрыбусбере-
ганадоннуюилипоплавочнуюудочку
собщимколичествомкрючковдвешту-
кинаодногочеловека.Запрещаетсяло-
витьводныебиоресурсыменееустанов-
ленныхновымиправиламиразмеров:
жерех,сазанисудак–менее40см,сом
пресноводный–менее90см,лещ–ме-
нее25см,щука–менее32см,рак–ме-
нее10см.«Выловленнаярыба,имеющая

вдлинуменееуказанногоразме-
ра,должнабытьнемедлен-

новыпущенавестествен-
нуюсредуобитания»,–
отметилГеннадийВи-
тальевич.

Поновымправи-
ламзапрещается
передвигатьсяна
всехвидахмало-

мерныхипрогулоч-
ныхсудовспримене-
ниеммоторов.

?

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.

Привелипопа–бледногоитрясущего
сяотстраха,врукахунегобылаикона
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Правительство направило в 
Госдуму законопроект, уси-
ливающий борьбу с пират-
скими сайтами.Теперьбло-
кировать«зеркала»запрещен-
ныхстраницсмогутнетолько
провайдеры,ноиоператоры
поисковыхсистем.

В ближайшие годы россия-
не станут чаще снимать жи-
лье, чем покупать.«Постро-
еномногогостиниц,апарта-
ментовдлясдачиваренду,
чтоизменитстоимостьжилья
дляквартиросъемщиков»,–
объясняютэксперты.

От 30 до 62% продуктов в 
магазинах опасны для здо-
ровья, сообщил Роспотреб-
надзор.Проверкивыявилине
менее100товаров,наэтикет-
кахкоторыхзначилисьнесу-
ществующиефирмы.

Размер знака должен со-
ответствовать скоростно-
му режиму, установленно-
му на дороге.Обэтомна-
помниливГИБДД.Малень-
киезнакиможноустанав-
ливатьнадорогах,гдеско-
ростьограничена40км/ч.

Юристов попросили ответ-
ственно относиться к своим 
публичным выступлениям. 
Закритикудругдругабезве-
скихпричинадвокатовстанут
привлекатькдисциплинарной
ответственности.

В России пропишут поря-
док участия подростков в 
судебных процессах.Вчаст-
ности,согласнозаконопро-
ектудопроснесовершенно-
летнегонеможетпродол-
жатьсяболееодногочаса
безперерыва.

МВД издало приказ, ре-
гламентирующий порядок 
регистрации по месту жи-
тельства.Новыйдокумент
носитантикоррупционный
характер–ускоритьреги-
страциюзавзяткутеперьне
получится.

Судебные приставы по-
лучат право задерживать 
злостных неплательщиков 
алиментов и накладывать 
штраф.ВнесенныйвГДзако-
нопроектпозволитускорить
процессвзысканияиснимет
нагрузкусполиции.

Новости с пригородным акцентом 

  ГОРОСКОП
НАНЕДЕЛЮ 

 В ЭТОТ ДЕНЬ  
3 МАРТА – ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТО-
РИИ РОССИИ.Вэтотденьв1799годурусская
эскадраподкомандованиемФедораУшакова
взялаштурмомкрепостьКорфу.
6 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗУБНОГО 
ВРАЧА.Выборудатыпраздникапослужилоод-
ноизвыдающихсяизобретенийвзубномделе.В
1790годуДжономГринвудом,зубнымврачомиз
ВашингтонаиличнымзубнымврачомДжорджаВа-
шингтона,былизобретенстоматологическийбор.
8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
–Всемирныйденьженщин,вкоторыйтакжеотме-
чаютсядостиженияженщинвполитической,эко-
номическойисоциальнойобластях,празднуется
прошлое,настоящееибудущееженщинпланеты.

РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 21 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА
В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ

18

25

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

мальчиков 6
девочек  12

среднийвозраcт76

среднийвозраcт           75
мужчин    9

женщин 16

По данным районного отдела ЗАГС

   КОРОТКО   

   УГОЛОК САДОВОДА   

УОВ НОВссорыпопус-
тякаммогутпривести

кразладуслюбимым.
Постарайтесьвосстано-
витьсправедливость.Мир

ввашдомвернетсяквыходным.
ТЕЛЬ ЦАМследуетпро-
водитьбольшевреме-
нивнедома.Помимо
знакомств,вамудастся 

встретитьединомышленников.
Б ЛИЗ НЕ ЦЫ,необязатель-
ноискатьреволюцион-
ныепутирешениярабо-
чихвопросов.Достаточ-
нодоработатьинемного

переделатьстарыепрезентации.
УРА КОВнеделяпройдет
вобщениислюдьми.Это
будутидомочадцы,и
друзья.Увасдажебудет

шансналадитьотношения
стеми,скемвыдавновссоре.

ЗагруженностьЛЬ ВОВ 
наработебудетмак-
симальной.Отвастре-

буетсяоченьтщательно
планироватьсвоевремяи

контролироватькаждуюмелочь.
Руководствоподостоинст-
вуоценилозаслугиДЕВ–их

ждетпремия.Какприят-
нобудетеепотратитьв
ближайшихмагазинахи
торговомцентре.
НаконецВЕ СЫнакопят
сумму,необходимуюдля
отдыхавтомместе,око-
тороммечтали.Немед-
ляоформляйтепутевки

иготовьтеськотпуску.
Неожиданноеповышение

застанетСКОР ПИО НОВ 
врасплох.Новыеобя-
занности окажутся

непростыми,придется
потратитьвремя,чтобыразоб-
раться.
СТ РЕЛЬ ЦЫ,проявитеосторож-

ностьвфинансовыхвоп-
росах.Внимательноизу-
чайтебумаги,которые
подписываете.Простуд-
ныезаболеваниямогут
добратьсяидовас.

КО ЗЕ РО ГИсрадостьюбу-
дутпроводитьвремяв
дружескихкомпаниях,
общаться.Неожидан-
нодлясебявынайде-

темногообщихзнакомыхвде-
ловойсфере.

ВО ДО ЛЕИ,задумайтесь,во
чтовложитьсвоисредст-
ва.Самыйпростойспособ
–найтивыгодноепредло-
жениеиположитьдень-

гиподпроцентывбанк.
УРЫБпоявитсявозмож-
ностьпроявитьсебяна
работе.Приблагоприят-
номисходеваммогут
предложитьболеевы-

годнуюдолжность.

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ7

ВМАСШТАБАХ 
СТРАНЫ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Более

человек
8000

Наминувшейнеделезавершилсяреги-
ональныйэтапвсероссийскойолимпиады
школьниковпо21предмету.Вэтомгодув
немучаствовали1815обучающихся9-11клас-
совизвсехмуниципальныхрайоновигоро-
дов.Поитогамрегиональногоэтапаолимпи-
адбылиназваны361победительипризер.

20марта2017годастартуетзаключитель-
ныйэтапвсероссийскойолимпиадышколь-
ников.Первымивборьбувступаютюные
астрономы,олимпиадапройдетвСмоленске.

Поитогамвсероссийскойолимпиады
школьников2016года42школьникаизЧу-
вашиисталипобедителямиипризерами,а
республикавновьвошлавпервуюдесятку
врейтингероссийскихрегионов.

Мас  ра Причебоксарья

МАРТ  
6 - 12

     КУЛИНАРНЫЕ ИЗЫСКИ      

Мясо тушеное  
с овощами 
На следующей неделе – Меж-
дународный женский день 
8 Марта. В связи с этим ди-
ректор магазина одежды 
«Margaret» Оксана НИКОЛА-
ЕВА поделилась с читателя-
ми удивительно простым, 
но очень вкусным и аромат-
ным блюдом. 

Еесупругоченьлюбитмясо,асамаОксанаНи-
колаевнапредпочитаетвсеполезноеинекало-
рийное,поэтомуэтоблюдоповкусуимобоим.
Мясотушеноесовощамивказаневсобствен-
номсокуполучаетсянежным,ароматным,про-
питаннымзапахамиовощей,зеленииприправ.
ДЛЯ БЛЮДА ПОТРЕБУЕТСЯ: мясо (использовать 
можно любое), репчатый лук, морковь, болгар-
ский перец, баклажаны, помидоры, картофель, 
кабачок, цветная капуста, по желанию мож-
но добавить грибы шампиньоны, чеснок, зе-
лень, соль, приправа для мяса, лавровый лист.

Мясорежутнакуски,солят,добавляютприпра-
вудлямясаиоставляютдляпропитки.Всеовощи
моют,картофель,морковьочищаютоткожуры,
нонеразрезают.Мясоицельныеовощивыкла-

дываютвказан,солят,перчат,добавляют
лавровыйлист,закрываютплот-

нокрышкой,ставятна
огоньитомят
доготовности.

Самыйглав-
ный секрет
ОксаныНико-
лаевой–гото-
витьедуслю-
бовью.

    ВОПРОС ЮРИСТУ   

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ   

Еще не поздно?
Расскажите, пожалуйста, когда и как 
правильно сажать сладкий перец 
на рассаду, или мы уже опоздали?
� Я.СМИРНОВА,Кугеси

Лариса ОРЛОВА, садовод:
–Есливынеуспелипосе-

ятьсеменасладкогоперцав
январе-феврале,товмарте
тожеещеуспеете.Припокуп-
кеотдайтепредпочтениетем
семенам,которыехранились
недольшедвухлет.Навсякий
случайподержитеихминут30

передпосевомвслабомрастворемарган-
цаиливрастворедлясаженцевв100млво-
ды.Можновымочитьвтечение12чврас-
творе2капельЭпинав100млводы,после
чегосеменазаворачиваютвмарлевуюсал-
феткуидержатсуткидосеяния.

Науплотненныйвлажныйгрунтразложи-
тепинцетомсеменанарасстоянии1,5-2,5см
друготдруга,засыпьтеихиполейтечерез
рассекатель.Длятого,чтобывлагаизгрунта
неиспаряласьслишкомбыстро,можнона-
крытьстекломилипрозрачнымполиэтиле-
ном.Поливатьсубстратненужно.

Примерночерезнеделюдолжныпоявить-
сяпервыевсходы,послечегорассадупере-
ставляютнасвет.Поливайтевсходыдожде-
вой,талойилиотстояннойвтечениесуток
водопроводнойводойкомнатнойтемпера-
туры,непозволяясубстратупересыхать.

Пикируютсеянцыперцавстадииразвития
двухнастоящихлистьев.Рассадупомещают
всветлоеместо,нопервыенесколькодней
еепритеняютотпрямогосолнца.

Припосевесемянвпитательнуюземля-
нуюсмесь,наличиидостаточногоосвещения

иподдержанияопти-
мальноготемператур-
ногорежимаудобре-
ниясеянцамнепона-
добятся.Ноеслисеян-
цырастутслабымии
вытягиваются,через
двенеделипослепи-
кировкиподкормите
ихготовымиудобре-
ниямидлярассады.

?

Полтора года назад я 
продал автомобиль. Но 
оказалось, что покупа-

тель не поставил его на 
учет в ГИБДД, и транспорт-
ный налог снова пришел мне. 
Как доказать, что я больше не 
должен платить налог?

� П.НИКОЛАЕВ,с.Ишлеи

Андрей  
КОМАРОВ,
автоюрист:
– Транспорт-

ныйналогупла-
чиваетлицо,на
котороезареги-
стрированоав-
то(ст.357НКРФ)

–тоестьзаконнесвязывает

налоговоебремяпоуплате
налогасправомсобственно-
сти.Вп.5Правилрегистра-
циитранспортныхсредств№
1001указано,чтопрежнийсоб-
ственникобязанснятьтранс-
портноесредствосучетапри
сменесобственника.Еслисоб-
ственникнеснялтранспортное
средствосучета–тоивсесвя-
занныесэтимрискинесетон
(такмотивируютсудысвоере-
шение).Судебнаяпрактикапо
оспариваниютранспортного
налога–отрицательная,налог
прощевпорядкерегрессавзы-
скатьсновогособственника.
Всвязисэтимсогласноп.

60.4приказаМВДРоссииот
07.08.2013№605прежнийвла-

делецтранспортногосред-
стваимеетправопрекратить
егорегистрациювотноше-
ниисебя,подавзаявлениев
ГИБДДиприложивдоговор
купли-продажи.Регистрация
будетпрекращена,аномера
объявленыврозыск–напер-
вомжепостуилиприпровер-
кедокументовномераидоку-
ментыбудутизъяты.
Прекратитьрегистрацию

можновлюбомподразделе-
нииГИБДД,госпошлинойдан-
ноедействиенеоблагается.

?

К СЛОВУ
Для того, чтобы опре-
делить всхожесть се-
мян, поместите их в 
раствор соленой во-
ды. Хорошие семена 
опустятся на дно, а 
плохие всплывут на 
поверхность: их сле-
дует выкинуть.

Машина не моя – налог мой?

Если у вас возникли вопросы 
для к автоюристу, вы можете 
их присылать на электронный 
адрес: tavan-en21@yandex.ru и 
в ближайших номерах вы по-
лучите на них ответ.

 Если поставить деревянную ложку на кастрю-
лю с кипящим супом или бульоном — жидкость 
не выльется.

 Если поместить влажные салфетки на решет-
ку вентилятора, помещение наполнится прият-
ным ароматом.
 Чтобы в муке не заводились жучки, нужно по-

ложить в мешочек, где она хранится, несколько 
зубчиков чеснока, не очищая от верхней кожицы.

приняли участие в 
Едином молодежном 

информационном дне на 
тему «Информационная 

безопасность в сети 
Интернет».6
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Понедельник
6 марта

Вторник
7 марта

Среда
8 марта

Четверг
9 марта

Пятница
10 марта

Суббота
11 марта

Воcкресенье
12  марта

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20, 4.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.25 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 #ШТРАФНИК 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00, 3.05 *ОТЕЛЬ МЭРИ-

ГОЛД: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭК-
ЗОТИЧЕСКИХ 12+

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

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

сти. Местное время
11.55 #КАМЕНСКАЯ 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
1.35 #МАСТЕР И МАРГАРИТА 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

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

8.35-8.41 Вести-
Чувашия. Утро

9.00-9.55 Чувашская академи-
ческая симфоническая 
капелла. Концерт

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, 13.10 Я люблю Чувашию 6+
8.30 Правительственная 

связь 12+
9.00 Литература тĕпелĕ 12+
9.30 Кил ăшши 12+
10.00 Человек рассеянный. 

Спектакль 12+
12.00 Основной элемент. Побе-

дить лень 16+
13.00, 19.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30 КВН. За кадром 12+
14.00, 16.00, 23.30 Республи-

ка. Информационная 
программа 12+

14.10 След в истории 12+
14.30 $ ЕХперименты с Анто-

ном Войховским 12+
15.00, 23.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
15.10 Загадки космоса. Исчез-

нувшая планета 16+
16.30 Венок дружбы. Кон-

церт 12+
18.00 Ылтăн çÿпçерен 12+
18.30 Республика в деталях 12+
19.30 Каçхи тĕл пулу 12+
20.00 Республика. Информа-

ционная программа
20.15, 23.45 По существу 12+
20.30 Акилбупсер 6+
20.45 Сделано в Чувашии 12+
21.00 *БИЛЕТЫ С НЕБА 12+

НТВ
5.10, 6.05 *АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 #ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 16+
10.20 *ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показыва-

ем 16+
19.40 #ПЁС 16+
21.40 #УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА 16+
23.40 Итоги дня
0.10 Поздняков 16+
0.20 Наш космос: Чайка 16+
1.15 Место встречи 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 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 #ШТРАФНИК 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 *ПОТОМКИ 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 #КАМЕНСКАЯ 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
1.35 #МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА 16+

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
9.40-9.55 Вспомни, солдат 
11.40-11.55 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.20-17.40 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

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

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

ка. Информационная 
программа 12+

8.15 По существу 12+
8.30 Акилбупсер 6+
8.45 Сделано в Чувашии 12+
9.00, 18.30 Республика в де-

талях 12+
9.30, 12.30 Я люблю Чува-

шию 6+
10.00 *БИЛЕТЫ С НЕБА 

12+
12.00 Основной элемент. Гор-

мон риска 16+
13.00, 14.00, 20.00 Республи-

ка Информационная 
программа

13.10, 16.10 Мультимир 6+
13.30 НаоБУМ 12+
14.10 Экономика в дета-

лях 12+
14.30 $ ЕХперименты с Ан-

тоном Войховским 12+
15.10 Разрушители мифов. 

Зашифрованные кален-
дари 16+

16.30 Сарпиге. Балет в 2-х ак-
тах по сказке Е. Ники-
тина 6+

19.00 Республика. Хыпарсен 
кăларăмĕ

19.15, 23.15 Тĕплĕ калаçу 12+
19.30 Литература тĕпелĕ 12+
20.30 Отличные студенты 16+
21.00 Юратнă хĕрарăмсене 

халалласа Уяв концерчĕ 
12+

НТВ
5.10, 6.05 *АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 #ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 16+
10.20 *ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показыва-

ем 16+
19.40 #ПЁС 16+
21.40 #УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА 16+
23.40 Итоги дня
0.10 Т/ф Мировая закулиса. 

Красота 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *МОЯ ЛЮБОВЬ 12+
6.40 *НАСТЯ
8.20 *БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ 12+
10.10 Кино в цвете. Весна на За-

речной улице
12.15 *КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ
13.40 *ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...
15.40 Концерт О чем поют мужчины 
17.40 *КРАСОТКА 16+
19.55 *МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ
21.00 Время
21.20 Москва слезам не верит
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.45 *СТАТУС: СВОБОДЕН 16+

РОССИЯ 1
6.00 *НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
8.00 Бабы, вперёд! 16+
10.30, 14.20 #ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ 12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 Петросян и женщины 16+
20.40 *ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
22.35 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина
1.10 *СТИЛЯГИ 16+

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 $ ФЕДЕРАЦИЯ 16+
6.30 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ 12+
6.45 Тĕплĕ калаçу 12+
7.00 Будильники
8.00 Республика. Информацион-

ная программа 12+
8.30 Отличные студенты 16+
9.00 Республика в деталях 12+
9.30 Я люблю Чувашию 6+
10.00 $ Основной элемент. Код 

красоты 16+
10.30 Мультимир 6+
11.00 $ В краю ста тысяч песен 12+
12.00 25 те 25. Стас Владими-

ров 6+
14.30 $ ЕХперименты с Анто-

ном Войховским 12+
15.00 Юрату пулсассăн чĕрере 

Камит 12+
17.00 Пуç таятăп юррăмпа. Люд-

мила Семенова
20.00 Франци хĕрĕ тыткăнларĕ. 

чĕрене. Камит 16+
22.00 Хырăм тытса кулар-ха 12+

НТВ
5.10 Таинственная Россия: Ма-

трона 16+
5.45 *ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 *САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ 12+

10.20 #МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ 16+

16.20 #МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
17.15 *АФОНЯ 0+
19.25 #ПЁС 16+
21.30 #УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА 16+
23.30 Все звезды для любимой 

12+
1.15 *НАЙДИ МЕНЯ 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный приговор
12.15, 2.45, 3.05 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 14.15, 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 #МУРКА 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 *МАЙОР ГРОМ 12+
0.40 *РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА 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. Мест-

ное время
11.55 #КАМЕНСКАЯ 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ 12+
0.50 #ЕКАТЕРИНА 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 Вăрçă ачисем. Премьера
9.15-9.55 Мир искусства. Фольклор-

ный ансамбль Уяв
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 Акилбупсер 6+
7.00 Будильники
8.00 Çапла пултăр! 12+
9.00 Республика в деталях 12+
9.30 Я люблю Чувашию 6+
10.00 Франци хĕрĕ тыткăнларĕ 

чĕрене. Камит 16+
12.00 $ Основной элемент. Зона Чер-

нобыля 16+
12.30 Отличные студенты 16+
13.00, 14.00, 20.00 Республика. Ин-

формационная программа
13.10, 16.10 Мультимир 6+
13.30 Бухты барахты 6+
14.10 Летопись столицы 12+
14.30 $ ЕХперименты с Антоном Вой-

ховским 12+
15.00, 23.00 Республика Хыпарсен 

кăларăмĕ 12+
15.10 Сенсация или провокация. 

Охота на динозавров 16+
16.00, 23.30 Республика Информа-

ционная программа 12+
16.30 Албена юратăвĕ. Спектакль 16+
19.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ
19.15, 23.15 Тĕплĕ калаçу 12+
19.30 Ылтăн çÿпçерен 12+
20.30 Время вкуса 12+
21.00 Эпĕ сансăр пĕтетĕп А. Кибечĕн Ех-

рем хуçа пьеси тăрăх ÿкернĕ 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 #МУРКА 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 Городские пижоны. Студия звуко-

записи 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. Мест-

ное время
11.55 #КАМЕНСКАЯ 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ 12+
0.50 #ЕКАТЕРИНА 12+
2.10 *СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ

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 Чебоксарские адреса
9.20-9.55 Телеюрă
11.40-11.55 Вести-ПФО
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.20-17.40 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

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

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

ционная программа 12+
8.30 Время вкуса 12+
9.00 Я люблю Чувашию 6+
9.30 Один день с профессионалом 12+
10.00 Эпĕ сансăр пĕтетĕп. А. Кибечĕн Ех-

рем хуçа пьеси тăрăх ÿкернĕ 16+
12.00 $ Наука 2.0 16+
12.30 На Олимпе 12+
13.00 Республика. Хыпарсен кăларăмĕ
13.10, 16.10 Мультимир 6+
13.30 Большое сердце 6+
14.00, 20.00 Республика. Информаци-

онная программа
14.10 След в истории 12+
14.30 $ ЕХперименты с Антоном Вой-

ховским 12+
15.10 Загадки нашей Земли. Подзем-

ные миры 16+
16.30 Эс кĕтетĕн-и?. Валерий Клемен-

тьев концерчĕ 12+
18.30 Республика в деталях 12+
19.00, 23.00 Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.15, 23.45 По существу 12+
20.30 Нарспи. По мотивам поэмы Кон-

стантина Иванова 12+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *РОДНЯ 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 
8.45 Смешарики. Новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Алексей Баталов. Он же 

Гоша, он же Гога... 12+
11.15 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 #МАНЕКЕНЩИЦА 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Голос. Дети
23.10 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.45 *ПОЛТЕРГЕЙСТ 16+
1.30 *СЫНОК 16+

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

время
8.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 *ПУСТЬ ГОВОРЯТ 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 *БРАЧНЫЕ ИГРЫ 12+
0.50 *ТАНГО МОТЫЛЬКА 

12+
2.55 #МАРШ ТУРЕЦКОГО-2 

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, 16.30 Мульти-

мир 6+
7.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
8.00 Республика. Информаци-

онная программа 12+
8.15 По существу 12+
8.30 Время вкуса 12+
9.00 Театрализованное пред-

ставление в День города 
Чебоксары - 2016 12+

10.00 Чăваш пики - 2016 12+
13.00 $ Наука 2.0 16+
14.00 Праски кинеми мăнукне 

авлантарать. Камит-
мюзикл 12+ 

17.00 Отличные студенты 16+
17.30 Акилбупсер 6+
18.00 Пĕртăвансем, юрлар-и? 

Пĕртăван Малинасен 
концерчĕ 16+

21.00 Вăрçă хĕрарăм сăнлă мар. 
Документлă фильм 12+

21.30 Авланасси - хур тукмакки 
çиесси мар. Камит 16+

НТВ
5.15 Их нравы 0+
5.35 Х/ф АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 Устами младен-
ца 0+
9.00 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная доро-
га 16+
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Битва шефов 
12+
14.00 Двойные стан-
дарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на милли-
он Яна Рудковская 16+
19.00 Центральное те-
левидение с Вадимом 
Такменевым
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 
16+
23.30 Международная 
пилорама с Тиграном 
Кеосаяном 16+
0.20 Ёлка. Сольный 
концерт 12+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *ВЕРБОВЩИК 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-

ки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 ТилиТелеТесто с Лари-

сой Гузеевой
13.45 Теория заговора 16+
14.40 Голос. Дети
16.25 Юбилейный вечер 

Татьяны Тарасовой
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая 
лига

0.40 *ХАРЛИ ДЭВИД-
СОН И КОВБОИ 
МАЛЬБОРО 16+

РОССИЯ 1
5.00 #ЧОКНУТАЯ 12+
7.00 Ü Маша 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. Неде-
ля в городе

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-

ется
14.20 *ЛЮБОВЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО 12+
16.15 *ВЕРА 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

0.30 Вещий Олег 12+
2.00 #ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ 12+

ЧТВ
10.20-11.00 Вести-

Чувашия. События 
недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Иксĕлми çăлкуçсем 

Концерт 6+
9.00 Эрне. Хыпарсен 

кăларăмĕ 12+
10.00 Чăваш пики - 2016 

12+
13.30 $ Наука 2.0 16+
14.00 Акатуй 2016 12+
17.00 Пĕрремĕш утăмсем. 

Спектакль 12+
18..0 Литература тĕпелĕ 

12+
19.00 КВН. За кадром 12+
19.30 Я люблю Чувашию 

12+
20.00 Яш чух, çамрăк чух! 

12+
20.30 Тĕлĕннипе попугай-

сем те çăвар караççĕ 
Камит 16+

22.30 Открытый Кубок Рос-
сии по женской воль-
ной борьбе. Телевер-
сия 16+

НТВ
5.10 *АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 16+
7.00 Центральное телеви-

дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Счастливое утро 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНад-

зор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой
20.30 *БЕГЛЕЦ 16+
22.35 *ПОСРЕДНИК 16+
2.05 *ВРЕМЯ СИНДБА

02
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рейтингĕ

 * ТЕ рейтингне "Тăван Ен" хаçатăн пĕтĕмлетĕвĕсем тăрăх йĕркеленĕ. Редакци ăна улăштарас  ирĕкпе тĕрлĕ сăлтавпа, çав шутра уяв номерĕсене пичете хатĕрленĕ май, усă курма пултарать.

       КА ЛЕН ДАРЬ ТИ КУН     

СЫЛ ТĂ МАЛ ЛА:4.Ук-
çалла.7.Пăт.8.Зоя.9.
Тар.10.Вак.11.Ан-
карти.15.Тегеран.
18.Лье.19.Ева.20.
Рак.21.Тиф.22.Ав-
ланни.

АЯ ЛАЛ ЛА:1.Ека-
терина.2.Фа.3.
Елизавета. 5.
Упăте.6.Тяпка.
12.Антре.13.
Те решко ва .
14.Валенти-
на. 16. Кла-
ра.17.Мар-
фа.23.Ар.

Чи пуян ни 
КÿкеçрепурăнаканЕле на КОНС-

ТАН ТИ НО ВАмăшăрĕпе10ачана
çитĕнтерет. ЕленаНиколаевнăпа
АндрейСтаниславовичăнтăватă

арçыначапа6хĕрача.Асли17çул
тултарнă,кĕçĕнниваравиççĕре
кăна.Константиновсемачасе-
непитĕюратаççĕ,Турăпанине
ырăпайышăнаççĕ.

Çепĕçлĕхпеĕлккенлĕхуявĕ
Пĕ тĕм тĕн че ри хĕ ра рăм сен ку нĕ умĕн «Тă ван Ен» ха çат ст ра ни цин че 

пул та рул лă та тă рă шул лă, çе пĕç те ĕлк кен, ра йон пур нă çĕн ис то ри йĕн
че ма нăç ми йĕр хă ва ра кан çут çан та лă кăн чер чен çур ри се не сă мах па рас 
те рĕ мĕр. Унаш кал ли сем  тав ра ра чăн ни пех те ну май. Пур не те ха çа тăн 

пĕр ст ра ни цин че  шă нăç та рай ман ни кă на пă шăр хан та рать...     

          Чи пул та рул ли 
Районтапаллăçынсенченпĕри–фольклорист,педагог,
«Çĕнял»халăхфольклорансамбльнеертсепыраканЗем-
фи ра ЯКОВ ЛЕ ВА.Культурăриçитĕнÿсемшĕн,тăрăшса
ĕçленĕшĕнЗемфираКузьминичнанумайпулмасть«Чă-
вашРеспубликинкультуринтавативĕçлĕĕçченĕ»хисеп-
лĕятативĕçрĕ.

Хоровик-дирижерспециальноçнеилсестудентсене
вĕрентнĕ,1000ытлаюрăпухнă.1994çулта«Çĕнял»
ансамбле«халăх»ятнепанинчеунăнтÿпитепы-
сăк.Ушкăн–тĕрлĕфестиваль,конкурслауреачĕ.
«Пуçлăхсенченмартăн8-мĕшĕумĕнçакнашкал
пысăкпарненетивĕçрĕм–шухăшламанччĕте.
Манăнвун-вунçулхиĕçĕмепысăкахурсахакла-
нималаллататăрăшмашкăнтемĕнлеасамлăвăй
хушрĕ»,–савăккăмăл-туйăмпапĕлтерчĕчăваш
юрри-кĕввинуправçи.

Чи ăс ли
Вăрман-Çĕктершкулĕнчеачасененумайçулис-

торипеобществознанипредмечĕсеневĕрентекен
Ла ри са СО РО КИ НАпиркиçакăнпеккаламапула-
тех.Унăнвĕренекенĕсемюлашки6çултаистори,
обществознани,правопредмечĕсемпемуниципа-
литетшайĕнчиолимпиадăсенчепризлă50вырăна
йышăннă.Регионшайĕнчепалăрнисемтепур–юлаш-
ки4çултапризлă5вырăн.Çитĕнÿсемтумашкăнпеда-
гогятарлăмеслетшухăшласакăларнăиккен.«Хатĕр-
ленÿтапхăрĕнченимĕнлетăхтавтапулмал-
ламар»,–унăнтĕптĕшшинепалăртатьачасе-
некăсăклантармапĕлекенЛарисаВладисла-
вовна.Унăншухăшĕпе,вĕренекенренхăйĕн-

чентенумайкилет,енчентеин-
тереспулсанçитĕнÿпулатех.

     Чи илем лĕ пи ке
Апашялтăрăхĕилемлĕтепултаруллăпикесемпепа-

лăрсатăрать.2015çултаçактăрăхраçуралсаÿснĕчи-
перккерайоншайĕнчеиртнĕ«Чăвашпики»конкурс-
рамалтивырăнатухрĕ,пĕлтĕрАнас та сия ВОЛ КОВА 
чиилемлĕчăвашпикинятнетивĕçсерайончыснерес-
публикăриконкурсрахÿтĕлерĕ.
Районтиконкурсрапикежюричленĕсенехăвахуппин-

ченхатĕрленĕкăшăлтапĕçернĕчăкăтпа,какайкукăлĕпе
татачăн-чăнчăвашсăрипесăйланă.Çепĕçпÿрнесемфор-
тепианонасĕртĕннипетухаканкĕвĕте,илемлĕянăракан

юрăтаçавăрнăкуракансенкăмăлне.
Анастасия–И.Я.ЯковлевячĕллĕЧППУстудентки.
Юрă-кĕвĕтĕнчинекăмăлланиехăнамузыкафа-
культетнеилсеçитернĕ.

ПУÇ ВАТМАЛĂХ
СЫЛ ТĂ МАЛ ЛА:4.Картла…
выляççĕ.7.16килограмм.8.
…Козьмодемьянскаяпарти-
занка.9.Мунчараçапăнсан…
тухать.10.Хутлăмарукçа.11.
Пахча.15.Ирантĕпхули.18.
Францири4,444км.19.Адам
мăшăрĕ.20.Шыврихачăллă
чĕрчун.21.Ерекенчир.22.
Каччăтуйтуса…

АЯ ЛАЛ ЛА:1.Иккĕмĕш…пат-
ша.2.Ми,…,сольнота.3.Ли-
запаспортçинче.5.Горилла
та,макаката.6.Купăстатÿ-
меллихатĕр.12.Клоунноме-

Чи вă рăм ĕмĕр ли 
ТимойпоселокĕнчепурăнаканТатья на 

ИВА НО ВА çĕрçултаниртнĕ.Тылĕçче-
нĕ,ĕçветеранĕ,ТăванçĕршывăнАс-
лăвăрçинучастникĕнарăмĕпĕр
ывăлпаикĕхĕреураçинетă-
ратнă.ĔмĕртăршшĕпеТатья-
наИвановаколхозраĕçленĕ.
Ĕçветеранĕтемиçеçулкаял-
лауринехуçнипекилтенту-
хаймасть.Ăнаывăлĕпекинĕ
пăхаççĕ.Кинемейçулĕсенеку-
рамарăслă-тăнлă,вашават.

Чи ырă чĕ рел ли
ТренккассиялĕнчепурăнаканВе ра СТЕ-

ПАНОВАмăшăрĕпепĕрле7усравачана
пăхсаÿстерет.Чикĕçĕнни2-мĕшкласакă-
наçÿрет-ха,асликĕç-вĕç19тултарать. Сте-
пановсемхĕрĕсемпеывăлĕсенехăйсеначи-
семпекехтивĕçлĕвоспитанипарсапур-

нăççулĕçинетăратассишĕн
пĕтĕмчун-чĕререн

тăрăшаççĕ. 
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рĕ.13.Валентина…космонавт.
14.Чăвашçыравçи…Эльби.16.
…Чекушкинаюрăç.17.…Тру-
бинаçыравçă.23.Хĕрарăммар.

В ЛА ДИС ЛАВ  
ПЛА ТО НОВ,  

ШОРК КА

 
Чи ырă кă мăл ли

Кÿкеçревырнаçнă«Пахатĕрĕ»ОООтемиçеçулĕнтĕ
тăванхалăхачăвашла«тумлантарать».Фабрикаертÿ-
çи–На та лия ПО СЫН КИ НА.Унăнĕçнекурсаяш-кĕ-
рĕмпехĕрупраçтăванхалăхтĕррипеытларахтаыт-
ларахкăсăкланать.«Чăваштĕрриллĕтумтиреçамрăк-
семыйтаççĕ,сăмахран,туйхыççăнтăхăнмашкăнсак-

каспарсаçĕлеттереççĕ»,–пĕлтерчĕНаталияИва-
новна.«Пахатĕрĕ»ОООпарнепетивĕçтерекен
«Асамлăтĕрĕтĕнчи»ача-пăчапултарулăхкон-
курсĕнвитĕмĕçакăнтапитĕпысăк.Кăçалкон-
курс8-мĕшхутиртет.Çĕнтерÿçĕсенепарне-
петечыслаççĕ.«Парненехăйсемсуйласаил-
мепултараççĕ–чăваштĕриллĕкирекмĕнле
япаланата»,–конкурспатнеачасенинтере-
сĕпысăккинепалăртрĕырăкăмăллăхуçаНа-
талияПосынкина.
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    ОБЪЯВЛЕНИЯ   

Уведомление для пайщиков 
Ишлейского райпо 

СоветИшлейскогорайпо 
уведомляетоперерегистрации

пайщиковвсоответствии 
сЗаконом«ОП/К»всрок 

до01.04.2017года.
Присебеиметьпаспорти 
членскуюпаевуюкнижку.

 8 (83540) 2-55-81

Уведомление о проведении общественного обсуждения 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду в 
составе проектной документации по объекту «Строительство 
участка Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной 

магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ-2)»
02

-5
4

ОАО«Скоростныемагистра-
ли»уведомляетоначалепро-
веденияобщественныхслуша-
нийпоматериаламоценкивоз-
действиянаокружающуюсреду
(ОВОС)пообъекту«Строитель-
ствоучасткаМосква-Казаньвы-
сокоскоростнойжелезнодорож-
ноймагистрали«Москва–Ка-
зань–Екатеринбург»(ВСМ-2)»(в
пределахмуниципальногообра-
зованияЧебоксарскийрайонРе-
спубликиЧувашия).

Цельнамечаемойдеятельно-
сти:обеспечениепассажирских
перевозоквысокоскоростным
железнодорожнымтранспортом.

Слушаниябудутпроводиться5
апреля2017годапоадресу:Чу-
вашскаяРеспублика,Чебоксар-
скийрайон,п.Кугеси,ул.Шоссей-
ная,д.17(районныйдомкульту-
ры).Началов14.00.

МатериалыОВОСдляобще-
ственныхслушанийбудутдоступ-

ныдляознакомлениянаофици-
альныхинтернетсайтахОАО«Ско-
ростныемагистрали»www.hsrail.
ruиАдминистрациимуниципаль-
ногообразованияЧебоксарский
районРеспубликиЧувашияwww.
chebs.cap.ru,атакжепоадресу:
Чебоксарскийрайон,п.Кугеси,ул.
Шоссейная,д.15,каб.19(Адми-
нистрацияЧебоксарскогорайона)
порабочимднямс8.00до16.00,
обедс12.00до13.00.

Замечанияипредложениябу-
дутприниматьсяуполномочен-
нымпредставителемЗаказчика
-ОАО«Мосгипротранс»впись-
менномиэлектронномвидев
течение30днейсодняопубли-
кованиянастоящейинформации,
атакже30днейпослеоконча-
нияобщественныхобсуждений
поадресу:129626, Россия, Мо-
сква, ул. Павла Корчагина, 2; 
электронной почте: ovosvsm@
mosgiprotrans.ru.

  ХĂРУШСĂРЛĂХ    

«Шыв сăр» ял сем
Çын се не, пур лă ха, тер ри то ри се не чрез вы чай лă ла ру- тă ру 
сик се ту хас син чен сых лас си та та пу шар хă руш сăр лă хĕ пе ти-
вĕç те рес си – пат ша лă хăн пĕл те рĕш лĕ тĕл ле вĕ сен чен пĕ ри. 
Ăна пур нă çа кĕр тес ĕç ре му ни ци па ли тет йĕр ке ле нĕ вĕ сен тÿ-
пи те пы сăк. 

Ст рах лас си –  
çи вĕч ый ту
Çакăн пирки ра йад ми нист ра

цин че чрез вы чай лă ла ру тă рă
ва асăр хат та ра кан, си ре кен та та 
пу шар хă руш сăр лă хĕ пе ти вĕç те
рес  енĕ пе ĕç ле кен ко мис син пĕр
ле хи ан лă ла рă вĕнче сăмах пычĕ. 
Ăна 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 етсе пычĕ. Ла ру
ра асăн нă те мă па çы хăн нă ый ту
се не сÿт се яв рĕç, пу шар па кĕ реш
ме ятар ла са ха тĕр ле нĕ шыв ил
мелли вы рăн сем та та вĕ сем пат
не пы мал ли çул сем мĕн ле шай
ра пул ни не пăх са тух рĕç. Çын
сем пу рă на кан вы рăн сен че про
фи лак ти ка ĕçĕ сене ирт те рес си не 
те тиш кер чĕç.

2016 çул хи пĕ тĕм ле тÿ сем пе ко
мис син пред се да те лĕ Сер гей Ва
нюш кин пал лаш тар чĕ. Вăл пу
шар сен шут не ча кар ма, тер ри то
ри се не та та çын се не чрез вы чай
лă ла ру тă ру сен чен хÿ тĕ ле ме, çа
вăн пе кех шыв объек чĕ сем çин че 
хă руш сăр лăх па ти вĕç тер ме тĕр лĕ 
ме роп рия ти ирт тер ни не па лăрт
рĕ. Пĕл тĕр ма ла рах асăн нă ĕç се не 
пур нăç ла ма ра йон бюд же тĕн чен 
2,5 млн тен кĕ уйăрнă, çав шут ран 
800 пин тен ке йăсăрланнă Ил пеш 
свал кине сÿн тер ме тă как ла нă.

Çу лăм па асăр ха нул лă пул мал ли 
ни кам шăн та çĕ нĕ лĕх мар, пĕ чĕк 
вут хĕм ре нех хă ру шă пу шар тух ма 
пул та рать. Акă, ра йо нта 2016 çул
та «хĕр лĕ ав тан» 69 хут чен таш
ла нă. Вут çу лăм ра 6 çын пур нă
çĕ та тăл нă, 3 çын су ран лан нă, 8,7 
млн тен кĕ лĕх пур лăх çун нă. Сăл
та в сем – элект ри чест во при бо рĕ
се не тĕ рĕс мар выр наç тар ни та та 
вĕ сем пе усă кур мал ли пра ви лă се
не пăс ни (20 тĕслĕх), кă ма ка се не 
тĕ рĕс ту ман ни та та вĕ сем пе пĕл
се усă кур ман ни (21), вут кă вар па 
асăр ха ну сăр усă кур ни (4), пи рус 
турт нă чух не сы хă пул ман ни (7) 
та та вут тĕрт ни (10). Ин кек ыт
ла рах Ту тар кас си, Кÿ кеç, Лап сар, 
Чă рăш кас си, Шĕ нер пуç, Янăш ял 
тă рă хĕ сен че пул ни не те па лăрт
мал ла. 47 пу шар çын сем пу рă на
кан кил çурт ра тух нă. Çа вăн па та 
пур лă ха пу шар тан та та ыт ти ин
кек син кер тен ст рах лас ый ту çи
вĕч тă рать. 

2016 çул юхан шыв, пĕве кÿ лĕ 
çин че те син керсĕр ирт мен, 7 çын 
пут са вил нĕ. Ав то çул сем çин че 
123 ава ри пул нă, вĕ сен че 19 çын 
вил нĕ, 189 шĕ су ран лан нă. Сер гей 
Алек сее вич ял тă рăх пуç лă хĕ се не 
ял сен хă руш сăр лăх пас пор чĕ се не 
йĕр ке ле ме сĕн чĕ. 

Вырăнсăр перекетлĕх  
Пу шар сÿн тер меш кĕн шыв ил

мел ли вы рăн сем та та вĕ сем пат
не пы мал ли çул сем пир ки ра йо
нти 41 мĕш пу шар ча çĕн пуç лă
хĕн ти вĕ çĕ се не пур нăç ла кан Ни
ко лай Алек санд ров ка ла са па чĕ. 
Çу лă ма сÿн тер мел ли ха тĕр се не 

шыв па тул тар мал ли вы рăн сен 
ту лаш ри тĕ рĕс ле вĕн пĕ тĕм ле тĕ
вĕ тă рăх ра йон та çа кăн пек 520 
объект ран 11 шĕ юсав сăр пулни 
паллă. Шыв ил мел ли вы рăн ăç
та выр наç ни не кă тар та кан пал
лă сем Кÿ кеç ре, Ту тар кас син че та
та Иш лей ре пур. Кÿ кеç ри пур пу
шар гид ран чĕ те юсав лă. Апаш 
ял тă рă хĕн чи Мăш та вăш , Çыр
ма пуç ял тă рă хĕн чи Плат ка та
та Иш лей ял тă рă хĕн чи Етĕр не
кас си ва ра « шыв сăр» те сен те йă
нăш пул масть – пу шар сÿн тер
меш кĕн ăна ил мел ли вы рăн сем 
çук. В ла ди мир Пав ло вич ял тă
рăх пуç лă хĕ се не кă çал хи сен тяб
рĕн 1 мĕ шĕч чен çак ый тă ва тат
са па ма хуш рĕ. 

Ни ко лай Ни ко лае вич РФ пу шар 
хă руш сăр лă хĕн ты тă мĕн йĕр кин
чи ул шă ну се не те асăн чĕ. Вĕ сем
пе ки лĕ шÿл лĕн çул та лă кăн ки
рек хăш тап хă рĕн че те шыв баш
ни сен чен шыв ил ме май сем йĕр
ке ле мел ле. Вĕ се не элект роэ нер
ги пе пĕр ча рăн ма сăр ти вĕç тер ме 
ав то ном лă ре зерв ис точ ни кĕ се не 
лар тас си не па лăрт мал ла.

РФ МЧСĕн Шу паш кар ра йо
нĕн чи про фи лак ти кă па над зор 
уйрăмĕн ĕçĕ хĕ лĕн пуç лă хĕ Де нис 
Порт нов Апаш, Вăр манÇĕк тер, 
Çĕньял та та Иш лей ял тă рă хĕ сен 
бюд же чĕ сен че пу шар хă руш сăр
лă хĕ пе ти вĕç тер меш кĕн ук çа тен
кĕ уйăр ман ни не пĕл тер чĕ. 

РФ ШĔМĕн Шу паш кар ра йо нĕн
чи уй рă мăн пуç лă хĕн çу мĕ Анд
рей Ря бов Явăш ри клуб çуннине 
аса илчĕ, юрăх сă ра тух нă куль ту
ра çур чĕ сем пир ки ый ту хус кат рĕ. 
Пĕ тĕм ле тÿ пе ки лĕ шÿл лĕн, пу шар 
элект ри чест во пра лу кĕ сем юсав
сăр пул ни пе тух нă.

Ра йон ад ми нист ра ци йĕн 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 Шем шер ти, Ма ти кас
син чи та та Вă рăм ту ри клуб сем 
ĕç ле мен ни не па лăрт рĕ.   

ЧР чрез вы чай лă ла ру тă ру енĕ
пе ĕç ле кен пат ша лăх ко ми те чĕн 
пай пуç лă хĕ Ар дальон Его ров 
çын сене калаçтарнă пысăк инкек-
сем çин че те ча рăн са тă чĕ. Элĕк 
ра йо нĕн чи пу шар та пĕр ха рăс 7 
çын вил нĕ, Çĕр пÿ ра йо нĕн чи Ту
çи ялĕн че ну май хват тер лĕ çурт ра 
газ сир пĕн нĕ, çул çит мен икĕ ача 
шыв ра пут са вил нĕ... Çур кун не хи 
ейĕ вĕ ха тĕр пул ма чĕн се ка ла рĕ. 

Ла ру вĕ çĕн че Кă ша вăш, Ишек 
та та Ту тар кас си ял тă рăх пуç лă
хĕ се не граж дан обо ро нин ты тăм
не ла йăх ла тас ĕç ри  çитĕнÿсем шĕн 
дип лом семпе чыс ла рĕç. 

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

Образовательные учреждения Чебок-
сарского района:
МБОУ«Анат-КинярскаяСОШ»,
МБОУ«Вурман-СюктерскаяСОШ»,
МБОУ«Сятра-ХочехматскаяСОШ»,
МБОУ«ЧемуршинскаяООШ»,
МБДОУ«Кугесьскийд/с«Колосок»
с03марта2017годаобъявляютоткры-

тыйконкурснаправозаключенияконцес-
сионныхсоглашенийвотношенииобъек-
товтеплоснабжения.Информациябудет
размещенанасайтеРФ-www.torgi.gov.ru».

Начальник управления образования                                                                                 
Б.Г. Романов. 02
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02-52. ИЗВЕЩЕНИЕОСОГЛАСО-
ВАНИИПРОЕКТАМЕЖЕВАНИЯЗЕ-
МЕЛЬНОГОУЧАСТКА

КадастровыйинженерЧеремисо-
ваЛ.М.адрес:ЧР,Моргаушскийрай-
он,д.Шомиково,ул.Ториково,д.13,
тел.+79279900997,E-mail:cheremisova.
mila@bk.ru,квалификационныйатте-
стат№21-14-25,подготовилапроект
межеванияземельныхучастковоб-
разованныхпутемвыделаизземле-
пользованияСХПКАтал,кадастровый
номер21:21:000000:52,местоположе-
ние:ЧувашскаяРеспублика,Чебок-

сарскийрайон,Вурман-Сюктерское
сельскоепоселение.

Заказчикомработпоподготовке
проектамежеванияземельныхучаст-
ковявляется:МоисеевАнатолийЛе-
онидович,адрес:ЧувашскаяРеспу-
блика,Чебоксарскийрайон,д.Ойка-
сы,ул.Заовражная,д.10.

Спроектоммежеванияземельных
участковможноознакомитьсяпоадре-
су:ЧР,Моргаушскийрайон,д.Шоми-
ково,ул.Ториково,д.13.

Обоснованныевозраженияотно-
сительноразмераиместоположения

границ,выделяемыхвсчетземель-
ныхдолейземельныхучастковпри-
нимаютсявтечение30днейсодня
опубликованияданногоизвещения
поадресу:ЧР,Моргаушскийрайон,д.
Шомиково,ул.Ториково,д.13,атак-
жевотделкадастровогоучета-ФГБУ
«ФедеральнаякадастроваяпалатаФе-
деральнойслужбыгосударственной
регистрации,кадастраикартографии»
поЧувашскойРеспублике-Чувашии,
расположенногопоадресу:ЧР,г.Че-
боксары,Московскийпроспект,д.37.

  ЛА РУ   

Çакăнпиркичрезвычай-
лăэпизоотиехирĕçправи-
тельствокомиссийĕнларă-
вĕнчесăмахпанă.

Комиссичленĕсемвыльăх-
чĕрлĕхшĕнхăрушăчир-чĕр
сарăлассипетатаçакăнпакĕ-
решессипеçыхăннăыйтусе-
непăхсатухнă.ЛарăваЧРМи-
нистрсенКабинечĕнПредсе-
дателĕнçумĕ–ялхуçалăхми-
нистрĕСергейАртамоноверт-
сепынă.

ЧăвашРеспубликинтĕппат-
шалăхветеринариинспекто-
рĕСергейСкворцовкăçалхи
февралĕн20-мĕшĕтĕлнеçак
муратупсапалăртма418мо-
ниторингтĕпчевнеирттерни-
непĕлтернĕ,вĕсенчен343–

килтисыснасемтĕлĕшпе,75
–хирсыснисенченилнĕана-
лиз.ВĕсенченпĕритеАфри-
камурĕнвирусĕпурринеçи-
рĕплетмен.

Ерекенчирсенесарăлмапа-
расмартесепурйышшихуçа-
лăхсенчетеветеринарислуж-
бисемкашнивыльăх-чĕрлĕх
шутнетĕрĕслесетăраççĕ.Чару
çирĕплетнĕзонăрасыснасен
шучĕфевралĕн1-мĕшĕтĕлне
49464пулнă,вĕсенчен9452–
килтихуçалăхсенче.

Килтихушмахуçалăхшăн
паянхăрушлăхкăларсатă-
ратмапултаракантепĕрви-
русчирĕвăл–кайăкгрипĕ.
Вăлшывраишекенкайăксен-
чентеермепултарать.Ка-

йăк-кĕшĕкетытаканвырăн-
сенчетĕпчевсемирттерес-
сиРаççейЯлхуçалăхминис-
терствикайăкгрипĕпекĕре-
шестĕллевпеçулталăккаял-
лаçирĕплетнĕхушупакилĕ-
шÿллĕнпурнăçланать:çак
енĕпеĕçлекенорганизаци-
сенчекварталтапĕрхутран
каямар,килтихушмахуçа-
лăхсенче–çулталăкраиккĕ-
ренкаямар.Республикăри4
млнкайăк-кĕшĕкрен3,1млн
предприятисенчетытнине
палăртнивырăнлă.

Выльăх-чĕрлĕхеЧăвашЕн-
риветеринарислужбипека-
лаçсататăлнăхыççăнкăна
вырăнтанкуçарни,вĕсене
тирпейлĕхуçаранехуçалăх-
сенченветеринаридокумен-
чĕсемпеçеçтуянни,выльăх
вилнĕхыççăнтÿрехлабо-
раторитĕпчевĕсемирттер-
нихуçалăхсенечиртенхÿтĕ-
ленмепулăшĕç–сĕнеççĕве-
теринарсем.

  ТАТЬЯ НА МА ЙО РО ВА

Пĕл тĕр сыс на сен Аф ри ка мур не пи рĕн çĕр шыв ри 27 
субъект ра ре гист ра ци ле нĕ. Çав шут ра – Чă ваш Ен-
ре те. Çав на май ча ру çи рĕп лет нĕ му ни ци па ли тет сен 
шут не Ула тăр, Па тăрьел, Вăр нар, Йĕп реç, Ком со моль-
ски, Пă рач кав, Çĕ мĕр ле, Шă мăр шă ра йо нĕ сем та та 
Ула тăр па Çĕ мĕр ле ху ли сем кĕ реç çĕ. Сыс на се не, вĕ сен 
70 гра дус та ран вĕ ри пе тир пей ле мен аш не ил се тух-
ма юра масть.

Выльă ха та хÿт лĕх кир лĕ

CĂМАХ МАЙ
2016 çул та пу шар та шар кур нă 
çын се не пу лăш ма ра йо нăн ре-
зерв фон дĕн чен 182 пин тен кĕ 
уйăр нă.
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   УСАЛ ХЫ ПАР        

ИртнĕэрнереЛапракасси
ялĕпушарпа«палăрнă»:кă-
макамăрйиюсавлăпулман-
нипемунчаçунсакайнăик-
кен.Ку–кăçалрайонтаре-
гистрациленнĕ3-мĕшпушар,
унчченмалтанаслăктатаав-
тосалонçуннăччĕ,телее,вил-
нисем,суранланнисемçук.

Шенĕрпуçĕнчепурăнакан
пĕрçынăннеиртнĕэрнере
150ытлабоеприпас(патрон)
туртсаилнĕ,РФУК-ĕн222
статйипе(законахирĕçлехĕç-
пăшалупранăшăн)ĕçпуçар-
нă.Вĕсенехуçиполицисот-
рудникĕсенехăйĕнирĕкĕпе
парасшăнпулман.Енченте

турткалашсатăманпулсанук-
çанхавхалантаруилмепул-
таратчĕ.Хĕç-пăшалюратакан
кунашкалхуçасен300тенкĕ-
ренпуçласа10пинтенкĕта-
ранукçаллăпулмамайпур.
Сăмахран,пĕлтĕррайонта
4çынхăйĕнирĕкĕпехĕç-пă-
шалаполициуйрăмнепырса
панă,пурĕвĕсем35пинтен-
кĕлĕххавхаланăвативĕçнĕ.

Асаилтеретпĕр,январĕн
25-мĕшĕнченпуçласафевра-
лĕн23-мĕшĕчченреспубли-
кăра«Оружие»операциирт-
нĕ.Пĕруйăхраполицейски-
семзаконахирĕçлемайпауп-
ранă100хĕç-пăшалтата2000
боеприпаступнă,50çынна–
административлă,11-неуго-
ловлăяваплăхтыттарнă.

Тупăшвырăнне–шар
РФ ШĔМĕн ра йон ти уй рă мĕн чен пĕл тер нĕ тă рăх, ирт нĕ 
эр не ре уй рă ма тĕр лĕ прес туп ле ни пир ки пĕл те ре кен 
40  хы пар çит нĕ. РФ Пе ре кет бан кĕн ра йон ти уй рă мĕн-
че 1 пин тен кĕ лĕх суя ук çа туп нă, вăл шăп та лăп ăç тан 
лек ни халь лĕ хе пал лă мар- ха – тĕ рĕс лев пы рать. Вăр-
ла нă 3 тĕс лĕ хе ре гист ра ци ле нĕ: «П ти це вод» кол лек-
тив лă сад ра мо тоб лок çа рат нă, пĕ ри Ма ти кас син че та-
та Иш лей ре çын пур лăх не куç хыв нă. Асăн нă тап хăр та 
пу рĕ 3 ава рие ре гист ра ци ле нĕ.  

Реклама тата пĕлтерÿ:   8(83540)2-12-59
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Ценасвободная

СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

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

02-36.Продаюкурмолодок,бе-
логоикрасногоцвета.Доставка.
Тел.:8-905-029-90-50.
02-39.Продаюпоросят.Достав-
ка.Тел.:8-960-311-22-86.
01-30.Продаюсено,соломуизер-
но.Тел.:8-903-346-71-89.
02-55. 05 марта 2017 г. с 8-00 до 
09-30 продажакурмолодок,несу-
шекипоросятнарынкес.Ишаки.
Доставка.Тел.:8-903-058-96-70.

02-60.Продаюбычковот1мес.
Ценадоговорная.Тел.:8-967-
478-08-02.

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

01-16.Срубы.Дома,банипод
ключ.Тел.:8-927-667-03-55.
02-07.Утеплениедомовэкова-
той.Быстро,качественно,сга-
рантией.Тел.:8-905-345-01-53.

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

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

02-27. Куплюскотину.Дорого.
Тел.:8-961-344-03-82. 

ĔÇ
РАБОТА

02-61.Примемнаработуме-
неджера,администратора.Тел.:
8-900-332-63-58.

ÇУРТ-ХВАТТЕР
НЕДВИЖИМОСТЬ

02-69.Продаю1-комнатнуюквар-
тирусиндивидуальнымотопле-
нием вЦивильске.Тел.:8-967-
478-79-65.

ТĔРЛĔРЕН
РАЗНОЕ

02-56.ИЗВЕЩЕНИЕОПРОВЕДЕ-
НИИСОБРАНИЯОСОГЛАСОВА-
НИИМЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРА-
НИЦЫЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

КадастровыминженеромСер-
геевымВалериемВсеволодови-
чем,квалификационныйаттестат
21-11-63,№13396вгосударствен-
номреестрелицосуществляю-
щихкадастровуюдеятельность,
адрес:ЧР,Чебоксарскийрайон,
п.Кугеси,ул.Шоссейная,д.14а.

E-mail:ooo-zemlemer21@mail.ru,
тел.8(83540)2-12-52,выполняют-
сякадастровыеработывотноше-
нииземельногоучасткаскада-
стровымномером21:21:160207:47,
расположенногопоадресу:ЧР,
Чебоксарскийрайон,Кугесьское
сельскоепоселение,п.Кугеси,ул.
45летЧувашии,д.4.

Заказчикомкадастровыхработ
являетсяСеменоваЛидияМихай-
ловна,проживающаяпоадресу:
ЧувашскаяРеспублика,Чебоксар-
скийрайон,Кугесьскоесельское
поселение,п.Кугеси,ул.45летЧу-
вашии,д.4,тел.89279954653.

Собраниезаинтересованных
лицпоповодусогласованияме-
стоположенияграницысостоится
в10ч.00м.«03»апреля2017г.по

адресу:ЧР,Чебоксарскийрайон,
п.Кугеси,ул.Шоссейная,д.14а.

Спроектоммежевогоплана
земельногоучасткаможноозна-
комиться,атакжевозраженияпо
проектумежевогопланаитребо-
ванияопроведениисогласова-
нияместоположенияграницзе-
мельногоучастканаместности
принимаютсяс«03»марта2017г.
по«03»апреля2017г.поадресу:
ЧР,Чебоксарскийрайон,п.Куге-
си,ул.Шоссейная,д.14а.

Смежныеземельныеучастки,с
правообладателямикоторыхтре-
буетсясогласоватьместоположе-
ниеграницы:земельныеучаст-
кискадастровыминомерами
21:21:160207:50,21:21:160207:46,
21:21:160207:64.
02-62.АдминистрацияЧебоксар-
скогорайонаизвещаетовозможно-
стипредоставленияварендусро-
комна20летземельногоучастка
площадью1000кв.м.скадастро-
вымномером21:21:130102:0073,
расположенногопоадресу:Чу-
вашскаяРеспублика,Чебоксар-
скийрайон,Лапсарскоесель-
скоепоселение,д.БольшиеКа-
рачуры,ул.Школьная,д.17,сви-
домразрешенногоиспользова-
ния«дляведенияличногопод-
собногохозяйства».

Подачазаявленийонамерении
участвоватьваукционенапра-
возаключениядоговорааренды
земельногоучасткаосуществля-
етсявтечениетридцатиднейсо
дняопубликованияизвещения.
Датаокончанияприемазаявле-
ний–3апреля2017года,17ча-
сов00минут.Заявкипринима-
ютсявписьменнойформе,по
адресу:ЧувашскаяРеспублика,
Чебоксарскийрайон,пос.Куге-
си,ул.Шоссейная,д.15.Телефон
длясправок(8-83540)2-40-82.

02-65.ИЗВЕЩЕНИЕОСОГЛАСО-
ВАНИИПРОЕКТАМЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

Настоящим,кадастровыйин-
женерНиколаеваТ.Н.,номерре-
гистрациивгосударственномре-
естрелиц,осуществляющихка-
дастровуюдеятельность2001,
адрес:ЧР,г.Чебоксары,Прези-
дентскийбульвар,д.31,e-mail:
ingenercheb1@ya.ru,тел.:8(8352)
66-20-20извещаетучастниковдо-
левойсобственностиСХПК«Ис-
кра»оподготовкепроектамеже-
ванияземельногоучастка,выде-
ляемыхвсчетземельнойдолив
Чиршкасинскомсельскомпосе-
ленииЧебоксарскогорайонаЧу-
вашскойРеспублики.

Заказчикомработпоподго-
товкепроектовмежеваниязе-
мельныхучастковявляетсяАд-
министрацияЧиршкасинского
сельскогопоселения,адрес:Чу-
вашскаяРеспублика,Чебоксар-
скийрайон,д. Чиршкасы,пер. 
Школьный,д. 7.

Кадастровыйномерисходного
земельногоучастка21:21:000000:50,
адрес:ЧувашскаяРеспублика,Че-
боксарскийрайон,Чиршкасин-
скоес/пос.

Спроектамимежеванияземель-
ныхучастковможноознакомить-
сяпоадресу:г. Чебоксары,Пре-
зидентскийбульвар,д.31,офис
303,с9часов00мин.по16часов
30мин.втечении30днейсодня
опубликованиянастоящегоизве-
щения.Дляознакомлениясма-
териаламипроектовмежевания
заинтересованнымлицамнеоб-
ходимоприсебеиметь:

-документ,удостоверяющий
личность;

-свидетельствооправесоб-
ственностиназемельнуюдо-
люилиинойдокументвсоот-
ветствиисост.18Федерально-
гозакона№101-ФЗ«Обобороте

земельсельскохозяйственного
назначения».

Обоснованныевозражения
относительноразмераиместо-
положенияграницвыделяемых
всчетземельныхдолейземель-
ныхучастков,послеознакомле-
нияспроектамимежевания,на-
правляютсяиливручаютсявпись-

меннойформевтечение30дней
содняопубликованиянастояще-
гоизвещенияподвумадресам:

1) 428000,ЧувашскаяРеспубли-
ка,г.Чебоксары,Президентский
бульвар,д.31,офис303.

2) 428017,ЧувашскаяРеспубли-
ка,г.Чебоксары,ул.К.Маркса,д.
56,УправлениеРосреестрапоЧу-
вашскойРеспублике.
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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. 

ХУРЛАНАТПĂР
СОБОЛЕЗНУЕМ

01
7

3

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.

02-68. НаоснованиираспоряженияадминистрацииЧебоксарскогорайонаот22.02.2017года№101-р
администрациейЧебоксарскогорайонапроводитсяаукционпопродажеземельногоучасткаинапра-
возаключениядоговораарендыземельногоучастка,которыйсостоится07 апреля 2017 года в 10-00 
часоввзалезаседанийадминистрацииЧебоксарскогорайонапоадресу:Чебоксарскийрайон,п.Куге-
си,ул.Шоссейная,д.15.

ОрганизаторомаукционавыступаетадминистрацияЧебоксарскогорайона.
Нааукционвыставленыследующиеземельныеучастки:

№
л
от

а

Месторасположениеземельно-
гоучастка

Разрешенноеис-
пользование,ка-
дастровыйно-
мерземельного

участка

Пло-
щадь,
кв.м.

Начальныйраз-
мерстоимости/

годовойарендной
платы*земельно-
гоучастка,руб.

Суммаза-
датка

участника
аукциона,

руб.

Видправа

1 ЧувашскаяРеспублика,Чебок-
сарскийрайон,Абашевское
сельскоепоселение,с.Абаше-
во,ул.Луговая(землинаселен-
ныхпунктов)

ведениеого-
родничества

21:21:200106:185
818 24000 24000 собст-

венность

2 ЧувашскаяРеспублика,Чебок-
сарскийрайон,Абашевское
сельскоепоселение,д.Завраж-
ное(землинаселенныхпунктов)

магазины
21:21:201402:174 694 116509* 116509

аренда
сроком 

на10лет

Зарегистрированныхобреме-
ненийиограниченийназемель-
ныеучасткинеимеется.

Задатокустановленвразме-
ре100%отначальногоразмера
стоимостиилигодовойарендной
платыземельногоучастка.

Шагаукционасоставляет3%
отначальногоразмерастоимо-
стиилигодовойаренднойпла-
тыземельногоучастка.

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

Дата начала приема заявок 
на участие в аукционе – 03 мар-
та 2017 года, 8 часов 00 минут.

Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе – 
03 апреля 2017 года, 17 часов 
00 минут.

Заявитель обеспечивает по-
ступление задатка на счет Ад-
министрации Чебоксарского 
района не позднее 05 апреля 
2017 года.

Извещениеопроведенииаук-
циона,формызаявок,проектыдо-
говороварендыикупли-продажи
размещенынасайтахРоссийской
Федерации(www.torgi.gov.ru)и
администрацииЧебоксарского
района(http://www.cap.ru/Default.
aspx?gov_id=93).Приемзаявок,
оформлениедокументовдляуча-
стияваукционе,ознакомлениес
проектамидоговороварендыи
купли-продажиосуществляютсяв
рабочиеднис8час.00мин.до17
час.00мин.помосковскомувре-
мени(кромевыходныхипразд-
ничныхдней)вотделеэкономики,
имущественныхиземельныхот-
ношенийадминистрацииЧебок-
сарскогорайонапоадресу:Чу-
вашскаяРеспублика,Чебоксар-
скийрайон,пос.Кугеси,ул.Шос-
сейная,д.15кабинет№20.Теле-
фондлясправок(8-83540)2-40-
82.Осмотрземельногоучасткана
местностизаявительосуществля-
етсамостоятельно.

Рассмотрениезаявокипризна-

ниепретендентовучастниками
аукционасостоится06 апреля 
2017 годавадминистрацииЧе-
боксарскогорайона(кабинет№
5)в10-00часовпомосковско-
мувремени.

Регистрацияучастниковаукци-
она–07апреля2017годас9час.
00мин.поадресу:пос.Кугеси,ул.
Шоссейная,д.15кабинет№20.

Дляучастияваукционезаяви-
телипредставляютследующие
документы:

1)заявканаучастиеваукцио-
несуказаниембанковскихрек-
визитовсчетадлявозвратазадат-
ка–2экземпляра;

2)копиидокументов,удосто-
веряющихличностьзаявителя;

3)документы,подтверждаю-
щиевнесениезадатка.

Вслучаеподачизаявкипредста-
вителемЗаявителяпредъявляет-
сянадлежащимобразомоформ-
леннаядоверенностьидокумент,
удостоверяющийличность.

Задатоквноситсяединымпла-
тежомввалютеРоссийскойФе-
дерацииналицевойсчетАдми-
нистрацииЧебоксарскогорай-
онапоследующимреквизитам:

Расчетныйсчет
40302810997063000301Отделе-

ние–НБЧувашскойРеспублики,
БИК049706001.

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

Минимальные и максималь-
ные допустимые параметры 
разрешенного строительства 
объектов капитального стро-
ительства Лот № 2:

СогласноПравилземлеполь-
зованияизастройкиАбашевско-
госельскогопоселенияЧебок-
сарскогорайона,утвержденных
решениемСобраниядепутатов
Абашевскогосельскогопоселе-
нияот13.10.2016г.№09-03,зе-
мельныйучастокплощадью694
кв.м.скадастровымномером
21:21:201402:174расположенв
территориальнойзоне«Ж-1»-зо-
назастройкииндивидуальными
жилымидомами.Максимальный
процентзастройки–30%,пре-
дельнаяэтажностьзданий,стро-
ений,сооружений–2,минималь-
ныеотступыдограницсмежно-
гоземельногоучастка–1м.,от-
ступоткраснойлиниидолинии

застройкиприновомстроитель-
стве-неменее5метров,атакже
иныетребования,установленные
вышеуказаннымиПравиламии
действующимзаконодательством.

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) Лот № 2:

Электроснабжение:Максималь-
наямощностьприсоединяемых
энергопринимающихустройств:
5,0кВт.Класснапряженияэлек-
трическихсетей,ккоторымосу-
ществляетсятехнологическое
присоединение:0,22кВ.Точка(и)
присоединенияимаксимальная
мощностьэнергопринимающих
устройствпокаждойточкепри-
соединения:опора№(проекти-
руемая)ВЛИ-0,4кВ№(проектиру-
емая)отТП-10/0,4кВ№(проек-
тируемая)поВЛ-10кВ№8отПС
110кВЛуч–5,0кВт.Размерпла-
тызатехнологическоеприсое-
динениекэлектрическимсетям
на2017г.согласноПостановле-
нияГосударственнойслужбыЧР
поконкурентнойполитикеита-
рифамот27.12.2016 г.№95-25/тп
дляприсоединенийсмаксималь-
ноймощностьюдо15,0кВтвклю-
чительносоставляет550руб.с
учетомНДС.Техническиеусло-
виядействуютвтечение2-хлет
послеподачизаявки.Сроктех-
нологическогоприсоединения
объектакапитальногостроитель-
стваксетямэлектроснабжения–
4месяцасоднязаключениядо-
говораотехнологическомпри-
соединении.

Водоснабжение:возможность
подключениякводопроводным
сетям:существующийколодец
околодома№52поул.Светлая
д.Завражное.Расстояниеотточ-
киподключения–20м.Срокдей-
ствиятехническихусловий–1год
соднявыдачи.Ставкитарифаза
расстояниеотточкиподключе-
ния(технологическогоприсое-
динения)объектазаявителядо
точкиподключенияводопрово-
дныхсетейкобъектамцентрали-
зованныхсистемводоснабжения
на2017 годсогласнопостановле-
нияГосударственнойслужбыЧР
поконкурентнойполитикеита-
рифамот06.12.2016 г.№ 51-22/тп
взависимостиотдиаметраима-
териалатрубопроводасоставляет
от5332,64до7309,49руб.

Водоотведение:возможность
подключения–отсутствует.

Газоснабжение:технические

условияподключенияксетямпо-
лучаютсяправообладателемзе-
мельногоучастка.

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

Победителемпризнаетсяучаст-
никаукциона,предложившийнаи-
большуюценузаземельныйуча-
стокилинаибольшийразмереже-
годнойаренднойплатызаземель-
ныйучасток.

Вслучае,еслиаукционпри-
знаннесостоявшимсяпопричи-
непоступленияединственной
заявкиилитолькоодинзаяви-
тельпризнанучастникомаукцио-
на,Организатораукционавтече-
ниедесятиднейсодняподписа-
нияпротоколарассмотренияза-
явокипризнанияпретендентов
участникаминаправляетзаяви-
телютриэкземпляраподписан-
ногопроектадоговорааренды
иликупли-продажиземельного
участка.Приэтомдоговорарен-
дыиликупли-продажиземель-
ногоучастказаключаетсяпона-
чальнойценепредметааукциона.

Организатораукционанаправ-
ляетпобедителюаукционаили
единственномупринявшемууча-
стиеваукционеегоучастникутри
экземпляраподписанногопроек-
тадоговораарендыиликупли-
продажиземельногоучасткав
десятидневныйсроксоднясо-
ставленияпротоколаорезуль-
татахаукциона.Приэтомдого-
ворарендыиликупли-продажи
земельногоучастказаключает-
сяпоцене,предложеннойпобе-
дителемаукциона,иливслучае
заключенияуказанногодогово-
расединственнымпринявшим
участиеваукционеегоучастни-
компоначальнойценепредме-
тааукциона.Недопускаетсяза-
ключениеуказанныхдоговоров
ранее,чемчерездесятьднейсо
дняразмещенияинформациио
результатахаукционанаофици-
альномсайте.

Вслучае,есливтечениетрид-
цатиднейсоднянаправления
победителюилиединственному
участникуаукционапроектадого-
вораарендыиликупли-продажи
земельногоучастка,этотучастник
непредставилОрганизаторуаук-
ционаподписанныеимдоговоры,
организатораукционавправеобъ-
явитьопроведенииповторного
аукционаилираспорядитьсязе-
мельнымучасткоминымобразом
всоответствиидействующимзако-
нодательством.Задатки,внесенные
этимилицами,незаключившими
вустановленном порядкедого-
ворарендыиликупли-продажи
земельногоучасткавследствие
уклоненияотзаключенияуказан-
ныхдоговоров,невозвращаются.

Сведенияопобедителяхиедин-
ственныхучастникахаукционов,
уклонившихсяотзаключениядо-
говораарендыиликупли-продажи
земельногоучастка,являющего-
сяпредметомаукциона,включа-
ютсявреестрнедобросовестных
участниковаукциона.

СХПК-колхозим.Ленинавыражаетис-
креннесоболезнованиеИринеВасильев-
неГурьевойпоповодусмертиматери,

Розы Васильевны 
ГУРЬЕВОЙ,

многолетпроработавшейвколхозе.
03-04

03-05.Наоснованиипостановле-
нияглавыБольшекатрасьского
сельскогопоселенияЧебоксар-
скогорайонаЧувашскойРеспу-
бликиот22.02.2017г.№2про-
водятсяпубличныеслушанияпо
проектурешенияСобраниядепу-
татовБольшекатрасьскогосельско-

гопоселения«Овнесенияизме-
ненийвгенеральныйпланБоль-
шекатрасьскогосельскогопосе-
ленияЧебоксарскогорайонаЧу-
вашскойРеспублики,утвержден-
ныйрешениемСобраниядепута-
товБольшекатрасьскогосельско-
гопоселенияЧебоксарскогорай-

онаЧувашскойРеспубликиот
09.12.2008г.№21-03.Сграфиком
проведенияпубличныхслушаний
ипроектомрешенияможноозна-
комитьсянасайтеадминистрации
поадресу:http://gov.cap.ru/main.
asp?govid=483.Телефондляспра-
вок:(8-83540)29-610.

МОДУЛЬНАЯ 

РЕКЛАМА 

1 кв.см. –  
32 руб.
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Живи в своем доме

0166

САЛАМЛАТПĂР

Кăмăл

валюта 
курсĕ

Март     Тунтикун........  +3°
Март      Ытларикун ........ +3°
Март     Юнкун ............. +1°
Март     Кĕçнерникун..... +2°

6
7
8
9 

$ 58,41
€ 61,54

Шăматкун

Эрнекун

Вырсарникун

...Март, 3

...Март, 4

...Март, 5

    +2 °              +1°

    +1 °              +2°

    +2 °              -1°

03.03.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх

Аль кеш ялĕн че пу рă на кан Лю
бовь Г ри горьев на АЛЕК САНД
РО ВĂ НА 55 çул хи юби лей ячĕ
пе са лам лат пăр. Пал лă кун па 
вă рăм ĕмĕр, ик сĕл ми те лей, ăнă
çу су нат пăр. 
Ту лăх пур нăç пул тăр сан ялан, 
Сыв лă ху ан хав ша тăр них çан. 
Ыр су нат пăр са на кă мăл тан, 

Пи рĕн шĕн эс хак лă ыл тăн ран.
 �Пич чĕ шĕ Ва лен тин, Рим ма, Фаи на,  

Ека те ри на ап пă шĕ сем
02-70

Хак лă ран та хак лă 
çын нă мă ра, Ту çи
кас си ялĕн че пу
рă на кан Таи сия 
Лав рентьев на 
НИКИТИНĂНА 
80 çул хи юби лейпе 
та та мăшăрĕпе, Ни
ко лай Анд рее вич 

НИ КИ ТИНПА пĕр леш нĕренпе 58 çул çитнĕ 
ятпа чун чĕ ре рен са лам лат пăр! Пур нăç çу лĕ пе 
ма лаш не те хав ха лан са ут ма çи рĕп сыв лăх, вă
рăм кун çул, ик сĕл ми те лей, кан лĕ ват лăх су нат
пăр. Хă вă рăн ырă кă мă лу па пи ре ну май çул са
вăн тар са, çы вăх çын ну сен ăш ши пе пу рăн мал ла 
пул тăр! Эпир си ре чун тан юра тат пăр, хи сеп лет
пĕр, эсир пур ри шĕн са вă нат пăр! 
80 çул си сĕн ме рĕ, ирт рĕ, юл чĕ хы çа ла.
Ят су му çĕ ре ÿк ме рĕ, хи сеп рех ялйыш ра,
Пул те лей лĕ те ха вас лă, Турă патăр сыв лăх не,
Ы рă, ăшă, та ра ват лă чу ну па сав сам пи ре.

 �Мă шă рĕ, хĕ рĕ сем, кĕ рÿ шĕ сем,  
мă ну кĕ сем, кĕ çĕн мă ну кĕ.

02-43.

В ве сен ний день 2 го мар та на
шей ма моч ке, ба буш ке Ли дии 
Тро фи мов не Д МИТ РИЕ ВОЙ 
ис пол ни лось 60 лет. Род ная на
ша, же лаем те бе креп ко го здо
ровья, пре дан ных дру зей и боль
ше прият ных со бы тий в жиз ни. 
Мы всег да бу дем ря дом!   
Пусть бу дет жизнь усея на цве та ми,

И толь ко счастья пусть сле за из глаз!
Ч тоб по ни ма ние ца ри ло меж ду на ми,
Пусть жизнь иск рит ся, как боль шой ал маз!

 �2 дочери, сын, невестка, зять и внуки
03-20

  АСĂРХĂР!
Хи сеп лĕ ву ла ка нă мăр сем, эсир ыйт ни пе «Таш лат та ра-

кан так мак» кон кур са ма лал ла тă сас те рĕ-
мĕр. Ăна ку лăш кунĕ, ап ре лĕн 1- мĕ шĕ, 

умĕн пĕ тĕм ле тĕ пĕр. Çĕн те рÿ çе 
па лăр тич чен вă хăт ну май юл-

ма рĕ, çа вăн па та кон кур са хут-
шăн ма вас кăр – так мак сем «ăс-

та ла са»  элект рон поч тă па tavan-
en21@yandex.ru е Кÿ кеç ри «Шос-

сей ная» урам ри 13- мĕш çур та, 
ре дак цие, çы ру па кĕрт се па рăр. 

Ма ла ту ха ка на пар не кĕ тет. 

сăн ÿкерчĕк – 100 тенкĕ

Тăванăрсене 

САЛАМЛАМА 
АН МАНĂР

     СЫ ВĂ ПУР НĂÇ    

Хă рав çă хок кей ла вы ля масть 

Ш айбăл ла хок
кей вăййи рес
пуб ли кă ра та 
ан лă са рăл
чĕ. ЧР пуç лă

хĕ Ми хаил Иг натьев та Тă
ван çĕр шыв хÿ тĕ лев çи сен 
кун не «ШупашкарА ре на» 
пăр кер ме нĕн че Чă ваш Рес
пуб ли ка Пра ви тельст вин 
та та Шу паш кар ху ла ад
ми нист ра ци йĕн хок кей ко
ман ди сен тĕл пу лă вĕн че 
ирт тер нĕ. Влаç органĕсен 
представителĕсем хăй сен 
тĕс лĕ хĕ пе çам рăк ăрă ва сы
вă пур нăç йĕр ки не суй ла ма 
хав ха лан тар ни не çак вă хăт
ра рес пуб ли кă ра пул нă  РФ 
спорт ми нист рĕн çу мĕ Ма
ри на То ми ло ва та па лăрт нă. 

 Тă ван çĕр шыв хÿ тĕ лев çи
сен кун не ха лал ла са Кÿ кеç
ри «О лим пийс ки» ста дион
ра та хок кей ко роб кин че 
тур нир ирт рĕ. Ме роп рия тие 
Шу паш кар рай ад ми нист
ра ци  пуç лă хĕн ти вĕ çĕ се не 
пур нăç ла ка н В ла ди мир Ди
мит риев  та та ЧР физ куль
ту ра та та спорт ми нист рĕн 
çу мĕ Игорь Го ло вин уç рĕç. 
Йă ла на кĕ нĕ йĕр ке пе се зон 
вĕ çĕн че пăр çин че Кÿ кеç ял 
тă рă хĕн чи çам рăк сен та та 
ве те ран сен хок кей ко ман
ди сем вăй виç рĕç. Кă çал та 
икĕ ăрă вăн тĕл пу лă вĕ хĕ рÿ 
ирт рĕ. Каш ни хок кеист хă
йĕн хап хи не вăй не шел ле
ме сĕр, хас тар рăн хÿ тĕ ле рĕ. 

Ве те ран сем  хи рĕç вы ля кан
се не те ми çе хут та çи çĕмле 
хă вăрт лă хпа та пăн чĕç, хап
ха çă сы хă лăх не çу хат ма рĕ. 
Матч çам рăк сен çĕн те рĕ вĕ
пе вĕç лен чĕ: ве те ран сем 1:0 
шут па вы ля са ячĕç. Пĕл те
рĕш лĕ шайбă на Юрий Иг
натьев вă йă çă çап са кĕрт
рĕ. «Çам рăк сем çа кăн пек 
тур нир сен че пи ре час ча
сах çĕн те реç çĕ пу лин те, са
вă нат пăр кă на. Тĕп рен ил
сен эпир вĕ се не хок кей çу
лĕ çи не тă рат ни пе ти вĕç ли
пех мă наç лан ма пул та рат
пăр. Пи рĕн пек ăс та ко ман
дă на вы ля са ил ни çак яш
сем шĕн пĕл те рĕш лĕ, кач
чă сем тре ни ров кă се не ха
вас пах çÿ реç çĕ», – пĕл тер
чĕ ве те ран сен ко ман дин 
хок кеис чĕ В ла ди мир Вер
ши нин.

Паян яш се не спор тăн çак 
тĕ сĕ пе тус лаш ма пур май 
та  пур. Кÿ кеç ста дио нĕн чи 
хок кей ко роб кин че вы ля
ма мел лĕ. Хы вăн мал ли ăшă 
пÿ лĕм ре çи пу çа улăш тар
са  тă хăн ма пу лать. Юрат нă 

спортс мен сем шĕн « чир лес» 
те кен сем ва ра три бу нă ран 
вĕ сен вăййи не сă на ма пул
та раç çĕ. Кÿ кеç по се ло кĕ хок
кей вăййин пуян ис то ри не 
уп рать. 

«По се лок ко ман ди тă ва
тă те çет ке çул рес пуб ли ка 
та та ун ту ла шĕн чи ăмăр ту
сен е хут шă нать. 2004 çул
та хок кей пло щад ки не йĕр
ке ле нĕ, ас фальт ла нă, ан
чах та вăл ко роб кă сăр пул
нă.  «О лим пийс ки» ста дио
на уç нă чух не пи рĕн па та 
Олимп вăййи сен чем пио
нĕ Вя чес лав Фи ти сов кил
нĕч чĕ. Хок кей ко роб ки не 
выр наç тар ма план ла ни не 
пĕл сен: «Ю рать, те пĕр çул 
хок кей вы ля ма ки ле тĕп», – 
хав ха лан тар нăч чĕ вăл. Те
пĕр çу лах хок кей ко роб ки

не ту рă мăр. Хок кеист сем – 
хĕ рÿл лĕ ха лăх. Хок кей ко
роб ки пат не хăй сен вă йĕ
пех шыв пă рă хĕ, çу тă тăс
рĕç. Тре ни ров кă се не кал лех 
çÿ ре ме ты тăн тă мăр, те пĕр 
çул та лăк ран тĕр лĕ ăмăр тă
ва хут шăн ма пуç ла рă мăр», 
– тет 2000 çул сен пуç ла мă
шĕн че Кÿ кеç ри çам рăк сен 
хок кей ко ман дин вă йă çи 
пулнă, ха лĕ ва ра ве те ран сен 
йы шĕн че вы ля кан В ла ди
мир Ве ниа ми но вич. 

Хок кей ве те ра нĕ сен ĕç не 
çам рăк сем ма лал ла тăс ни 
ва ра са вăн тар ма сăр пул та
рай масть. Кÿ кеç ре çул ÿсĕм
не ку ра ви çĕ хок кей ко ман ди 
йĕр ке ле нĕ. Паян хи кун Кÿ
кеç ял тă рă хĕн чи ар çын ача
се не Алек сей Мак си мов тре
нер спор тăн çак тĕ сĕн вăрт
тăн лă хĕ се не ал ла ил ме пу
лă шать. Вăл хăй 8 çул тан па 
Çĕ нĕ Шу паш кар ти «Со кол» 
хок кей клу бĕн че ăс та лăх не 
туп та нă. «А ча сем каш ни кун 
че рет лĕ вăй йа  чă тăм сăр рăн 
кĕ теç çĕ. Пĕр ре мĕш хут пăр 
çи не конь ки пе тух са нах вă
йă вĕ се не илĕрт ни не асăр ха
тăп. Сă на нă тă рăх, ву нă çын
ран çур ри ыт ла ма лаш не те 
тре ни ров кă се не çÿ рет», – тет 
Алек сей Ва лерье вич. Унăн 
вĕ ре не ке нĕ сем рес пуб ли ка 
тур ни рĕ сен чен çи тĕ нÿ сем
пе тав рă наç çĕ. 

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

Çак вă йă чăн- чăн ар çын сем вал ли
Хок кей – спортăн чи хит ре та та кăт кăс тĕ сĕ сен чен пĕ ри. Кун та вăй та, хă вăрт-
лăх та, çав рă нă çу лăх та, ла ру- тă рă ва çи йĕн чех хак ла ма пĕл ни те кир лĕ. 

СĂМАХ МАЙ 

2017 çул ти спорт па сыв лăх ку нĕ сем:
2017 çул та каш ни çын рес пуб ли ка та та вы рăн ти спорт 
соо ру же ни се не уйăх ра пĕр ре тÿ лев сĕр кĕ ме пул та рать. 
Сыв лăх та та спорт ку нĕ сем мар тăн 25- мĕ шĕн че, ап ре лĕн 
22- мĕ шĕн че, ма йăн 20- мĕ шĕн че, ию нĕн 17- мĕ шĕн че, ию лĕн 
15- мĕ шĕн че, ав гус тăн 12- мĕ шĕн че, сен тяб рĕн 16- мĕ шĕн че, 
ок тяб рĕн 21- мĕ шĕн че, нояб рĕн 18- мĕ шĕн че та та де каб рĕн 
16- мĕ шĕн че  ир теç çĕ. 

ШУТА ИЛМЕ 
Мартăн 4-мĕшĕнче Муркаш 
районĕнчи Москакассинче 
Чăваш Республикин влаç  
тата вырăнти хăйтытăмлăх 
органĕсен йĕлтĕрпе чупас-
сипе XVI спартакиади иртет. 

    С ПОРТ   

Кĕ мĕл лĕ  
чă ваш хĕ рĕ

Фев ра лĕн 24- мĕ шĕн че Çа рăн 
тĕп спорт клу бĕн кĕ çĕн сер-
жан чĕ Татья на Аки мо ва тĕн-
че ри III çар вăййи сен че биат-
лон енĕ пе сп ринт ра чуп са кĕ-
мĕл ме да ле çĕн се ил нĕ. 

РаççейкомандинлидерĕТатьяна
Акимоваăмăртура11-мĕшномер-
петухсакайнă.Пĕрремĕшпеиккĕ-
мĕштапхăрсенебиатлонисткавин-
товкăранпурмишенететĕлпер-
севĕçленĕ.Çапламайпаспортс-
менкаштрафлăçавраçултапхă-
рĕнченпăрăнмапултарнă.

Пĕрремĕшвырăнатухастесе
ТатьянаАкимоваСловениçĕршы-
вĕнпредставителĕпеТеяГрегори-

нăпатупăшнă.7,5çухрăмлăдис-
танциепирĕнентеш23минутта3
çеккунтравĕçленĕ.ÇаквăхăтРаç-
çейспорчĕнтĕнчекласлăмастер-
непьедесталăниккĕмĕшкартлаш-
кинейышăнмамайпанă.Акимо-
ва43,8çеккунтвылясаянă.3-мĕш
вырăнаварапирĕнçĕршывпредс-
тавителĕУльянаКайшеватухнă.

«Словенипредставителĕвăйлă
спортсменка,çавăнпаунпатупăш-
майывăрпулассаэпĕпĕлнĕ»,–те-
нĕТатьянаАкимовафинишаçитсен.
ХĕрарăмсенспринчĕумĕнМаксим
Цветковпрапорщикпĕрремĕшвы-
рăнатухнинепалăртнивырăнлă.

Чăвашбиатлоншкулĕнвоспи-
танникĕТатьянаАкимоваРаççей
командинйышĕпеиртнĕэрневĕ-
çĕнчесамолетпаКăнтăрКорейăна
вĕçнĕ.Унтамартăн2-5мĕшĕсенче
биатлонăмăртăвĕнтĕнчекубокĕн
çиччĕмĕштапхăрĕиртет.

� свиней на откорме
� солому люцерновую

(700руб.зарулон)
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   ЯЛ ТĂ РĂ ХĔН ЧЕ     

Çĕньял сем –    
Атăлъял та
Тă ван Çĕр шыв хÿ тĕ лев çи сен ку нĕн че Зем фи-
ра Яков ле ва ерт се пы ра кан Çĕньял ти «Çĕн ял» 
ха лăх фольк лор уш кă нĕ Атăлъял ти  куль ту-
ра çур тĕн че пĕр ре мĕш хут кон церт па пул чĕ. 

ИртнĕкунсенчекăнаколлективКÿкеçре«Атăл
ывăлĕсенюрри-ташшисем»фестивальпе«Сăрпа
Çавалçаврисем»конкурсахутшăнсадипломсе-
неçĕнсеилнĕччĕ.

«Çĕнял»халăхумнеанатри,туричăвашхалăх
тумĕсемпе,хушпу-тухъяпаçавтăрăхриавалхиюрă-
па-ташăпатухрĕ.АртистсемТутарреспубликинче,
Пенза,Самароблаçĕсенчепурăнаканчăвашсен
юрри-ташшипетепаллаштарчĕç.АнатолийФедо-
ровкупăсçăăсталăхĕпетĕлĕнтерчĕ.Чăвашарçы-
нĕмăйĕнченмăшăрçăпатауртсаярса,шăхличка-
ласа«Авалхиçăпататăвакансенюррине»юрларĕ.

   НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, АТĂЛЪЯЛ

салам – 500 тенкĕ


