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T
Сер гей КО ЛЕС НИ КОВ,
«ДеловаяРоссия»генсоветпрезидиумĕнчле-
нĕ,«ТехноНИКОЛЬ»корпораципрезиденчĕ,
ЧРПуçлăхĕнканашçи:

–ЧăвашРеспубликинэконо-
микаÿсĕмĕкуçумĕнче.Санкци

йĕркинепулаçĕнĕмайсемтупнă
отрасльсемаванаталанаççĕ–аг-
рари,апат-çимĕçпромышленно-
çĕ,электротехникапроизводст-
ви.Кунтаĕçлĕхутшăнусеневал-
ликирлĕырăсывлăш,ĕçченçын-
сем,вăйхумататапурăнмалайăх
хутлăх.

 «ТЕ» АК ЦИ ЙĔ    

Çуркунненпĕрремĕшкунĕсемпере
дакциреçакăнпекятпаакцистарт
илчĕ.Çакуйăхракăнахаçата2017çу
лăн2мĕшçурринчеилсетă
маçырăнакансенеквитан
цие кăтартсан, пахча çимĕç,
чечеквăрлăхĕпаратпăр.Хаçатаре
дакцирехçырăнматамайпур.(Кÿ
кеçпоселокĕ, «Шоссейная» урам,
13мĕш çурт). Кĕркунне тыр
пул пуçтарнă чухне вулакан
пирехăйнеевĕрлĕпахчаçимĕç

сăнÿкерчĕкĕсемпетĕлĕнтерекенч
чĕ.«ТăванЕн»вăрлăхĕнченмĕнÿс
сеçитĕнессехальхинчеуйрăмахчă

тăмсăррăнкĕтĕпĕр.
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!

ÇĔРШЫВРА

Йывăç 
вăрттăнлăхне 

уçакан

Пат ша лăх уч реж де ни йĕ сем вал ли 
тĕр лĕ та вар туя нас си пе Раç çей Фе
де ра ци йĕн чи субъект сен хуш шин че 
2016 çул пĕ тĕм ле тĕ вĕ пе ирт тер нĕ на
ци рей тин гĕн че Чă ваш Рес пуб ли ки не 
« пы сăк уçă нлăх лă» уш кă на кĕрт нĕ – 
республика4483баллпухса6-мĕшвы-
рăнативĕçнĕ.Регионшайĕнчипатша-
лăхзаказçисемпурĕ5ушкăнапайлан-
нă.Сăмахран,2015çулпĕтĕмлетĕвĕпе
ЧăвашЕн«никĕс»ушкăнра2-мĕшпул-
нă.ЧăвашЕнрецентрализациленĕсу-
ту-илÿ–нумайзаказчикваллийĕрке-
ленĕпĕрлехиаукционсем–патшалăх
туянăвĕсенэффективлăхне,çаввăхăт-
рахперекетлĕхнеупрамамайпанă.

Г раж дан се не пу рăн ма юрăх сă ра тух
нă çурт сен чен хăт лă хват тер се не ку
çа рас си пе йы шăн нă прог рам мă ри 
ый ту се не ĕнер Чă ваш Рес пуб ли кин 
Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев Çурт-йĕр-
пекоммуналлăхуçалăхареформăлас-
сипеĕçлекенпатшалăхкорпорацийĕн
фончĕнправленийĕнпредседателĕпе–
генеральнăйдиректорĕпеКонстантин
Цицинпаĕçлĕтĕлпулурасÿтсеявнă.

УнтаЧРМинистрсенКабинечĕнПред-
седателĕИванМоторинтахутшăннă.
ЧăвашЕнрихалăхăнпурнăçуслови-
йĕншайнелайăхлатасыйтупапатша-
лăхкорпорацийĕрегионпатачăçы-
хăнутытсаĕçлет.2008çултанпуçла-
сафондреспубликăрапурăнакансен
çурт-йĕрыйтăвĕсенетатсапамапĕтĕм-
пе10млрдтенкĕкуçарнă.

Чă ваш Ен Пуç лă хĕ РФ Пат ша лăх ка
на шĕн чле нĕ пул нă май, ĕнерехМус-
кавраĕçушкăнĕнпĕрремĕшларăвне
ирттернĕ,РФПрезиденчĕçу-
мĕнчиРаççейĕнсоциаллă
пурнăçĕпеэкономикаатала-
нăвнесăнассипеĕçлекенКо-
миссиларăвĕнĕçнехутшăн-
нă.ВĕсемларураРФПрези-
денчĕнхушăвĕсенепурнă-
çакĕртессипеçыхăннăый-
тусенесÿтсеявнипепĕрлех
авариллĕçурт-йĕрфончĕпе
çыхăннисенететишкернĕ.

      ПĔ ТĔМ ЛЕ ТŸ    

Çĕн те рÿ çĕ.  
Улттăмĕшхут!

А кă вĕ сем – пи рĕн хас тар пу лă шу çă сем. 
Вĕ семсĕр си рĕн пат а ха çа т вă хăт ра пыр
са та тăраймĕ. Йă ла на кĕ нĕ тă рăх, ре дак

ци «Тă ван Ен» ха çа та çы рăн та рас си пе поч
тальон сен хуш шин че кон курс ирт те рет. 

Ирт нĕ çы рăн та ру кам па ни йĕн че ту хăç лă ĕç
ле ни сем ре дак ци пар ни се не ти вĕç рĕç.              

Ха лă ха мас сăл лă ин
фор ма ци пе ти вĕç те рес син
че ха çат жур на лăн тÿ пи пы
сăк. Ин фор ма ци ĕмĕ рĕн че 
ха çат хă йĕн пĕл те рĕш не çу

хат масть ха. «Тă ван Ен» 
те ти раж не сых ла са хă
вар чĕ. Вăл ву ла кан пат
не тĕр лĕ ин фор ма ци çи
те рет, хăй нее вĕр пур нăç 
куç  кĕс ки йĕ пул са тă
рать. Çит мен ни не та та 
мел лĕ те – ыт ти сем пе 
тан лаш тар сан пи чет кă
ла рăм не ки рек хăш вă
хăт ра ал ла тыт са ву ла
ма пу лать. 

Пи чет кă ла рă мĕ се не 
çы рăн та рас син че поч
тальо нăн тÿ пи пы сăк. 
Кор рес пон ден ци ва леç
нĕ май вăл тĕр лĕ яла çи
тет, каш ни çемье не кĕ
рет, çын сем пе ка лаç са 
пĕр чĕл хе ту пать. Пал

лах, каш нин ĕç не пĕр ви
çе пе хак лай мăн. Çы рăн та

ру тап хă рĕн че поч тальон сен 
йы шĕн че тă рăш са ĕç ле кен
сем пур. Акă Шăн кас, Паç
пак, Эсек кас си ялĕ сен че ха
çат ва ле çе кен Еле на Ни ко
лае ва  2017  çул хи çур çул та 
ил се тă маш кăн «Тă ван Ене» 
103 эк земп ляр çы рăн тар нă. 
Асăн нă кон курс ра вăл 6 мĕш 
хут çĕн те рÿ çĕ ят не ти вĕç рĕ. 
Ирт нĕ çур çул та вăл 85 эк
земп ляр ха çат çы рăн тар нăч

чĕ. «Çĕн те ре тĕп те се шу хăш
ла манч чĕ. Ап ла пу лин те ун
та ха вас пах хут шăн тăм», – 
тет хав ха лан са поч тальон ка. 
Çĕн те рÿ çе ма лал ла та ÿсĕм
сем ту ма хав ха лан та рас те
се ре дак ци ăна гра мо тă па 
та та пар не пе чыс ла рĕ. Еле
на Ни ко лае вăн про фес сио
на лиз мĕ, ĕç лес кă мă лĕ ыт
ти сем шĕн ырă тĕс лĕх пул
са тă мал ла.      

К лав дия Ус ти мо ва 86 çын
на ха çат ил се тă ма кви тан ци 
па нă. Вăл Шĕ нер пуç, Кив
çурт кас си та та Кÿ кеç ри те ми
çе ура ма кор рес пон ден ци пе 
ти вĕç те рет. Ву ла кан сем пи
чет кă ла рăм не ха вас пах çы
рăн ни не па лăр тать, кă çал хи 
ик кĕ мĕш çур çул вал ли те çы
рăн тар ма пуç ла нă вăл. «Тă
ван Ен» тĕр лĕ ло те рея йĕр
ке ле ни ву ла кан сен ак тив лăх
не ÿс тер ни пир ки ка лать поч
тальон ка. «Кÿ кеç ре пу рă на
кан 96 çул ти На талья Фе до
то ва япăх ку рать пу лин каш
ни çу лах ра йон ха çат не çы
рă нать», – тет Клав дия Ус ти
мо ва çы рă на ка нĕ сем пир ки. 

Ма рия Го ло ва но ва кон
курс ра 3 мĕш вы рăн йы шăн
чĕ – «Тă ван Ене» 72 эк земп

ляр çы рăн тар нă. 
Ре дак цин тав ху чĕ се не икĕ 

поч тальон ка ти вĕç рĕç: Еле
на Ва силье ва 2017 çул хи çур 
çул та ил се тă ма 54 эк земп ляр 
ха çат çы рăн тар нă, Ре на та Рус
са ко ва – 68 эк земп ляр. Ра
йон кă ла рă мĕ пе тус ла ша кан
сен йы шĕ ÿс се пы ни хав ха
лан та рать. Еле на Г ри горьев
на Шор че кас си ялĕн че пу рă
нать, 30 çул ыт ла поч тальон
кă ра ĕç лет, 5 яла кор рес пон
ден ци çи те рет. «Хис те се мар, 
«Тă ван Ене» ки лĕш тер ни пе 
çы рă наç çĕ, – тет вăл. – Чы
лай çул та каш ни çынна пĕл
се çит рĕм. Ун па кăшт ка лаç
ка ла са нах хă шĕн пĕ рин кă
мă лĕ çем çе лет, ха çат çы рăн
ма ки лĕ шет». 

Кă çал «Тă ван Ен» 85 çул 
тул та рать. Вăл ра йон пур
нăç не тул лин çу тат са тă рать, 
ву ла кан се не хум хан та ра кан 
ый ту се не ху рав па рать. Çа
вăн па «Тă ван Енĕн» каш ни 
кил тех пул мал ла – ра йон ха
çат не çы рăн ма ан ма нăр. Çак 
ĕç ре си ре поч тальон сем пу
лăш са тă рĕç. Эпир ва ра вĕ
се не ма лаш не те хав ха лан
та рă пăр. 

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА 

«Тĕ лĕн       р мĕш март»
Кашни 

çыннăнах 
тăван ен 

пур, район 
çыннисен 

«Тăван Ен» 
пур

Валентина 
ГРИГОРЬЕВА, 
Шорчекасси

Елена Васильева
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      ПРА ВИ ТЕЛЬСТ ВĂ РА     

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.

РЕСПУБЛИКĂРА

 ХЫПАР-ХĂНАР   

Çу ла пÿл се ларт нă
ИртнĕэрнереРФШĔМĕнрайонтиуй-

рăмĕнче12преступлениешутаилнĕ–
кунпиркиэрнепуçламăшĕнчерайадми-
нистрациреиртекенпланеркăрашалти
ĕçсенпайĕнучастковăйсемпеĕçлекен
уйрăмĕнпуçлăхĕАндрейРябовпĕлтер-
нĕ.Вĕсенченпĕрнекăнаиртнĕэрнере
тунă,чылайăшĕ–экспертизахыççăнпу-
çарнисем.9-неуçсапанă.

Эрнесводкинче–йĕркехуралçинета-
пăнни,тĕрĕсрех,полицейскисенавтома-
шининесиенкÿни,вăрлани,ÇĕнĕТутар-
кассинчеспиртлăшĕвексутнăтĕслĕхсем.

Мартăн4-мĕшĕнчекаçхине«Мускав-
Ĕпхÿ»çулçинче,Станъялçывăхĕнчевиçĕ
транспортçапăннă.Йĕркехуралçисемпа-
лăртнăтăрăх,пысăктиевлĕфураçулхĕр-
ринчикартаçинекĕрсекайнăтаçавнамай
çулăникĕеннетепÿлселартнă,«Шупашкар-
Мускав»маршрутпапыраканикĕавтобус
ăнсăртрансиксетухнăлару-тăрурачарăн-
саĕлкĕреймен,фурăпаçапăннă...Авари-
ре6çынсуранланнă,пиллĕкĕшневырăн-
тахмедицинапулăшăвĕпанă,тепĕрçын-
нăнбольницăнакаймативнĕ.Икĕавто-
бусра60пассажирпулнă.Вĕсенеçул-йĕр
инспекторĕсемыттимаршрутпаăсатнă.
Пурĕкăçалрайонта101авариерегист-
рациленĕ,22-шĕнчесуранланнисем,ик-
кĕшĕнчевилнисемпур.

Министрпалăртнăтăрăх,РФ
ТранспортминистерствиЧăваш
Республикинпроекчĕсенеырланă
–икĕпысăккилĕшĕвеалăпуснă.
Пĕрремĕшĕ«Хăрушсăрлăхлăтата
пахалăхлăçулсем»приоритетлă
проектапурнăçланăмайçул-йĕр
ĕçĕсемвалли625млнтенкĕ,ик-
кĕмĕшĕ«2014-2017çулсенчета-
та2020çулчченялтерриторийĕ-
сенелайăхаталантарасси»феде-
рацинтĕллевлĕпрограммипе
хытăсийлĕçулсемтумататаре-
конструкцилемефедерацибюд-
жетĕнчен81млнтенкĕсубси-

диуйăрассипеçыхăннă.Влади-
мирИвановпĕлтернĕтăрăх,кă-
çалШупашкартиМускавкĕпер-
нереконструкцилеме435млн
тенкĕтăкакламапланланă,çав
шутрафедерацибюджетĕнчен
–340млнтенкĕ.Çакнашкалки-
лĕшÿсемрегионфедерацицент-
рĕпетачăçыхăнсаĕçленинеçи-
рĕплетеççĕ.Куевăлпуçарусене
пурнăçакĕртмешкĕнфедераци
бюджетĕнченукçа-тенкĕуйăр-
нăтĕслĕхсемреспубликăрата-
тахтапур.     

Пĕл те рĕш лĕ  
ки лĕ шÿ сем
Ял сен че çул сем ту маш кăн Чă ваш Ене ук çа тен кĕ ки
лĕ – çа кăн пир ки ка ла кан ки лĕ шĕве ЧР Транс порт 
ми нис терст ви Фе де ра цин çул йĕр агентст випе алă 
пус нă. Кун пир ки агентст вăн 2016 çул хи пĕ тĕм ле тĕ
вĕ сем пе та та кă çал хи пла нĕ сем пе пал лаш тар ма пу
хăн нă нау кă па прак ти ка кон фе рен ци йĕн че ве домст
во пуç лă хĕ Ро ман Ста ро войт пĕл тер нĕ. Ме роп рия
тие ЧР Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев та та ЧР транс порт 
ми нист рĕ В ла ди мир Ива нов хут шăн нă. 

     ДЕ ПУ ТАТ СЕН ПУ ХĂ ВĔ    

Шу паш кар ра йон бюд же
чĕн кă çал хи та та 2018, 2019 
çул сен чи план па пăх нă 
тап хă рĕ се не пыр са тиве
кен йы шă нă ва ул шă ну кĕр
тес си ра йон ти де пу тат сен 
пу хă вĕн че рет лĕ вун виç
çĕ мĕш ла рă вĕн че тĕп ый
ту сен чен пĕ ри пул чĕ.  Ту
пăш та та рес пуб ли ка бюд
же тĕн чен ки ле кен ук çа 21 
млн тен кĕ ыт ла ÿс ни тĕр лĕ 
сфе рă на пу лă шас си не вăй
лат ма май па ра кан ла йăх 
сăл тав та. 

ЛарăварайонпуçлăхĕАнд-
рейНиколаев,райадминист-
раципуçлăхĕнтивĕçĕсене
пурнăçлаканĕВладимирДи-
митриевхутшăнчĕç.Адми-
нистрацинфинанспайĕнпуç-
лăхĕМарияСергеевабюджет
тупăшĕ21,4млнтенкĕÿснин
шайнекурасоциаллăучреж-

денисенчиюсавĕçĕсенепур-
нăçламативекенпулăшуви-
çисемпепаллаштарчĕ:6млн
тенкеКÿкеçрилицейтăрри-
нетата«Пÿрнеске»ачасадне
юсамаярасшăн,Ишекшкулĕн
канализацинейĕркенекĕрт-
ме–500пинтенкĕытла.Ук-
çа-тенкеçавăнпекехпĕчĕк
предпринимательствăнĕçе
пуçăнакансубъекчĕсенетата
хăйсенбизнесĕсенеаталанта-
ракансенегрантурлăтĕрев
памаытларахуйăрассипаллă
–100пинтенкĕ,«Хăрушлăх-
сăрмуниципалитетйĕркеле-
нĕвĕ»программăпавидеока-
мерăсемтуянма–45пинтен-
кĕ.Видосăнавхатĕрĕсемпе
тивĕçтересси–«Шупашкар
районĕнчепурăнакансене
хăрушсăрлăхнеÿстересси»
муниципалитетпрограммин
пĕрпайĕ.Ăнапурнăçакĕртме
115пинтенкĕусăкурмамай

пур.ЛапсарялтăрăхĕнчиÇат-
ракассинчегазсечĕсенету-
мататакиввисенеюсама300
пинтенкĕпăхсахунă.Хăш-
пĕрялтăрăхĕнчекăçалин-
женерисечĕсемпекотельнă-
йĕсенчеюсавирттерĕç,çĕн-
нисенетăвĕç.Кутĕллевпеусă
курмаллиукçанаçаплапай-
ланă:Кÿкеçялтăрăхне3млн
тенкĕ,Тутаркассиялтăрăхне
–8млн,Ишлейялтăрăхне–
15млнтенкĕ.

МарияИвановнадепутатсе-
неçавăнпекехйышăнупроект-
нехатĕрлессиневĕçленĕху-
шăрахрайадминистрацинял
хуçалăхĕпеэкологипайĕнчен
Ишлейрисвалкăнапĕтермета-
тахупнăИлпешсвалкипатне
ютçынсенепырсаçÿремечар-
машкăн,çакăнтайăларихытă
каяшсенетăксахăварассипе
кĕрешмебюджетра2млнтен-
кĕпăхсахăвармасĕнÿçитни-

непĕлтерчĕ.Иртнĕçулла-кĕр-
кунневăраххушăйăсăрланнă
хыççăнвăлрайоншăнчăнни-
пехтепуçаыраттараканобъ-
ектпулсатăчĕ.

Ларурапăхсатухнăытти
ыйтумуниципаллăпурлăх
реестрнетытсапырас,муни-
ципаллăдолжноçсенейышă-
накансентупăшпиркипĕл-
тересйĕркесемпеçыхăннăч-
чĕ.Депутатсемçавăнпекех
ЧРКультурăнтавативĕçлĕ
ĕçченĕнятнеилметăратнă
ентешсенбиографийĕсемпе
паллашрĕç,Кÿкеçриача-пă-
чаÿнершкулĕнпреподава-
телĕВалерийПавлов,район-
титĕпбиблиотекадиректо-
рĕГалинаТимофееваçакхи-
сеплĕятсене,Кÿкеçрепурă-
наканКрыловсем«Юратупа
шанăçлăхшăн»орденативĕç-
линеЧăвашЕнПуçлăхĕумĕн-
чеçирĕплетмехатĕрринепа-
лăртсасасăларĕç.

 ТАТЬЯ НА МА ЙО РО ВА 

Ул шă ну тăк – ла йăх ен не кă на

«В  лаç – пол но мо
чи кă на мар, çа вăн 
пе кех ха лăх умĕн

чи явап лăх та. Пи рĕн тĕл
лев – ха мă рăн тÿ рĕ кă мăл
па тă ва кан ĕç пе çын сен ша
нăç не тÿр ре кă ла рас си та
та тă ван рес пуб ли кă па ас
лă та юрат нă Раç çей ыр лă
хĕ шĕн ĕç лес си», – çак на па
лăрт нă Чă ваш Ен Пуç лă хĕ 
Ми хаил Иг натьев Пат ша
лăх Ка наш не янă Çы ру ра. 
Мĕн пур çын на пу рăн мал ли 
ус ло ви сем пе ти вĕç те рес си, 
çам рăк се не пĕ лÿ ил ме, ĕç
ле кен ха лă ха про фес си ăс
та лăх не ата лан тар ма кир
лĕ пек май сем ту са па рас
си пат ша лăх по ли ти кин тĕп 
çулйĕ рĕ сем пул са тă раç çĕ. 

Рес пуб ли кă ра ме ди ци на пу
лă шă вĕн па ха лăх не тă тă шах 
ла йăх лат са пы ни те пĕл те
рĕш лĕ, çын се не хăй сем пу
рă на кан вы рăн та ме ди ци
на пу лă шă вĕ пе ти вĕç тер ме 
май па ра кан ла йăх инф ра
ты тăм йĕр ке ле нĕ: пуç ла мăш 
пу лă шу па ра кан пункт сем
пе ФАП сен чен пуç ла са рес
пуб ли кăн та та фе де ра цин 
пы сăк тех но ло гил лĕ цент
рĕ сем та ра нах. 

Ми хаил Иг натьев ху шă вĕ
пе 20132015 çул сен че рес
пуб ли кă ри ял сен че 100 ФАП 
ху та кай рĕ, прог рам ма ма
лал ла пур нăç ла нать: çи тес 
3 çул та та та мо дуль лĕ 75 
фельд шер па аку шер пунк
чĕ ту ма па лăрт нă. 2016 çул

та çак ĕçе ма лал ла тăс нă – 
ки вĕ, юрăх сă ра тух нă, шыв 
та та ăшă пул ман зда ни сем 
вы рăн не 25 çĕ нĕ ФАП ту нă. 
2017 çул та те пĕр çа вăн чух
лĕ ху та ямал ла.

Чă ваш Ен ре 21 ФАП ту ма 
элект рон лă аук цион сем ирт
те рес си не пĕл тер нĕ. Вĕ се не 
вал ли проект па сме та до ку
мен чĕ се не ха тĕр ле нĕ ĕн тĕ, 
çав шут ра ра йон ти Аль кеш 
са лин чи ФАП вал ли те. Чă
ваш Ен ре 2017 çул та ФАП сем 
хă парт ма 75,7 млн тен кĕ пăх
са ху нă. Ук çа тен ке рес пуб
ли ка бюд же тĕн чен те – 73,2 
млн тен кĕ, фе де ра ци бюд
же тĕн чен те – 2,5 млн тен кĕ 
хыв ма па лăр таç çĕ. Проект па 
сме та до ку мен та ци йĕ тă рăх, 

под ряд чи кĕн ст рои тельст
во ĕçĕ се не пурнăçламалла, 
ăшă па, элект ри чест вă па, си
вĕ та та ăшă шыв па ти вĕç тер
мел ле, ка на ли за ци ту мал ла, 
пунктăн çĕнĕ çуртĕнче те
ле фон та та ра дио пул мал
ла. ФАП сен чен чы ла йăш
не 2017 çулч чен хи ию лĕн 
20 мĕ шĕч чен ту са пĕ тер ме 
па лăр таç çĕ.

20132015 çул сен че ра йон
та 7 ФАП ху та кай нă. 2017 
çул та та та 4 çурт хă парт ма 
па лăрт нă – Аль кеш ре (575 
çын на ме ди ци на пу лă шă
вĕ пе ти вĕç тер се тă рĕ), Ил
пеш ре (344), Той те рек ре 
(473) та та Шă мăш ра (1305). 

 АННА ФИЛИППО ВА

     А ТА ЛА НУ ÇУ ЛĔ ПЕ      

Ме ди ци на пу лă шă вĕ –  
çы вăх рах 

Çатрамаркасен 
савăнăçĕ – çĕнĕ ФАП

Чă ваш Ен Пра ви тельст ви граж дан се не 
со циал лă хÿт лĕх па рас тĕ лĕш пе хăй çи
не ил нĕ ти вĕç се не йĕр кел лĕ пур нăç лать – 
шă пах çа кăн шăн та та Чă ваш Енĕн со циал
лă пур нă çĕ пе эко но ми ка ата ла нă вĕн çи
рĕп лĕ хĕ шĕн, ак туал лă ый ту се не тат са па
рас си пе хă йĕн çи не яла нах явап лăх ил
ме ха тĕр пул ни шĕн ЧР Пуç лă хĕ Ми хаил 
Иг натьев çĕр шыв ри кĕ пер нат тăр сен ĕçĕ 
хĕл не хак ла са тиш ке ре кен ин фор ма ци 
ком му ни ка ци йĕ сен «Рей тинг» цент рĕн 
кă тар тă вĕ сем тă рăх РФ субъек чĕ сен пуç
лă хĕ сен пĕр ре мĕш уш кăн не кĕ нĕ. 

Пĕ тĕм тĕн че ри хĕ ра рăм сен ку нĕ умĕн ЧР 
Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев Чă ваш Ен ри  пул
та рул лă хĕ ра рăм се не пат ша лăх наг ра ди
пе чыс ла нă. Пуçлăхвĕсенобществопур-
нăçĕнчипĕлтерĕшнепысăкахурсахакла-
нă,вĕсемкирекмĕнлесферăравăйхуни-
непалăртнă.«Сирĕнпеэпирэкономикă-
на,вĕрентĕветатаăслăлăха,сывлăхсых-
лавĕçне,культурăна,спортааталантарат-
пăр»,–палăртнăвăл.Патшалăхнагради-
сенетивĕçнисенйышĕнчетĕрлĕотрасль
ĕçченĕсем.«ЧăвашРеспубликиумĕнчи
тавативĕçлĕĕçсемшĕн»орденмедаль-
не,«ЧăвашРеспубликинкультурăнтава
тивĕçлĕĕçченĕ»ятативĕçнисемтепур.
Хăш хăш проект рес пуб ли кă ран пу лă
шу илĕ. Ну маях пул масть ЧР Ми нистр
сен Ка би не чĕн ла рă вĕн че çак ый тă ва 
пăх са тух са çи рĕп лет нĕ.Тĕрлĕрайон-
сенчипалăртнăвырăнсенчивăйă,спорт
объекчĕсем,этнопарквалли1млнта
783пинтенкĕуйăрĕç.

Ялтăрăхтерриторийĕсенеаталантар-
маллипрограммăпапурнăçланаканком-
пактлăçурт-йĕртумашкăнсубсидиуйă-
рассинетепăхсатухнă.2017çултаунăн
пĕтĕмĕшлекалăпăшĕ11млнта876пин
тенкĕпетанлашĕ,çавшутрафедераци
бюджетĕнчен–6млнта707пин,респуб-
ликахыснинчен–5млнта169пинтен-
кĕ.КăçалсубсидиеКанашрайоннепама
планланă.Виçĕçултапурĕпалăртнăвы-
рăнта120çуртаяхăнçĕкленмеллеиккен.

5,5млнытлаукçа-тенкĕпе–4млныт-
лафедерацибюджетĕнчен,1,4млнтен-
кеяхăнреспубликахыснинчен–куль-
турасферинеаталантармарайонта-
тахулаокругĕсенбюджечĕсенесубси-
дилемепланлаççĕ.Нухратпаискусст-
вошкулĕсемваллиçĕнĕоборудовани-
семтуянма,библиотекаĕçĕнтытăмне
аталантармататаыттиçĕртеусăкурĕç.

Тĕп ху ла ри шкул сен че ача сен 7% каç
хи сме нă ра вĕ рен ме тивет. Ĕç лĕ çул çÿ
рев пе Мус кав ра Чă ваш Ен Пуç лă хĕ М. 
Иг натьев ВТБ бан кăн прав ле ни пред
се да те лĕ пе тĕл пул нă май унăн со циал
лă инф раст рук ту ра проек чĕ се не хут
шă нас ма йĕ се не те сÿт се яв нă. 

АндрейКостинЧăвашЕнинвестицитĕ-
лĕшĕнченилĕртÿллĕтатапĕртикĕсата-
ланаканрегионпулнинепалăртнă.Банк
республикăрипуротрасльпредприяти-
йĕшĕнтешанчăклăукçа-тенкĕпартнерĕ
шутланать.Банкучрежденийĕнертÿçи
патшалăхпауйрăменинтересĕсемçинче
никĕсленекенĕçлĕхутшăнусаманчĕсене
тишкересси,ЧăвашЕнçакпроектапур-
нăçакĕртесенĕпепилотлăрегионпул-
сатăрасшанăçпуррипиркипĕлтернĕ.
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Вик то рия ВЫШИНСКАЯ,
редактортивĕçĕсенепурнăçлаканĕ

«Мус кавХу сан» пы сăк хă вăрт
лăх лă чу кун çул вок зал не Çыр
ма пуç ялĕ çы вă хĕн че ту ма па
лăр таç çĕ. Кувырăнасуйласаил-
ниахальтенмар–унтаçитмеçă-
мăл.Çырмапуçялтăрăхпуçлăхĕ
палăртнăтăрăх,вăлМ7трасса
çывăхĕнче,Тĕпурампаюнашар
пулмалла.Ăнавырнаçтараспул-
сангазпăрăхĕсенекуçарасый-
тăвапăхсатухмативĕ.
Асăннăчукунçулатăвасыйтупа
апрелĕн5-мĕшĕнчеКÿкеçритĕп
культураçуртĕнчехалăхитлевне
ирттермепалăртаççĕ.Унтатĕрлĕ
ыйтăвапăхсатухĕç.Вăл17сехет-
репуçланать.   

РФ Ч рез вы чай лă ла ру тă ру ми
нис терст вин над зор ĕç хĕ лĕн 
Чă ваш Ен ри уй рă мĕ юхан шыв 
пĕве сен че юр айĕн че шыв тă
ни пир ки асăр хат та рать, сы
хă пул ма ый тать.Уйрăмахпул-
лаçÿремекăмăллакансенасăр-
хануллăпулмалла.Вĕсенченчы-
лайăшĕхăрушлăхра–шывтухнă
вырăнтапулăтытать.

Ейÿвăхăчĕçывхарсапырать.Ра-
йонта2017çулхиейĕвехирĕçĕç-
лекен,ялтăрăхĕсенчигидротех-
никасооруженийĕсенĕçĕ-хĕлĕ-
шĕняваплăкомиссийĕркеленĕ.
Ялтăрăхпуçлăхĕсене,предприя-
тисемпеорганизацисен,учреж-
денисенертÿçисенехăйсентер-
риторийĕсенчеейĕвехатĕрленсе
комиссисемйĕркелеме,унпакĕ-
решмеллимероприятисемплан-
неçирĕплетмесĕннĕ.   

5çулта–
пĕрремĕшхут
Мартăн8-мĕшĕумĕнАпаш-

риклуб-музейра«Миссçуркун-
не-2017»конкурсиртрĕ.Унта
салари5хĕрхутшăнчĕ–Анас-
тасияВаськина,АлевтинаПро-
копьева,ЕкатеринаКузьмина,
СветланаСеменова,ЕленаМу-
хина.Пикесемпуртевырăнти
шкултааслăклассенчевĕренеç-
çĕ.Вĕсенхăйсенетĕрлĕтупăшу-
ракăтартмативрĕ–пултарулă-
хĕпепаллаштарчĕç,тĕрлĕый-
тăвахуравларĕç,тутлăçимĕç-
песăйларĕç...

Жюричленĕсенеçĕнтерÿçе
палăртмаçăмăлпулмарĕ.Хĕ-
рÿтупăшураАнастасияВась-
кинаçĕнтерчĕ–«Мисс-çуркун-
не-2017»ятативĕçрĕ.Ыттихĕ-
реваратĕрлĕноминацирепа-
лăртрĕç.Анастасия8-мĕшклас-
равĕренет,тĕрлĕобщество
мероприятийĕсенехутшăнас-
сипехастар.

Çамрăксенхушшинчикунаш-
калконкурсаАпаштăрăхĕнче
юлашки5çултапĕрремĕшхут
ирттернĕ.Ăнайĕркелекенĕ–
Апашриклуб-музей.

Э тем ĕçĕ пе ырă
Ÿр кен мен ăс та пул нă. Çап
лах Вя чес лав Эт кер пир ки 
те ка ла ма пу лать. Ÿнер çĕ 
ки рек хăш ту рат ра, тун ка
та ра эпир кур ман, туй ман 
асам лă ха ку рать – йы вăç
ран тĕр лĕ скульп ту ра кас
са кă ла рать. 

Çă ка па пĕр чĕл хе пе
Ирт нĕ эр не кун Кÿ кеç ри «Би

чу рин та та халь хи са ма на» му
зей ра Чă ваш ху дож ни кĕ сен 
союзĕн чле нĕн, Шу паш кар 
ра йо нĕн чи Ти мой ялĕн че çу
рал са ÿс нĕ  Вя чес лав Анд рее
вăн (Эт ке рĕн) «Йы вăç сем та та 
эпир» ку равĕ ис кусст вă на хак
ла кан се не пуç тар чĕ. Пу хăн ни
сем ÿнер çĕ ĕçĕ се не тĕр лĕ ен
чен хак па чĕç. Ра йад ми нист
ра ци пуç лă хĕн пĕр ре мĕш çу
мĕ Зоя Мас ло ва ра йон ăс та па 
мă наç лан ни не па лăрт рĕ. Тав 
ху чĕ пе чыс ла нă май скульп
тор ра йон уя вĕ се не, му зей ри 
уçă тÿ пе айĕн чи «Чă ваш кар
ти шĕ» экс по зи ци пе илем лет
ни не,  пул та ру лă хĕ пе ма лаш
не те ра йон пур нăç не пуян ла
тас си не шан ни не пĕл тер чĕ. 

ЧР куль ту ра, на цио наль ноç 
та та ар хив ĕçĕ сен ми нист рĕн 
пĕр ре мĕш çу мĕ Вя чес лав Ори
нов Вя чес лав Эт ке ре тав ху чĕ
пе чыс ла са вăл чăн чăн чă ваш 
пул ни не асăр ха рĕ. Унăн фи
ло со фил лĕ шу хăш ла вĕ ĕлĕк
хи ха лап се не куç кĕс ки пек сă
нар лать, мăн асат те сен па ха 
пĕ лĕв не ăша хыв ма пу лă шать. 

Вя чес лав Эт кер йы вă çăн вăрт
тăн лăх не уç са па ма пĕ лет, çут 
çан та лăк ри ахаль япа ла сен че 
тĕ лĕн тер мĕш кур ма пул та рать. 
Унăн пул та ру лă хĕ вăй хă ва та 
çи рĕп ле тет, илем лĕ хе хак ла ма 
май парть – çак шу хă ша Чă ваш 
пат ша лăх ÿнер му зе йĕн ди рек
то рĕ Ген на дий Коз лов па лăрт
рĕ. Пал лă краевед, ли те ра ту
ровед Ви та лий Станъял скульп

то р пирки 
« йы вăç сен ĕм
пĕ вĕ та та тар
çи» те рĕ, мĕн
шĕн те сен вăл 
кă на вĕ сен кă
мăл ту йăм не 
па лăрт ма пул
та рать. 

Чы лай çул 
йы вăç па ĕç ле
нĕ хыç çăн Вя
чес лав Анд
реев хă йĕн 
стиль не ту
пать, йы вăç 
плас ти ки не 
ал ла илет. Çă
ка па вăл пĕр 

чĕл хе пе ка ла çать. Хă йĕн стиль
не халь хи вă хăт ри аван гард те
се па лăр тать. 

Йы вăç ран кас са кă лар нă 
скульп ту рă сем пе пÿрт ăш чик
ки не те илем лет ме пу лать. Вя
чес лав  Эт ке рĕн чы лай ĕç не 
кол лек цио нер сем, предп рия
ти сем туя наç çĕ. Ку ра ва кил нĕ 
предп рия ти сен ер тÿ çи сен чен 
пĕ ри ăс та çă па ма лаш не те та
чă çы хă ну ра пу лас си не шан са 
ăна пур тă ха тĕ рĕ сен пух хи не 
пар не ле рĕ. Чă ваш ха лăх ху
дож ни кĕ Юрий Мат ро сов та та 
ыт ти сем ма лаш не те çа кăн пек 
пуян ку рав йĕр ке лес се шан ни

не пĕл тер чĕç. Ра йад ми нист ра
цин куль ту ра, ту ризм та та со
циал лă ата ла ну па йĕн пуç лă хĕ 
Мар га ри та Пав ло ва ва ра чă
ваш куль ту ри не уп ра ни шĕн 
та та ăна çам рăк ăрă ва па ма 
тă рăш ни шĕн ÿнер çе тав ту рĕ. 

Пу ленк ке не  
çун тар ма шел
Вя чес лав Эт кер 1990 çул

тан па рес пуб ли кă ри ху дож
ник сен ку ра вĕ се не хут шă нать. 
1997 çул та Шу паш кар та унăн 
ятар лă ку ра вĕ уçăл нă. Ÿнер
çĕ ача чух нех йы вăç ран кас са 
тĕр лĕ кÿмпе ăс та ла ма хăт лан
нă. «Мĕн ле йы вăç па ĕç ле мел
ли не,  ăна еп ле ти пĕт мел ли
не, мĕн ле рех кас ка ла мал ли не 
пĕл мен эпĕ. Вĕ рен те кен те пул
ман, – тет вăл. – Сал так ра Ук
раи на, Бе ла руç ачи сем пе пĕр
ле йы вăç ран кас ка ла са пи рус 
турт мал ли вы рăн ту рăм: йÿп
лĕ йы вă çа ты ма рĕ сем пе çÿ лел
ле ларт рă мăр, кĕр се тух мал ли, 
çÿл те ва ра ăмăрт ка йăк кĕ лет
ки не кас са кă лар тă мăр». Смо
ленск ху лин чи çар шта бĕн чи 
тер ри то рин че ти мĕр çĕ лаç çи 
пул нă. Ун та çам рăк Эт кер тĕр
лĕ инст ру мент ăс та ла нă. Сал
так ран тав рăн сан çак çĕ çĕ сем
пе çă ка ран кас ка ла са ăпăр та
пăр ту ма вĕ рен нĕ вăл.

Вя чес лав Анд реев И.Я. Яков
лев ячĕл лĕ чă ваш пат ша лăх 
универ си те тĕн че ÿнер пе гра
фи ка фа куль те тĕн че ăс та лăх
не туп та нă. Ун хыç çăн чул па, 
бе тон па та та ме тал па та ĕç ле
ме вĕ рен нĕ. Çа пах та йы вăç ран 
тĕр лĕ скульп ту ра кас са кă ла
рас си ăна ыт ла рах илĕрт нĕ. 
Хă йĕн стиль не ту пич чен тĕр лĕ 
фор мă па ĕç ле нĕ. Скульп ту рă
се не ку рав се не тă рат нă, ан чах 
унăн ĕçĕ се не йы шăн ман. «Чă
ва шăн мар, таç тан аяк ран, Аф
ри ка, Скан ди на ви тă рă хĕн чен 
ил се кил нĕ те се тир ке рĕç. Та
рăх ни пе парк скульп ту ри сем
пе ап па лан ма пуç ла рăм», – 
тет вăл ирт ни не аса ил се. Вя
чеслв Эт кер мо ну мент скульп
ту ри се не, чă ваш йă ли йĕр ки
пе çы хăн нă юпа се не кас са кă
ла рать. «Каш ни ха лă хăн хă йĕн 
пуян лă хĕ. Пи рĕн те йă ла йĕр
ке не чĕрт се, ата лан тар са ача
се не вĕ рент се хă вар мал ла. Йă
ла йĕр ке не çу хат сан ха мă ра та 
çу ха тă пăр», – тĕп шу хă ша па
лăр тать ху дож ник. 

Вăл ăс та лăх не çам рăк ăрă
ва та па ма хăт лан нă. «Мал
тан ла са хав ха лан сах пуç лаç
çĕ. Ан чах кун та тим лĕ, тă рă
шул лă пул ни кир лĕç ке. Халь
хи ача сен ал лин чен ва ра те ле
фон кай масть», – тет ăс та çă. 
– Скульп ту рă се не çĕ çĕ пе кас
ка ла нă пир ки пи тĕ асăр ха нул
лă пул мал ла, алă се не уп ра
мал ла, уй рă мах бен зо пăчкă
па ĕç ле нĕ чух не». Ăс та çă йы
вă çа чун кĕр тич чен хут çин
че пу лас скульп ту рă сен ĕл ки
не тă вать е вĕ се не плас ти лин
ран йĕр ке лет. 

Ÿ нер çĕ йы вăç пир ки пĕр 
ча рăн ми ка лаç ма пул та рать. 
Мун ча ра ву чах ра вут пу ленк
ки не те çун тар ма шел ăна. 
Каш ни йы вă çăн хă йĕн иле
мĕ – ăна кур ма çеç пĕл мел
ле ик кен. 

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА 

   ПУЛ ТА РУ ЛĂХ     

«Йы вăç ĕм пĕ вĕ та та тар çи»

   ЯЛ ТĂРĂХĔСЕНЧЕ     
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СĂМАХ МАЙ
Тум тир пе та та ыт ти ха тĕр хĕ тĕр
пе пĕр ле пу лă çă вă там ран 100 кг 
таять, ăна чăт маш кăн пă рăн ху
лă нă шĕ са хал тан та 10 см тан кая 
мар пул мал ла. 

«Джин», ĕç 
ĕлки, 1993 ç.

В. Станъял йывăç 
«тарçин» ĕçне хаклать

Вăрăмçивĕтлинепалăртрĕç
ИртнĕвырсарникунАтăлъялклубĕнчеПĕ-

тĕмтĕнчерихĕрарăмсенкуннехалалланă
уявиртрĕ.Вăйăсене2-шермăшăрхутшăн-
чĕ.Хĕрарăмсенарçынсенпуçĕçинчеçивĕт
тумаллитупăшураТамараШаплина12çи-
вĕттусаçĕнтерчĕ.Арçынсенхĕрарăмсене
тумлантарсачечекпарнелемеллеччĕ,кун-
таМаксимРомановшкулачиçаврăнăçул-
лăпулчĕ.Пуласмиссенконкурснекуракан-
семхакларĕç.Хĕрачасемпуççинчекĕне-
кесемйăтса,сăвăкаласа,юрласа-ташласа
тупăшрĕç.«МиссÇуркунне»
ята6çултиАринаМатюш-
кинаçĕнсеилчĕç.Ыттихĕ-
рачаваратĕрлĕномина-
цирепалăрчĕ.
«Чи ĕçчен хĕра-

рăм»ятаЛарисаАнд-
реевăна,«Чивăрăм
çивĕтлине»ЛилияМа-
тюшкинăнапамапу-
лать»,–терĕАтăлъял-
тиХĕрарăмсенКана-
шĕнертÿçиЛидияФа-
деева.Савăнăçлăуяв
хыççăначасем,унтан
аслисемвĕричейпехă-
наланчĕç.

 НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, 
АТĂЛЪЯЛ

Ташшипете,тумĕпете
ХӗрарӑмсенехалалланӑуяваКӑшавӑш-

рикультураҫуртнехалӑхйышлӑпухӑнчӗ.
Вырӑнтиартистсенпултарулӑхнехакла-
матаврарапурӑнакансемкирекхӑҫанта
хапӑл.Кухутӗнчеваракурмапухӑнни-
сенйышӗкӳршӗриялтăрăхĕсенченпуҫ-
тарӑнсакилнӗхӑнасемпетепуянланчӗ.
Сӑлтавӗансат:сценаҫинешкултавӗре-
некенсемтата«Калинушка»ачасачӗн
пепкисемтехӑйсенҫӗнӗюрри-ташши-
песавӑнтарматухрӗҫ.

Уявра«Алтӑрҫӑлтӑр»эстрадаушкӑнӗ
ҫамрӑкюрӑҫсемпепуянланнинекӑмӑллӑн
асӑрхарӗç:ЕленаФролова,ГалинаПет-
рова,АлексейКузьминхăйсенпулта-
рулӑхӗпезалралараканасавӑнтарчӗҫ.
Тепӗрырӑсамант:ялтăрăхĕнчиинва-
лидсенпӗрлешӗвӗнпредседателӗ,чы-
лайҫул«Калинушка»ачасачӗнертӳҫинче
тӑрӑшнӑЕленаИльинаҫаккунсенче75
ҫултултарчӗ,ăнапарнесемпечысларӗҫ.

«Шурӑмпуҫ»фольклорушкӑннеҫӳре-
кенинкесемтеҫӗнӗюррисемпеуяваилем
кӳчӗҫ.Сценаҫинепӗрремӗшхуттухнӑ
ташӑçăсенемӗнлейышӑннипиркивара
каламатакирлӗмар:кашнихӑйнеевӗр
сатур,илемлӗ.Тумӗсемҫинчеуйрӑммӑн
чарӑнсатӑраскилет,мĕншĕнтесенвӗсене
ҫӗлеттермеашшӗ-амӑшӗте,культураӗҫ-
ченӗсемтетӑрӑшрӗҫ,пӗрлевун-вункос-
тюмхатӗрлемеӗлкӗрчӗҫ.

Акăкĕтнĕкунтаçитрĕ.Капăртумлăачасем
музыкапÿлĕмнеуявапухăнчĕç.«Хĕвел»уш-
кăнаçÿрекенскерсемçавтерикăсăклăюмах
тĕнчинеçитсекурчĕç.Вĕсенесавăнтарма«Вĕ-
рикукăль»(Р.Черновавоспитатель),вăрман-
тичĕрчунсем(рольсенешкулачисемкалăп-
ларĕç)килсеçитрĕç.Шăпăрлансемпепĕрлех
амăшĕсемпеасламăшĕсемтепраçникреса-
ванчĕç,перлевылярĕç,ташларĕç.

«Калинушка»ачасачĕпĕчĕккисенеçывăх
çынсенеюратмавĕрентестĕлĕшпечылайтă-
рăшать.Ватăсенçуртĕнче,культуравучахĕн-
чеачасем–кĕтнĕхăнасем.Çитĕнсепыракан
ăрăвапатриотлавоспитанипарасĕçреçывăх
çынсенесавăнтарма,пулăшмавĕрентесси–
воспитательсентĕптивĕçĕ.

 РЕ ГИ НА ЧЕР НО ВА, КĂР МĂШ

Кукăль
туспала

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ

Пулăшу сĕнекен организацисем 
потребитель прависене хÿтĕлес 

закона мĕнле пăхăннине 
тĕрĕслеме   Роспотребнадзорăн 

Çĕнĕ Шупашкарти уйрăмĕ  
2016 çулта 

132 тĕрĕслев 

йĕркеленĕ. Вĕсенчен 91шĕнче 
йĕркене пăхăнманнине  

тупса палăртнă.



4 Март 10  16,2017 www.tavan-en.ru TȘBAH EH    №9 (10535-10536)4

Пурнăç таппи
  ЯЛ ВУ ЛА ВĂ ШĔ     

Туя тыт са... биб лио те кă на
Биб лио те ка – ман шăн иккěмěш кил. Мěн ача ра нах кě не ке 
ву ла тăп. Ача лăх вăр çă вă хăтěн че иртрě пу лин те (ун чух не 
кě не ке са хал пул нă) ву лас син чен сивěн мен. 

    КИВĔ СĂН ŸКЕРЧĔК      

Пи рĕн çĕр шыв ра ял та 
пу рă на кан сен йы шĕ хă
вăрт чак са пы нин сăл тав
не кам ăн лан тар са па рĕ 
ши? Эпĕ пу рă на кан Чă
рăш кас си нех илер. 1943 
çул та ял та 60 çул тан ирт
нĕ 39 ар çын пу рăн нă пул
сан, паян хи кун вĕ сен йы
шĕ 17 çын па кă на тан ла
шать. Çак на та ма нар мар 
– вăр çă пы нă вă хăт ра 100 
ыт ла вăй пит ти ар çын ал
ла хĕç пă шал тыт са тăш
ма на хи рĕç çа пăç нă. 74 

çул каял ла ял та 18 çу ла 
çит мен 128 ача пул нă, ха
лĕ вĕ сен йы шĕ са май пĕ
чĕк – 18 кă на. Эпĕ пу рă
на кан «Лу го вая» урам ра 
кă на ун чух не 46 ача çа
ра уран çе рем тă рăх чуп
нă, ха лĕ шку ла кая кан се
не шут ла са кă лар ма пĕр 
алă ри пÿр не сем те çи те
лĕк лĕ. Çав çул та ял та 93 
хĕ ра рăм ( хĕ ра ча се не шу та 
ил ме сĕр) пу рăн нă, паян 
56 çеç. Пĕ тĕм ялĕ пе ил
сен  паян хи кун 35 хĕ ра

рăм мă шăр сăр пу рă нать.
30 çул каял лахи сăн 

ÿкер чĕк ре Чă рăш кас си 
шку лĕн че вĕ рен нĕ ача
сем сăн лан нă. Ун чух не 
вĕ рен тÿ уч реж де нийĕн
че 100 ыт ла ача ăс пух нă. 
Шел те, 15 çул каял ла вăл 
ху пăн чĕ.

Çул çин че хам па тан ва
тă сем пе тĕл пул сан ирт ни
не аса илет пĕр, ка ла çу хус
кат сан ну май ял та та пи
рĕн па тăр ти пе кех ла ру тă
ру пул ни не ăн ла на тăп. Ма
лал ла та кап лах пул сан, те
пĕр 5060 çул тан çĕр шыв 
карт ти çин че ху ла сем кă
на тăр са юл мĕç ши?

 ЛЕО НИД ПАВ ЛОВ, 

Икĕ виçĕ çул каял ла пал лă жур на лист Вя чес лав 
Кос ти ков çыр ни куç ум не пул нăч чĕ. «Ю лаш ки 20 
çул та кă на Раç çей çĕ рĕ çин чен 20 пин ыт ла ял па
чах çу хал чĕ. Эп пин каш ни çул, вă там ран, 1 пин ял 
пĕ тет», – те нĕ вăл хă йĕн статйин че. 

Вăр çă вă хă тĕн че шă пах 
çак шкул та 57 мĕш клас
сен че вĕ рен нĕ эпĕ. Чă ваш 
чĕл хи пе ли те ра ту ра учи
те лĕ Аку ли на Ва сильев
на пи рĕн класс ер тÿ çич
чĕ. Сăн ÿкер чĕк ре вăл  су
ла хай ран 2 мĕ шĕ. 

А ку ли на Ва сильев на 
Çĕр пÿ ра йо нĕн чи Вăр
ман кас Кĕс те мĕр ялĕн
че çу рал са ÿс нĕ. Вăл чă
ваш чĕл хи пе кă на мар, 
ГТО пред ме чĕ пе те вĕ рен
тет чĕ, эк за мен сем тыт та
рат чĕ, мĕн шĕн те сен ар
çыну чи тель се не вăл вă
хăт ра пур не те вăр çа ил
се кай нăч чĕ. 

А ку ли на Ва сильев на То
лик Ху рас ки кач чи нех, 
вăр çă ран аман са тав рăн
нă Ни ко лай Ни ко лае ви
ча кач ча тух нă. Ас лă лей

те нант пул нăс кер пĕр вă
хăт çак шкул тах воен рук
ра ĕç ле нĕ, кая рах па ăна 
Сĕн тĕр вăр ри çар ком мис
са риат не ку çар нă. Ан чах 
ĕмĕ рĕ вă рăм кил мен унăн, 
ава рие лек се пур нăç ран 
уй рăл нă. Вĕ сен 1947 çул та 
кун çу ти кур нă хĕ рĕ амă
шĕ пе кех пе динс ти тут пĕ
тер се учи тель про фес си не 
ал ла илет, Çĕньял ти вă там 
шкул та вăй ху рать. Га ли
на Ни ко лаев на учи тель
сен хуш шин че шаш кăл ла 
вы ля са чем пион ят не ти
вĕç нĕ, РФ при зе рĕ пул нă. 
Кая рах па вăл Чă кăр ти 8 
çул вĕ рен мел ли шку л ди
рек то рĕн че пен сие ту хич
че нех ĕç лет. 

Сăн ÿкер чĕ ке 1944 çул
та ту нă. Ăна 10 мĕш клас
ра вĕ ре не кен ача сем эк

за мен тыт нă чух не ÿкер
нĕ. Сте на сем çин е – про
ти во газ, вин тов ка па йĕ
се м. Сă мах па ка ла са эк
за мен тыт сан про ти во газ 
тă хăн са чуп мал ла пул
нă. Тур ник рен тур тă нас
си, вĕ рен тур тас си, вĕр
лĕк пус ма çи не алă вĕç
çĕн хă па рас си, вин тов кă
ран тĕл пе рес си – пĕ тĕм
пех эк за мен шут не кĕ нĕ. 
ГТО нор ми се не пур нăç
ла сан I, II, III раз ряд лă 
зна чок сем па нă. Вин тов
кă ран пер се нор ма тив се
не пур нăç ла сан та «Во ро
ши ловс кий ст ре лок» зна
чок па чыс ла нă. Ку ача
сем шĕн чи хак ли пул нă.

 Ю РИЙ КИ РИЛ ЛОВ, 
МЕ РЕШ ПУÇ

АкăИшлейриял
библиотекине
илер.Унтакěр-
сенкуç-пуçал-
чăрасакаять
–мěнлекăна
уйрăмçук!Те-
миçеçулкаял-
ла салабиб-
лиотеки клуб
çуртěнчевырнаç-
нăччě,заведующий-
реНадеждаВанина,ача-
пачауйрăмěнчеЕвдокияАфа-
насьева(вăрçăучастникě)ěç-
летчěç.Нумайпěлекенскерача-
сенехапăлтусакěтсеилетчě,
кěнекесенсодержанинеыйт-
сапěлетчě.

1957çултайывăçранбиблио-
текалартрěç,унăнзаведую-
щийěнчеМаргаритаПетрова
çанăтавăрсаěçлемепуçларě.
Вăл–РФтатаЧРтавативěçлě
культураěçченě,33çулбиб-
лиотекăравăйхучĕ.Унчухне
тебиблиотекăрантухмапěл-
менэпир.

Халěтевулавăшкашниçын-
шăнюратнăвырăн.Камкăна
çÿреместунта?!Студент,шкул
ачи,пенсионер,тухтăр,ялху-
çалăхěçченĕ,ИЗВАрабочийě...
Çамрăксемтенумайăнçÿреççě,
çавăнтакилěштерсеçемьеçа-
вăракансемтепур.

Бухгалтертанумайçулěç-
ленěЗояТихоноваюратсакĕ-
некевулать.Туятытнăтаярăн-
таратьбиблиотекăна!«Хěлле-

хивăрăмкаçсенче
мěнтăвас?»–тет
вăл.Ахманов-
сенçемйите
библиотекă-
сăрпурăнай-
масть:амăшě
ТаисияАнто-
новна,ашшě

ВиталийПор-
фирьевич,ывăлě-

пекинě,вěсенмă-
нукěте…пуртевулавă-

шаçуреççě.Вěсенячěпе«Ах-
мановсенюратнăкěнекисем»
кĕнекекуравĕтейĕркеленĕ.

Библиотекăрахалĕвиççěнĕç-
леççĕ:НинельСергеевазаве-
дующий,вулавзалěнче–Ва-
лентинаКичула,абонементра
–НинаАлександрова.Тěрлě
мероприяти,кěнекекуравĕ-
сем,мастер-классемиртте-
реççě.ЫйтсассăнШупашкар-
тиНацибиблиотекинченкĕ-
некеилсекилсевулаттараççĕ.

Нумаяхпулмасть3-мĕшкласс
ачисемпеçутçанталăкаюрат-
мавěрентекенвайăирттерчěç,
чăвашлавуларěç,Н.Александ-
ровааслăкласравěренекен-
семпетатастудентсемпетěл
пулуирттерчě.

Ишлейбиблиотекинчекаш-
нивулакан–кěтнěçын.«Кěне-
керенанписěр,библиотекăна
кулленкилсехçÿрěр»,–теççě
библиотекаěçченěсем.

 ВА ЛЕН ТИ НА КОНД РАТЬЕ ВА, 
ПЕН СИО НЕР

    ХИ СЕ ПЕ ТИ ВĔÇ ЛĔ      

А ку ли на Ва сильев на 
сулахайран иккĕмĕшĕ

Пир вай хи учи тель сен чен пĕ ри 
1934 çул та То лик Ху рас кин че 500 ача выр наç ма лăх шку ла ту са пĕ тер сен 
вĕ рен те кен сем çит мен рен вĕ се не çы вăх ри ра йон сен чен чĕн се илеç çĕ. 

Я наш кас си ялĕн чи 
АннаИвановнаПо
тапова Тă ван çĕр шы
вăн Ас лă вăр çин участ
ни кĕ, 97 çу ла çыв ха рать. 
1943 çул та повест ка ил
сен вăл вăр çа тух са кай
нă, ыт ти пи ке сем пе кех 
тăш ма на хи рĕç пат тă
рăн çа пăç нă. Фронт ра 
пул нă хĕр ту сĕ сен ячĕ

се не ха лĕ те ас тă вать 
ки не мей. «Эпĕ Хĕве ла
нăç фрон тĕн че, Ке нигс
берг ра наб лю да тель
те тă рăш рăм, зе нит лă 
ар тил ле рин че çа пăç
рăм. Смо ленск об ла çĕн
че са мо лет се не уйăр ма 
вĕ рен нĕ хыç çăн пост ра 
тă тăм», – аса илет Ан
на Ива нов на. 1945 çул
хи июль те де мо би ли за
ци ле нĕ хыç çăн яла тав
рă нать. Ха лĕ те алă ус
са лар масть, ывă лĕ пе 
кин не кил ху çа лăх ри 
ĕç се не вăй çит нĕ та ран 
пур нăç ла ма пу лă шать.

Чум кас си ялĕн чи 
88 çу ла кай нă Мария
ПавловнаПавло
ва мă шă рĕ пе 7 ача – 2 
ывăл па 5 хĕр – çу рат
са ÿс тер нĕ. Паян хи кун 
вĕ сем пур те сы вă, пĕр 

пĕ рин пе тус лă пу рă наç
çĕ, аш шĕа мă шĕ пе кех 
ĕç чен. 

Шă мăш ялĕн чи Рена
ЛеонидовнаНико
лаевăпа ОльгаНи
колаевнаЗиновье
ва пирки чи ăс та хĕ
ра рăм сем те сен те йă

нăш мар. Вĕ сем ик кĕ
шĕ те çак ял тах çу рал
нă, кун тах пу рă наç çĕ. 
Ре на Лео ни дов на Шу
паш кар ти 2 мĕш боль
ни цă ра хи рург, Оль га 
Ни ко лаев на Шă мăш
ри ват ти сен çур тĕн че 
со циал лă ĕç чен пул са 
вăй ху нă. Пен сие тух
сан та ĕç сĕр лар маç çĕ, 
лен тă па, вĕ тĕ шăр çа па 
тĕр ле ме ăс та. Ал ĕçĕ се
не тă ва нĕ сем пе юл та шĕ
се не пар не леç çĕ. «Ха
тĕр се не сут ма алă çĕк
лен мест», – теç çĕ ăс та
сем. Ре на Лео ни дов на 
пĕр хĕр ÿс тер нĕ, Оль га 
Ни ко лаев нăн – ывăл
па хĕр. 

 К СЕ НИЯ МИ ХАЙ ЛО ВА, 
АРК КАС СИ 

Ан нен ăш ши не, юра тăв не пи рĕн яла нах чĕ ре
сен че уп рас чĕ. Вĕ сем ачи сем шĕн хы пăн са çу
наç çĕ, ура çи не тă ра тас си шĕн ыр ми кан ми тă
рă шаç çĕ. Ас лă ăру ри ама шĕ сем йы вăр вă хăт се
не чăт са ирт тер нĕ, тĕп рен чĕ кĕ се не тĕ рĕс вос
пи та ни па ма, кил çур та тыт са пы ма, ар çын
сем пе тан ĕç ле ме ĕл кĕр нĕ, ал ла хĕç пă шал тыт
са тăш ма на хи рĕç çа пăç нă. Паян хи тĕр лен чĕк
ре Шă мăш тă рă хĕн чи хăш пĕр пул та рул лă хĕ ра
рăм па пал лаш та рас ки лет. 

Вĕ се не пул та ру лăх  
пĕ тĕç те рет

30 çул каялла

А. Потапова

М. Павлова

Р. Ни ко лае вă па ( сыл тăм ри) 
О. Зи новье ва

ЧĂ РĂШ КАС СИ

Çе рем тă рăх – çа ра уран
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      АВИАПЕРЕВОЗКИ      

Извинения приняты 
За последние полгода в ООО "Между
народный аэропорт Чебоксары" прои
зошел ряд инцидентов, которые вош
ли в повестку федеральных СМИ. 

Одинизнихпроизошел2марта:спортсмен-
паралимпиецвыразилнеудовлетворение
оказаннымиуслугамивсвязисотсутстви-
емваэропортутехническогоспециализи-
рованногосредствапосадки-высадкима-
ломобильныхпассажиров.Обэтомсооб-
щилминистртранспортаидорожногохо-
зяйстваЧРВладимирИвановнаеженедель-
номсовещаниивДомеПравительства.Ге-
неральныйдиректорООО«МАЧ»Руслан
Минаевотметил,чтоуаэропортаимеется
планприобретенияспециальнойтехники.
Закупкаамбулифтадляпосадки-высадкима-
ломобильныхпассажировбылазапланиро-
вананаосеньэтогогода.«Правительством
ЧувашскойРеспубликииООО«МАЧ»были
принесеныизвинения.Ксчастью,онибы-
липриняты»,–сообщилВладимирИванов.

Отметим,чтовопросамобеспечениятре-
бованийавиацион-
нойбезопасностии
повышениякаче-
стваработыаэро-
портапристальное
вниманиеуделяет
ГлаваЧувашииМи-
хаилИгнатьев.

К СЛОВУ
Аэропортом г. Чебок
сары и авиаперевоз
чиками в 2016 году бы
ло обслужено 165 ты
сяч пассажиров, а это 
в 2 раза больше, чем 
в 2015 году. 

К СЛОВУ
Узнать о местонахождении троллейбусов в 
онлайнрежиме в Чебоксарах попрежнему 
можно через мобильное приложение «Умный 
транспорт», в сети Интернет и на информа
ционных электронных табло на остановках 
общественного транспорта.

К СЛОВУ
18 марта в нашей стране отмечается День воссое
динения Крыма с Россией. На территории Респу
блики этот день является праздничным. Именно 
в этот день в 2014 году Крым официально вошел в 
состав нашей страны. 

КСТАТИ
Аня Андреева, жительница д. Пархика
сы, выпускница вокальной студии «Фе
ерия», учится на 3 курсе Чебоксарского 
музыкального училища им. Ф.П. Павлова. 

    ИЗ ПЕР ВЫХ УСТ     

Под пи сал и отп ра вил  
че рез Ин тер нет

–ВладимирАлексеевич,
расскажите,пожалуйста,
какиеизмененияотме
чаютсясейчас?

– Во пер вых, са мос тоя
тель но про дек ла ри ро вать 
свои до хо ды пу тем по да
чи дек ла ра ции о до хо дах 
за 2016 год обя за ны физ
ли ца, ко торые по лу чи ли в 
2016 го ду до ход от про да жи 
нед ви жи мос ти, приоб ре тен
ной в собствен ность до 1 ян
ва ря 2016 го да, транс порт
ных средств и ино го иму
щест ва, ко торые на хо ди
лись в собствен нос ти граж
дан ме нее 3х лет; физ ли ца, 
по лу чив шие в 2016 го ду до
ход от про да жи нед ви жи
мос ти, приоб ре тен ной пос
ле 1 ян ва ря 2016 го да, и на
хо див шие ся в собствен нос
ти ме нее 5 лет.

С это го го да, ес ли до ход от 
про да жи объек та нед ви жи
мо го иму щест ва су ществен
но ни же его реаль ной стои
мос ти ( ни же чем 70% от ка
даст ро вой стои мос ти это го 
объек та на 1 ян ва ря го да 
про да жи), то НДФЛ расс
чи ты вает ся ис хо дя из сум

мы ка даст ро вой стои мос ти 
это го объек та, ум но жен ной 
на коэф фи циент 0,7.

Те перь предс тав лять дек
ла ра цию по НДФЛ, ког да 
на лог не был удер жан на ло
го вым аген том, боль ше не 
нуж но. Физ ли цо бу дет уп
ла чи вать на лог пос ле по лу
че ния на ло го во го уве дом ле
ния и кви тан ций. Пла теж
ные до ку мен ты фор ми руют
ся на ос но ва нии све де ний о 
не воз мож нос ти удер жать 
на лог и сум мах на ло га, ко
торые пе ре дают на ло го вые 
аген ты. Оп ла тить та кой на
лог необ хо ди мо не позд нее 
1 де каб ря го да, сле дую ще го 
за от чет ным. Но вые пра ви
ла при ме няют ся к до хо дам, 
по лу чен ным с 2016 го да.
–Естьликакиелибоно

вовведенияпосоциаль
номуналоговомувычету?

– С 2017 го да вс ту пил в 
си лу За кон о не за ви си мой 
оцен ке ква ли фи ка ции. Ч то
бы сти му ли ро вать учас тие 
в оцен ке, вве де ны на ло го
вые пос лаб ле ния. Так, ес
ли физ ли цо оп ла ти ло не за
ви си мую оцен ку своей ква

ли фи ка ции, оно мо жет по
лу чить со циаль ный вы чет 
по НДФЛ.

Раз мер вы че та равен сум
ме фак ти чес ких рас хо дов на 
про хож де ние не за ви си мой 
оцен ки ква ли фи ка ции. При 
этом ве ли чи на дан но го вы
че та ( за иск лю че нием рас хо
дов на обу че ние де тей на ло
гоп ла тель щи ка и рас хо дов 
на до ро гос тоя щее ле че ние) 
в со во куп нос ти не долж на 
пре вы шать 120 ты сяч руб
лей в год.

Воз мож ность че рез на
ло го во го аген та по лу чить 
вы чет в сум ме, уп ла чен
ной за про хож де ние не за
ви си мой оцен ки своей ква
ли фи ка ции, не пре дус мот
ре на. Соответствен но, его 
сле дует заяв лять в дек ла ра
ции 3НДФЛ. От ме чу, что по 
заяв ле нию сот руд ни ка ра бо
то да тель пре дос тав ляет со
циаль ные на ло го вые вы че
ты на ле че ние и обу че ние.
–Аестьликакиелибо

нововведенияпостандарт
номуналоговомувычету?

– Из ме не ний по это му ви
ду вы че та нет. Необ хо ди мо 
на пом нить, что вы че ты на 
ре бен ка пре дос тав ляют, по
ка до ход ра бот ни ка не пре
вы сит 350 ты сяч руб лей. С 
ме ся ца, ког да до ход сот руд
ни ка, ис чис лен ный на рас
таю щим ито гом с на ча ла 
го да и об ла гае мый НДФЛ 
по став ке 13%, ста нет боль
ше 350 ты сяч руб лей, ра бо
то да тель прек ра тит пре дос
тав лять стан дарт ный вы чет 

У на ло гоп ла тель щи ков поя ви лась воз
мож ность под пи сы вать элект рон ной 
под писью и нап рав лять в на ло го вый 

ор ган дек ла ра ции по на ло гу на до
хо ды физ лиц ( фор ма 3НФДЛ). Об 

ос нов ных из ме не ниях по на ло гу 
на до хо ды физ лиц, в том чис ле 
по на ло го вым вы че там, с 1 ян
ва ря 2017 го да расс ка зал в ин
тервью на чаль ник Меж ра йон
ной инс пек ции ФНС № 5 по ЧР 
В ла ди мир ИВА НОВ. 

на ре бен ка. Ра нее ( до 1 ян
ва ря 2016  го да) ли мит сос
тав лял 280 ты сяч руб лей.
–Скакогомесяцарабо

тодательвправепредос
тавитьвычет,еслиработ
никкупилквартирувян
варе2017года,авфев
рале2017годапредста
вилработодателюуве
домлениеизналоговой
инспекцииизаявлениео
полученииимуществен
ногоналоговоговычета
поНДФЛ?

– Ра бо то да тель вп раве 
пре дос та вить иму ществен
ный на ло го вый вы чет ра
бот ни ку с на ча ла ка лен
дар но го го да не за ви си мо 
от то го, в ка ком ме ся це на
ло гоп ла тель щик об ра тил
ся за его по лу че нием. При 
этом НДФЛ, удер жан ный 
с до хо дов, вып ла чен ных 
ра бот ни ку с на ча ла на ло
го во го пе рио да, приз нает
ся из лиш не удер жан ным и 
под ле жит возв ра ту на ло го
вым аген том в соответст
вии со статьей 231 НК РФ.
–Какпредставитьна

логовуюдекларациюче
резИнтернет?

– Да, у на ло гоп ла тель
щи ков поя ви лась воз мож
ность под пи сы вать элект
рон ной под писью и нап
рав лять в на ло го вый ор
ган дек ла ра ции по на ло гу 
на до хо ды фи зи чес ких лиц 
( фор ма 3НФДЛ) и иные 
до ку мен ты че рез «Лич
ный ка би нет на ло гоп ла
тель щи ка для фи зи чес
ких лиц».

Д ля это го необ хо ди мо 
по лу чить и ус та но вить сер
ти фи кат уси лен ной нек ва
ли фи ци ро ван ной под пи си. 

 БЕ СЕ ДО ВА ЛА 
ЕЛЕ НА Д МИТ РИЕ ВА

   ДЕНЬ ЗА ДНЕМ      

«Умный транспорт» 
С 6 марта Чебоксарское троллейбус
ное управление сократило количество 
троллейбусов, выходящих в рейс в 
ночное время.

Порезультатамобследованияпассажи-
ропотокавцеляхоптимизациидеятельно-
стипредприятиясокращениепозволитМУП
«ЧТУ»сэкономитьоколо14млнрублейвгод.

Так,вбудниеднис22.00до23.00коли-
чествотроллейбусовбудетсокращенона8
единиц(было69),после23.00–на29единиц
(было49).Ввыходныеднис22.00до23.00
количествотроллейбусовбудетсокраще-
нона6единиц(было66),после23.00–на
43единицы(было46).Работникипредпри-
ятийс2-3-мясменамибудутознакомлены
соскорректированнымрасписанием.

   ПУЛЬС РЕСПУБЛИКИ      

В пятерке лидеров
Чувашская Республика улучшила свои 
позиции, поднявшись на 2 строчки в 
экологическом рейтинге  за период зи
мы 20162017 годов, и заняла 4е место. 
Рейтинг сформирован Общероссийской 
общественной организацией «Зеленый 
патруль». 

Присоставлениирейтингаучитываются
состояниевоздуха,воды,сбросов,выбросов,
ответственностьвласти,активностьобще-
ственныхорганизацийидругиепоказатели.

Какотмечаютэксперты«Зеленогопатру-
ля»,однойизосновныхпроблем,влияющих
насостояниеэкологии,являетсяобращение
сотходами.Регионыимеютнебольшоеко-
личествообъектовобработкииразмеще-
ниякоммунальныхотходов,соответствую-
щихзаконодательству.

ДлярешенияданнойпроблемывЧувашии
созданаинновационнаякомплекснаясисте-
мапереработкииутилизацииотходов,бла-
годарячемуреспубликавходитвчисло«пи-
лотных»регионовРоссии,готовыхкперехо-
дунановуюсистемуобращениясотходами.

Этиидругиемероприятиянаходятсяна
личномконтролеПравительстваЧувашии.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО   

Матрасы для Крыма 
На Чебоксарской ватной фабрике (д. Чиганары) 
в прошлом году изготовили матрасы, подуш
ки и одеяла для детского лагеря «Артек» (Гур
зуф, Крым). Традиционно на фабрике шьют по
стельные принадлежности для ОАО «РЖД», но 
весной впервые поступил заказ на пошив из
делий для данного детского лагеря. 

КакрассказаламастерфабрикиАльбинаСмир-
нова,впроцессебылизадействованыоколо50
человек,весьпроцесспроизводстваведьразде-
ленпосекторам:закройка,шитье,набивкаватой.
«Матрасыдлядетскоголагерямыизготовилисис-
пользованиемватины,одеялаиподушкихолофай-
берные.Накаждомизделииестьнашафирменная
печать.Заказдля«Артека»началиизготавливатьв
марте,клетуужевсебылоготово.Изделияват-
нойфабрикиможноувидетьивпоездахнавсех
направлениях.Всенашисотрудницысгордостью
рассказывалидрузьям,чтомышьемматрасыдля
Крыма»,–добавилаАльбинаМинична.

    ДЕНЬ ЗА ДНЕМ      

C «Умки» – с первым местом 
С 23 по 26 февраля в Подмосковье проходил конкурсфестиваль 
«Умка2017», где собралось большое количество участников 
из разных регионов нашей страны, в том числе и Чувашии.

Главныйприз–поездкавКитайнаМеждународ-
ныйконкурс«ЗолотойДракон».Вразныхвоз-

растныхноминацияхнашуреспубликупред-
ставлялиМарияНефедоваизг.Чебоксарыи

АннаАндрееваизЧебоксарскогорайона.
Вконкурсепринималиучастиедети

изпроектов«Голос-дети»,«Синяяптица»,
«Новаяволна».Борьбаразвернуласьдо-
статочнонелегкая,идажеименитоежю-
ринесмоглоприйтикединомуреше-
нию.Толькопосле3-часовогообсужде-
нияпришликрешениюопроведении
песенногобатла.Внемпринялиучастие
двасолистаизСанкт-Петербурга,один–
изВоронежаинашаземлячкаАняАндре-
ева.Послеперепевкипобедиласолистка
изСанкт-Петербурга,анашейАнечкедо-
сталосьIместо.

А. Андреева и  
М. Нефедова
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    ПИСЬ МО В РЕ ДАК ЦИЮ      

Ян варь 1921 го да: мятежвЯнгильдино

    ВОПРОС-ОТВЕТ    

(Началовпрошлыхномерах)
Еще через час приехала одна 

подвода, но уже с двумя воо
руженными красноармейца
ми. Санька не видел, что тво
рится во дворе, и не слышал, 
как солдаты его разыскивают, 
поэтому выйти побоялся. Вы
дала его собака – она подбе
жала к сеновалу и сквозь се
но с лаем стала пробираться 
к нему. Тогда красноармейцы 
пригрозили отцу Саньки, что 
если сын добровольно не вы
йдет к ним, то они подожгут 
сеновал. Тут уже дед сам стал 
громко звать сына и просить 
выйти. Ему пришлось выйти,  
красноармейцы усадили его 
на подводу и повезли в Ян
гильдино. 

Там насмерть перепуган
ный Санька предстал перед 
членами Ревтрибунала как 
очевидец и участник событий. 

На тот момент Янгильдин
ский мятеж уже был пода
влен. Больной красноармеец 
прибыл к «своим» и расска
зал о начале мятежа, продо
тряд поспешил в Янгильди
но, отправив одного красно
армейца в Чебоксары за под
могой. По прибытии в Ян
гильдино продотряд поста
вил часовых на въезде и вы

езде из села, а затем, исполь
зуя преимущество в вооруже
нии, арестовал мятежников и 
освободил здание волиспол
кома. В числе арестованных 
был и Грибоедов. Для прове
дения следствия мятежников 
заперли неподалеку – в амба
рах мельницы. 

Тут подоспел и каратель
ный отряд из Чебоксар чис
ленностью примерно 40 че
ловек. Всех задержанных до
прашивал военнополевой суд 
Ревтрибунала из числа при
бывшего карательного отря
да. Предварительно члены 
Ревтрибунала опросили непо
средственных участников со
бытий – членов продотряда. 

Все это рассказал моему 
отцу начальник продотряда, 
посетовав: «Чего ты, Санька, 
решил скрыться? Бегство не 
помогло бы, мятежники раз
ыскали бы тебя и убили».

В конторе волисполкома 
стояли шум и суета. Поэтому 
было принято решение про

водить допросы мятежников 
не здесь, а в доме мельника.

Следствие над мятежником   
Разместившись в доме мель

ника, приступили к допросу. 
Первым вызвали моего от

ца, чтобы определить, заме
шан он в мятеже или нет. Отец 

рассказал, как утром в Янгиль
дино прибыли мятежники на 
4х подводах и что произошло 
дальше. Пригласили больного 
красноармейца, и он подтвер
дил правдивость слов моего 
отца, что полностью сняло с 
него подозрения в причастно
сти к мятежу. Как говорится: 
не было бы счастья, да несча
стье помогло. Показания слу
чайно оставшегося в конторе 
больного продотрядовца спас
ли моему отцу жизнь! 

Поскольку писаря трибу
нала на тот момент не было, 
моего отца посадили за стол 
и велели оформлять протоко
лы допросов. Следующим на 
допрос вызвали Грибоедова. 

Он сообщил, что рано утром 
к его дому подъехал конюх 
на волисполкомовских санях 
с четырьмя неизвестными 
ему людьми в военной фор
ме. Старший из них показал 
Грибоедову листовку, в кото
рой было воззвание присоеди
ниться к мятежу за восстанов
ление в волости старого режи
ма. Все четверо под угрозой 
оружия потребовали, чтобы 
он собрал народ для присо 
единения к повстанцам в дру
гих волостях. Он вынужден 
был собрать группу из чис
ла жителей д. ТимерСирма, 
где сам  проживал. Листовку 
он сохранил и предъявил ее 
военнополевому суду. 

На вопрос членов суда, не 
сам ли он напечатал эти ли
стовки, Грибоедов ответил, 
что он малограмотный, на
писать воззвание не смог бы, 
к тому же не умеет печатать 
на машинке. Мой отец попро
сил у следователя листок и 
сразу определил, что бумага 
не конторская, и шрифт так
же не соответствует их печат
ной машинке. Проверка кон
торской пишущей машинки 
подтвердила это. 
(Окончаниевследующемномере).

 А НА ТО ЛИЙ ЛЕ ПИН, ЧИ ГА НАРЫ

Показания больного продотрядовца 
спасли моему отцу жизнь!

В помощь семьям
Как можно решить жилищные 
вопросы с помощью материн
ского капитала? И как он исполь

зуется на образование детей?
 � С. ПОРФИРЬЕВА, Лапсары

Роза КОНДРАТЬЕВА,
управляющаяОтделением
ПенсионногофондаРФпо
ЧувашскойРеспублике:

–Семьисдетьмиисполь-
зуютсредстваматерин-
скогокапиталанапокупку
жилья,уплатуипотечных
кредитов,первоначаль-

ныйвзносприприобретенииквартир,
строительствоиреконструкциюжилья.
За10летнаэтицелигосударствомока-
занапомощьсемьямнашейреспубли-
кинасумму17млрд700млнрублей.

Маткапиталможноиспользоватьна
обучениестаршихдетейввузах,тех-
никумахиколледжах,атакженаопла-
тусодержаниямалышейвдетскихса-
дах.Завсегодыдействияпрограммы
семьисдетьмивЧувашииполучили
поддержкунасумму85,5млнрублей.

?
4 марта в Центре спор
та и здоровья «Улăп» со
стоялся Первый Слет 
молодежи Чебоксарско
го района, организован
ный Молодежным пра
вительством муниципа
литета в целях пропа
ганды здорового обра
за жизни, популяриза
ции различных видов и 
направлений жизнедея
тельности молодежи. 

На открытии ме
р о п р и я т и я  с 
при  ветствием 
выступили замес
титель Пред се

дателя Государственного 
Совета ЧР  председатель 
Комитета  по бюджету, 
финансам и налогам Альбина 
Егорова, первый заместитель 
главы администрации Че
боксарского района Зоя Мас
лова, начальник управления 
образования Борис Романов 
и пред седатель Молодежного 
правительства Владимир 
Корольков. 

В Слете приняли участие 
16 команд советов молоде
жи сельских поселений и Че
боксарской районной боль
ницы. Всего собралось по
рядка 230 представителей. 

«Мероприятие планируем 
проводить ежегодно. Оно не
обходимо для объединения 
молодежи Чебоксарского 
района для участия в меро
приятиях не только регио
нального масштаба, а так же 
на межрегиональном и фе
деральном уровнях. Благо

даря активному сотрудниче
ству молодежи с представи
телями органов власти, об
мену информации мы вместе 
должны преодолеть все пре
пятствия и проблемы, каса
ющиеся нынешней молоде
жи», – подчеркнул главный 
специалистэксперт управ
ления образования админи
страции Чебоксарского рай
она Максим Анисимов. Он 
отметил, что очень надеет
ся на активное участие пред
ставителей молодежи наше
го района в Молодежном фо
руме ПФО «iВолга2017» и 
XIX Всемирном фестивале 
молодежи и студентов.

Количество представителей 
совета молодежи Вурман
Сюктерского сельского по
селения составляет около 
30 человек от 14 до 35 лет. 
«Сюда входят школьники, 
выпускники нашей школы, 
в общем желающих приоб

щиться много, что радует, 
– рассказывает Леонид За
харов, председатель совета 
молодежи поселения. – Ак
тивных, творческих и спор
тивных молодых людей мы 
с удовольствием принима
ем в нашу команду». Лео
нид Захаров трудится в шко
ле заместителем директора 
по воспитательной работе, а 
также учителем музыки, по
этому он как никто другой 
заинтересован в том, чтобы 
молодежь в свободное вре
мя была занята полезным 
делом, спортом, а не скита
лась по улицам в поисках 
приключений. 

В совете молодежи Чирш
касинского сельского поселе
ния состоит около 40 чело
век. «Одна половина зани
мается спортом, в основном 
играем в волейбол, иногда 
в футбол. Другие – в сель
ском клубе творчеством за

нимаются: поют, танцуют, 
– рассказывает член моло
дежного совета, учитель физ
культуры Сергей Гаврилов. 
По его мнению, мероприя
тия, подобные Слету моло
дежи, нужны обязательно, 
они сплачивают подрост
ков, помогают встать им на 
верный путь и сделать в бу
дущем правильный выбор 
профессии.  

Участники соревнований 
состязались в минифутболе 
(молодые люди), волейболе 
(девушки), лыжной эстафе
те и эстрадном выступлении 
«Клевый номер». 

По результатам игр пере
ходящий Кубок Первого Сле
та молодежи Чебоксарского 
района завоевала команда Со
вета молодежи Кугесьского 
сельского поселения, на вто
ром месте – чиршкасинцы. 

 ЕЛЕНА ДМИТРИЕВА

    ПРОИЗОШЛО В РАЙОНЕ      

Молодежь–нашебудущее 

    ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ      

Пройти не можем
В редакцию обратилась женщина, ко
торая проживает в районе Сельхозтех
ники п. Кугеси. Каждый будний день 
она и многие другие жители поселка 
спешат на остановку общественного 
транспорта «Сельхозтехника», чтобы 
поехать на работу в столицу. 

Пословамжителей,длядостижения
местаназначенияимприходитсяпрео-
долеватьнекоторыетрудности,аименно
ввесеннююпогодуневозможнопрой-
тисзадистроящегосязаведенияотдыха
(«Каролина»).Падающийскрышизда-
нияснегзавалилпроходдляпешеходов.
Даиоставшийсяугрожающенависает,
тогоиглядинакроетснежнойлавиной.
Возможно,руководствозаведенияна-
деетсянаскороетаяниеснега,нопока
людямдовольноопаснотампроходить.

    О ЧЕМ ГОВОРЯТ      

Стала доступнее
С 1 января 2017 года бесплатную юри
дическую помощь (БЮП) кроме органов 
исполнительной власти, адвокатов, но
тариусов стали оказывать Центр предо
ставления мер социальной поддержки 
и отделы соцзащиты населения.

Сучетомвнесенныхизмененийвза-
конс1мартазаполучениемБЮПвви-
деправовыхконсультаций,составления
запросов,ходатайствидругихдокумен-
тов,представленияинтересовграждан
вгосударственныхимуниципальныхор-
ганах,организацияхгражданин,имею-
щийправонаполучениетакойпомощи,
можетобратитьсякакотделсоцзащиты
населения,такикадвокату.

МыобратилиськглавеКугесьскогосель-
скогопоселенияВладимируВершинину.
«Мыежегоднонапоминаемимобочистке
примыкающейкзданиюдорожки.Впро-
шломгодуонисвоевременноэтосдела-
ли.Надняхяпобывалтам,руководство
обещалодорогупривестивпорядок»,
–отметилВладимирВениаминович.

У кшаушцев – 
«бронза»
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Микрокредиторам запре
тят выдавать большое ко
личество «займов до зар
платы» в одни руки, подса
живая клиентов на кредит
ную иглу. Этопозволитсокра-
титьколичество«заемщиков-
рецидивистов»вРФ.

Генпрокуратура запустит 
сайт, куда граждане смогут 
отправить заявление, кото-
роепокаким-либопричи-
намотказалисьпринимать
правоохранительныеорга-
ны. «Отфутболить»потер-
певшегоуженеполучится.

В этом году планируется 
открытие еще семи испра
вительных центров, кудабу-
дутнаправлятьсяосужденные
кпринудительнымработам. 
Информациюподтвердилив
Федеральнойслужбеиспол-
нениянаказаний.

Регистр пациентов, нуждаю
щихся в наркотических аналь
гетиках, появится в России к 
1 января 2018 года. Обэтом
сообщаетЗаместительПредсе-
дателяПравительстваРФОль-
гаГолодец.Отмечается,чтов
РФрастетфактическоепотре-
блениетакихлекарств.

Минстрой предложил соз
дать реестр ритуальных 
агентств. Попастьвнегосмо-
гутлишьте,ктобудетсоответ-
ствоватьрядутребований.По
словамэкспертов,появления
такогозаконаждалидавно.

Ученые смоделировали по
следствия падения на круп
ные города мира астероида 
диаметром 200 метров. Это
небесноетело,порасчетам,
врезаетсявЗемлюнаскоро-
сти20километроввсекунду.

Ученые НАСА обнаружили 
семь экзопланет размером 
с Землю, три из которых мо
гут быть обитаемы. «Этоинте-
ресныйрезультат,нонагром-
куюсенсациюнетянет»,–за-
явилакадемикБорисШустов.

Жителей домов, попавших 
под программу сноса,пуга-
ютнеобходимостьюбыстро
погаситьипотечныйкредит.
Банкиимеютнаэтоправо,
однакосменапредметаза-
логавыгоднаимсамим,уве-
ряютэксперты

Новости с пригородным акцентом 

  ГОРОСКОП
НАНЕДЕЛЮ 

 В ЭТОТ ДЕНЬ  
11 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ НАРКО-
КОНТРОЛЯ РОССИИ.Загодысвоейработыведом-
ствонесколькоразпереименовывалось,ноегодея-
тельностьнаправленанареализациюмерпооргани-
зацииборьбыснезаконнымоборотомнаркотиков.

12 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГЕОДЕЗИИ И КАР-
ТОГРАФИИ В РОССИИ. Егоотмечаюткаждоевторое
воскресеньемарта.Первыйпечатныйварианткар-
тыРуси—картаМосковскихземель,датируется26
января1525года.

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ,проведениекоторогорешениемООН
приуроченокгодовщиневыступленияпрезидента
СШАДжонаФ.КеннедивКонгрессев1962году.

РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

СО 2 ПО 8 МАРТА
В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ

7

8

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

мальчиков 4
девочек  3

среднийвозраcт81

среднийвозраcт           61
мужчин    5

женщин 3

По данным районного отдела ЗАГС

   КОРОТКО   

ОВ НЫ,наконецвына-
копитесумму,необхо-

димуюдляотдыха,око-
тороммечтали.Немедля
оформляйтепутевкииго-

товьтеськотпуску.
ТЕЛЬ ЦЫ,незабудьтепо-
полнитьзапасыеды:ожи-

даютсявизитыгостей.При-
детсяработатьсудвоенной

силой,чтобыприготовитьцарс-
кое застолье.

У Б ЛИЗ НЕ ЦОВвеликаве-
роятностьсовершить
ошибки.Будьтеготовы
вовремяисправитьих.

Сблизкимилюдьмимогутвспы-
хиватьссоры.
РА КИ, нетратьтевремяна
то,чтобыкого-товчем-то
убедить.Правотудока-

зывайтеделом.Изобрета-
тельностьможетсослужитьнеп-
лохуюслужбу.

Жизнь ЛЬ ВА течет
слишкомразмерен-
но,вамнужнавстряс-

ка.Накопившиесяэмо-
циимогутпроявитьсяне

лучшимобразом. 
Чтобыотстоятьзваниефи-
нансовонезависимогоче-

ловека,ДЕ ВАМпридется
любыепроблемырешать
безпостороннейпомо-

щи.Неищителегкихпутей!.
 ВЕ САМследуетслегка
умерить амбиции – и
карьерные,ифинансо-
вые.Спокойновыпол-
няйтетекущуюработу,и

постепенноприблизитеськцели.
 С КОР ПИО НЫ,ковсемупроис-
ходящемуотноситесьболее

спокойно.Есличто-
тоуваснеполучает-
ся,отложитерешение

вопросананекотороевремя.
СТ РЕЛЬ ЦЫ,задумайтесь,
вочтовложитьсвобод-
ные средства. Самый
простойспособ–найти
выгодноепредложение

иположитьденьгиподпроцен-
тывбанк.

КО ЗЕ РО ГИ,кто-тоизкол-
легпопытаетсяперело-
житьнавасответствен-
ностьзасвоиошибки.
Важнонепасоватьпе-

редобидчикомипрояснитьси-
туацию.

ВО ДО ЛЕИ, нарабочеммес-
теувасможетзавязаться
служебныйроман.Пос-
тарайтесьоставитьэто
втайнеотколлег,иначе

сплетенвамнеизбежать.

РЫБАМневсегдаудается
избежатьконфликтов,нов
большинствеслучаевони
неимеютнеприятных

последствий.

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ7

ВМАСШТАБАХ 
СТРАНЫ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

 В 2017 году в ГИА будут 
сдавать более

тысячи11,4
Национальное телевидение Чувашии 
расширяет свои границы. Благодаря 
решению Главы республики Михаи
ла Игнатьева стал возможным выход 
телеканала на спутниковое вещание. 

Официальнаядатаначалатрансляции
НациональноготелевиденияЧувашиив
спутнике–8марта,нотестоваятрансля-
цияэфираначаласьзадолго.ТеперьНа-
циональноетелевидениеЧувашиидо-
ступножителямнетольконашейреспу-
блики,ноиевропейскойчастистраны.В
этузонувещаниявходяткрупныереги-
оны–отХанты-МансийскадоКалинин-
града.Количествоабонентовпревышает
8млнчеловек.

Мас  ра Причебоксарья

МАРТ  
13-19

     ПОСТНЫЕ РЕЦЕПТЫ          ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ   
 Быстро избавиться от запа-

ха чеснока на руках, можно если 
потереть их ложкой из нержа-
веющей стали под струей хо-
лодной воды.
 Пятна плесени, сырости, ржав-

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

оклеивать солнечное помещение 
- под действием солнечных лучей 
такие обои выделяют вредные 
для здоровья вещества.
 Алюминиевые кастрюли забле-

стят вновь, если их прокипя-
тить вместе с картофельны-
ми очистками, яблочной кожу-
рой, кожурой ревеня или раство-
ром уксуса.
 Чтобы очистить швы между 

плитками, возьмите щетку и 
хлорсодержащее средство для 
чистки унитаза, Через 10 ми-
нут плитка будет блестеть. 

 учащихся 9 классов и 

5,2 тысячи 
учащихся 11 классов.

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.

1

     ДЕЛА МЕСТНЫЕ      

    ВОПРОС ЮРИСТУ   

Андрей  
КОМАРОВ,
автоюрист:
– Согласно

приказуМинз-
дравсоцразви-
тияРФ,меди-
цинскаясправ-
кавыдаетсяна

двагодаинагод.Дляводи-
телейкатегорииA,B,С,Dи
Есрокдействиясправкисо-
ставляетдвагода.Дляводите-
лей,занимающихсяпрофесси-
ональнымиперевозками,для
лиц,которымнеисполнился

21годилиц,которыеимеют
определенныезаболевания,
–одингодсоответственно.

Еслисправкабылаоформ-
ленанадевичьюфамилию,
тосложностейприсдачеэк-
заменавГИБДДнедолжно
быть,простонужноприло-
житькмедицинскойсправке
документосменефамилии.

Еслиувасвозникливопросыкав
тоюристу,выможетеихприсы
латьнаэлектронныйадрес:tavan
en21@yandex.ruивближайшихно
мерахвыполучитенанихответ.

Срок справки
Получила водительскую 

справку в мае 2016 года, 
но обучение в автошко

ле пришлось отсрочить на 
год. В марте этого года плани
рую всетаки начать обучение. 
Действительна ли справка по 
срокам, если они на документе 
не указаны? И будут ли сложно
сти при сдаче экзамена в ГАИ, 
если справка была оформлена 
на девичью фамилию?

 � С. МИЛИНА, п. Кугеси

?

Сказка ожила

В старшем возрасте дети любят очень ма
стерить, лепить, вырезать, красить…

Воспитательгруппы«Кораблик»Новотрень-
касинскогодетскогосада«Родничок»Светлана
Туптовапредложиладетямпоработатьвитраж-
нымикрасками.Детиоченьзаинтересовались
новымвидомкрасок.Всвободноевремяонис
удовольствиемначалиразукрашиватьстенув
умывальной,накоторойразместилиэкзотиче-
скихрыбиморскихобитателей.Вуголкеприро-
дынанеобычномдереверасположилисьптич-
ки,аподдеревом–лесныежители.Наокнах
вгруппеожилиперсонажилюбимыхсказок.  

Каша с грибами и луком
Гречка–каша,котораяблаготворновлияетна
развитиеумственныхспособностей,считаетна
чальникотделаинформацииикомпьютериза
цииадминистрациирайонаАлексейПетров.В

старинубезгречневойкашинеобходился
ниодинобед.

Сегодня,когдамногиепостятся,приго-
товитьгречкусгрибами–самоевремя.
Готовитьеенетакужитрудно.

Понадобится: 300 гр грибов, 1 ст. 
гречневой крупы, 150 гр лука (это 23 
большие луковицы), 1 зубчик чесно

ка, соль, перец, растительное масло.
Нарезаемлукполукольцами.Чеснокмелкорубится.Ихоб-

жариваютнарастительноммасле.Вэтовремяследуетподго-
товитьгрибы:ихрежуткубиками.Всковороду,вкоторойуже
подготовилисьистализолотистымилукичеснок,нужнодо-
бавитьгрибы.Минутсемь,хорошопомешивая,про-
жаритьвсюполученнуюсмесь.Теперьдоба-
витьгречку,котораяпредварительнопе-
ребраннаяипомытая.Влить2стака-
нагорячейводы,незабытьпо-
солитьипоперчить.Всеплотно
накрытькрышкойиоставитьна
медленномогне,чтобынепри-
горело,минутна20.

Не шути с огнем
Детиподготовительнойгруппы«Антош-

ка»Атлашевскогодетскогосада«Золушка»
слегкостьюпринялирешениеучаство-
ватьвмуниципальномэтапеВсероссий-
скогоконкурсадетско-юношескоготвор-
чествапопожарнойбезопасности«Нео-
палимаякупина».

Интересныеработыполучилисьуребят:
рисунки,выполненныеакварельнымиигуа-
шевымикрасками,аппликацииизшерстя-
ныхниток,ткани,бумагивтехникеквил-
линг.Работыотправленынаконкурс.
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* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм     лепрограмма

Понедельник
13 марта

Вторник
14 марта

Среда
15 марта

Четверг
16 марта

Пятница
17 марта

Суббота
18 марта

Воcкресенье
19  марта

1КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 1.00, 

3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.45 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 #МУРКА 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Наина Ельцина. Объясне-

ние любви 12+
1.15 *ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕ-

ЛЫ ЗЛА 18+

РОССИЯ1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

Местное время
11.55 #КАМЕНСКАЯ 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут Ток-шоу 12+
21.00 #КРУГОВОРОТ 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
2.00 #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 Из нашего фонда. Поет Ме-
фодий Денисов

9.30-9.55 Мастера искусств. 
Учитель танцев А. Вагапов

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

НТРКЧУВАШИИ
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 КВН. За кадром 12+
9.00 Яш чух, çамрăк чух! 12+
9.30 Литература тĕпелĕ 12+
10.00 Тĕлĕннипе попугайсем те 

çăвар караççĕ. Камит 16+
12.00 $ Наука2.0 16+
13.00, 19.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30 На Олимпе 12+
14.00, 16.00, 23.30 Республи-

ка. Информационная про-
грамма 12+

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

ном Войцеховским 12+
15.00, 23.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
15.10 Космос. Новые откры-

тия 16+
16.30 Лучший папа. Конкурс 12+
18.00 Ылтăн çÿпçерен 12+
18.30 Республика в деталях 12+
19.30 Каçхи тĕл пулу 12+
20.00 Республика. Информаци-

онная программа
20.15, 23.45 По существу 12+
20.30 Акилбупсер 6+
20.45 Сделано в Чувашии 12+
21.00 Юратсан юрлас килет. 

Чăваш патшалăх академи 
драма театрĕ 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 ЧП
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показыва-

ем 16+
19.40 #ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ 16+
21.40 #ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 #ДЕМОНЫ 16+

1КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.20 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #МУРКА 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Из племени гончих псов 

12+
1.35 *ТРИ ДЮЙМА

РОССИЯ1
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 Ток-шоу 12+
21.00 #КРУГОВОРОТ 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
2.00 #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 Утренний гость. Пре-
мьера

9.40-9.55 Военное детство
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

НТРКЧУВАШИИ
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 Юратсан юрлас килет. 

Чăваш патшалăх акаде-
ми драма театрĕ 12+

12.00 $ Наука2.0 16+
13.00, 14.00, 20.00 Республи-

ка. Информационная 
программа

13.10, 16.10 Мультимир 6+
13.30 НаоБУМ 12+
14.10 Спорт для всех 12+
14.30 $ ЕХперименты с Анто-

ном Войцеховским 12+
15.10 Разрушители мифов. 

Медицинские опыты 
древних 16+

16.30 Икĕ Типшĕм Уяв 
концерчĕ 12+

19.00 Республика. Хыпарсен 
кăларăмĕ

19.15, 23.15 Тĕплĕ калаçу 12+
19.30 Литература тĕпелĕ 12+
20.30 Отличные студенты 16+
21.00 Мыскарасăр туй пул-

масть. Камит 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 ЧП
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показыва-

ем 16+
19.40 #ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ 16+
21.40 #ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 #ДЕМОНЫ 16+
2.45 Квартирный вопрос

1КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #МУРКА 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Николай II. Последняя во-

ля императора 16+
1.35 *ПОРОЧНЫЙ КРУГ 

16+

РОССИЯ1
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 Ток-шоу 12+
21.00 #КРУГОВОРОТ 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
2.00 #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 Поет Валентина Смир-
нова

9.25-9.55 Секреты здоровья и 
красоты

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

НТРКЧУВАШИИ
6.00 $ ФЕДЕРАЦИЯ 16+
6.30, 15.00, 23.00 Республика. 

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

спублика. Информацион-
ная программа 12+

8.30 Отличные студенты 16+
9.00, 18.30 Республика в дета-

лях 12+
9.30, 12.30 Я люблю Чува-

шию 6+
10.00 Мыскарасăр туй пул-

масть.Камит 12+
12.00 $ Наука2.0 16+
13.00, 19.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.10, 16.10 Мультимир 6+
13.30 Уçа калаçу 12+
14.10 Учим чувашский 0+
14.30 $ ЕХперименты с Анто-

ном Войцеховским 12+
15.10 Хроники будущего. Зем-

ля 2024. Планета кло-
нов 16+

16.30 Мы выбираем здоровый 
образ жизни. Республи-
канский конкурс 12+

18.00 Правительственная 
связь 12+

19.30 Кил ăшши 12+
20.00 Республика. Информа-

ционная программа
20.15, 23.45 По существу 12+
20.30 Комфортный город 12+
21.00 *ВЕТКИ 16+

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 ЧП
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показыва-

ем 16+
19.40 #ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ 16+
21.40 #ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 #ДЕМОНЫ 16+

1КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.20 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #МУРКА 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+
1.25 *ОНА ЕГО ОБОЖА-

ЕТ 16+

РОССИЯ1
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 Ток-шоу 12+
21.00 #КРУГОВОРОТ 12+
23.30 Поединок 12+
1.30 #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 Сельская жизнь. Пре-
мьера

9.20-9.55 Мир искусства. Чу-
вашский государствен-
ный ансамбль песни и 
танца в Швецарии

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

НТРКЧУВАШИИ
6.00 $ ФЕДЕРАЦИЯ 16+
6.30, 15.00, 23.00 Республика. 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
7.00 Будильники
8.00, 16.00, 23.30 Республика. 

Информационная про-
грамма 12+

8.15 По существу 12+
8.30 Комфортный город 12+
9.00 Республика в деталях 12+
9.30, 18.30 Я люблю Чува-

шию 6+
10.00 *ВЕТКИ 16+
12.00 $ Наука2.0 16+
12.30 Отличные студенты 16+
13.00, 14.00, 20.00 Республи-

ка. Информационная 
программа

13.10, 16.10 Мультимир 6+
13.30 Бухты барахты 6+
14.10 Летопись столицы 12+
14.30 $ ЕХперименты с Анто-

ном Войцеховским 12+
15.10 Сенсация или провока-

ция. По следам богов 16+
16.30 Мы выбираем здоровый 

образ жизни. Республи-
канский конкурс 12+

19.00 Республика. Хыпарсен 
кăларăмĕ

19.15, 23.15 Тĕплĕ калаçу 12+
19.30 Ылтăн çÿпçерен 12+
20.30 Время вкуса 12+
21.00 Рия. Илемлĕ фильм 16+

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 ЧП
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показыва-

ем 16+
19.40 #ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ 16+
21.40 #ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 #ДЕМОНЫ 16+
2.45 Судебный детектив 16+

1КАНАЛ
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 пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 #ГОЛОС. ДЕТИ
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.00 Городские пижоны Студия зву-

козаписи 16+
1.55 *ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ 16+
3.55 *ВЕРНЫЕ ХОДЫ 16+

РОССИЯ1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

Местное время
11.55 #КАМЕНСКАЯ 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут. Ток-шоу 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 *НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-

ЕШЬ 12+
1.40 *ЖЕНИХ 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-Чувашия. 

Утро
8.07-8.10, 8.35-8.41 Вести-Чувашия. 

Утро
9.00 Чебоксарские адреса
9.30-9.55 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

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

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

формационная програм-
ма 12+

8.30 Время вкуса 12+
9.00 Я люблю Чувашию 6+
9.30 Один день с профессиона-

лом 12+
10.00 Рия Илемлĕ фильм 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. Информа-

ционная программа
14.10 След в истории 12+
14.30 $ За гранью 12+
15.10 Загадки нашей Земли. Смер-

тельное притяжение 16+
16.30 Юратса пурăнсан. Мария 

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

тишкерĕвĕ 12+
20.15, 23.45 По существу 12+
20.30 Хурлăхлă хурама сасси Ике 

пайлă драма 16+

НТВ
5.10, 6.05 #АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

РА 16+
10.20 #ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП
14.00, 1.30 Место встречи 16+
16.30 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 Расследование ЧП 16+
19.40 #ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
23.30 $ Сталинские соколы. Рас-

стрелянное небо 12+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.05 Авиаторы 12+
3.30 #ЧАС ВОЛКОВА 16+

1КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 Смешарики. Спорт
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Роза Сябитова. Сваха на 

выданье 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 *НОВАЯ ЖЕНА 12+
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.10 #МИНУТА СЛАВЫ
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.35 *КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ 16+
2.05 *ДЕЛО СК1 16+
4.20 Модный приговор

РОССИЯ1
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 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт 16+

14.20 *ВОПРЕКИ ВСЕМУ 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 *НАПРАСНЫЕ НА-

ДЕЖДЫ 12+
0.50 *ТАРИФ СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ 12+
2.50 #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

НТРКЧУВАШИИ
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 Хурлăхлă хурама сасси. 

Ике пайлă драма 16+
12.00 $ Личная фотохроника 

Анатолия Лебедя 12+
13.00 $ Наука 2.0 16+
14.00 Творческий вечер Вален-

тины Двойновой 12+
17.00 Отличные студенты 16+
17.30 Концерт ансамбля Се-

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

Документлă фильм 12+
21.30 Таврăнатăп, кĕт мана. Ка-

мит 16+
23.30 О, кăна кĕрсе курмал-

ла! 16+

НТВ
5.05 Их нравы
5.35 #АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Устами младенца
9.00 Готовим с Алексеем Зи-

миным
9.25 Умный дом
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилора-

ма 16+
0.20 *ОТЦЫ 16+
2.00 #ВРЕМЯ СИНДБАДА 16+

1КАНАЛ
5.30, 6.10 Наедине со все-

ми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 *ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ

8.15 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
13.45 Теория заговора 16+
14.45 Церемония вручения 

народной премии Зо-
лотой граммофон 16+

17.45 *ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Цари океанов 12+
0.40 *ПОЛИЦИЯ МАЙ-

АМИ: ОТДЕЛ НРА-
ВОВ 16+

3.10 Модный приговор
4.10 Контрольная закупка

РОССИЯ1
5.00 #ЧОКНУТАЯ 12+
7.00 МУЛЬТ утро. Маша и 

Медведь
7.30 Сам себе режиссёр
8.20 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-

ется
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 *РОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ 12+
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

23.50 Т/ф Крым. Путь на Ро-
дину 12+

2.20 #ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ 12+

3.20 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна

ЧТВ
10.20-11.00 Вести-Чувашия. 

События недели

НТРКЧУВАШИИ
6.00 Морис Яклашкин при-

глашает.. 12+
9.00 Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
10.00 Преступление и нака-

зание. Спектакль 16+
13.30 $ Наука 2.0 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Асамат ушкăн 

концерчĕ 12+
17.00 Комфортный город 

12+
18.30 КВН. За кадр.м 12+
19.00 Стеклянный дом 12+
19.30 Я люблю Чувашию 

12+
20.00 Эх, юррăм, янăра! 12+
20.30 Синяя-синяя речка 

Спектакль 12+
23.00 Битва двух столиц. ХК 

Сокол - ХК Ирбис Теле-
версия 16+

НТВ
5.15 #АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ 16+
7.00 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея Счастливое 

утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая 16 п. +
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор 

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

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 *ДОЛЖОК 16+
22.35 *ПО СЛЕДУ ЗВЕ-

РЯ 18+
2.00 #ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА 18+
3.35 #ЧАС ВОЛКОВА 18+
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 Эстафетăна Мăнал 
 шкулĕ йышăнать

Шкул 

Чурачăк шкулĕ хатĕрленĕ страница

корреспонденче
АкциÇитĕнÿ

Кружок

Эпир,кĕҫĕнкласравĕренекен-
сем,сырăшсемтусакилтĕмĕр.
Ĕҫурокĕнчепĕтĕмкласпапĕр-
ле«Хĕлкаҫаканкайăксем»пул-
тарулăхпроекчӗăсталарăмăр.
Унсăрпуҫнекашниачахĕлкаҫа-
канпĕркайăкҫинчентĕпчевĕҫĕ

хатĕрлерĕ.Вĕсенеэпирпĕраль-
бомапухрăмăр.

Кунсăрпуçнеэпир«Анненепу-
лăшатпăр»ятлăпроекттахатĕр-
лерĕмĕр.Куĕҫреперремĕшпе
виҫҫĕмĕшкласравĕренекенсем
амăшӗсенемĕнлепулăшнипирки

сăнӳкерчĕксемтусакилчӗҫтата
ҫырсапачĕҫ.

Проектсемтумаэпирпитĕки-
лĕштеретпĕр.Ҫакĕҫсемпиреку
евăлпулăматĕпчеме,пĕтĕмлет-
ме,Тăванçĕршыва,атте-аннене,
ҫутҫанталăкапулăшма,юратма,
перекетлеме,хӳтĕлемевĕрентсе
пыраҫҫĕ.Унсăрпуҫнепĕр-пĕрин-
петуслăпурăнмахăнăхтараҫҫĕ.
ҪакĕҫрепиреИнгаВладимиров-
навĕрентекенпулăшсапырать.

КОНС ТАН ТИН МАР КИ ТА НОВ,  
3- МĔШ КЛАСС

У сăл лă проект сем 
Ш кул та эпир ву ла маҫыр ма кă на мар, тĕр лĕ проект ту ма та 
вĕ ре нет пĕр. Ра йон та ян ва рĕн 15 мĕ шĕн чен пуҫ ла са мар тăн 
15 мĕ шĕч чен «Хĕл каҫа кан ка йăк се не пу лă шар!» ак ци ир тет. Ун
та пи рĕн шкул та хут шăн чĕ. 

Ма те ма тикӑ па туслӑ 
Пирӗнкласра5ача.Эпир

туслӑпурӑнатпӑр.Пирӗн
классертÿҫи,ТатьянаВален-
тиновнаБелова,математика
предметневӗрентет.Эпирку
предметаюрататпӑр.Кирилл
Яргунинпаиксӗмӗронлайн-
олимпиадӑнахутшӑнтӑмӑр.
Унăнпӗтӗмлетӗвӗсемтӑрах
манаҫентерӳҫӗдипломне,
Кирилавара грамотаяр-
сапачӗҫ.Эпирпитӗхӗпӗр-
терӗмӗр.Малашнететӗрлӗ
конкурса,олимпиадӑсене
хутшӑнсамалтивырӑнсене
йышӑнаскӑмӑлҫуралчӗ.

РО МАН ШАМ БИН, 5-МӖШ КЛАСС

Шкул1889ҫултауҫăлнă.Халь-
хивăхăтракунта68ачашутла-
нать:48-шӗ–шкултавĕренет,
20-шӗ–ачасачĕнушкăнĕнче.
Тĕрлĕвăхăтракунта200-300
ачатавĕреннĕ.Чурачăкшкулне
ултăялачисемçÿреҫҫĕ:Курак

Чурачăк,ÇĕньялЧурачăк,Ки-
вьялЧурачăк,ВиçпÿртЧура-
чăк,Чармак,Матикасси.Мам-
каялĕнченкилекенсемтепур.

ÇирĕмпĕрҫулшкулаАнто-
нинаКирилловнаПавловаерт-
сепырать.Вăлтăрăшнипену-

майулшăнупулчĕ:шкулҫуртне
юсасаҫĕнетрĕҫ,чипысăкклас-
расценамайлаштарсалартрĕç,
унтатĕрлĕмероприятииртет.
АнтонинаКирилловнатăрăш-
нипеачасачĕнпĕрушкăнĕĕҫ-
лет.Кĕскенкаласанклассенче
вĕренмеллипĕтĕммайсемпур.

Шкултауроксемхыҫҫăнтĕр-
лĕкружокĕҫлет.Ачасеммузы-
каенĕпейĕркеленинепитĕкă-
мăллаççĕ.СергейМихайлович
Емелькинертсепынипекупăс,

гитаракаламавĕренеҫҫĕ.Кун-
сăрпуҫневĕсемтĕрĕкружокĕн-
чечăваштĕррипепаллашаҫҫĕ,
ташăкружокĕнчетĕрлĕташă
вĕренеҫҫĕ.Спорткружокнете
хаваспахҫÿреҫҫĕ.Çутҫанталă-
каюратакансемвара«Юный
натуралист»кружокасуйлаҫҫĕ.

Шкулпысăкмарпулинтема-
лаллахталпăнать,хальхипур-
нăҫпапĕртанпырать.

  ДАРЬЯ ШАМ БИ НА, 9- МĔШ КЛАСС

Чă ваш тĕ ррил лĕ  
сап пун 
Эпӗ иккӗмӗш клас ра вӗ ре нетӗп. Пушӑ вӑ хăт ра ма на алӑ ӗҫӗ 
ту ма килӗ шет. Ыт ла рах   тӗр ле ме юра татӑп.

УроксемхыҫҫӑнкружокрапиреЛюдмилаКирилловнатӗрлӗ
ҫӗвӗкӑтартать.Унтаыттиачатахаваспахҫӳрет.Пуҫламӑшклас-
сенчевӗренекенКонстантинМаркитанов,АлёнаГригорьева,
АлександраВолкова,АртёмМастеров,ИгнатИльин,Димӑпа
МаркПавловсемчӑваштӗрринвӑрттӑнлӑхӗсемпесавӑнсах
паллашаҫҫӗ.Эпӗчӑваштӗррипесаппунаэрешлестерӗм.Люд-
милаКирилловнасаппунпиҫиххинетурпаспатӗртсетумавӗ-
рентрӗ.Уроксемхатӗрленӗхыҫҫӑнкашникунаххамӑнюратнӑ
ӗҫетӑватӑп–саппунахăвăртрахилемлетсепӗтерескилет.
Унпашкултаиртекенкуравахутшӑнаскӑмӑлпур.Тӑрӑшни
саяанкайтӑртетӗп.Алӗҫневӗрентнипирĕншĕнпитĕпаха.

АН НА МО РО ЗО ВА, 2-МӖШ  КЛАСС

Вĕл ле ха тĕр!  
Ки лĕ рех вĕç се!
Çан та лăк ăшăт ма пуҫ ла рĕ. Ти нех ҫур
кун не ҫит рĕ. Ча сах ка йăк сем те ăшă 
ен чен вĕҫ се ки лĕҫ: мал тан ку рак сем 
ҫи тĕҫ, ун тан – шăн кăрч сем.

Эпĕкайăксенепи-
тĕюрататăп,уйрă-
махшăнкăрчсенекăмăллатăп.
Ҫавăнпатакашниҫулахэпираттепе,
шăнкăрчсемҫитиччен,вĕсеневалли
вĕллетăватпăртайывăҫҫинеҫакса
хуратпăр.Акăкăҫалтаэпир,канмал-
ликунсенче,шăнкăрчвĕллитăвасте-
рĕмĕр.Эпĕтемăлатукпа,пăчкăпата-
таыттиинструментпаĕҫлемевĕрен-
сепыратăп.Аттеманаăнлантарса,вĕрентсетăрать.Акăпи-
рĕнвĕллепулсататăчĕ.Эпирăнайывăҫҫинеҫаксахутăмăр.

Шăнкăрчсем!Сиревалливĕллехатĕрĕнтĕ!Килĕрехвĕҫсе!
АН ТОН МЕШ КОВ, 2- МĔШ КЛАСС

Экологи çулталăкĕ

Пи рĕн те лей кам?
Ан не – каш ни ҫыншӑн хаклӑ та 
ҫывӑх ҫын. Ан не яла нах юна шар 
пул ма тӑрӑ шать, кирлӗ ка наш
сем па рать, йывӑр са мант сен
че пулӑ шать.
Манӑн аннеИнга ятлӑ. Ан-

неҫӗмҫуркуннепекехилемлӗ,
ырӑ,черчен,ҫепӗҫ,тарават,мат-
тур…Манӑнаннеҫуттӗнчене
икӗывӑлачапарнеленӗ.Вӑлпи-
ре,шӑллӑмпаиксӗмӗре,пӗрпе-
кехюратать,пурнӑҫраыррине
усалтануйӑрма,ҫынсенехисеп-
лемеӑспарать,тӗрлӗӗҫехӑнӑх-
тарать.Эпиртеӑнапитӗ-питӗ
юрататпӑр,ҫитӗнӳсемпесавӑн-
таратпӑр.Манăншухăшпа,ан-
невӑл–пирӗнтелей.

АН ТОН МЕШ КОВ, 2-МӖШ КЛАСС

С порт ра  
ма ттур ри сем
Вĕ рен тÿ уч реж де ни йĕн че спорт па туслӑ ача чы лай. Шкул ко
ман ди ра йон та ир те кен тӗрлӗ ăмăр тă ва хутшӑ нать. Шкул сен 
хуш шин чи спар та киа да ӑмӑртӑвӗ сен че ку вӗ ренӳ ҫулӗн че 
пирӗн спортс мен сен ҫитӗнӳ са хал мар. 

«Нацикросӗ»ӑмӑртурапирӗншкулачисенкоманди2-мӗш
пулчӗ,С.К.Скворцовячӗпеирттернӗҫӑмӑлатлетикаӑмӑртӑвӗн-
че1-мӗшвырӑнҫӗнсеилтӗмер,шахматлавыляса3-мӗш,кирепу-
канӗҫӗклессипе1-мӗшпултӑмӑр,«Раççеййӗлтӗрйӗрӗ–2017»
ӑмӑртурапирӗнкомандавиççĕмĕшчӗ.ФизкультураучителӗВа-
лерийМихайловичВикторовертсепынипеаслӑклассенчевӗ-
ренекенАнастасияМатюшова,ОксанаМартынова,ОльгаФилип-
пова,МаксимМалатов,АлександрСундыревҫитӗнӳсемтурӗҫ.

Кӗҫӗнклассачисемтевӗсенченюласшӑнмар.Йӗлтӗрпечуп-
саАртемМочеев,ИгорьФилиппов,АнтонМешковмалтивырӑн-
сенетухрӗҫ. К РИС ТИ НА МО ЧЕЕ ВА, 

7-МӖШ КЛАСС

Пирĕн шкулВăл – 127- ре
Чу ра чăк шку лĕ пи тĕ илем лĕ вы рăн та ла рать. Юна ша рах 
икĕ пĕве, инҫе мар Пук шаш шы вĕ, ҫыр ма хĕр рин че шкул 
ачи сем ларт нă йы вăҫ сем ÿсеҫҫĕ. Çул ла хи вā хăт ра  кар тиш
ре тĕр лĕ че чек куҫа илĕр тет.

Сывă пурнăç Çемье

Аннене халалласа 
Анне,ҫуратнăэспире,
Ятпанăчиилемлине.
Пăхсаÿстернĕпĕчĕкрен,
Çынтунăпĕчĕкпепкерен.
Анчахҫакйывăрпурнăҫран
Мӗншӗнваскарӑнуйрӑлма?!
Эскайрăнхăвăрт…Ăнланма…
Питйывăрҫакӑутӑма.
Тавахсана,анне,
Пиччесемпеаппашăн.
Куҫҫульюхатьпиттăрăх...
Пуртепăшăрханаҫçĕманшăн.
СТАНИСЛАВ БЕЛОУСОВ, 8-МĔШ КЛАСС
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    ХЫ ПАР- ХĂ НАР       

Кĕс кен –  
тĕп те мă сем тав ра
Ирт нĕ эр не ре РФ ШĔМĕн ра йон ти уй рă мĕн че 12 
прес туп ле ние шу та ил нĕ – кун пир ки эр не пуç
ла мă шĕн че ра йад ми нист ра цин че ир те кен пла
нер кă ра пĕл тер нĕ. Вĕ сен чен пĕр не кă на ирт нĕ 
эр не ре ту нă ик кен, чы ла йă шĕ – экс пер ти за хыç
çăн пу çар ни сем. 9 не уç са па нă ĕн тĕ. Йĕр ке не 
пăс нă мĕн ле факт сем ха? Йĕр ке ху рал çи се не та
пăн ни, тĕ рĕс рех по ли цейс ки сен ма ши ни не си
ен кÿ ни, вăр ла ни, Çĕ нĕ Ту тар кас син чи спирт лă 
шĕвек сут нă  тĕс лĕх сем та та ыт ти те.

Районта2авариерегистрациленĕ.Вĕсенченпĕри
мартăн4-мĕшĕнчекаçхине«Мускав-Ĕпхÿ»çулçинче,
Станъялçывăхĕнче,пулсаиртнĕ–виçĕтранспортçа-
пăннă.Йĕркехуралçисемпалăртнăтăрăх,пысăктиев-
лĕфураçулхĕрринчикартаçинекĕрсекайнăтаçавна
майикĕполосанатахупсалартнă,«Шупашкар-Мускав»
маршрутпапыраканикĕавтобусăнсăртрансиксетух-
нăлару-тăрурачарăнсаĕлкĕреймен,фурăпаçапăн-
нă...Аварире6çынсуранланнă,пиллĕкĕшневырăн-
тахмедицинапулăшăвĕпанă,тепĕрçыннăнбольни-
цăнакаймативнĕ.Икĕавтобусра60пассажирпулнă.
Вĕсенеçул-йĕринспекторĕсемыттимаршрутпаăсат-
нă.Пурĕкăçалрайонта101аварие(пĕчĕккисемпепĕр-
ле)регистрациленĕ,22-шĕнчесуранланнисем,иккĕ-
шĕнчевилнисемпур.

Планеркăраыттитемăнатасÿтсеявнă.Пепке1,5çу-
лаçитиччентÿлекенпособи,ачаçуралнăшăнпаракан
тÿлеввиçисем,МРОТкăçалхифевралĕн1-мĕшĕнчен
ÿснипиркиРФСоциаллăстрахованифончĕнрайонти
уйрăмĕнпуçлăхĕЗояГорбуновапĕлтернĕ.

Тĕрлĕрен

    ЫЙ ТУ- ХУ РАВ      

Сип лен ме  
хи рĕç ле сен...

Нар ко ман се не хис те се сип ле ме пу латьи? Ен
чен те хи рĕç лесен вĕ сем шĕн мĕн ле те пу лин 
явап лăх пури? 

 � Ки рилл ЖУКОВ, Кÿ кеç

Илья ГАВРИЛОВ,
районпрокурорĕнпулăшуçи:

–РФУголовнăйкодексăн72.1статйин
1-мĕшпайĕпекилĕшÿллĕннаркоманипе
чирлĕçыннаштрафпа,юсанмалăхĕçпе
яваптыттарнисĕреирĕклĕхсĕрхăварни-
сĕрпуçнесудсипленмелли,медицина
есоциаллăреабилитацитапхăрнеирт-

меллийышăнăвакăлармапултарать.Енчентенарко-
тикяпалисене,психотроплăхутăшсенетухтăрçырса
памасăрахăшахываканçынсудйышăнăвнепурнăç-
ламасăрмедицинатĕрĕслевĕ,профилактикамероп-
риятийĕ,социаллăреабилитацииртме,урăхлакала-
сан,сипленме,хирĕçлетпулсанвăлРФКоАПĕн6.9.1
статйипеяваптытмапултарать–4пинренпуçласа5
пинтенкĕтаранштрафе30талăктаранарест.

Наркоманипечирлĕскертухтăрпатнепымахирĕç-
летевăлçырсапанисенепурнăçламасть,больницă-
ранесоциаллăреабилитацицентрĕнченхăйирĕкĕпе
тухсакаятьпулсанаплатăквăлсипленмехирĕç.Ку-
нашкалçыннапĕрреçеçмаряваптыттармапулать.

Я  тар лă пер чет
ке сем пе чыш
са çа пăç мал ли 
спорт тĕ сĕ Шу
паш кар ра йо

нĕн че те вăй ил чĕ. Кÿ
кеç ри «У лăп» спорт комп
лек сĕн чи бокс сек ци не 
ача са чĕн вос пи тан ни кĕ
сен чен пуç ла са çи тĕн ни
сем та ра нах çÿ реç çĕ. Кĕ ре
шÿ вăрт тăн лă хĕ сем пе вĕ
се не Ни ко лай Ген надье
вич Ива нов тре нер пал
лаш та рать. Спорт комп
лек сĕ уçă лич чен тре ни
ров кă се не Кÿ кеç ри пĕр 
çурт пут ва лĕн че ирт тер ме 
тÿр кил ни не те аса ил чĕ 
вăл. Ха лĕ бок сер сем çу
тă та хăт лă спорт за лĕн
че  ăс та лăх не туп таç çĕ. 
Тре ни ров кă ра тар ла нă 
хыç çăн душ кĕ ме, çи пу
çа ятар лă пÿ лĕм ре улăш
тар са тă хăн ма пул та раç çĕ. 
«Юр ирĕл се нех спортс
мен сем пе ста дион ра чуп
ма пуç лат пăр. Ăшă çан
та лăк ра за ня ти се не уçă 
сыв лăш ра ирт тер ни йă
ла на кĕ нĕ ĕн тĕ», – ка ла
са па рать тре нер.

 Бок сер сен йы шĕн че 
ар çын сем ыт ла рах пу
лин те юлаш ки çул сен
че спор тăн ку тĕ сĕ пе кă
сăк ла на кан хĕр сен йы
шĕ ÿс сех пы рать. Пи ке
сем ятар лă пер чет ке сем 
тă хăн са кĕ реш ме ты тăн
сан вĕ се не « чер чен» те ме 
чĕл хем те çав рăн масть. 
Кÿ кеç ри бокс сек ци не çÿ
ре кен ни сем шă пах çав
наш кал ли сен йы шĕн чен. 
Вĕ сен чен пĕ ри – Кÿ кеç 
ли це йĕн че 7 мĕш клас
ра вĕ ре не кен Ека те ри
на Ива но ва. «Мал та нах 
вă та нат тăм, ун та ар çын 
ача сем кă на çÿ реç çĕç ке 
те се шу хăш лат тăм. Çа
пах та бокс па тус ла шас 
ĕмĕт имен чĕк лĕ хе çĕн

тер чĕ», – пуç ла рĕ сă мах
не Тур ге нев хайлавĕнчи 
пи ке не аса ил те ре кен кă
вак куç лă, са рă çÿç лĕ хĕр. 
Пир вай хи тре ни ров кă
сен че тĕ рĕс мар çа пас
ран хă ра нă вăл. Пĕр ре
мĕш утăм сем пу рин шĕн 
те çа кăн пек çав рă нă çу
сăр, кăнт там пул ни, çа
пах та тă рă шу лăх çĕн те
рÿ сем пат не ил се çи тер
ни пир ки ка ла са хав ха
лан тар нă ăна сек цие çÿ
ре кен сем. 

Е ка те ри на çул та лăк 
ыт ла ĕн тĕ урок сем хыç
çăн эр не ре ви çĕ хут чен 
бокс ăс та лăх не туп та ма 
çÿ рет. Тă рăш ни ха ра ма 
кай масть. Кă çал ян варь 
уйă хĕн че Çĕр пÿ ре бокс па 
кĕ ре шес си пе ирт нĕ рес
пуб ли ка ăмăр тăвĕнчен 
хĕр ыл тăн ме даль пе тав
рăн чĕ. «Ат те, вăл ман тре
нер та, юна шар пул ни 
вăй хă ват па чĕ», – чун
не уçать спортс мен ка. – 
Рин га ту хич чен хум ха нă
ва ирт те рес те се кĕ реш
ни не пăх ма рăм, мат çи не 
вырт рăм та ма нăн пур те 
йĕр кел лĕ пу лать те се ха
ма ÿкĕ те  кĕрт рĕм». Пĕр
ре мĕш раунд ра хи рĕç кĕ
ре ше ке нĕн чăмăрне Кÿ кеç 
хĕ рĕ са маях « çи нĕ». Ик
кĕ мĕ шĕн че ва ра Ека те ри
на хÿ тĕ лен се кă на тă ман 
– пĕр ча рăн ма сăр чыш кă
ла нă... Виç çĕ мĕш раунд
ра ва ра хирĕç кĕрешекен 
рин га тух ма ки лĕш мен. 
«Çак кĕ ре шÿ хыç çăн ха
ма çи рĕп рех тыт ма пуç
ла рăм, ха лĕ ыт ти ăмăр
тă ва хут шăн ма ха тĕр ле
не тĕп», – тет  вăл. Пу шă 
вă хăт ра вĕ тĕ шăр çа ран 
эреш сем ăс та лать хĕр. Вĕ
се не тă ва нĕ се не пар не ле
се са вăн та рать. 

Кÿ кеç ли це йĕн че 10 
мĕш клас ра вĕ ре не кен 

Лиа на Алек сее ва та спорт 
çу лĕ пе кай нă. Çин çе те 
илĕр тÿл лĕ кĕлет кел лĕ хĕр 
2015 çул хи ок тябрь уйă
хĕн чен бокс сек ци не çÿ
рет. Шу хă шĕ ма ла рах та 
пул нă, ан чах вă тан ни кан
сĕр ле нĕ. Бок сер сем пир
ки кă тар та кан фильм сем 
Лиа нă на сек ци алăк не уç
ма хав ха лан тар нă. Аш шĕ
а мă шĕ те хĕ рĕ пе ки лĕш
нĕ. «Т ре ни ров кă се не çÿ
ре ни ма на чун па ирĕ ке 
тух ма, имен чĕк лĕ хе сир
ме пу лăш рĕ», – тет çам
рăк бок сер. Спорт за лĕн
че икĕ çу ла яхăн тар юх
тар ни хă йĕн çи мĕ çĕ се не 
кÿнĕ. Бокс па кĕ ре шес
си пе СССР та ва ти вĕç лĕ 

тре нер не М.С. Сте па но
ва ха лал ла нă рес пуб ли ка 
тур ни рĕн че 1 мĕш вы рăн 
йы шăн нă вăл. Му хам мед 
Али, Фе дор Емелья нен ко 
пул та ру лăх не кă мăл ла
канс кер рин га ту хич чен 
бокс пир ки кă тар та кан 
фильм ри юр ра ит ле нĕ. 
Мат турс кер ыт ти ăмăр
ту ра та ра йон чыс не ти
вĕç ли пе хÿ тĕ ле нĕ: пĕл тĕр 
ап рель уйă хĕн че кик бок
синг енĕ пе рес пуб ли ка 
тур ни рĕн че 2 мĕш, ок
тябрь уйă хĕн че бокс па 
Пĕ тĕм Раç çей ша йĕн чи 
тур нир та 3 мĕш, де кабрь 
уйă хĕн че çак енĕ пех 3 
мĕш вы рăн йы шăн нă. 

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

ШКУЛКОРРЕСПОНДЕНЧĔ

Мус кав ра « пул са 
кур тă мăр»  

Пирĕншкулта«Ку–манӑнТӑванçĕр-
шыв!»темӑпакласссехечĕиртрĕ.Ӑна
классертӳçиЕкатеринаИвановнаГри-
горьеваертсепычĕ.Хӑнасемтепулчĕç
пирĕнпепĕрле.Эпир«самолёт»çине
ларсатăванçĕршывпапаллашрӑмӑр,
Мускаврата«пулсакуртӑмӑр».Кашни
çĕршывӑн–хăйĕнсимволики.Ялаври
тĕссен,гербрипаллӑсенпĕлтерĕшне
пĕлтĕмĕр,ураçинетӑрсагимнитле-
рĕмĕр.Унтанавтобуса«ларса»тӑван
Ишексалинеçитрĕмĕр–паллӑвырӑ-
нĕсенеасаилтĕмĕр.Юратнӑшкулпир-
китекалаçупулчĕ.Класссехечĕпирĕн-
шĕнпитĕусӑллӑиртрĕ.

 СОФЬЯ Г РИ ГОРЬЕ ВА, ИШЕК ШКУ ЛĔ, 4- МĔШ КЛАСС

     СЫ ВĂ ПУР НĂÇ    

Е мелья нен ко çу лĕ пе
Бокс – Олимп вăййи сен прог рам ми не кĕ ре
кен кĕ ре шÿ тĕ сĕ сен чен пĕ ри. Бокс ра кĕ ре шÿ
çĕн вăй хă ва чĕ, чă тăм лă хĕ, ла ру тă рă ва çи
йĕн чех хак ла са « тăш ма на» хи рĕç тă ма пул та
рас си ата ла нать. 

ИСТОРИРЕН
Пĕр ре мĕш хут хĕ ра рăм сен бок сĕ 1904 çул хи Олимп 
вăййи сен че кун çу ти кур нă. Ап ла пу лин те пĕр 
ĕмĕр ыт ла ăна этем лĕ хĕн чер чен çур рин сыв лă
хĕ шĕн сиен лĕ те се чы лай çĕр шыв ра чар нă. Çа
пах та 2012 çул та ха лăх сен хуш шин чи Олимп ко
ми те чĕ хĕ ра рăм сен бокс не Лон дон ри Олим пиа
да прог рам ми не кĕрт нĕ.  

?

   ХЫ ПАР- ХĂ НАР       

«Сă рă» схе ма  
кĕсъе не çÿ хе тет

Шалутÿленĕчухне«сăрă»схемăпаусăкуракансем,
паян-и,ыран-и,яваптытаççех.Çакнарайонтатупса
палăртакантĕслĕхсемçирĕплетсехпараççĕ.Акăну-
маяхпулмастьШупашкаррайонпрокуратуритепĕр
фактпапаллаштарчĕ.Законапăснине«Волжскийра-
мочныйзавод»ООО-ратупсапалăртнăиккен.Сидо-
рова(хушаматнеулăштарнă)унтаиртнĕçулхисен-
тябрьтенпуçласаикĕуйăхдизайнертаĕçленĕ,ĕçпа-
раканпакилĕшÿтумасăрах.Урăхлакаласан,шалăва
вăлконвертпаилсетăнă.

РФĔçкодексĕн67-мĕшстатйипекилĕшÿллĕнĕçки-
лĕшĕвне2экземплярпаçырсахатĕрлемелле,ăнаĕç
параканта,ĕçевырнаçакантаалăпуссаçирĕплетмел-
ле.Законапăснăшăнасăннăорганизацидиректорĕтĕ-
лĕшĕпеРФКоАПĕн5.27статйин4-мĕшпайĕпе(ĕçки-
лĕшĕвнеçырмахирĕçлениеăнативĕçлĕшайрайĕр-
келеменни)административлăĕçпуçарнă.Унăн10пин
тенкĕштрафтÿлеметивĕ.
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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.
02-60.Продаюбычковот1мес.
Ценадоговорная.Тел.:8-967-
478-08-02.
03-16.Продаюсено.Тел.:8-937-
393-57-57.
03-12.Продаюцыплят-несушек,
хайсексбелые(1мес.)по150
руб.,вьетнамскогопоросенка(5
мес.)3500т.р.Принимаюзаявки
навыводиндюшат.Тел.:8-960-
309-49-46.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

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

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

02-07.Утеплениедомовэкова-
той.Быстро,качественно,сга-
рантией.Тел.:8-905-345-01-53.

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

ĔÇ
РАБОТА

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

03-14.Накондитерскоепро-
изводство(Кугеси)требуются:
КОНДИТЕРА,ПЕКАРИ,ТЕСТО-

МЕС,УПАКОВЩИК.Рассмотрим
ибезопыта–обучим.Медицин-
скаякнижка.Тел.:8-917-674-03-
03,Александр.

ÇУРТ-ХВАТТЕР
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ТĔРЛĔРЕН
РАЗНОЕ

03-21. Внестиизменениявпубли-
кацию02-62газеты«ТăванЕн»вы-
пуска№8от03.03.2017года.Во
второмабзацепубликации«втече-
ниетридцатиднейсодняопубли-
кованияизвещения.Датаоконча-
нияприемазаявлений–3апреля
2017года,17часов00минут»за-
менитьсловами«с10марта2017
годапо10апреля2017года».
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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
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Реклама тата пĕлтерÿ:   8(83540)21259

03-19.Результатыоткрытогоаукционанаправозаключениядоговораарендымуниципальногоимуще-
стваСиньяльскогосельскогопоселенияЧебоксарскогорайонаот03.03.2017года.

«НаоснованиипостановленияадминистрацииСиньяльскогосельскогопоселенияЧебоксарского
районаот23.01.2017№19администрациейСиньяльскогосельскогопоселенияЧебоксарскогорайо-
набылпроведенаукционзаключениядоговораарендымуниципальногоимущества,которыйсостоял-
ся03марта2017годав10-00часовпоадресу:Чебоксарскийрайон,с.Синьялы,ул.Центральная,д.42.

№
л
от

а

Местоположение
земельногоучастка

Начальный
размергодо-
войарендной
платыземель-
ногоучастка.

Руб.

Количествоподан-
ныхзаявок,участни-

киторгов

Ценаустанов-
леннаявре-
зультатеаук-
циона,руб.

Победитель
аукциона

1

Сооружениеэлектроэнергетики:
трансформаторнаяподстанция
№36;кабельнаялинияКЛ-10кВ;
кабельнаялинияКЛ-0,4кВпротя-
женностьютрассы0,025км;воз-
душнаялинияВЛ-0,4кВпротя-
женностьютрассы0,442кмрас-
положенныйпоадресу:Чуваш-
скаяРеспублика,Чебоксарский
район,Синьяльскоесельскоепо-
селение,с.Синьялы

37133

Подано3заявки,
участникамипри-
знаны:ООО«Те-
плоэнергосеть»,
ООО«Альфа»,

ООО«Горэлектро-
сеть»

115112,30 ООО»Горэ-
лектросеть»

СветлойпамятиАлександраНиколаевичаМИРОНОВА
3 марта 2017 года прервался жизненный 

путь известного летописца, почетного краеве
да, академика народной академии Чувашской 
Республики, подполковника авиации в отстав
ке, кавалера ордена «За службу Родине» Алек
сандра Николаевича Миронова.
УАлександраНиколаевичабылаоченьнепро-

стаябиография.РодилсяАлександрНиколае-
вич16мая1930годавдеревнеШибачево(ны-
нес.Ишаки)ЧебоксарскогорайонаЧувашской
АССР.ОбразованиеполучилвИшакскойсредней
школе,которуюокончилв1950году.В1952году

окончилОренбургскоелётноеучилище,в1962годуКиевскуюака-
демиюВВС.Служилвразличныхчастяхавиации,леталнавоенных
разведывательныхсамолетахтипаТ-2,ИЛ-28,ЯК-18.Вгодыслужбы
АлександрНиколаевичбылнагражденмедалямиипочётнойгра-
мотойЦКВЛКСМ.Завершилвоеннуюкарьерувзванииподполков-
ника,старшегоинженераавиации.
Послеувольнениявзапасактивновключилсявпроизводствен-

нуюиобщественнуюдеятельность.С1980по1988-егодыАлек-
сандрНиколаевичработалинженеромнаЧебоксарскомэлектро-
механическомзаводе.В1989-1991гг.работалзаместителемдирек-
торасовхоза«Слава»Чебоксарскогорайона.В1993-1999гг.–пред-
седательарендногопредприятия«Строитель».В1999-2007гг.–ди-
ректорИшакскогонародногокраеведческогомузея.Изучаяпокру-
пицамисториюИшакскогокрая,АлександрНиколаевичв2005го-
дувыпустилдватомакнигиподназванием«СедойИшакскийкрай».
Былактивнымобщественником,продолжительноевремявозглав-
лялСоветветерановвойныитрудаИшакскогосельскогопоселения.
Затрудовыеуспехииобщественнуюдеятельностьнагражденпо-
четнойграмотойГоссоветаЧувашскойРеспублики.
СветлаяпамятьоМироновеАлександраНиколаевичанавсегдасо-
хранитсявнашихсердцах.

С искренними соболезнованиями А.Н. Максимов, Г.С. Смирнов, 
Р.А. Николаева, Ф.К. Константинов, Е.П.Смирнова, Н.А. Кудрга-

нова, Н.Е. Васильев, З.Н. Петрова, Г.С. Соловьева.03
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  ПРОФНАСТИЛ (С8, МП20, НС35)

  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
      (Монтеррей, Супермонтеррей)

  МЕТАЛЛОСАЙДИНГ
           (БлокХаус, Евробрус) тел/факс: 8 (8352) 641531
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  8-962-321-11-99,  21-11-99

Email:641531@mail.ru.



ООО "СтройТри"

п. Кугеси, ул. Калинина, 10

Изготовление
вдень

обращения
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ДоборныеэлементыПрофильныетрубыКрепеж

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

ПАМЯТНИКИ от 2000 рублей
АО «Базальт» 

8 (8352) 
56-29-68.

г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 7.
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УАЗПатриот
сталеще
доступнее
УАЗскорректировалценынаса-

мыйпопулярныйрамныйвнедорож-
никвРоссии–УАЗ"Патриот".Вымо-
жетестатьобладателямилегендар-
ногоавтомобиляза669000рублей*.

ОбновленныйУАЗПатриот–без-
условныйлидервсегментевнедо-
рожников,адаптированныйксамым
сложнымусловиям.Благодарявысо-
комудорожномупросветуирамной
конструкции,блокировкедифферен-
циалазаднегомостаиполноценному
полномуприводуонцаритвусловиях
бездорожьяидаетнастоящийкомфорт
приездепогородуитрассе.

Нановыйуровеньвышлаибезо-
пасностьавтомобиля.Фронтальные
подушкибезопасностиестьужевба-
зовомоснащении,передниеремнис
преднатяжителемиограничителем
усилий,усиленапередняястойкаку-
зова,укрепленполикаркассидений.
Крометогоукузоваприбавилосьдве
точкикреплениякраме–теперьон
несоскакиваетдажеприсерьезных
авариях.Кардинальноизменилсяин-
терьерсалона.Внесенытакжедора-
ботки,которыепозволилиулучшить-
сяшумоизоляциюсалон.

Вмартепомимопривлекательной
ценыприпокупкеПатриотавсаоне
официальногодилераУАЗвЧувашии
«АльянсКо»Васждетещеиотличный
подарок–сигнализация.

Выгодныеценыв«АльянсКо»в
мартедействуютинакоммерческие
автомобилиУАЗ,которыетакжеста-
либолеекомфортнымиибезопасны-
ми.Вофициальномдилерскомцентре
«АльянсКо»классическиеавтомоби-
лиУАЗпредставленымодификация-
ми«Карго»,«Бортовойавтомобиль»,
«Остекленныйфургон»,«Фермер»,
«Комби»,«Автобус».
Ждем Вас в дилерском центре 

«Альянс Ко» по адресу: г. Чебок
сары, пр. Машиностроителей, 5, 
тел: 8 (8352) 238000

*Количествоавтомобилейпоакциииспеци-
альнымусловиямограничено.Предложениене
являетсяпубличнойофертой.Подробностиак-
циииспециальныхусловийуточняйтевсалоне
официальногодилераУАЗвЧувашии“Альянс
Ко”,пономерутелефона+7(8352)238-000.

Выгодныйтрейдинв«ДиалАвто».
Все о программе обмена автомобиля

Уважаемые собственники, ВНИМАНИЕ!
ООО«Жилкомцентр»проситдо25.04.2017г.,всоответствиисост.156

ЖилищногоКодексаРФ,определитьнаобщемсобраниисобственников
помещенийразмерплатызасодержаниеиремонтжилогопомещения
вмногоквартирномдомена2017-2018гг.Всилуст.158«ЖКРФ»,если
собственникипомещенийвмного-квартирномдоменаихобщемсо-
браниинепринялирешениеобустановленииразмераплатызасодер-
жаниеиремонтжилогопомещения,такойразмерустанавливаетсяор-
ганомместногосамоуправления.

СпредложениемУКоразмереплатызасодержаниеиремонтжилого
помещениявмногоквартирномдомепред-ставителиМКД(старшиепо
дому)могутознакомитьсяуэкономиста(тел.2-25-80)после15.04.2017г.
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-2
2

02-64.Акционерноеобщество"Лента"настоящимдоводитдосведения
всехлиц,осуществившихвозведениесамовольнойпостройкиифакти-
ческихвладельцев:строений,гаражей,ограждений(заборов)вграни-
цахземельногоучастка:кадастровыйномер21:21:160101:0113,поадре-
су:Чебоксарскийрайон,Кугесьскоесельскоепоселение,поселокКу-
геси,ул.Шоссейная,д.25,принадлежащегоАО"Лента"направесоб-
ственности,онеобходимостивдобровольномпорядкепроизвестира-
ботыпосносу(демонтажу)самовольновозведенногостроения(гара-
жа,ограждения)иосвобождениюземельногоучасткаотстроительных
материалов,оставшихсяпослеразбора,всрокдо"10"мая2017г.Вслу-
чаеневыполнениявдобровольномпорядкеизложенныхтребований,
АО"Лента"вынужденообратитьсявсудебномпорядкесискомопри-
знанииправасобственностинавсесамовольныепостройки,располо-
женныеназемельномучастке.

Направитьобращениеиполучитьдополнительнуюинформациюмож-
но,обратившисьпоадресуАО"Лента":428008,г.Чебоксары,ул.Кали-
нина,д.68.Контактныйтелефон:8(8352)63-48-80.

Администрация АО "Лента" 

Чтотакоетрейд-ин?Система
«трейд-ин»–этонечтоиное,как
обменстарогоавтомобилянано-
выйсдоплатой.Впрочем,иногдаи
доплатаненужна–еслистоимость
сдаваемогоавтомобилявышеново-
го.В«Диал-Авто»вашавтомобиль
оценят,проведутегодиагностику,
рассчитаютстоимостьплатежа,а
еслинадо,тоикредитасострахов-
кой–ивсеэтиуслугивсалонеаб-
солютнобесплатны.

Какработаетидлячегонужна
такаясистема?Любойавтолюби-
тельвкакой-томоментсвоейжиз-
ниначинаетзадумыватьсяосмене
старогоавтомобиля.Тогдаонстано-
витсянакакое-товремяипродав-
цом,ипокупателем.Вэтомслучае
возможныдваварианта:

-продатьстарыйикупитьно-
выйавтомобильсамостоятельно;

-обратитьсявавтосалон«Диал-
Авто»ивоспользоватьсяпрограм-
мой«трейд-ин».

Присамостоятельнойпродаже
владельцуавтомобилянеобходимо
подготовитьего:провестипредпро-
дажнуюдиагностику,съездитьна
мойкуипридатьсвоемуавтотовар-
ныйвид,снятьсучета,податьобъ-
явленияопродаже,оплатитьместо
наавторынке.Иногдаоднатолько
мысльотом,скольконадовреме-

ни,силинервовдляоформления
документовоснятиисучёта,повер-
гаетвуныние.Всеэтиочереди,за-
полнениедокументовпонесколько
раз,нервотрёпка.Иэтупроцедуру
придётсяпройтидважды–снятие
сучётастароймашиныипостанов-
канаучётновой.

Вавтосалоне«Диал-Авто»напро-
дажустарогоипокупкуновогоавто-
мобиляувасуйдётпримерночаса
3-4ивсеэтовспокойнойобстанов-
ке.Всехлопотыпопродажеавтоса-
лонвозьмётнасебя:диагностика,

предпродажнаяподготовка,мелкий
илиболеекрупныйремонт,мойка,
чистка–васуженебудуткасать-
ся.Помимонервовудастсясохра-
нитьиденьги,приобретениеавто-
мобилейпопрограмметрейд-инв
автосалоне«Диал-Авто»дополняет-
сясущественнойэкономией.Толь-
кодоконцамарта2017годавыго-
дапопрограмметрейд-индостига-
ет119900рублей!

Короткоопреимуществахпро-
граммытрейд-ин:

Плюсы системы достоинств
«трейд-ин»:припокупкенового
автомобиляоченьмного:
Удобноивремясэкономите.
Безопасность.Присамостоя-

тельныхдействияхсавтомашиной,
выможетестатьжертвойафери-
стов.Всалонеэтоисключено,все
действияпооформлениюпрода-
жистарогоипокупкеновогоавто-
мобилясбудетпроводитьодини
тотжечеловек.Такженебудетне-
обходимостипроводитьоперации
скрупнымисуммамиденег,выдо-
платитетолькоразницувстоимо-
стистаройиновоймашины.
Кредит.Оценочнуюстоимость

автопримут,какпервыйвзнос,а
доплатуможнооформитьвкредит.
Этооченьудобно,когдаоченьхо-
четсяпоменять«автодруга»,ноне
хватаетденег.
Ждем Вас в автосалоне офици

ального дилера LADA в Чебок
сарах «ДиалАвто». 

По адресу: г. Чебоксары, ул. Ав
томобилистов, д. 2. 

Звоните (8352) 220120.

валюта 
курсĕ

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

13
14
15
16

$ 58,83
€ 61,99

Шăматкун

Эрнекун

Вырсарникун

...Март, 10

...Март, 11

...Март, 12

    +2 °              5°

    +1 °              5°

    +2 °              4°

10.03.2017
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Реклама тата пĕлтерÿ  8(83540)2-12-59

САЛАМЛАТПĂР

Кăмăл
    С ПОРТ ЭР НИ      

 Фев ра лĕн 27 мĕ шĕн че 
Кÿкеçристадионтарес-
публикăрамалатухасси-
шĕнкĕçĕнçултиарçын
ачасен«Ылтăншайба»
ăмăртăвĕиртнĕ.Район
чыснехÿтĕлекенсем6-
мĕшвырăнатухнă.

 Те пĕр кунКÿкеçреирт-
нĕволейболвăййинрес-
публикачемпионатĕнче
Вăрман-Çĕктершкулçам-
рăкĕсемушкăнра1-мĕш
пулнă.Çуркуннен1-мĕш
кунĕнчичемпионатра
Кÿкеçлицейĕнхĕрĕсем
темалтивырăнатухнă.

 Мар тăн 1 мĕ шĕн че 
Шупашкарта «Ылтăн
шайба»хоккейвăййин-
черайончыснехÿтĕле-
кенсемçарçулĕчченхи
ушкăнра1-мĕшвырăна
тивĕçнĕ.

 Мар тăн 3 мĕ шĕн чера-
йонтамалатухассишĕн
Кÿкеçристадионтавĕ-
рентÿсферинĕçченĕсем
йĕлтĕрпеярăннă.Унта60
çынытлахутшăннă.

 Çав ку нахМуркашра-
йонĕнчеиртнĕволейбол
чемпионатĕнчеВăрман-
Çĕктершкулĕнчеăспу-
хакансемхăйсенушкă-
нĕнчемалтисемпулнă.

 Спортшкулĕсенчеăс
пухакансем мар тăн 
35 мĕ шĕ сен че респуб-
ликăрамалатухассишĕн
йĕлтĕрпечупнă.Район
чыснехÿтĕлекенсем7-
мĕшвырăнативĕçнĕ.

 Мар тăн 4 мĕ шĕн чеалă
вăйĕвиçекенсемрайонта
малатухассишĕнКÿкеç-
ретупăшнă.Унта183ача
хутшăннă.Вăтамшкулко-
мандисенченпьедеста-
лăнкартлашкисемçине
янăшсем,чăрăшкасси-
сем,кăшавăшсемхăпар-
нă.Пĕтĕмĕшлепĕлÿпа-
раканшкулкомандисен-
ченлайăхкăтартусем-
пепалăрнисемçаксем:
Тăрăн,ЧурачăктатаКа-
рачурашкулĕсенвĕре-
некенĕсем.

 Çак ку нахКанашра
ирĕклĕмелпекĕреше-
кенсемтĕлпулнă.Рес-
публикаăмăртăвĕнче 
Д.Григорьевтренервĕ-
ренекенĕсемСтепанСте-
панов,ПавелСтепанов,
МаксимАрхиповпьедес-
талăн3-мĕшкартлашки
çинехăпарнă.

 Мар тăн 4 мĕ шĕн чеКÿ-
кеçристадионтаиртнĕ
судĕçченĕсенреспубли-
кашайĕнчийĕлтĕрчупăв-
не70ытлаçынхутшăннă.

 Çав ку нах Çĕрпÿху-
линчекирепуканĕйă-
тассипеиртнĕреспуб-
ликаăмăртăвĕнчеМак-
симГорбуновпьедеста-
лăнчиçÿллĕкартлашки
çинехăпармативĕçнĕ,
аялараххиçинеАнге-
линаВысоковăпаКлав-
дияИвановаçĕкленнĕ.

 Мар тăн 5 мĕ шĕн чеКÿ-
кеçреЧăвашЕнремала
тухассишĕнарçынко-
мандисен1-мĕшлигиво-
лейболлавылянă.ЧЭМЗ
спортсменĕсемхирĕç
вылякансене3:0шутпа
парăнтарнă.

    СЫ ВĂ ПУР НĂÇ      

Ă  мăр тă ва 51 ко ман
да хут шăн нă. Пу
хăн ни се не ЧР Ми
нистр сен Ка би
не чĕн Пред се да

те лĕн çу мĕ – ЧР Пуç лă хĕн 
Ад ми нист ра ци йĕн ер тÿ çи 
Юрий Ва сильев Чă ваш Ен 
Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев 
ячĕ пе са лам ла нă, спорт ра 
çи тĕ нÿ сем сун нă. «С пор тăн 
çак уяв не пур те тах çан тан пах 
кĕт нĕ. Пĕр пĕ рин пе кур са ка
лаç ма, спорт ри çи тĕ нÿ се не 
сÿт се яв ма, чи вăй ли се не па
лăрт ма мел лĕ сăлтав ку. Сыв
лă ха çи рĕп лет ме те аван», – 
те нĕ Юрий Ва сильев. Сă мах 
май, Мур каш ра йон не ăн
сăрт ран суй ла ман – юлаш
ки çул сен че му ни ци па ли тет 
йĕл тĕр пе ярăн ма пу рĕ пи лĕк 
трас са ха тĕр ле нĕ, пĕ тĕм пех 

çу тă па ти вĕç тер нĕ, ыт ти 
му ни ци па ли тет шăн тĕс
лĕх пул са тă нă.

Çа вăн пе кех йĕл тĕр сы
ра кан се не ЧР Пат ша лăх Ка
на шĕн Пред се да те лĕ Ва ле
рий Фи ли мо нов, ЧР спорт 
ми нист рĕ Сер гей Шел ту
ков, му ни ци па ли тет ер тÿ
çи са лам ла нă. 

Кă çал ăмăр ту ра ар çын сем 
2,5, хĕ ра рăм сем 1,5 çух рăм па
рăн тар нă. Аса ил те рер, кă çал
хи йĕл тĕр чу пă вĕ 2017 çул та 
спар та киа дăн чи пир вай хи 
тап хă рĕ кă на. В лаç ор га нĕ сен 
предс та ви те лĕ сем çул та лăк 
тăрш шĕ пех пă шал пе рес си пе, 
шаш кăл ла, шах мат ла, сĕ тел
çи тен нис ла, ст рит бас кет ла, 
ми ни фут бол ла, во лей бол ла 
вы ляс си пе, вĕ рен тур тас си пе, 
ишес си пе, дарт са пе рес си пе 

т у 
пă шĕç, 

ху тăш эс
та фе тă ра хăй
се не кă тар тĕç, 
фит несаэ ро
би кă ри ăс та
лă хĕ пе ту пăш
рĕç.  

Йĕл тĕр чу
пă вĕн че вы
рăн сем çап ла
рах пай лан нă: 
ял ху çа лăх ми
нис терст вин 

ĕç че нĕ сем ма ла 
тух нă, Гос тех над зор ко ман
ди 2 мĕш, Юс ти ци ми нис
терст вин ĕç че нĕ сем 3 мĕш 
пул нă. Чă ваш Ен ри фе де
ра ци ор га нĕ сен хуш шин че 
ирт нĕ ту пă шу ра пье дес та
лăн чи çÿл лĕ карт лаш ки çи
не ШĔМ  ко ман ди хă пар нă. 
МЧС уш кă нĕ 2 мĕш, Чă ваш 
Ен ри УФСИН ко ман ди 3 
мĕш вы рăн се не çĕн се ил нĕ. 

Му ни ци па ли тет сен хуш
шин че Хĕр лĕ Чу тай ра йон не 
çи те кен пул ман, 2 мĕш вы
рă на шă мăр шă сем ти вĕç нĕ, 
йĕп реç сем – 3 мĕш. Ра йон 
ко ман ди йĕл тĕр чу пă вĕн че 
9 мĕш пул нă.     

Ю лаш ки юр çи йĕн...
В лаç ор га нĕ сен предс та ви те лĕ сем  
йĕл тĕр пе чуп рĕç

Ирт нĕ шă мат кун рес пуб ли кă ри влаç ор га нĕ сен 
предс та ви те лĕ сем галстуклă кос тю мĕ се не спорт ту
мĕ пе ыл маш тар са йĕл тĕр сыр са стар та тух нă – Мур
каш ра йо нĕн че Чă ваш пат ша лăх влаç та та хăй ты тăм
лăх ор га нĕ сен XVI спар та киа ди ирт нĕ.

Унта ху т-
шăнмакă-

мăлтăвакансенеюрă-ташă-
павырăнти«Атай»фольклор
ансамблĕтата«Девчата»та-
шăушкăнĕкĕтсеилнĕ.Ялтă-
рăхпуçлăхĕЮрийБашкиров
пулăçсенесаламланăмай

турниртемиçеçулкаял-
лааталансаçулсерен

вăйилсепынине,ну-
майçынхутшăнни-
непалăртнă.Çавăн
пекехвăлялхалăхĕ
ăшăкăмăлĕпе,ĕç-
ченлĕхĕпепалăрса
тăнине,мероприя-
тиеçÿллĕшайра
ирттермеçынсем
хаваспахпулăш-
нинепалăртнă.

Пухăннисене
тупăшураăнă-
çусунма«Улăп»
спортпасывлăх
центрĕндирек-

торĕСергейТунгу-

лов,унăнçумĕПавелЦветков
сăмахилнĕ.Вакранчинумай
пулăтуртсакăларса–3530г–
ЛапсарялтăрăхĕнчиХурăнлăх
ялĕнчепурăнакансемпалăр-
нă.«Килхуçисем»2-мĕшвырă-
нативĕçнĕ,кÿкеçсем–3-мĕш.

Тĕрлĕноминациреçĕнтерÿ-
çĕсенепалăртнăпулăçсентур-
нирĕнче:чипысăкпулăКÿкеç-
риАнатолийФедотоввăлти-
неçакланнă,чипĕчĕккинева-
раАтайкассиялтăрăхĕнчиАр-
темМилидоновтуртсакăларнă.
ВакăшăтарассипеЛапсарялтă-
рăхĕнчиСергейЯковлевпалăр-
нă.Чиçамрăкпулăçăятне3çу-
лаçитменИванПольков(Атай-
кассиялтăрăхĕ)тивĕçнĕ,чиас-
ливараКÿкеçпоселокĕнчепурă-
наканВладимирСорокинпулнă.
Турнирçĕнтерÿçисенерайадми-
нистраципуçлăхĕнтивĕçĕсене
пурнăçлаканВладимирДимит-
риевтатаЮрийБашкировпар-
несемпе,дипломсемпечысланă.

Килхуçисемпехăнасемвы-
рăнтипултаруллăхĕрарăмсем
хатĕрленĕапат-çимĕçпе,те-
хĕмлĕшÿрпепе–пулăçăсен
ăмăртăвĕунсăрпулать-ива-
ра–сăйланнă.

 ВЕРА ШУМИЛОВА 

     Ă МĂР ТУ      

«Çаклан пу лă, вĕт ти те, шулт ри те...» 
Ас тă ва тăри, вы рăс ха лă хĕн юмах не – каш кăр хÿ ри
не вак ка янă та «Çаклан, пу лă, çаклан, вĕт ти те, шулт ри 
те, çаклан!» – те се юр ла са лар нă. Ирт нĕ кан мал ли кун
сен че Атай кас си ял тă рă хĕн чи Сар ху рăн ялĕн чи пĕве не 
пуç та рăн нă пу лăç сем пул ла йых рав ла нă е çук – ку вăрт

тăн лăх, çа пах та «Ты тăн, пу лă!» ра йон ша йĕн чи 
тур нир ха вас лă та ту хăç лă ирт нĕ.  

СĂМАХ МАЙ 
Тур ни ра 16 ко
ман да хут шăн нă.

Ка ран тай  ялĕн че пу рă на кан хак
лă ран та хак лă мă шă ра, ан не не, 
асан не не, ку ка мая, Валентина
НиконоровнаКОРОЛЬКОВĂНА
80 çул хи юби лей пе ăш шăн са
лам лат пăр. Çи рĕп сыв лăх, вă рăм 
кун çул, çăлкуç пек тап са тă ра кан, 
ни хă çан ик сĕл ми вăй хал, кан лĕ 
ват лăх су нат пăр.

 � Мă шă рĕ, ывă лĕ сем пе ки нĕ сем, хĕ рĕ
сем пе кĕ рÿ шĕ сем, мă ну кĕ сем, кĕ çĕн мă ну

кĕ сем та та тă ва нĕ сем.
03-08.

Мă нал ялĕн че пу рă на кан Римма
ИльиничнаПЕТРОВАмар тăн 
10 мĕ шĕн че 70 çул хи юби лей не 
пал лă тă вать. Вăл пи рĕн ял çын
ни пул ни шĕн эпир ха мă ра те
лей лĕ те се шу хăш лат пăр. Рим ма 
Ильи нич на ти вĕç лĕ ка ну ра пул
сан та ахаль лар масть. Кон церт
се не, спек такль се не ил се çÿ рет, 
тĕр лет, чăл ха нус ки çы хать, сă

вă сем çы рать, хăй те кĕ вĕ лет. Юби лей ячĕ пе са
лам ла са ыр лăх сыв лăх, ик сĕл ми те лей, вă рăм 
кун çул су нат пăр. Ма лал ла хи утас çу лу та тах 
та вă рăм, çи рĕп пул тăр.

 �Мă шă рĕ, ывă лĕ, мă ну кĕ сем, йă мă кĕ
сем, тă ва нĕ сем, ялйыш, пус кил,  

тус тан тă шĕ сем.
03-13.

Шу паш кар ра йо нĕн чи Шăн кас 
ялĕн че пу рă на кан АлексейПет
ровичИЛЬИН мар тăн 12 мĕ
шĕн че 60 çул хи юби лей не пал
лă тă вать. 
Тав тă ват пăр са на чĕ ре рен,
Тайма пу çăм са на пи рĕн тен.
Ăш шу на па ра тăнç ке чун тан,
Э сĕ хак лă пи ре ыл тăн ран.
Эс пур ри пи ре са вăн та рать,

Пур тă ван та са на са лам лать.
Сыв лăх пул тăр мĕн ва тăлич чен,
Пу рăн ма су нат пăр çĕр çулч чен.

 �Мă шă рĕ, ывă лĕ сем, ки нĕ сем, мă ну кĕ
сем та та тă ва нĕ сем.

03-17.

Чă рăш кас син че пу рă на кан хак
лă çын нă мă ра АнастасияИса
ковнаГАВРИЛОВĂНА 80 çул
хи юби лейпе чун тан са лам лат
пăр. Çи рĕп сыв лăх, вă рăм кун 
çул, са вăк кă мăл су нат пăр са на 
– юрат нă ан не, хи сеп лĕ асан не, 
ăшă кă мăл лă ас лă асан не.

 � А чи сем пе кĕ рÿ шĕ, ки нĕ сем, мă
ну кĕ сем, кĕ çĕн мă ну кĕ сем.

03-18.

8 мар та от ме чает свой юби лей 
ГалинаПетровнаЛУКИНА,
про жи ваю щая в д. Ка ран дай ка сы.
Ма моч ка на ша род ная, лю би мая!
Ба буш ка слав ная, не за ме ни мая!
С 65 ле тием те бя позд рав ляем,
В ся чес ких благ в твоей жиз ни 
же лаем.
Це луем мы добрые, слав ные ру ки.

 � С лю бовью к те бе – твои де
ти и вну ки.

Так же 8 мар та день рож де ния у 
на шей лю би мой пле мян ни цы Ка
риныТИМОШКИНОЙ.
Да, 7 лет дев чон ке на шей.
Не най ти ко кет ки кра ше.
С днем рож де ния позд рав ляем,
Быть от лич ни цей же лаем.
Ч тоб всё вре мя хо хо та ла,
На уро ки ус пе ва ла,
Толь ко в ме ру чтоб ша ли ла,
В сех род ных своих лю би ла.

 �Семья Лу ки ных.
03-09.

Кол лек тив ре дак ции га зе ты «Тăван 
Ен» от всей ду ши позд рав ляет с 
днем рож де ния МаринуАвва
кумовнуИВАНОВУ.
О це ни ли уж клиен ты
Т вой ди зай нерс кий та лант.
Дер жишь ты за ду мок мас су
На пле чах, слов но Ат лант.
В день рож де ния же лаем
К реа тив ней ших идей,
Нео быч ных, яр ких, брос ких,
За ме ча тель ных за тей.

 �Кол ле ги.
03-10.
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    ТАШЛАТТАРАКАН ТАКМАК      

Ял уявĕнче 
Пултăн ял уявěнче, 
Сцена ăсти эсě.
Хитре чăваш тумěнче
Ярăм паха тĕрĕ.

Тĕл пултăм ҫеҫ эп сана…
Юхрĕ савăк кĕвě!
Сарăлчĕ вăл таврана,
Ташлама хистерĕ.

Эх! Чăваш ташшин ҫемми 
Пире пĕрлештерчĕ…
Пурши туйăмран ҫемҫи?
Пĕтет асап терчĕ.

Киленсессĕн  пĕр кана
Чунтан сăмах юхрĕ…

Ĕмĕт илĕртет сана,   
Шурăмпуҫăн ирĕ!
Уҫăлтăн чун каниччен,
Саншăн хавас пултăм.
Сывă пул, тĕл пуличчен!
Телейпе ҫеҫ пурăн.

 ГАЛИНА МАКАРОВА, 
ШУПАШКАР 


