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ирĕклĕ

Раççей почти урлă «Тăван Ен» хаçата 2018 çулхи июль 
уйăхĕнчен çур çул илсе тăма мартăн 31-мĕшĕччен кăна 
385 тенкĕ те 50 пуспа, йÿнĕрех, çырăнма пулать. 
Васкăр, юлташсем!

В
. Ш

ум
и

ло
ва

 c
ăн

 ÿ
ке

рч
ĕк

ĕ

H
плюс Причебоксарье

Шартлама сивĕре те çутине хĕрхенмесĕр хĕртсе хĕвел çуркунне ту хыçĕнчех маррине 
систерет. Вăр-вар  хуçасем вăрлăхлăх тăпра хатĕрленĕ те ĕнтĕ. Сире 

«Тăван Ен» те пулăшма васкать! Ишлей РайПОвĕн лавккисенче 2018 
çулăн иккĕмĕш çур çулĕнче 300 тенкĕпе илсе тăма март уйăхĕнче 
хаçат çырăннă кашни çынна валли парне – 
элитлă вăрлăхсем – хатĕрлерĕмĕр! Квитанципе 
пĕрле ăна сутуçăран ыйтмалла. «Тăван Енĕн» 

калчисем парка çитĕннине курса ĕненес килет-и – 
эппин паянах Ишлей РайПОвĕн лавккисене васкамалла!

Раççей почти урлă «Тăван Ен» хаçата 2018 çулхи июль 
уйăхĕнчен çур çул илсе тăма мартăн 31-мĕшĕччен кăна 
385 тенкĕ те 
Васкăр, юлташсем!

Шартлама сивĕре те çутине хĕрхенмесĕр хĕртсе хĕвел çуркунне ту хыçĕнчех маррине 
систерет. Вăр-вар  хуçасем вăрлăхлăх тăпра хатĕрленĕ те ĕнтĕ. Сире 

эппин паянах Ишлей РайПОвĕн лавккисене васкамалла!

Çырăнтару 

индексĕ

П6022

ПАТШАЛĂХ КОНТРАКЧĔПЕ КИЛĔШŸЛЛĔН, 
ÇУЛ-ЙĔР СЛУЖБИШĔН ХĔЛЛЕХИ СЕЗОН 
АПРЕЛĔН 5-МĔШĔНЧЕ КĂНА ВĔÇЛЕНЕТ. 
Хальхи вăхăтра вара вĕсен пĕтĕм вăя çут 
çанталăк кăларса тăратнă чăрмавсене 
сирмешкĕн яма тивет. Иртнĕ канмал-
ли кунсенче юр вăйлă çума тытăннă 
самантранах республика çулĕсене та-
сатма 80 единица ытла чухлĕ ятарлă 
техникăна явăçтарнă. ЧР Транспорт 
тата çул-йĕр ху çалăх министерствин 
информацийĕпе, тунтикун та, ун хыççăн 
та çул-йĕр организацийĕсен çакăн чух-
лех ятарлă машини юра тасатма тухнă.

Шупашкар районĕн пĕрлехи диспет-
чер службинче вырăнти пĕлтерĕшлĕ 
çулсене  тасатманни   пирки çăхавсене 
регистрацилемен. 

ЧĂВАШ ЕНРЕ НУМАЙ АЧАЛЛĂ ÇЕМЬЕСЕНЕ 
ÇĔР ЛАПТĂКĔСЕМПЕ Т ŸЛЕВСĔР 
ТИВĔÇТЕРЕС ĔÇ МАЛАЛЛА ПЫРАТЬ. 
2018 çулта республикăри 116 çемье çĕр 
лаптăкĕллĕ пулмалла. Пĕтĕмĕшле 2011 
çултанпа, закон ĕçлеме тытăннăранпа, ну-
май ачаллă 6646 çемье лаптăк хуçисем пул-
са тăнă, вĕсенчен 4354-шĕ çĕр лаптăкĕсем 
çинче çурт-йĕр хăпартма, 2238-шĕ  хуш-
ма хуçалăх аталантарма, 54-шĕ дачăсем 
пек усă курма тĕллевленĕ.  

Нумай ачаллă çемьесене çĕр лап-
тăкĕсемпе тивĕçтерессине республика 
ертÿлĕхĕ тĕрĕслесе тăрать. Чăваш Ен юсти-
ци минис  терстви кăçалхи февраль-март 
уйăхĕсенче Муркаш тата Çĕрпÿ районĕсен 
админис трацийĕсенче ĕçлĕ канашлу 
ирттернĕ. Унта çĕр лаптăкĕсене йĕркелес, 
вĕсемпе çемьесене тивĕçтерес, инжене-
ри инфраструктурин объекчĕсене тăвас 
ыйтусене сÿтсе явнă.    
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Васкăр, юлташсем!
385
Васкăр, юлташсем!сĕнет

Хавслă перемена: вăйă 
урлă – пĕлÿ тĕнчине

Иртнĕ шăматкун «Улăп» стади-
онра Чăваш Енри патшалăх тата 
муниципалитет служащийĕсен 
XVII Спартакиадине уçнă 
йĕлтĕрпе чупассипе эстафета 
пĕтĕм республикăран пурĕ 300 
яхăн çынна пухрĕ. «Галстуксăр» 
тĕл пулу тÿре-шара сывă пурнăç 
йĕркишĕн пулнине кăтартса 
пачĕ. Командăсене кĕтсе илме 
Шупашкар районĕ пурĕ 20 во-
лонтера явăçтарчĕ.

Шартлама сивĕре те çутине хĕрхенмесĕр хĕртсе хĕвел çуркунне ту хыçĕнчех маррине 
систерет. Вăр-вар  хуçасем вăрлăхлăх тăпра хатĕрленĕ те ĕнтĕ. Сире 

«Тăван Ен» те пулăшма васкать! Ишлей РайПОвĕн лавккисенче 2018 
 илсе тăма март уйăхĕнче 

Çырăнтару 
Çырăнтару 
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Станислав АНДРЕЕВ, 
Апаш

    СЫВĂ ПУРНĂÇ  

Иртнĕ шăматкун «Улăп» стади-

Район спартакиадăна уçрĕ
 Ăмăртăва уçнă чухне ЧР 

Министрсен Кабинечĕн 
Председателĕ – ЧР Пуçлă-
хĕн Администрацийĕн  
ертÿçи Юрий Васильев, ЧР 
Патшалăх Канашĕн Пред-
седателĕ Юрий Филимонов, 
ЧР физкультурăпа спорт 
министрĕ Сергей Шел-
туков, Шупашкар район 
администрацийĕн пуçлăхĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлакан 

Владимир Димитриев 
сăмах илчĕç. 

Спорт уявĕ уçăлнă ятпа 
Спартакиада оргкомитечĕн 
ятĕнчен спортсменсене тата 
вĕсемшĕн «чирлеме» кил-
нисене пурне те Юрий Ва-
сильев саламларĕ. «Спорт-
па куллен туслă патшалăх 
служащийĕсен йышĕ çул-
ран-çул ÿссех пырать», – 
палăртрĕ вăл.

Спорт мероприятийĕсене 
коллективпа хутшăнни 
кашнинех пысăк туслă 
командăн пĕр пайĕ пулни-
не туйма, хăйне кăтартма, 
кăмăл-туйăма çĕклеме май 
парать. «Наци сывлăхне 
çирĕплетесси паян пĕтĕм 
халăх умĕнчи тĕллев пул-
са тăрать», – терĕ регионри 
парламент ертÿçи.
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 РАЙОНТА

ÇУРАКИ УМĔН ЯЛ ХУÇАЛĂХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙĔСЕН УМĔНЧЕ вăрлăха кирлĕ паха-
лăх шайне çитерес ыйту çивĕч тăрать. 
Иртнĕ кĕркунне тыр-пула пухса кĕртнĕ 
чух не çанталăк çумăрлă тăнипе вăрлăхăн 
ытларах пайĕ, уйрăмах тулă, шăтса кайнă. 
Райадминистраци пуçлăхĕн çумĕ – эко-
логи тата ял хуçалăх пайĕн пуçлăхĕ Сер-
гей Ванюшкин ака валли 2500 вăрлăх 
хатĕрлемеллине пĕлтерчĕ. «Приволж-
ское» АО тата «Атлашевский» СХК ООО 
пысăк пахалăхлă вăрăсем сĕннипе пĕрлех 
хăйсем те туянаççĕ. Сергей Алексеевич 
сăмахĕсем тăрăх, Ленин ячĕллĕ СХПК-
колхозра типĕтмелли комплекс пур, ан-
чах вăрлăх пахалăхĕ шанчăклах мар. «Ту-
руновский» СХПК тата Кадыков ячĕллĕ 
СХПК-колхозра кондициллĕ вăрлăх çук.  

ШУПАШКАР РАЙОНĔНЧЕ УЙРĂМ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСЕНЕ «НАЛУК АМНИСТИЙĔПЕ» 
килĕшÿллĕн налук парăмĕнчен хăтараççĕ. 
Çакăн çинчен РФ Налук службин районсен 
хушшинчи 5-мĕш инспекцийĕн пуçлăхĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлакан Надежда Деми-
дова райадминистрацире тунтикунсерен 
иртекен планеркăра пĕлтерчĕ. Федерацин 
436-мĕш саккунĕпе килĕшÿллĕн 2015 çулхи 
январĕн 1-мĕшĕ тĕлне пухăннă пурлăх 

налукĕсене, пенисене  шыраса илме май 
çукки пирки йышăну туса каçарттарнă. 
Сăмах транспорт налукĕ, уйрăм çынсен 
пурлăхĕ çине хунă налук тата çĕр налукĕ 
çинчен пырать. 

Кунсăр пуçне уйрăм предприниматель-
сене (е çак статуса çухатнисене) 2015 çулхи 
январĕн 1-мĕшĕ тĕлне патшалăх умĕнче 
йĕркеленнĕ парăмсенчен, çав шутра на-
лукпа хывман тÿлевсенчен тата вĕсемшĕн 
шутласа панă пенисенчен, çавăн пекех 
штрафсен пысăк пайĕнчен хăтараççĕ. 

Район команди 
йышĕнчи 

Л. Софронова 
эстафетăна 

йышăнать

Хаçат 1932-мĕш çулхи июлĕн 
27-мĕшĕнчен тухса тăрать

 

  Çăлта тутăр иш-
нине курса юлтăм

 ПИРĔННИСЕМ ПУР ÇĔРТЕ ТЕ HH
КĔÇНЕРНИКУНСЕРЕН ТУХАТЬ Хакĕ 

ирĕклĕ
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Уяв ячĕпе!
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Хаклӑ хӗрарӑмсем!
Сире Пӗтӗм тӗнчери 

хӗрарӑмсен кунӗ ячӗпе чун-
чӗререн саламлатӑп!  

Пирӗн пурнӑҫри мӗнпур 
лайӑххи этемлӗхӗн хӳхӗм 
пайӗпе ҫыхӑннӑ. Эсир тӗн-
чене ырӑрах тӑватӑр, кил-
йышшӑн ырми-канми тӑрӑ-
шатӑр, пурнӑҫ парнелетӗр. 
Хӑвӑрӑн илӗртӳлӗхӗрпе 
ӑсӑра, пурнӑҫ ри ҫирӗплӗхе 
тата харсӑр кӑмӑлӑра пула 

эсир ҫемье вучахне тивӗҫлӗн сыхласа упратӑр.
 Арҫынсем сирӗн илемлӗхӗрпе евӗк-

лӗхӗртен, ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем тума хав-
халантарма пӗлнинчен, ҫепӗҫлӗхӗрпе 
ырӑ кӑмӑлӑртан хӑпартланса тӗлӗнеҫҫӗ.         

Чӑваш Ен хӗрарӑмӗсем пултаруллӑ, хастар 
тата ӑнӑҫуллӑ, обществӑн по литикӑпа эко-
номика тата социаллӑ пурнӑҫне хастарлӑн 
хутшӑнатӑр, тӑван ҫӗр аталанӑвне питӗ 
пысӑк тӳпе хыватӑр.  Ҫитӗнекен ӑрӑва пӑхса 
ӳстерес ӗҫри ача амӑшӗн пӗлтерӗшне хак 
пама та ҫук. Вӑл хӑйӗн пӗтӗм пурнӑҫне 
ачисене халаллать.

 Амӑшлӑхпа ачалӑха сыхласси, ҫемье 
институтне ҫирӗплетесси, ҫураласлӑха 
ӳстерме майсем туса парасси патшалӑх 
политикин пысӑк пӗлтерӗшлӗ тӗллевӗсен 
шутӗнче. Юлашки ҫулсенче кӑмӑл-сипет, 
ҫемье хаклӑхӗсене халӑх хушшинче са-
рас тӗлӗшпе чылай ӗҫ тунӑ. Нумай ачаллӑ 
ҫемьесем пур енлӗн пулӑшу илсе тӑраҫҫӗ. 

Сирӗн пурнӑҫӑр яланах ҫутӑ та савӑнӑҫлӑ 
пултӑр, килӗрте тӑнӑҫлӑхпа ырлӑх тата 
пӗр-пӗрне ӑнланни хуҫаланччӑр.     

Сире пӗтӗм чунтан ҫирӗп сывлӑхпа те-
лей, ҫитӗнӳсем тата юрату сунатӑп!

 Кун йĕркинче
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РАÇÇЕЙ ПРЕЗИДЕНЧĔН ÇЫРĂВНЕ ХАКЛАÇÇĔ

Михаил 
ИГНАТЬЕВ, 

Чӑваш 
Республикин 

Пуçлӑхӗ

 АНОНС

УЯВ САЛАМĔ

 ÇЫРУ  

Президент Федераци Ка-
нашне янă Çырăвĕнче 
пирĕн çĕршыв ачасен 
çураласлăхĕ чи пĕчĕк шай-
ра пулнă икĕ тапхăра чăтса 
ирттернине палăртнă. 
Вĕсенчен пĕрремĕшĕ – 
вăрçă хыççăнхи, иккĕмĕшĕ 
– 90-мĕш çулсенчи. Ку ста-
тистика кăна мар. Ача-
сен çураласлăхĕ чакни 
экономикăна пысăк витĕм 
кÿрет, эппин çынсен пурнăç 
шайне те. 

Çавна пулах амăшлăхпа ача-
лăха сыхлас тĕллевпе нихăçан 
пулман мерăсем йышăннă. 2012 
çултах Раççей Президенчĕн Ху-
шăвĕпе ачасен интересĕсене 
хÿтĕлемелли наци стратегиллĕ 
ĕçсем пурнăçланма тытăннă. Çак 
хушăра РФ Правительствине, 
регионри влаç органĕсене та-
та ытти ведомствăна вуншар 
тĕр лĕ хушу панă. Çак енĕпе ĕç-
лени курăмлă пĕтĕмлетÿсем ту-
ма май пачĕ.  

Çураласлăха ÿстермелли пĕр-
ремĕш утăм – амăшĕн капиталне 
туса хуни. Çĕршер çемье патшалăх 
пулăшăвне, хăйсен ачисене кир-
липе тивĕç терме пултарнине туй-
са илчĕ. Пирĕн республикăра 
кăна амă шĕн капиталĕн серти-
фикатне 81 пин ытла панă. Унсăр 
пуç не, Чăваш Енре 4600 çемье 
республикăн амăшĕн капиталĕн 
укçи-тенкипе усă курчĕ. 

Амăшĕн капиталĕн программи 
2017 çулта вĕçленчĕ. Ăна малал-
ла тăсĕç-и – çак ыйту нумайăшне 
кăсăклантарчĕ. Иртсе каякан 
2017 çулăн юлашки кунĕсенче 
Раççей Президенчĕ демографие, 
амăшлăха тата ачалăха пу лăшма 
тĕрлĕ пуçарупа тухрĕ. Чи пирвай-
хи – амăшĕн капиталĕн програм-
мине 2022 çулччен тăсни. Унсăр 
пуçне ăна усă курмалли мелсем 
те анлăрах. 2018 çулхи январĕн 

1-мĕшĕнчен тытăнса, уйрăмах 
начар пу рăнакан 2 ачаллă 
çемьесем, амăшĕн капиталĕпе 
уйăхсерен паракан тÿлев пек 
усă курма пултараççĕ. Тÿлев 
виçи 8 910 тен кĕ. Укçа-тенке 
ача шкулчченхи учрежденисе-
не çÿренĕшĕн те тÿлеме юрать, 
тĕрĕсрех каласан, 2 уйăхранах 
тытăнса ачана пăхнăшăн. Рес-
публика амăшĕн капиталĕн про-
граммине те малалла тăснă.

Çĕнĕлĕх – чи пирвайхи ачашăн 
пособи тÿлени. Унччен патшалăх 
нумай ачаллă çемьесене пулăшу 
кÿме тăрăшнă, пĕрремĕш ача 
çуратакан çемье сем вара хăйсен 

проблемисене хăйсемех татса 
панă. Кăçалхи январĕн 1-мĕ-
шĕнчен тытăнса пысăках мар 
тупăшлă çемьесен (çемьери пĕр 
çынна пурăнма кирлĕ виçе чи 
пĕчĕк виçерен пĕрре çурăран 
ыт ла мар пулсан) уйăхсерен 
паракан 8910 тенкĕлĕх тÿлеве 
илме май пур. Çавна валли 
пĕрремĕш ача çуралнă ашшĕ-
амăшĕн кăткăсах мар заявле-
ние çырмалла кăна. Чăваш Ен-
ре çĕршер çемье çак ирĕкпе усă 
курчĕ. Малтанхи кăтартусемпе 
вара çак çăмăллăхпа 2018 çулта 
кăна 4500 яхăн çемье усă курма 
пултарать. 

2018 çулти январĕн 1-мĕшĕ 
хыç  çăн çуралнă е усрава илнĕ 
3-мĕш тата хыççăнхи ачасемшĕн 
паракан пособие çĕнĕрен тÿле-
ме пуçланă. Çакă – республика 
ертÿлĕхĕпе  РФ Правительстви 
тачă çыхăнура хастар ĕçленин 
кăтартăвĕ. Пособи 8365 тенкĕпе 
танлашать.     

Ачаллă çемьесен йĕркеллĕ 
условисенче пурăнмалла. Ан-
чах та вĕсенчен пурте пысăк 
про центлă ипотека кредитне 
илеймеççĕ. Халĕ, Раççей Пре-
зиденчĕн Хушăвĕпе, патшалăх 
про цент ставкисем 6% ытла 
ипо   тека илнĕ 2 тата ытларах 
ачаллă çемьесене субсиди па-
ма тытăнать. Çакă вара пин-пин 
çемьене хăтлă çурт-йĕрлĕ пул-
ма май парать. 

Укçа-тенкĕ енчен пулăшу кÿни, 
паллах, çураласлăха ÿстермелли 
хăватлă хавхалантару.  Йĕркеллĕ 
ашшĕ-амăшĕ чи малтанах хăйсен 
ачисене кирлипе тивĕçтерме 
пултарнине шута илеççĕ. Анчах 
та пирĕн ачасем – эпир хамăр 
пĕчĕк чухнехисемех. Вĕсем 
çавăн пекех чирлеççĕ, вĕсене 
вĕрентмелле, воспитани памал-
ла, хÿтĕлемелле.  

Çавăнпах Раççей Президенчĕ 
хăйĕн Çырăвĕнче 2 уйăхран 
тытăнса 3 çулчченхи ачасе-

не яслисенче вырăнпа ти-
вĕç тересси çине уйрăм пу-
сăм турĕ. Владимир Путин 
шухăшĕпе çакă çамрăк ашшĕ-
амăшне, уйрăмах амăшĕсене, ĕçе 
хăвăртрах таврăнма, вĕренме 
тата карьерăра малалла ÿсме 
пулăшмалла. Республикăра 6 çул 
хушшинче 47 ача сачĕ хута кайрĕ. 
Виçĕ çултан аслăрах ачасем че-
ретре тăмаççĕ. Хăш-пĕр районта 
2 çултан аслăрах ачасене те ача 
сачĕсенче вырăнпа тивĕçтерме 
май килчĕ. Ача сачĕсене хута 
ярас ĕç малалла тăсăлать. Ясли-
сенче вырăнсем йĕркелессине 
уйрăмах тимлĕх уйăрĕç. 

Ачалăха сыхлас ĕç шутне ача-
пăча поликлиникисене юсасси-
пе çыхăннă пысăк пĕлтерĕшлĕ 
программа кĕрет. Çак ĕç Чăваш 
Енре пуçланнă та. 

Çапах та Раççей Президенчĕн 
шухăшĕпе ку çителĕксĕр. Вăл 
Ачалăх вунăçуллăхне палăртрĕ, 
Федераци Канашне янă Çырура 
амăшлăха тата ачалăха пулăшу 
кÿмелли укçа-тенке 40% таран 
ÿстерме тĕллев лартрĕ. Эппин, 
Чăваш Енре малашне те ача 
сачĕсем хута кайĕç, ача-пăча 
поликлиникисене юсĕç, ашшĕ-
амăшне укçа-тенкĕ енчен пулăшу 
кÿрсе тăрĕç.  

Раççей Президенчĕ амăшлăхпа ачалăха кÿрекен 
пулăшăва ÿстерме хушнă 

Çитес 6 çулта демографие аталантарма, 
амăшлăхпа ачалăха сыхлама пирĕн 364 
триллион тенкĕрен кая мар уйăрмалла. 

Ку пысăк, анчах чикĕ те, уйăрма май çук циф-
ра та мар. В.В. ПУ ТИН,  РФ Пре зи ден чĕ

Николай ХОРАСЕВ, 
Шупашкар район пуçлăхĕ:

– Раççей Президенчĕ Владимир Путин хăйĕн Çырăвĕнче 
кашни отрасле тимлĕх уйăрчĕ. Наука тата бизнес, сывлăх сых-
лав сфери, ял хуçалăх отраслĕн аталанăвĕ, çĕршывăн шалти 
тата тулаш политики... пĕр тытăма та перĕнмесĕр иртмерĕ. 

Раççей Президенчĕн «майри ука зĕсемпе» Раççейре те, рес-
пуб ликăра та, районта та нумай ĕç пурнăçланать. Çулсем сарни 
тата юсани, ФАПсем туни, кил çывăхĕнчех пахалăхлă медицина 
пулăшăвне илме пултарни, çынсен пурнăç вăрăмĕшĕ ÿсни, ачаллă 
çемьесене пулăшу кÿни –  пурнăç ус ловийĕсем лайăхланса пы-
нине кăтартаççĕ. 

Владимир Путин 2000 çул сен пуçламăшĕнче пирĕн пурнăçа им-
порт таварсем нумай килнине, паянхи кун лару-тăру улшăннине 
палăртрĕ. Президент çемье предприятийĕсене, фермерсене 
пулăшма хатĕррине ырламалла.   

Çĕршывăн Хĕç-пăшаллă хăвачĕ кунсерен ÿссе пыни уйрăмах 
хавхалантарать. Стратеги пĕлтерĕшлĕ ракетăсен тата ытти хĕç-
пăшал хăвачĕ çинчен, Раççее ытти çĕршыв та хисепленине 
каланă сăмахсем тĕлĕнче залра ларакансем ура çине тăрса алă 
çупрĕç. Кашнин сăн-питĕнче çĕршывшăн мăнаçланни курăнчĕ. 

Николай КАЗАКОВ, 
Чăваш патшалăх филармонийĕн директорĕ:

– Раççей Президенчĕн Çырă вĕ кăмăла кайрĕ. Ипотекăн вăтам процент 
ставкине 7-8 про цент таран чакармаллине каларĕ çĕршыв ертÿçи. Ку 
çам рăксемшĕн, çамрăк спе циалистсемшĕн, ĕçлекен çын семшĕн çав тери 
меллĕ. Пĕчĕк процентлă ипотека кре дичĕ семпе усă курса вĕсен хăйсен 
йăвиллĕ пулма шанăç пур. Патшалăхăн çак утăмне ырламалла кăна.

Владимир Владимирович паян Раççейре çулсерен 80 млн тăваткал 
метр çурт-йĕр хута янине палăртрĕ. Строительство калăпăшне 
120 млн тăваткал метра çитерме тĕллев лартнă. Кăçал 3 млн çемье 
хваттерлĕ пулнă пулсан, çитес çул телейлисен йышĕ 5 млн çитмелле. 
Ку та – курăмлă пулăм.

Сывлăх сыхлав сферинчи ыйтусене те тапратрĕ вăл. Асăннă сферăна 
ытти çултисенчен нумайрах укçа-тенкĕ уйăрнине асăнчĕ. Çынсен 
пурнăç тăршшĕ çулсерен вăрăмланса пынине, вунăçуллăх вĕçĕнче 
Раççейри пурнăç тăршшĕ 80 çултан иртекен çĕршывсен «80 плюс» 
клубне кĕрессе шаннине каларĕ.

Маншăн лайăх хыпар вăл – регионсенче нумай функциллĕ культу-
ра центрĕсем туса хурасси. Вĕсенче музейсем, куравсем, концерт-
сем лартмалли сценăсем те пулмалла. Çамрăксемшĕн те, ватăсемшĕн 
те илĕртÿллĕ çакă.

Владимир МИХАЙЛОВ,
Чăваш Республикин строительство министрĕ:

– Паянхи кун тĕлне муници-
палитетсенче тавралăха 
хăтлăх кĕртес ĕçсене 
вĕçленĕ. Чăваш Ре-

спубликин строитель-
ство министерстви вырăнти хăй тытăмлăх 
органĕсемпе пĕрле кăçал май уйăхĕнче 
тĕпрен çĕнетсе юсанă объектсен 
пахалăхне тĕрĕслеме тухма палăртать.

 Кун йĕркинче
Владимир МИХАЙЛОВ,
Чăваш Республикин строительство министрĕ:

– Паянхи кун тĕлне муници-

ЧĂВАШ ЕНРЕ ХУЛАСЕН СĂН-СĂПАТНЕ 
УЛ ĂШ ТАРАССИ П Е  Й ЫШ ĂН Н Ă 
ПРОГРАММĂНА пурнăҫа кĕртме 263 
млн уйăрма палăртнă – кун пирки 
Чăваш Республикин Пуҫлăхĕ Миха-
ил Игнатьев ертсе пынипе мартăн 
5- мĕшĕнче иртнĕ канашлура 
республикăн строительство министрĕ 
Владимир Михайлов пĕлтернĕ. Канаш-
лура çавăн пекех «Хăтлă хула хутлăхне 
йĕркелесси» приоритетлă проекта 
Чăваш Республикинче пурнăçа кĕртес 
çул-йĕре те сÿтсе явнă.  

Владимир Михайлов 2017 ҫулта 
регионта нумай хваттерлĕ ҫуртсен 
таврашĕнче пурĕ 73 объектра тирпей-

илем кĕртнине, 400 ытла спорт элемент-
не вырнаҫтарнине, ятарлă хатĕрсене 350 
ытла хута янине палăртнă. Ҫак ĕҫсене 
пурнăҫлама федераци бюджетĕнчен 
пурĕ 265,7 млн тенкĕ уйăрнине асăннă.

Халăх йышлăн пухăнакан парксене 
тирпейлесе хитрелетме 5 млн укҫа 
уйăрма палăртнă. «Хăтлă хула хутлăхĕ» 
приоритетлă проекта кăҫал Патăрьел, 
Йĕпреҫ, Куславкка, Сĕнтĕрвăрри, 
Пăрачкав, Вăрмар, Шупашкар, Елчĕк, 
Тăвай районĕсем тата Улатăр, Канаш, 
Ҫĕнĕ Шупашкар, Шупашкар, Ҫĕмĕрле 
хулисем хутшăнаççĕ.

Чăваш Ен Пуҫлăхĕ Михаил Игнатьев 
Чăваш Республикин строительство 

министрĕн ҫумне – республикăн тĕп 
архитекторне Александр Шевлягина 
районсемпе хуласенче объектсене 
ҫĕнетессипе йышăнмалли проектсе-
не хатĕрлеме пулăшма хушнă. Кунсăр 
пуҫне ыйтусене халăхпа пĕрле сÿтсе 
явма сĕннĕ. 

Мартăн 8-мĕшĕнче, Пĕтĕм тĕнчери 
хĕрарăмсен кунне халалласа Кÿкеçри 
физкультура комплексĕнче тата 
1-мĕш шкулта хĕрарăмсен коман-
дисен хушшинче волейболпа район 
турнирĕ иртет. Ăмăртусем 10 сехетре 
пуçланаççĕ. 

Çак кунах поселокри «Олимпийский» 
стадионра йĕлтĕр эстафетипе Шупашкар 
районĕн чемпионачĕ тата первенстви 
старт илет. Çемье командисем, ача сад-
не çÿрекенсем, шкул ачисем, райадми-
нистраци, ял тăрăх администрацийĕсен 
командисем йĕлтĕр сырса тухĕç. Ар-
çынсемпе хĕрарăмсем уйрăмшарăн чуп-
са ăмăртĕç, хутăш командăсем, ветеран-
сем тата тĕп ушкăн та пулĕ. Ăмăртусем 
10 сехетре уçăлаççĕ.

Мартăн 9-мĕшĕнче «Улăп» ФОКра 
вăтам шкулсенче вĕренекен хĕрачасен 
хушшинче шкул ачисен спартакиади 
шучĕпе район ăмăртăвĕсем иртеççĕ. 
Мартăн 10-мĕшĕнче ял тăрăхĕсенче çемье 
командисен хушшинче «Хаваслă старт-
сем» савăнăçлă ăмăртусене палăртса хунă. 

Мартăн 11-мĕшĕнче Атайкасси ял 
тăрăхĕнчи Сархурăн ялĕнчи пĕвере хĕлле 
пулă тытассипе Шупашкар районĕн уçă 
чемпионачĕ иртет. Мандат комиссийĕ 8 се-
хетрен пуçласа 8:45 сехетчен ĕçлет. Çакăн 
хыççăн ăмăртăва савăнăçлă лару-тăрура уçĕç. 
9 сехетре пулăçăсен ăмăртăвĕ пуçланать. 
Икĕ сехет пыракан тур вăхăтĕнче пулăçсен 
пĕверен айккине тата çыран хĕррине тух-
ма юрамасть. Пулă тытмалли хатĕрсем та-
та вăлтасем вара вĕсен темиçе те пулма 
пултараççĕ, анчах пулла пĕр вăлтапа та-
та мормышкăпа кăна тытма ирĕк параççĕ. 

5+

СĂМАХ МАЙ
Атăл çыранĕн çывăхне тирпей-
илем кĕртесси «Хăтлă ху-
ла хутлăхĕ» программăпа та-
та Шупашкар 550 çул тултар-
нине халланă ĕçсен шайĕнче 
пурнăçланать
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УЯВ САЛАМĔСЕМ


Альбина 

ЕГОРОВА, 
Чă ваш Рес пуб ли кин 
Пат ша лăх Ка на шĕн 

пред се да те лĕн çу мĕ 
– бюд жет, фи нанс 
та та на лог ко ми-

те чĕн 
пред се да те лĕ

Волковсем, 1978 çул

  ПИРĔННИСЕМ ПУР ÇĔРТЕ ТЕ    

  ЯЛ ТĂРĂХĔНЧЕ    

Библиотекăсенче – «Тă ван Ен» кĕтесĕ

 ХŸТЛĔХ

Вектор
Хаклă хĕрарăмсем! 

Сире Пĕтĕм тĕнчери хĕрарăмсен кунĕ ячĕпе чĕререн 
саламлатăп! Çут çанталăк хĕл ыйхинчен вăранса 
чĕрĕлме тытăннă уйăхăн малтанхи кунĕсенчен пĕрне 
сире, пирĕн хаклă аннесене, аппа-йăмăксене, асанне-
кукамайсемпе хунямасене, халалланă. Сирĕн тарăн 
ăс кил вучахне сÿнме памасть, чăтăмлăх кулленхи 

пурнăçри йывăрлăхсене хыçа хăварма пулăшать. 
Эсир – пирĕн шанăçпа тĕрев. Хĕрарăм паян кашни 
отрасльтех хăйĕн пуçарулăхне, вăйне кăтартать. 
Сире çак паха енсене пурнăç тăршшĕпех сыхла-
са хăварма сунатăп. Çуркуннехи пĕрремĕш хĕвел 
пайăркисем сирĕн чуна шанăçпа ырлăх çутипе 
çутатчăр, çĕкленÿллĕ кăмăл-туйăм яланах сирĕнпе 
пултăр. Çывăх çынсемпе юлташсем сире юратупа 
тата тимлĕхпе çупăрлаччăр. Кулленхи пурнăçра 
çирĕп сывлăх, телей, ăнăçу, юрату сунатăп. 

1
Ăмăртăва уçнă VIP-чупу – 

унта патшалăх влаç орга нĕ-
семпе вырăнти хăй тытăм-
лăх органĕсен ертÿçисем 
хутшăнчĕç – хыççăнах стар-
та республика министер-
ствисемпе ведомствисем 
тăчĕç. Хĕрÿ тупăшура кубока 
Чăваш Енĕн Физкультурăпа 
спорт министерстви çĕнсе 
илчĕ. Хисеп пьедесталĕн 
иккĕмĕш пусми çинче Ял 
хуçалăх министерстви пулчĕ, 
виççĕмĕшĕнче – Чăваш 
парламентарийĕн команди.

Федерацин ĕç тăвакан 

влаç органĕсен команди-
сен ушкăнĕнче Шалти ĕçсен 
ми нис терстви финиша чи 
мал тан çитрĕ. 41 çеккунт 
кăна юлса унăн йĕрĕ урлă 
МЧСăн республикăри Тĕп 
управленийĕ иккĕмĕш 
каçрĕ. Виççĕмĕш вырăн 
– Федерацин айăплава 
пурнăçа кĕртекен службин 
республикăри управленийĕн.

Вырăнти хăй тытăмлăх 
органĕсен командисенчен 
вара йĕпреçсене çитекенни 
пулмарĕ. Вĕсен хыççăнах 
эстафета дистанцине Ка-

наш администрацийĕн йĕл-
тĕрçисем парăнтарчĕç. Трас-
са хуçисем — Шупашкар 
район команди – виççĕмĕш 
вырăн йышăнчĕç.

Спартакиадăна пурĕ 54 
команда хутшăнчĕ – каш-
нинчех пилĕкшер çын. Рай-
онсенчен вĕсем чи вăйлă 
спортсменсене илсе кил-
нине палăртать ăмăртусен 
тĕп судьи Михаил Игнатьев. 
«Федерацин влаç органĕсен 
командисен чупăвĕ уйрă-
мах хĕрÿ иртрĕ. Кунта 
хутшăнакансен хăвăртлăхĕ 

питĕ пысăкчĕ. Хăй вăхăтĕнче 
йĕлтĕрпе чупассипе Чăваш 
Ен сборнăйĕнче пулнă вĕсем, 
çавăнпа та ку кĕтменлĕх 
мар. ШĔМ командинче, 
акă,  спорт мастерĕн кан-
дидачĕсем», – терĕ вăл.

Физкультурăпа спорт 
министрĕ Сергей Шелтуков 
«Тăван Ен» корреспондентне 
панă интервьюра ăмăртусем 
кăçал влаç органĕсен спарта-
киадин шайĕнче спортăн 13 
тĕсĕпе иртессине палăртнă. 
Çулла чиновниксем волей-
болла выляссипе, стрит-
баскетпа, шывра ишесси-
пе вăй виçме хатĕрленеççĕ.

  ЕЛЕНА ГУБАНОВА

        Район спартакиадăна уçрĕ

«Якубович чăпăрт! 
чуп туса илчĕ»

Леонид Якубович чăвашсене хисеплесе вĕсене «По-
ле чудес» вăййине час-часах чĕнет. Хальхинче хăнара 
пулма Шупашкарти «Шуçăм» фольклор ансамблĕ 
тивĕç пулчĕ. Вĕсен баянисчĕ – Шупашкар районĕн 
Кăшавăш çынни Николай Сусарин. Вăлах Шупаш-
кар районĕнчи Шоркка ялĕнче халăх ятне тивĕçнĕ 
«Туслăх» фольклор ансамбльне ертсе пырать. 

Леонид Аркадьевич 72 çула çитнĕ пулин те «Поле чудес» 
программăна 1991 çултанпа пĕр улшăнмасăр ертсе пырать. 
Унăн биографийĕ питĕ пуян. Каçхи шкулта вĕреннĕ чухнех 
вăл авиаци заводĕнче токарьте ĕçленĕ. Каярахпа Мускаври 
инженерпа строительство институтĕнче диплом илнĕ. Сту-
дент пулнă вăхăтра КВН вăййине час-часах хутшăннă. 

Раççей Федерацийĕн Президенчĕн суйлав кампанийĕнчен 
те  айккинче тăмасть телеертÿçĕ. Леонид Якубович – Вла-
димир Путинăн шаннă çынни. 

Мартăн 2-мĕшĕнче 19 сехет те 55 минутра  «Поле чудес» 
вăйăра «Шуçăм» ансамблĕн хĕрĕсемпе каччисем юрласа таш-
ланине «сенкер экранпа» курма пултартăмăр. 

Пултарулăх коллективĕ пĕтĕм халăхăн юратнă телекăларăмне 
Вăрмар районĕн çыннипе Виктор Степановпа кайнă. Вăл Яку-
бовича парнелеме ятарласа буфет ăсталанă. Ăна прицеплă 
автомашинăпа илсе çитернĕ. Якубович тĕлĕннине пытарман: 
ăна хальччен сĕтел-пукан никам та парнелемен иккен. Ен-
теш сăмаха пĕлеймен, анчах та меллĕ самантпа усă курса 
хăйĕн 90 çулти ашшĕпе амăшне салам каланă.

Пултарулăх коллективне çÿрекен Анна Гаврилова, Çĕньял-
Покровскинче пурăнаканскер,  «Тăван Ен» корреспондентне 
«Иш, иш, кăвакал» чăваш халăх юррин иккĕмĕш куплечĕн 
тĕлĕнче хăй студири сцена çинчен анса кăларăм ертÿçипе Ле-
онид Якубовичпа ташлани пирки пĕлтернĕ. «Хăйĕн çулĕсене 
кура мар ăста тата хаваслă ертсе пырать передачăна. Шÿтлесе 
те илет. Ташланă хушăра пит çăмартинчен чуп туса та илчĕ», – 
тенĕ Анна.                        НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВ, ШОРККА 

Ватлăхпа тивĕçлĕ канă-
ва тухнă граждансем чи хÿт-
лĕх сĕррисен шутне  кĕреç çĕ. 
Ĕçлесе хăй сене лайăх пур нăç 
усло вий  ĕсемпе  чы лай    ăшĕ 
ти вĕçтереймест. Патшалăх 
çакна ăнлан са пен  сио нерсене 
социаллă, на лук тата урăх 
льготăсем сĕнет. Анчах закон-
сем ул шăнсах тăраççĕ, çавăнпа 
чылай ватă хăйсене пÿрнĕ 
çăмăллăхсем çинчен пĕлсех 
каймасть. 

РФ Пенси фончĕн Шупаш-
кар тата Муркаш рай онĕсенчи 
управленийĕн пуç лăхĕ Алевти-
на Исаева ватлăхпа е инва-
лидлăхпа пенсие тухнă Раççей 
граж да нĕсем пĕрре паракан 
тÿлевпе усă курма пултар-
нине палăртрĕ. Пенсионер 
йышăнăвĕпе соцпакета укçа 
çине куçарса (индексациле-
се) пенсин тĕп сумми шутне 
кĕртеççĕ. 2018 çулхи февралĕн 
1-мĕшĕнчен тулли соцпакет 
1075,19 тен кĕпе танлашать. 
Унта тухтăр сĕннипе эмел 
препарачĕсене туянма 828,19 
тенкĕ пăхса хунă, медицина 
кăтартăвĕсемпе санаторинче 
сипленмешкĕн – 128,11 тенкĕ 
тата хула çумĕнчи чукун çул 
транспорчĕпе, çавăн пекех ху-
ласен хушшинчи транспортпа 
сиплев вырăнне çитсе каялла 
таврăнма – 118,94 тенкĕ. 

Çак соцпакета вăрçă ин-
ва  личĕсем, вăрçă участни-
кĕсем, çар çынни сем, тă лăх 

арăмсем, çар ĕçĕсен вете ра-
нĕсем, «Блокадăри Ленин-
градра пурăнакана» паллăпа 
наградăланă çынсем, 1-мĕш 
ушкăн инваличĕсем, 2-мĕш 
ушкăн инваличĕсем тата 
инвалид-ачасем, 3-мĕш ушкăн 
инваличĕсем шанма пултараççĕ. 
Соцпакетпа  вĕсем  туллин е 
унăн уйрăм пайĕсемпе кăна 
усă кураяççĕ. Çакăн валли пен-
си фончĕн уйрăмне 2018 çулхи 
октябрĕн 1-мĕшĕччен заяв-
ленипе пымалла. Пенсио  нер 
çакăн пек заявление пĕр   ре 
çырнă тейĕпĕр, тепĕр хут ăна 
шухăш улшăнсан çеç фонда 
çитермелле. РФ гражданĕсен 
пĕр хутчен тÿлекен ук  çа виçи 
вăрçă инваличĕсемшĕн 5180,46 
тен кĕпе танлашать, вăрçă 
участникĕсемшĕн  3885,33 
тенкĕпе, çар çыннисемшĕн, 
тăлăх арăмсемшĕн – 1555,13   тен-
кĕпе, çар ĕçĕ сен ветеранĕ-
семшĕн, «Блокадăри Ленин-
градра пурăнакана» паллă-
па наградăланă çын семшĕн – 
2850,26, 1-мĕш ушкăн инвали-
чĕсемшĕн – 3626,98 тенкĕпе, 
2-мĕш ушкăн инваличĕсемшĕн 
тата инвалид ачасемшĕн – 
2590,24 тенкĕпе, 3-мĕш ушкăн 
инваличĕсемшĕн – 2073,51 
тенкĕпе. 

Шупашкар районĕнчи ха лă-
ха социаллă хÿтлĕх паракан 
уйрăм та ватă çынсене, инва-
лидсене, çемьесене, ачасе-
не тата уйрăм ушкăнри граж-

дансене социаллă пулăшупа 
тивĕçтерет. «Вăрçă çулĕ сенчи 
тыл ĕçченĕсене тата ĕç вете-
ранĕсене социаллă пулăшу па-
расси çинчен» Чăваш Респу-
бликин за конĕпе  килĕшÿллĕн 
кашни уйăхра 1100 тенкĕ тÿлесе 
пулăшу кÿрет уйрăм, вырăнти 
телефон çыхăнăвĕн абонент 
линийĕпе усă курнăшăн 87 
тенкĕ те 50 пус уйăрса çур хак-
не компенсацилет. Со циаллă 
хÿтлĕх пайĕ пу рăн малли 
çуртшăн тата ком муналлă 
пулăшупа усă кур нăшăн 
тÿлес тăкаксене те саплаш-
тарать. Тÿлев виçи усă курнă 
коммуналлă тăкаксенчен ки-
лет. «Усă курнă ресурссемшĕн  
– газшăн, шывшăн, элек-
троэнергишĕн тата «кăвак 
çулăмшăн» учет приборĕсен 
кăтартăвĕсене вă хăтра тăратма 
манмалла мар», – палăртать 
уйрăм ертÿçи Елена Львова. 

Нумай хваттерлĕ çуртра 
пурăнакан 80 çултан иртнĕ 
ватăсен тĕплĕ юсавшăн тÿле-
мелле мар, 70 çултан иртни-
сенчен унăн çур хакне кăна 
илеççĕ.

РФ налук службин ЧР район-
сен хушшинчи 5-мĕш номерлĕ 
инспекцийĕнчен пĕлтернĕ 
тăрăх, 2017 çултанпа пен-
сионерсене çĕр налукне 
шутласа памалли йĕркене 

çирĕплетнĕ. Ун-

па килĕшÿллĕн çĕр лаптăкĕ 6 
сотăйран сахалрах пулсан – на-
лук тÿлеттермеççĕ, енчен те çĕр 
лаптăкĕ 6 сотăйран нумайрах 
тăк – налук виçине ыттисемшĕн 
çеç шутласа параççĕ. 2017 
çулшăн налукăн пĕр пайне 
кăларттарма пенсионерăн 
налук органне суйланă уча-
сток çинчен кăçалхи июлĕн 
1-мĕшĕччен пĕлтермелле. 
Çакна почта, налог службин 
сайтĕнчи «уйрăм кабинет» урлă 
та тума пулать. Енчен те из-
вещени çитмесен налук пай-
не чи пысăк налук виçиллĕ 
çĕр лаптăкĕнчен кăлараççĕ. 
Енчен те çын налук льготи-
семпе маларах та усă курнă 
пулсан уведомление тата 
çăмăллăхпа усă курма ирĕк 
пуррине ĕнентерекен доку-
ментсене ярса пама кирлĕ 
мар. Вĕсене налук органĕ ти-
вĕçлĕ органсенчен хăех ыйт-
са илет. Ку çăмăллăхпа пенсио-
нерсемпе пĕрлех Совет Союзĕн 
геройĕсем, 1-мĕш тата 2-мĕш 
ушкăн инваличĕсем, инвалид 
ачасем, вăрçă тата хирĕç тăру 
ветеранĕсем – çĕр лаптăкĕсен 
хуçисем – усă кураççĕ. Тивĕçлĕ 
канăва тухнисене харпăрлăхри 
пĕр объект (пÿлĕм, çурт, дача, 
хваттер тата ыт. те) тĕлĕшпе  
налук тÿлессинчен хăтараççĕ. 

  АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

«Эпир арăмпа иксĕмĕр те 80 çултан иртнĕскерсем. Кил-
те иккĕн кăна пурăнатпăр. 80 çул тултарнă ватăсене 
патшалăх çăмăллăхсемпе тивĕçтерни пирки илтнĕччĕ. 
Кил-çурт тата çĕр налукне (50 сотăй), электричествăпа, 
газпа тата шывпа усă курнăшăн тÿленĕ, аптекăран 
эмел туяннă чухне ватăсем мĕнле çăмăллăхсене шанма 
пултараççĕ-ши?» – кăсăкланать хăйĕн çырăвĕнче Анат-
кас Тăрăн çынни Борис Никоноров. 

Ватăсем мĕнле çăмăллăхпа 
усă кураççĕ

Шупашкар районĕн 
хисеплĕ хĕрарăмĕсем!

Хĕрарăмсен кунĕ ячĕпе пирĕнтен 
чи ăшă тата чун-чĕререн тухакан 
саламсене йышăнсамăр.

Мартăн 8-мĕшĕнче пирĕн çĕршывра 
чи юратнă уявсенчен пĕрне паллă 
тăваççĕ. Çак кун пирĕн чун-чĕре çурхи 
кăмăл-туйăмпа тулать. Арçынсем 
хăйсен хисепленĕ хĕрарăмĕсене уяв-
па саламлама васкаса вĕсене çемье 
вучахне упраса хăварнăшăн тата 
тĕревшĕн тав тăваççĕ.

Паллах, хĕрарăмăн тĕп тивĕçĕ – 
амăш пуласси. Ачана пурнăç парнелесе ăна тивĕçлĕ 
воспитани парса çитĕнтерме çăмăл мар. Çакна ăнланса 
район ертÿçисем амăшĕсене тата вĕсен çемйисене 

яланах пулăшу 
пама тăрăшĕç. 
Çитĕнсе пыракан ăрăвăн пуласлăхĕ, 
муниципалитетăн малашлăхĕ те ну-
май чухне сирĕнтен килет. 

Хаклăран та хаклă хĕрарăмсем – 
амăшĕсем, мăшăрсем, асаннесем, аппа-
йăмăксем, хĕрсем, ĕçтешсем! Кашни 
кун çемьешĕн тăрăшнишĕн, сирĕн 
хитрелĕхшĕн, чун-чĕре ăшшишĕн, 
хавхаланушăн чунтан тав тăватпăр. 

Çак уяв кунĕнче ăшă сăмахсем  
сирĕн ятăрпа кăна пулччăр! Сире 
телей тата юрату, çĕкленÿллĕ кăмăл-
туйăм сунатпăр, çывăх çынсем яланах  
пулăшса тата ăнланса тăччăр, çемьере 
килĕшÿпе çураçу хуçалантăр!

Николай
ХОРАСЕВ, 

Шу паш кар 
ра йон 

пуç лă хĕ

Владимир 
ДИМИТРИЕВ, 

ра йад ми ни-
ст ра ци пуç лă-

хĕн  ти вĕ çĕ се не 
пур нăç ла канĕ

02-58Р 03-23Р

Ыйтусем пулсан –  
çырăр, шăнкăравлăр!
 8(83540)2-21-88  

 89656874459

Ыйтусем пулсан –  
çырăр, шăнкăравлăр!


Шорккасем – Олкашра
Иртнĕ эрнекун каç Шорккари халăх ятне илнĕ 
«Туслăх» фольклор ансамблĕ олкашсем патне 
концертпа çитрĕ. Ял халăхĕ сивве пăхмасăрах 
концерт курма йышлăн пуçтарăнчĕ. Вăл икĕ се-
хет ытла тăсăлчĕ. Клуба пуçтарăннă çынсем каш-
ни юрăпа ташă хыççăнах артистсене хыттăн алă 
çупса тав турĕç.

Ансамблĕн илемлĕх ертÿçи Николай Сусарин ывăнма 
пĕлмесĕр кĕвĕ хыççăн кĕвĕ шăрантарчĕ. Концерта ертсе пынă 
Николай Платонов куракансене кашни юрăçпа паллаштарчĕ. 
Концерт хыççăн клуб заведующийĕ  Галина Карпова шорк-
касене тав туса  ырă сăмахсем каларĕ: «Чăваш юррисене 
çакăн пек ăста янăраттарнине эпир Олкаш ялĕнче илтмен. 
Тата çÿрĕр, юрлăр, тăван халăх юррисемпе нумай халăха 
савăнтарăр», – терĕ вăл. Олкашсем Шорккаран килнĕ ар-
тистсене вĕри чейпе хăналарĕç, Пĕтĕм тĕнчери хĕрарăмсен 
кунĕ тĕлне «Акăшпи» ушкăнпа хăйсем те вĕсем патне кон-
цертпа çитме шантарчĕç.

 ЛЮДМИЛА ПЛАТОНОВА
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Пурнăç таппи

 ШĂПА     

 ПУÇ ВАТМАЛĂХ

Тĕлĕнмелле ăрас кал лă хĕрарăм 
пурă нать Мăн Марка ялĕн че! Вăл 
– Муза Са мо новна Калаева. Мĕн-
шĕн тĕлĕнмелле? Мĕн шĕн тесен 
вăл ача чухне  вилсе чĕрĕлнĕ.

Иккĕмĕш класс пĕ терсен (ун чух-
не хĕр ача 8 çулта пулнă) çул лахи 
Микулай кунĕнче Муза икĕ йăран 
хăяр акса хăварать. Ăна шă варма 
кĕвентепе 5 литрлă кастрюльсем-
пе Тамара ятлă хĕр-тусĕпе çырмана 
шыв ăс ма каять. Пĕр хутчен кайса 
ăсса килеççĕ, иккĕмĕшĕнче Муза 
Тамарăран маларах çăл патне çитет 
те каст рюльсене тултарса çăл ани 
çине лартать. Çав вăхăтра çекĕлĕ 
алăран вĕçерĕнет те, хĕрача çă ла 
чăмать. Çăлĕ 2 метр çурă тарă нăш 
пулнă. Тамара çитет – Муза ниçта 
та çук. Çăла пуç не чиксе пăхать, унта 
хĕрачан тутăрĕ ишсе çÿренине курать 
(Муза каялла çыхнă тутăрпа пулнă). 
Тамара амăшĕ патне чупса хăпарать 
те:«Анфиса аки, сирĕн Муза çăла 
кайнă», – тет. Амăшĕ кÿршисене ам-
пар умĕнче çакăнса тăракан вĕрене 
илме хушса хăварса тÿрех çăл патне 
чупать. Муза Самоновна çапла ка ласа 
парать: «Ишме пĕлместĕп. Виçĕ хут-
чен шыв тĕпне анса хăпартăм. Икĕ 
алă па пите хупларăм та «пĕтрĕм» 
тесе шу хăш ларăм». Амăшĕ çăл пат  -
не чупса çитсен тÿ рех шыва сикет. 
Ча сах Филимон Васильевич, ытти 
кÿршĕ чупса çитсе иккĕшне те туртса 
кăлараççĕ. Ишек боль ницинчен Гер    -
ман Васильев çи тет. Вар  сонофий 
Мака ров амăшĕ хĕрачана тă ла-
па сăтăрма хушать. Юн ту хиччен 
сăтăраççĕ ăна. Виççĕмĕш кунне 
çеç Муза тăна кĕрет. Куçне уçса 
ярать – пÿрт тулли халăх ларать. 
Тă ла па сăтăрнипе унăн пĕтĕм 
кĕлетки ырат  нă. Хĕрачана алă 
çин че йăтса çÿренĕ. Çа вăн хыççăн 
Муза Ка лае вăшăн иккĕмĕш пур  -
нăç пуçланнă.Çăла кайни хĕрачашăн 
ахаль иртсе кайман. Чĕре ап тăратма 
пуçланă. 

Муза Мăн Маркара 1938 çулхи 
июнĕн 23-мĕшĕнче çут тĕнчене 
килнĕ. Çемьере виçĕ хĕр – Роза, 
Муза тата Геля – çитĕннĕ. Сла-
вик ятлă шăллĕ пĕчĕклех вилнĕ. 
Амăшĕ, Анфиса Алексеевна, трах-
сестрара ĕçленĕ. Вăл вăхăтра ялсен-
че нумай çын трахомăпа чирленĕ. 
Муза шкула хăй ирĕкĕпе 6 çултах 
вĕренме кайнă. Вĕсене Римма Ми-
хайловна Михайлова вĕрентнĕ. Мăн 
Маркара 7 çул ăс пухнă хыççăн ма-
лалла вĕренме Ишеке кайнă. Хĕр 
менингитпа чирлесе каять те те-
кех шкулта вĕренеймест. Хулана 
палламан çынсем патне ача пăхма 
каять. Анастасия Николаева хăйĕн 
ывăлне Владимира пăхма Музăна 
Ишеке илсе килет.

Муза пĕчĕклех ĕçе кÿлĕннĕ. 4-5-
мĕш классенчех Муза, Роза, Геля  
колхоз хурĕсене çи терме уя çÿренĕ. 
Ирхине 3 сехет çурăра тухса кайнă 
та каçсăр таврăнман. 

1956 çулта Муза Шупашкарта Трак-
тор завочĕ тунă çĕрте вăй хурать. 
Штукатур-ма ляра вĕренет. Кай-
ран 15 хĕрпе пĕрле Узбекистанри 
Янги Эр хулине ĕçлеме тухса ка-
ять. Хĕрсем палатăсенче пурăннă. 
Унта хăмăш ран(камышовая сте-
на) квартирсем çĕкленĕ. Тăмпа та-
та хăйăрпа стенасем хăпартнă. Унта 
Муза пĕрремĕш хут тăварланă ар-
бузпа пĕçернĕ куккурус çисе курнă. 
Янги Эр хулинче 1965 çул чченех вăй 
хунă вăл. Пике хăйĕн пурнăçне Саша 

ятлă каччăпа çы хăнтарасшăн пу-
лать, анчах лешĕ салтакран авлан-
са килет. Мĕн чухлĕ куççуль юхтар-
ман пулĕ уншăн Муза! 

Туркменири Чанджоу хулинче 
строй кăра ĕçленĕ чух Муза иккĕмĕш 
хутран ÿксе çурăм шăммине аман-
тать. 4 уйăх больницăра сипленме 
тивет унăн. Пĕр палламан Тамара 
ятлă украинка пăхса пурăннă ăна. 
«Турă мĕнле çăлса хăварчĕ-ши ма-
на çак тĕнчере?» – хăйĕнчен хăй 
тĕлĕнет Муза Самоновна. Пĕр юмăç 
унăн амăшне «Ан кулян, хĕрÿ вил-
мест, чĕрĕлет, 76 çулччен пурăнать» 
тесе каланă тет. Пĕр чикан майри 
Музăна юмăç янă: «32 çулта вилме-
сен 78 çулччен пурăнатăн». Пурнăç 
чăваш хĕрне Норильск хулине те 
илсе çитернĕ. Вăл çурçĕрти хулара 
стройкăра 1971 çулччен вăй хунă. 

Тăван кĕтес хăй пат нех туртнă. Му-
за каял ла Мăн Маркана тав рăнать. 
Медпункт ра санитаркăра 4 çул ĕçлет. 
Вăл вăхăтра сель совет председате-
лĕнче  тăрăшакан Зинаида Филимонов-
на Муза Самоновнăна ялти магази-
на ĕçлеме куçма ыйтать. Хирĕçлемест 
лешĕ. Мĕн тивĕçлĕ ка нăва тухичче-
нех 18 çул хушши Марина Никола-
евна Михайловăпа райпо лавккин-
че килĕш терсе ĕçлеç çĕ. Ĕçри пы сăк 
çитĕнÿсемшĕн Ишлей райповĕпе 
проф союз комитетĕнчен Мăн Мар-
ка лавкка кол лективĕ темиçе хут чен 
те Тав çырăвне тивĕ çет. Ишек ярмарк-
кинчен кашни çулах эрнекун кайса 
вырсарникун каçпа таврăннă. Соци-
ализмла ăмăртусенче çĕнтернĕшĕн 
те Дип лом сем илме тивĕçнĕ Му за 
Самоновнăпа Марина Николаев-
на. Халĕ те кашни çул коопераци 
кунĕнче ветерансене уява йыхравлаççĕ. 
Ватăсене тулли сĕтел хатĕрлесе, пар-
несем парса савăнтараççĕ. 

Ялти пĕр туй та Муза Самоновнăн 
уçă сас сисĕр иртмен. «Хам пурнăçра 
50 туйра та пулнă пулĕ», – аса илет 
паян Ĕç ветеранĕ. Ăна Чăваш юрăпа 
ташă ансамблĕнче те ĕçлеме тÿр 
килнĕ. 1968 çулта кабель заводĕнче 
ĕçле нĕ вăхăтра пĕлтерÿ тăрăх итле-
ве каять. Герман Степанович Ле -
бедев ертÿçĕ Муза шăрантаракан 
«Ма хит ре-ши Шупашкар ура мĕ» 
юрра итлесен тÿрех ансамбле юрла-
ма илет. Кашни юррăн сăмахĕсене 
пăхмасăр пĕлнинчен эпĕ паянхи 
кун та питĕ тĕлĕнетĕп. Мăн Мар-
кари клубра Ирина Нестерова за-
ведующинче ĕçленĕ вăхăтра кон-
цертсемпе Чăрăшкассине, Тăрăна 
та çитнĕччĕ эпир. Муза Самоновна 
Энгелина аппăшĕпе юрланă дуэтсе-
не итлесен куракансем тăвăллăн алă 
çупса сцена çине тепĕр хут кăларни 
те пĕрре мар пулнă.

Кăçал Муза Самоновна çавра çулне 
кĕтсе илме хатĕрленет. Юмăç ка-
лани тÿрре килменшĕн савăнса: 
«Пурăнасчĕ-ха ура утнă чух», – тет 
кулкаласа.

 ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА,
 МĂН МАРКА

Вилсе чĕрĕлнĕ
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Апаш ял тăрăхĕнче пурăнакансем 
вырăнти халăх театрĕн артисчĕсем 
сцена çине çĕнĕ спектакльпе тухасса 
тахçанах кĕтетчĕç. Нумай кĕттермерĕç 
пултарулăх çыннисем, мартăн 
2-мĕшĕнче Апашри клуб-музейра 
«Савнă кин» спектакль кун çути курчĕ. 
Çак куна халăх театрĕн артисчĕсем 
хумханса кĕтсе илчĕç. Савăнăçĕ те 
пысăк – кăçал вĕсем халăха 30-мĕш 
çĕнĕ спектакль парнелерĕç. Çак 30 
çулта мĕн чуль савăнăçпа хумхану кур-
ма тÿр килмен-ши асăннă сценăн? 

Апаш Енĕн пултаруллă çыннисем халăх 
театрĕ ятне 1994 çулта тивĕçнĕ. Республика 
шайĕнчи фестивальсенче те вĕсем хăйсен 
пултарулăхĕпе палăраççĕ, республикăн каш-
ни кĕтесĕнче вĕсене хапăлласа кĕтеççĕ. Пуш-
шех те, пултарулăх конкурсне хутшăнни, ыт-
ти коллектив пултарулăхĕпе паллашни, ку-
ракансем алă çупса хаклани тата тăрăшарах 
ĕçлеме хавхалантарать артистсене.

Н. Угаринăн 3 картинăллă «Савнă кин» 
камитĕнче çиччĕн вылярĕç. Пăнчук рольне 
ялти фельдшер Геннадий Васильев калăпларĕ. 
Саккăрмĕш теçеткере пулсан та унăн сцена çине 
тухас кăмăлĕ çав тери пысăк. Маюк сăнарне 
Елизавета Александрова çав тери ĕненмелле 
вылярĕ. Вăл нумай çул вырăнти фольклор 

ушкăнне юрлама çÿренĕ. Унăн тăрăшулăхне, 
пултарулăхне халăх туйсах тăчĕ. Кÿршĕ ялта 
пурăннине пăхмасăр репетицисене сиктермесĕр 
çÿрет вăл. Тятюк рольне Елена Смородинова 
ĕненмелле выляса пачĕ. Вăл нумай çул хĕрсен 
рольне калăплать. Çак сăнара мĕнле туйăмсемпе 
вылянине вăл хăй кăна ăнлантарса пама пулта-
рать пулĕ. Питĕ вăйлă сăнар. Вова ролĕ Владис-
лав Кириллова лекрĕ. Пьесăсем çыракан, театр 
кун-çулĕнче тĕрлĕ енлĕ сăнарсем калăплакан 
çак премьерăра та хăйĕн рольне çăмăллăн та-
та чăн-чăн пурнăçри пек ĕнентерÿллĕ кăтартса 
пачĕ. Феня сăнарне выляканни Елена Федорова 
пулчĕ. Ялти вăтанчăк та сăпайлă, юрату туйăмне 
упракан хĕр сăнарĕ нумайăшне кăмăла кайрĕ. 
Шурик сăнарне Сергей Смородинов çăмăллăн 
кĕчĕ. Ытларах каччă ролĕсене ăна шанса параççĕ. 
Ку спектакльте вăл культура ĕçченĕн çăмăл мар 
ĕçне сăнласа пачĕ. Кристина Прокопьева вара 
сцена çинче Нюра пулчĕ. Çакна палăртмалла: вăл 
сцена çинче – пĕрремĕш хут. Мĕн тери ытарлă, 
килĕшÿллĕ, ĕнентерÿллĕ калăпларĕ вăл хăйĕн 
рольне! Хăйĕн кашни сăмахĕпе, хусканăвĕпе 
куракансене тыткăнларĕ. 

Тулли зал вара спектакль тăршшĕпех ар-
тистсене алă çупса хавхалантарса тăчĕ. Кÿршĕ 
ялсенче пурăнакансем те нумайăн килнĕ. 
Апла халăх артистсене юратать, вĕсен ĕçĕ 
кирли куç кĕрет. 

 ОЛЬГА ЕРИЛЕЕВА, АПАШ
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Кашни сăмахĕ, хусканăвĕ ытарми

СЫЛТĂМАЛЛА: 4. Таварăн кодлă 
типĕ. 7. Тиенĕ çуна. 8. Çăнăх та-
сатмалли хатĕр. 9. Алран кай-
ми … - сухи (фольк.). 10. Канфет 
ячĕ … - … 11. Б. Ельцин прези-
дент мăшăрĕ. 15. Пÿлĕмри хурт-
кăпшанкă. 18. Инженерсемпе тех-
никсем (кĕскен). 19. Вăл япала пир 
тĕртме кирлĕ. 20. Адам мăшăрĕ. 21. 
Чăвашсен «…-çурт хушма хуçалăх» 
хаçачĕ. 22. Чăваш поэчĕ … Сарпи.
АЯЛАЛЛА:  1. Кÿкеç райповĕн 
председателĕ пулнă Нина …. 2. До, 
ре, … нота. 3. Чăвашсен тĕп хули. 5. 
… Пугачева юрăç. 6. «Хĕрлĕ» пла-
нета. 12. Виçĕ хутчен тĕнче чемпи-
онки … Роднина. 13. Православи 
чиркĕвĕн пуçлăхĕ. 14. Эмел çырли. 
16. Чиперкке-хĕр. 17. … Маркс – 
«Капитал авторĕ». 23. Хĕвел тухнă 
вăхăт.

 ВЛАДИСЛАВ ПЛАТОНОВ, ШОРККА

СЫЛТĂМАЛЛА: 4. Артикул. 7. Лав. 8. Ала. 9. Аки. 10. Кис. 
11. Наина. 15. Таракан. 18. ИТР. 19. Ăса. 20. Ача. 21. Кил. 
22. Раиса.
АЯЛАЛЛА: 1. Правдина. 2. Ми. 3. Шупашкар. 
5. Алла. 6. Марс. 12. Ирина. 13. Патриарх. 14. 
Катăркас. 16. Пика. 17. Карл. 23. Ир.

 ПУЛТАРУЛĂХ  

«Иртнĕ номерте пичетленнĕ 
«47 çултан тупăннă салтак» 

статьяна кăсăклансах ву-
ласа тухрăм. Сăн ÿкерчĕкре 
статья геройĕсен ячĕсене 
кăтартманшăн кăна шел. 

Çакăн хыççăн вара манăн 
та сĕнÿ çуралчĕ. Хамăрпа пĕр вăхăтра çар 
тивĕçне пурнăçланă ентешсене шырама, 
вĕсен шăпи, кун-çулĕ пирки  пĕлме ятарлă 
рубрика уçмалла мар-ши?» 

Алевтин Никитин, Шăмăш сали
Редакцирен: вулакан умĕнче каçару 
ыйтатпăр. Николай Платонов автор «47 

çултан тупăннă салтак» статьяпа пичетленнĕ 
сăн ÿкерчĕкре «СА» паллăллă пакунсемпе 
Владимир Петров пулнине пĕлтерчĕ, ста-
тьян тепĕр геройĕ – Сильвестр Петров. 
Вулакан сĕнĕвне шута илсе çак номерте 
«Ăçта-ши эсир, пĕр полкри юлташсем?»  ят-
па рубрика уçас терĕмĕр. Çар пурнăçĕпе 
çыхăннă  сăн ÿкерчĕксем, аса илÿсем çакăнта 
вырăн тупĕç, вĕсене Интернетри социаллă 
страницăсенчи хамăрăн «Вконтакте», «Од-
ноклассники» ушкăнсенче пичетлĕпĕр.  
Ентешсене нумай-нумай çул иртсен пĕр-
пĕрне шыраса тупма пулăшни пирĕн ĕçĕн 
чи пысăк хаклавĕ пулĕ. 

 ВУЛАКАН СĔНЕТ

«Иртнĕ номерте пичетленнĕ 
«47 çултан тупăннă салтак» 

TE

М. Калаева
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В течение трех дней восемь баскет-
больных студенческих команд оспари-
вали кубок чемпиона Всероссийской 
женской студенческой суперлиги в 
учебно-спортивном комплексе ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова.

Прошлогодний финалист дивизиона «Топ 
10» Ивановский химтех взял верх над Кубан-
ским технологическим победителем Запад-
ной конференции и стал первым чемпионом 
Студенческой суперлиги. На третьем месте 
– уфимская «Нефтяночка». 

6 место у «ЧГУ-Атланта». В поединке за пя-
тое место с пермской командой она не смог-
ла победить, счет оказался – 78:65. 

«Мы очень расстроены нашим проигры-
шем, хотелось выиграть, но с самого нача-
ла игра не задалась. Травмировались Лена 
и Надя, нам их не хватило. Думаю, каждый 
выложился на все 100%, но, к сожалению, 
не всегда все получается», – поделилась 
спортсменка «ЧГУ-Атланта» Наталья Рысина.

«ЧГУ-Атланта» является одним из лидеров 
женского студенческого баскетбола, разви-
вает и популяризирует спорт во всей респу-
блике. Все команды, которые попали в финал 
достойны быть здесь», – делится своими впе-

чатлениями гене-
ральный менед-
жер студенческой 
женской суперли-
ги по баскетболу 
Иван Довгань.   

 СТУДВЕСТНИК      
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К СЛОВУ
В конце марта баскет-
больная команда «ЧГУ-
Атланта» будет выступать 
в Саратове в Лиге Белова.
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Из года в год сельский жи-
тель выращивает на сво-
ем огороде второй хлеб – 
картофель. Это экологиче-
ски чистый продукт, кото-
рый он своими руками са-
жает, выхаживает, затем 
выкапывает и употребля-
ет в пищу. Часто ли мы за-
думываемся, какой имен-
но сорт выращиваем? Что 
достали весной из подпо-
ла, то и посадили.  

В этом году на семейном 
совете мы приняли ре-
шение обновить свой 
картофельный фонд и 

направились на X Межреги-
ональную выставку «Карто-
фель-2018», которая открылась 
1 марта в торговом комплек-
се «Николаевский». Несмотря 
на морозную погоду, у торго-
вых павильонов наблюдались 
большие очереди за семенным 
картофелем. Здесь торговали 7 
сельскохозяйственных товаро-
производителей республики – 
агрофирмы «Санары», «Слава 
картофелю», «Таябинка», СПК 
«Ударник», Чувашский НИИСХ, 
ООО «Агрохмель», ООО «Кар-
тофель» Ядринского района. 
«Здесь предлагаются такие по-
пулярные семена, как «Удача», 
«Ред Скарлетт», «Жуковский» 
ранний, «Романо», «Янка», «Не-
вский». Цены – от 25 рублей за 
килограмм. В этом году я хочу 

приобрести сорт «Ред Скар-
летт, наслышана о нем много 
хорошего», – поделилась Свет-
лана Петрова, ожидающая сво-
ей очереди.

Для удобства покупателей 
были подготовлены памятки 
по хранению семенного карто-
феля, по борьбе с картофель-
ными болезнями. Кстати, се-
мена можно было приобре-
сти в различной фасовке. Кро-
ме этого была организована 
бесплатная доставка товара 
на дом пенсионерам и инва-
лидам. Для этого были задей-
ствованы 12 автомобилей и 24 
волонтера для помощи при по-
грузке и выгрузке. В числе во-
лонтеров активно участвова-

ли студенты Чувашской ГСХА. 
На втором этаже торгово-

го центра развернулась це-
лая экспозиция выставки, где 
можно было ознакомиться с 
новыми сортами картофеля, 
инновационными технологи-
ями, принять участие в дегу-
стации блюд из картофеля, об-
меняться опытом, мнениями. 

В торжественном открытии 
выставки принял участие пред-
седатель Кабинета Министров 
ЧР Иван Моторин. Среди почет-
ных гостей мероприятия мож-
но было  наблюдать предста-
вителей Минсельхоза России 
и Чувашии, Госсовета Чува-
шии,  Всероссийского научно-
исследовательского института 

картофельного хозяйства им. 
А.Г. Лорха и «Агро-Инновации». 
Всего в этом году в выставке 
приняли участие 88 экспонен-
тов из 23 регионов России и 
Республики Беларусь.

«В нашу страну 53% семен-
ного картофеля приходится 
завозить из зарубежья. Ведь 
для того, чтобы вывести но-
вый сорт требуется 8 лет. На-
звать тот или иной сорт кар-
тофеля лучшим сложно. Каж-
дый хорош по-своему. Как ни 
печально, но на сегодняшний 
день жители выбирают имен-
но импортные сорта», – поде-
лился с прессой министр сель-
ского хозяйства ЧР Сергей Ар-
тамонов.

Как отметил ректор Чуваш-
ской ГСХА Андрей Макушев, 
у Чебоксарского района есть 
большие резервы для картофе-
леводства, есть предприятия, 
которые работают над произ-
водством товарного картофе-
ля, то есть семенного. «Я уве-
рен, что у сельхозтоваропро-
изводителей района выстав-
ка вызовет большой интерес 
в части знакомства с необыч-
ным семенным материалом, 
средствами защиты растений, 
ведь это специализированная 
выставка по передовым техно-
логиям, которые, думаю, будут 
внедрены и в Чебоксарском 
районе», – поделился Андрей 
Евгеньевич.

 ЯНА МАЙСКАЯ

 ВЫСТАВКА 

На Николаевский – за вторым хлебом

Новые сорта картофе-
ля вызывали непод-
дельный интерес

Согласно результатам 
опросов, за действующего 
президента готовы прого-
лосовать почти 70% рос-
сиян

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
еженедельно проводит социоло-
гические опросы с целью выясне-
ния электоральных предпочтений. 
Проще говоря, выясняет отноше-
ние россиян к предстоящим 18 
марта выборам президента стра-
ны. Последний опрос был прове-
ден 19-26 февраля.

Прежде всего, социологи отме-
чают высокую готовность россиян 
принять участие в выборах. Точно 
намерены принять участие в голо-
совании свыше 70% граждан. Это 
подтверждает традиционно высо-
кий интерес к президентским вы-
борам. К тому же на решение об 
участии значительного числа из-
бирателей повлияло новое поло-
жение в законодательстве, которое 
позволяет голосовать по месту на-
хождения без получения открепи-
тельных удостоверений.

Что касается кандидатов в прези-
денты, опрос особой сенсации не 
выявил. С огромным отрывом от 
конкурентов лидирует Владимир 
Путин. За него на момент опроса 
были готовы проголосовать поч-
ти 70% опрошенных. Это вполне 
объяснимо. Авторитет действую-
щего Президента традиционно вы-
сок. Граждане понимают, что пози-
тивные изменения в стране про-
исходят при его непосредствен-
ном участии. А сделано по его по-
ручениям действительно немало. 
Достаточно вспомнить обеспече-
ние местами в детских садах или 

переселение граждан из аварий-
ного жилья. И подобных примеров 
много. Опрос проводился до огла-
шения президентского послания 
Федеральному Собранию, в кото-
ром изложены перспективы раз-
вития страны. Несомненно, сле-
дующий опрос отразит возрос-
шую поддержку действующего 
Президента.

Кроме того, кандидатуру Влади-
мира Путина поддержала партия 
«Справедливая Россия» у которой 
немало сторонников. Что касается 
кандидатов от других парламент-
ских партий, то ни Владимир Жи-
риновский (ЛДПР) ни Павел Гру-
динин (КПРФ) не дотягивают да-
же до половины рейтинга выдви-
нувших их партий. Очевидно, что 
значительная часть сторонников 
КПРФ и ЛДПР будет голосовать за 
Владимира Путина. Партийные ин-
тересы отходят на второй план, 
уступая авторитету действующе-
го Президента.+

Второе место на момент опро-
са занимает Павел Грудинин. Это 
объясняется интересом к новому 
лицу в списке претендентов, а так-
же имиджем крепкого хозяйствен-

ника, изрядно, впрочем, подпор-
ченным чередой скандалов. Тем не 
менее, Грудинин пока опережает 
ветерана президентских выборов 
Владимира Жириновского – 7.8% 
и 5.9% соответственно.

Из прочих кандидатов свыше 1% 
набирает только Ксения Собчак. 
Она проводит активную избира-
тельную кампанию, много ездит 

по регионам. Однако привлечь к 
себе заметное количество изби-
рателей Собчак явно не в состоя-
нии. Имидж скандальной телеве-
дущей у граждан не ассоциирует-
ся с высшим постом в государстве.

Остальные кандидаты не дотя-
гивают даже до 1% и находятся в 
зоне так называемой статистиче-
ской погрешности. Никто из них 
не сумел предъявить людям внят-
ной программы действий, и ре-
кламные телевизионные ролики 
ситуацию не спасают.

Несмотря на очевидный отрыв 
Владимира Путина, граждане го-
товы выполнить свой гражданский 
долг, справедливо полагая свой 
голос вкладом в будущее страны. 
Что касается конкретно Чувашии, 
то наш регион стабильно разви-
вается благодаря серьезной под-
держке федерального центра. Это 
ценно в условиях отсутствия сы-
рьевых ресурсов. Точнее, это един-

ственная возможность устойчи-
вого развития. Наш регион на хо-
рошем счету благодаря стабиль-
ной политической ситуации, в том 
числе и активному участию в вы-
борах. Так что, принимая участие 
в выборах президента, мы в пря-
мом смысле этого слова голосу-
ем за будущее нашей республики.

Социологический опрос проводил-
ся ОАО «Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения» (ВЦИОМ) 
г. Москва. Дата проведения опроса – 
с 19 по 26 февраля 2018 г. Объем вы-
борки - 7000 респондентов. Выборка 
построена на основе полного списка 
телефонных номеров, задействован-
ных на территории РФ. Данные взве-
шены по социально-демографическим 
параметрам. В опросе принимают уча-
стие россияне в возрасте от 18 лет. Ме-
тод опроса – телефонное интервью по 
стратифицированной двухосновной 
случайной выборке стационарных и 
мобильных номеров. Для данной вы-
борки максимальный размер ошиб-
ки с вероятностью 95% не превыша-
ет 1,8%. Точная формулировка вопро-
са (явка избирателей): «Примете ли Вы 
участие в выборах президента, кото-
рые состоятся в марте 2018 года, или 
нет? (закрытый вопрос, один ответ, % 
от всех опрошенных)». Точная форму-
лировка вопроса (голосование изби-
рателей): «Если бы президентские вы-
боры проводились в ближайшее вос-
кресенье и список выглядел бы следу-
ющим образом, то за кого из этих кан-
дидатов Вы бы, скорее всего, проголо-
совали? Вы можете дать один ответ. 
(закрытый вопрос, один ответ, % от 
всех опрошенных)». Опрос проведен 
по собственной инициативе и за счёт 
собственных средств ОАО ВЦИОМ. Пу-
бликация подготовлена по собствен-
ной инициативе редакции.

Источник: сетевое издание «Мой го-
род Чебоксары» http://moygorod-online.

ru/power/politic/politic_34152.html

Данные соцопросов: 
если завтра выборы, 
то побеждает Путин

70,9% - Точно приму
10,7%  - Скорее приму
10,6%  - Пока не определился, 
определюсь ближе к выборам
2,7% - Скорее не приму
3,8% - Точно не приму
1,3% Затрудняюсь ответить

Примете ли Вы участие в выборах президента, которые состоятся 
в марте 2018 года, или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех 
опрошенных)                     Опрос 19-26 февраля 2018

Если бы президентские выборы проводились в ближайшее 
воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого 
из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете 
дать один ответ (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) 

?

?

Николай Мясников – победитель кон-
курса «Лучший молодой ученый Чуваш-
ской Республики».

Старший преподаватель кафедры оте-
чественной и всеобщей истории ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева победил в номинации «Луч-
ший молодой ученый ЧР в области гумани-
тарных наук». 
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Милым женщинам посвящается

Больше фото на 
www.tavanen.ru

Кристина 
МЕШКОВА, 

    народный дружинник:
28-летняя жительница деревни Ям-

барусово в рядах народной дру-
жины состоит всего два года, но 
уже успела проявить свою ак-

тивную гражданскую пози-
цию в вопросе поддержа-
ния общественного по-
рядка при проведении 
массовых районных ме-
роприятий.  Следует от-
метить, что Кристина 

победила в районном 
конкурсе «Лучший на-
родный дружинник». 

В настоящее время работает 
в отделе кадров ОМВД РФ 
по Чебоксарскому райо-

ну, является секретарем 
народной дружины 
«Звезда». 

В современном мире практически не осталось сфер 
деятельности, где бы женщины не трудились нарав-

не с мужчинами. Никого уже не удивляют женщины-
полицейские и женщины-астронавты. Сегодня они ра-

ботают и в бизнесе, и в политике. В преддверии Меж-
дународного женского дня 8 Марта хотелось бы по-

знакомить наших читателей с представительни-
цами слабого пола, которые выбрали «муж-

ские» профессии либо хобби. 
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Наталия ИСАЕВА, автоледи:
Юрист из п. Кугеси недавно заняла чет-

вертое место в «Волжском тре-
ке», который состоялся на за-
ливе г. Чебоксары. «Победи-
тель определялся по итогам 
трех заездов. Всего в сорев-
нованиях участвовали 6 ав-
толеди. На льду достаточно 
сложно, заносит, очень нуж-
но чувствовать машину», – по-
делилась она.  

Ранее она участвовала в авто-
гонках в Чиршкасах и показала второй 
результат. Прошлым летом спортсмен-
ка впервые выступила на Открытом чем-
пионате Чувашской Республики – крос-
се на Кубок Главы Чувашии в Чиршка-
сах. Ей пришлось выступать наравне с 
мужчинами. Несмотря на сильную кон-
куренцию, в классе автомобилей «пе-
редний привод-стандарт» Наталья смогла 
стать второй. Стаж вождения – более 12 лет. 

Роза БЫЧКОВА, коневод:
Староста деревни Шобашкарка-

сы не только отлично ездит на ло-
шади, но еще и занимается их раз-
ведением. В декабре прошлого 
года она торжественно открыла 
новую конюшню на 12 лошадей.

Роза Николаевна содержит ло-
шадей уже 20 лет. Недавно при-
обрела рысаков орловской поро-
ды. Совсем скоро туристы смогут по-
сещать конюшню Бычковых. «Мы стараемся 
выезжать на массовые мероприятия в Новый 
год, Масленицу. Пока не имеем возможности 
выезжать на дальние расстояния. Услуги по 
катанию на лошадях предлагаем только на 

территории своего сельского поселения. В бу-
дущем планируем реализовать проект с ре-
бятами из клуба исторической реконструкции 

«Драконы морей», – делится коневод. – Для 
меня эти животные – отдушина, рядом с 

ними у меня поднимается настрое-
ние, хочется радоваться жизни».

Староста деревни Шобашкарка-
сы не только отлично ездит на ло-
шади, но еще и занимается их раз-
ведением. В декабре прошлого 
года она торжественно открыла 
новую конюшню на 12 лошадей.

Роза Николаевна содержит ло-
шадей уже 20 лет. Недавно при-
обрела рысаков орловской поро-
ды. Совсем скоро туристы смогут по-
сещать конюшню Бычковых. «Мы стараемся 
выезжать на массовые мероприятия в Новый 
год, Масленицу. Пока не имеем возможности 
выезжать на дальние расстояния. Услуги по 
катанию на лошадях предлагаем только на 

территории своего сельского поселения. В бу-
дущем планируем реализовать проект с ре-
бятами из клуба исторической реконструкции 

«Драконы морей», – делится коневод. – Для 
меня эти животные – отдушина, рядом с 

ними у меня поднимается настрое-
ние, хочется радоваться жизни».

Александра СМИРНОВА, 
         рыбачка со стажем:

Самая главная рыбачка в д. Лагери 
и во всем Акулевском сельском посе-

лении – 59-летняя Александра Лео-
нидовна. Ее мастерство по ловле 
рыбы уже давно признано многи-
ми мужчинами, в том числе и приез-
жими. Прежде чем отправиться на ры-
балку, мужчины звонят ей и спрашива-
ют: «Ну и как, клюет?». На рыбалку она хо-
дит и зимой, но только пока снежный по-
кров невысокий, а большое значение име-

ет толщина льда. Все-таки женщине тяжело 
буром работать. Самый большой улов Алек-
сандры Смирновой – щука весом в 3,5 кг.  
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буром работать. Самый большой улов Алек-
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Калисса ПАВЛОВА, пчеловод, коллекционер:
Жительница с. Акулево Калисса Михайловна – пчеловод 

в третьем поколении. Ее дед Василий Сергеев был очень 
известен в свое время, его прозвали «пыл старикĕ». Его 

ульи по наследству перешли его трем дочерям. В 
свои 76 лет женщина самостоятельно качает мед. 

Помимо ухода за пчелами она занимается руко-
делием (вышиванием, вязанием, шитьем), ори-

гами, также она коллекционирует необыч-
ные предметы. Среди них – колокольчики, 
их уже более 40 – от старинных до совре-
менных. Есть даже из Израиля, основная 
часть оставлена дедом мужа, который со-
держал конюшню из 12 лошадей. 

    народный дружинник:
28-летняя жительница деревни Ям-

барусово в рядах народной дру-
жины состоит всего два года, но 

метить, что Кристина 
победила в районном 
конкурсе «Лучший на-
родный дружинник». 
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автоледи:
Юрист из п. Кугеси недавно заняла чет-

вертое место в «Волжском тре-
ке», который состоялся на за-
ливе г. Чебоксары. «Победи-
тель определялся по итогам 
трех заездов. Всего в сорев-
нованиях участвовали 6 ав-
толеди. На льду достаточно 
сложно, заносит, очень нуж-
но чувствовать машину», – по-

Ранее она участвовала в авто-
гонках в Чиршкасах и показала второй 

Роза БЫЧКОВА, 
Староста деревни Шобашкарка-

сы не только отлично ездит на ло-
шади, но еще и занимается их раз-
ведением. В декабре прошлого 
года она торжественно открыла 
новую конюшню на 12 лошадей.

шадей уже 20 лет. Недавно при-
обрела рысаков орловской поро-

Кристина 
МЕШКОВА,

    народный дружинник:

ка впервые выступила на Открытом чем-
пионате Чувашской Республики – крос-

мужчинами. Несмотря на сильную кон-
куренцию, в классе автомобилей «пе-
редний привод-стандарт» Наталья смогла 
стать второй. Стаж вождения – более 12 лет. 

год, Масленицу. Пока не имеем возможности 
выезжать на дальние расстояния. Услуги по 
катанию на лошадях предлагаем только на 

территории своего сельского поселения. В бу-
дущем планируем реализовать проект с ре-
бятами из клуба исторической реконструкции 

«Драконы морей», – делится коневод. – Для 
меня эти животные – отдушина, рядом с 

ними у меня поднимается настрое-

Численность женщин Чувашии на 1 января 2018 
года – 658 тыс. человек (53%  всего населения 
республики). 

Наталия КУЛАГИНА, дознаватель:
 Работать в полиции, тогда еще в милиции, 

Наталие Вячеславовне хотелось уже в воз-
расте 9-10 лет. «До этого я мечтала стать па-
рикмахером. Выбрала профессию дознава-
теля, наверное, потому, что всегда хотелось 
помогать людям в решении их  проблем, 
быть востребованной. Кого-то иногда доста-
точно поддержать добрым словом.  Я полу-
чаю удовлетворение, выполняя свою рабо-
ту», – рассказывает женщина.

Наталия Кулагина уже 10 лет трудит-
ся в ОМВД России по Чебоксарско-
му району. Дознавателю, особенно 
женщине, не легко находить общий 
язык с достаточно непростым кон-
тингентом, вникать в разные жи-
тейские разборки, пьяные дебоши, 
семейно-бытовые конфликты. Од-
нако Наталии Вячеславовне все по 
плечу.

жины состоит всего два года, но 
уже успела проявить свою ак-

тивную гражданскую пози-
цию в вопросе поддержа-
ния общественного по-
рядка при проведении 
массовых районных ме-
роприятий.  Следует от-
метить, что Кристина 

победила в районном 
конкурсе «Лучший на-
родный дружинник». 

В настоящее время работает 
в отделе кадров ОМВД РФ 
по Чебоксарскому райо-
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Наталия Кулагина уже 10 лет трудит-

женщине, не легко находить общий 

Лариса АНДРЕЕВА, ездит на скутере 
Мать молодого фермера Алексея Андреева из д. Адылъял – 

Лариса Георгиевна – уже несколько лет ездит на скутере. В 
их крестьянско-фермерском хозяйстве 20 голов крупно-
го рогатого скота, за ними требуется ежедневный уход, 
кормление, дойка. Полученную молочную продукцию еще 

и реализовать надо. В помощь женщине – скутер. «Его 
мне подарили сыновья. С помощью этого транспорта я 

экономлю много времени. Летом езжу на да-
чу, во время полевых работ везу обед трудящимся. 
В общем, скутер – моя палочка-выручалочка», – по-

делилась Лариса Георгиевна.  

Проживают: 64% в го-
родской местности,  
36% в сельской 
местности.

Средний возраст 
женщин – 41,8 года. 
Из них 18% моложе 
трудоспособного, 
50% трудоспособ-

ного, 32% старше 
трудоспособного.

В настоящее время работает 
в отделе кадров ОМВД РФ 
по Чебоксарскому райо-

ну, является секретарем 
народной дружины 

сандры Смирновой – щука весом в 3,5 кг.  
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В общем, скутер – моя палочка-выручалочка», – по-

делилась Лариса Георгиевна.  

Проживают: 64% в го-
родской местности,  
36% в сельской 
местности.

Средний возраст
женщин – 41,8 года. 
Из них 18% моложе 
трудоспособного, 
50% трудоспособ-

ного, 32% старше 
трудоспособного.

О женщинах твердят, 
что это слабый пол, 

Но скольких сильных 
он пленил и поборол! 

Есть в женской 
слабости 
неведомая сила, 
И в ласке горлицы 
нуждается орел!
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РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 28 ФЕВРАЛЯ ПО  5 МАРТА
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ
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УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

мальчиков  1
девочек            9

средний возраcт    78

средний возраcт   55
мужчин    5

женщин   5
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6 46
По данным районного отдела ЗАГС

В производственном цехе типографии

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ, счи-
тается днем весны, женской 
красоты, нежности, душев-
ной мудрости и внимания к 
женщине. Интересно, что 
идея проведения праздни-
ка впервые возникла имен-
но в начале 20 века.
11 МАРТА – ДЕНЬ НАРОД-
НОГО ПОДВИГА по форми-
рованию Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса в годы ВОВ – памятная 
дата, отмечающая подвиг 
советского народа в годы 
войны, появилась в кален-
даре в 2012 году.

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – ДЕНЬ РА-
БОТНИКА ОРГАНОВ НАРКО-
КОНТРОЛЯ РОССИИ. В этот 
день в 2003 году Указом Пре-
зидента России было созда-
но специальное уполномо-
ченное ведомство по кон-
тролю за оборотом нарко-
тиков.
12 МАРТА – ДЕНЬ РА-
БОТНИК А УГОЛОВНО -
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИИ. Дата была вы-
брана не случайно. В 1879 
году российский импера-
тор Александр II издал Указ 
о создании тюремного де-
партамента. 

  ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ.  МАРТ  12-18
ОВНАМ придется 
набраться тер-
пения – кое-кто 

из сослуживцев хо-
чет подпортить им 

репутацию. На любовном 
фронте все отлично.
ТЕЛЬЦЫ то и дело будут 
ожидать подвоха. Ника-

ких закулисных 
игр не предви-

дится, и вы убеди-
тесь в этом уже во 

вторник.

Б Л И З Н Е Ц О В 
ждут встречи 
с партнерами 
по бизнесу – не 

стесняйтесь высказывать 
свое мнение, от ошибок 
вы не застрахованы.

РАКИ, спускайтесь 
с небес на землю 

– тратить время 
на мечтания про-
сто неприлично. 

Удастся заключить не-
сколько выгодных сделок.

ЛЬВЫ, ставьте 
цели и не бой-

тесь браться за 
сложные и запутан-

ные дела. Вашими 
успехами заинтересуют-
ся конкуренты.

ДЕВЫ почувствуют бес-
покойство и волнение, 
коллеги прекрасно 

вас понимают. Ста-
райтесь не отвле-
каться от служеб-
ных проблем.

У ВЕСОВ возможны 
улучшения в сфере 
финансов. Не ис-
ключены выгод-

ные сделки с дав-
ними и проверен-

ными партнерами. 
СКОРПИОНОВ могут втя-

нуть в решение чужих 
проблем, и ваша 

репутация ока-
жется под угро-

зой – ничего не 
бойтесь. 

СТРЕЛЬЦАМ при-
дется побывать и 
на важных дело-
вых мероприяти-
ях, и на светских 
тусовках. Следует 

опасаться сплетен.
КОЗЕРОГАМ стоит 

избавиться от за-
стенчивости и вы-
двигать идеи на-
право и налево. Не 
отказывайтесь от 

выгодных предложений.

ВОДОЛЕИ настроятся 
на позитивный лад, 

и проблемы будут 
решаться сами со-
бой. Ваши дипло-

матические талан-
ты оценят. 

РЫБ могут ждать 
п р е м и и .  О т 
крупных поку-

пок желательно 
воздержаться. Не 

занимайтесь благотво-
рительностью.

ожидать подвоха. Ника-

дится, и вы убеди-
тесь в этом уже во 

В 2018 году 
в Чувашии начнется 

строительство
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детских садов.

Кадетский класс Кугесьской шко-
лы № 1 занял 3 место в респу-
бликанском фестивале военно-
патриотических клубов, кадет-
ских классов, отделений «ЮНАР-
МИЯ» «Нам этот мир завещано 
беречь!» в г. Шумерля. 

Участие приняли 43 команды, 
а это около 450 ребят из 24 му-
ниципалитетов республики, из 
них 19 команд в группе «Отделе-
ния «ЮНАРМИЯ», 11 – «Кадетские 
школы и кадетские классы» и 13 
– «ВПК и объединения». 

Программа включала в себя спор-
тивные, военно-прикладные и твор-
ческие состязания 

В Кугесьском детском саду 
«Ягодка» старшая группа 
«Красная смородина» и 
младшая группа «Виноград» 
провели ярмарку чувашских 
народных игр.
Воспитанники познакомились 
с национальными играми, 
приобщались к народному 
творчеству в играх «Туха 
Ванюк», «Карусель, «Тухья». 
Развивали ловкость, 
выносливость, быстроту 
в «Скачках на лошадях», 
«Луна и Солнце», «Хăвăртрах 
ил». Завершилась ярмарка 
чувашской игрой «Пÿртлĕ», 
затем ребятам вручили сладкие 
призы, леденцы-петушки. 

Воспитанники группы «Ромашки» Абашевского 
детского сада «Хĕвел» вместе с воспитателем Людмилой 
Макаровой приготовили к 8 Марта для своих мам, 
бабушек поделки – цветы из белых салфеток и 
композиции из пластилина «Мимоза».   

В преддверии 8 Марта воспитанницы группы «Знайки» 
Кугесьского детского сада  «Крепыш» вместе с воспитателем 
Мариной Макомовой приготовили картины, выполненные 
из цветной шерсти. Работы в рамках послужат отличным 
подарком для любимых мам.

Воспитанники группы «Почемучки» Кугесьского 
детского сада «Крепыш» своими руками подготовили 
для своих мам подарки. Вместе с воспитателем Еленой 
Красновой детишки смастерили корзинки из картона и 
крепированной бумаги, украсили их яркими бантиками.

Наступает самый прекрасный праздник 8 Марта. В 
детских садах начались утренники, посвященные этому 
празднику. В Атлашевском детском саду «Золушка» 
малыши группы «Солнышко» вместе с воспитателем 
Надеждой Муллиной подготовили представление и 
подарки для мам.

С первой наградой
Танцевальная группа «Конфетти» Большекатрасьского до-
ма культуры с большим успехом выступила 4 марта на 
районном фестивале-конкурсе детских и юношеских хо-
реографических коллективов «Радуга танца».

Она заняла первое место в номинации «Стилизованный танец» 
(возрастная группа –11-13 лет). На суд зрителей и жюри девочки 
представили два номера – «Вася-василек» и «Чувашский». Как сооб-
щила заведующая домом культуры Ирина Беспалова, это их первая  
большая награда. Коллектив был организован в 2015 году, но в кон-
курсах особо не участвовал. В декабре прошлого года с девчонка-
ми стала заниматься балетмейстер Ксения Федорова, студентка Чу-
вашского государственного института культуры и искусств. «Наде-
емся, что эта награда станет пропуском для коллектива в професси-
ональное будущее», – отметила Ирина Ивановна. 

 НАША ГОРДОСТЬ      

 "ТЕ" ДЛЯ ДЕТОК      

8 марта принято дарить в этот день всем женщинам цветы, 
поэтому воспитанники старшей и средней групп Кугесьского 
детского сада «Крепыш» вместе с воспитателями Надеждой 
Сорокиной и Оксаной Викторовой своими руками создали 
цветы для своих любимых мам.
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# ТЕЛЕСЕРИАЛ 
* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм

     лепрограмма
Понедельник

12 марта
Вторник
13 марта

Среда
14 марта

Четверг
15 марта

Пятница
16 марта

Суббота
17 марта

Воcкресенье
18 марта

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.05 Выборы– 2018 г. Дебаты
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.25 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 #«ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 #«А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

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

Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Деба-

ты с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 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 Из нашего фонда. Мой го-

род. Владимирская горка
9.15-9.50 Выборы-2018
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Гости студии» 12+
6.50, 9.20, 13.35, 15.35, 19.20, 

21.00 «День-пельмень» 0+
7.00 «Все начинается с любви». 

Концерт Данилы Ленского 16+
9.30 «Стеклянный дом» 12+
10.00, 15.40 «Пĕрре, иккĕ-

хуйхă инкек мар». Чăвашла 
куçарнă фильм 12+

11.30 «Хыпарçăсем» 12+
12.30 «Бухты барахты» 6+
13.00, 18.30 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05, 20.10 «Мой новый друг» 

12+
13.30, 19.30 «Республика». Ин-

формационная программа
13.40 «Спортивные надеж-

ды» 12+
14.00 «НаоБУМ» 12+
14.55, 23.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
15.00 «Выборы 2018» 12+
15.30, 23.30 «Республика». 

Информационная програм-
ма 12+

18.00, 2.00 «Республика в де-
талях» 12+

19.00 «Учим чувашский» 12+
20.00 «Экономика в дета-

лях» 12+
20.30 «Эх, юррăм, янăра!» 12+
21.05, 0.00, 3.00 «Родники Рос-

сии 2017» 12+
1.00 «КВН. За кадром» 12+
1.30 «Большое сердце» 12+

НТВ
5.00, 6.05 #«СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.25 #«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 *«БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
19.40 #«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21.40 *«ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 #«ДИКИЙ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.05 Выборы– 2018 г. Дебаты
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 #«А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

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

20.00 Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Деба-

ты с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 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 Из нашего фонда. Игра-

ет симфоническая капелла
9.15-9.50 Выборы-2018
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 14.55, 23.00 «Республи-

ка». Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 «Республи-

ка». Информационная про-
грамма 12+

6.50, 9.20, 13.35, 15.35, 
19.20, 21.00 «День-
пельмень» 0+

7.00 «Экономика в деталях» 12+
7.10, 13.45 «Мой новый друг» 

12+
7.30, 14.30, 20.30 «Эх, 

юррăм, янăра!» 12+
8.00, 1.00 «КВН. За кадром» 12+
8.30, 1.30 «Большое серд-

це» 12+
9.00, 13.05, 18.00, 2.00 «Ре-

спублика в деталях» 12+
9.30, 14.00, 2.30 «Интерес-

ное положение» 12+
10.00, 15.40 «Родники Рос-

сии 2017» 12+
13.00, 18.30 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика». 

Информационная про-
грамма

15.00 «Выборы 2018» 12+
19.00 «Учим чувашский» 12+
20.00 «Правовое поле» 12+
21.05, 0.00, 3.00 «Туслăх 

пултăр ĕмĕре!» «Çĕнĕ фор-
мат» продюсер центрĕ 12+

НТВ
5.00, 6.05 #«СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

СЛЕД» 16+
10.25 #«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 *«БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
19.40 #«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21.40 *«ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 #«ДИКИЙ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.05 Выборы– 2018 г. Дебаты
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 #«А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» 12+

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

20.00 Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Деба-

ты с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 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 Превосходное питание. 

Преображение
9.15-9.50 Выборы-2018
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 14.55, 23.00 «Республи-

ка». Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 «Республи-

ка». Информационная про-
грамма 12+

6.50, 9.20, 13.35, 15.35, 
19.20, 21.00 «День-
пельмень» 0+

7.00 «Правовое поле» 12+
7.30, 14.30, 20.30 «Эх, 

юррăм, янăра!» 12+
8.00, 1.00 «КВН. За кадром» 12+
8.30, 1.30 «Большое серд-

це» 12+
9.00, 13.05, 18.00, 2.00 «Ре-

спублика в деталях» 12+
9.30, 14.00, 2.30 «Интерес-

ное положение» 12+
10.00, 15.40 «Туслăх пултăр 

ĕмĕре!» «Çĕнĕ формат» 
продюсер центрĕ 12+

13.00, 18.30 «Республика». 
Хыпарсен кăларăмĕ

13.30, 19.30 «Республика». 
Информационная про-
грамма

13.40 «Спортивные надежды» 12+
15.00 «Выборы 2018» 12+
19.00 «Учим чувашский» 12+
20.00 «Бухты барахты» 6+
21.05, 3.00 *«АЛБЕНА 

ЮРАТĂВĔ» 16+
0.00, 5.00 «В краю ста тысяч 

песен» 12+
НТВ

5.00, 6.05 #«СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

СЛЕД» 16+
10.25 #«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 *«БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
19.40 #«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21.40 *«ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 #«ДИКИЙ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+

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

вости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.14 #«А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+

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

20.00 Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Деба-

ты с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 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 Из нашего фонда. Сонаты 

И. Дмитриева
9.15-9.50 Выборы-2018
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 14.55, 23.00 «Республи-

ка». Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 «Республи-

ка». Информационная про-
грамма 12+

6.50, 9.20, 13.35, 15.35, 19.20, 
21.00 «День-пельмень» 0+

7.00 «Бухты барахты» 6+
7.30, 14.30, 20.30 «Эх, юррăм, 

янăра!» 12+
8.00, 1.00 «КВН. За кадром» 12+
8.30, 1.30 «Большое серд-

це» 12+
9.00, 13.05 «Республика в де-

талях» 12+
9.30, 14.00, 2.30 «Интересное 

положение» 12+
10.00, 15.40 *«АЛБЕНА 

ЮРАТĂВĔ» 16+
12.30 «Времени кругово-

рот» 12+
13.00, 18.30 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика». Ин-

формационная программа
13.40 «Спортивные надеж-

ды» 12+
15.00 «Выборы 2018» 12+
18.00, 2.00 «И в шутку, и все-

рьез» 6+
19.00 «Учим чувашский» 12+
20.00 «Правительственная 

связь» 12+
21.05, 0.00, 3.00 «Мои пес-

ни – творцы моей судьбы...» 
Концерт А. Уляндиной 12+

НТВ
5.00, 6.05 #«СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

СЛЕД» 16+
10.25 #«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 *«БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
19.40 #«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21.40 *«ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 #«ДИКИЙ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.45 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.20 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.50 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 #«ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 #«А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

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

Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 *«КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЁВКИ» 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 Пирĕн фондран. Çак юр-

ра ахаль мар эп юрларăм. В. 
Митта 1 пай

9.15-9.50 Вăрçă ачисем
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 14.55 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 0.00 «Республи-

ка». Информационная про-
грамма 12+

6.50, 9.20, 13.35, 15.35, 19.20, 
21.00 «День-пельмень» 0+

7.00 «Правительственная 
связь» 12+

7.30, 14.30, 20.30 «Эх, юррăм, 
янăра!» 12+

8.00 «КВН. За кадром» 12+
8.30, 1.30 «Большое серд-

це» 12+
9.00, 13.05 «И в шутку, и всерьез» 6+
9.30, 14.00 «Интересное поло-

жение» 12+
10.00, 15.40 «Мои песни – 

творцы моей судьбы...» Кон-
церт А. Уляндиной 12+

13.00 «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ

13.30, 19.30 «Республика». Ин-
формационная программа

13.40 «Спортивные надежды» 12+
15.00 «Выборы 2018» 12+
18.00, 2.00 «Республика в де-

талях» 12+
18.30, 23.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.00 «Стеклянный дом» 12+
21.05, 3.00 *«ДОН ЖУ-

АН – ЮРАТУ ШАНЧĂКНЕ 
ÇУХАТНĂСКЕР» 12+

0.30 «Времени круговорот» 12+
1.00 «Дерево дружбы» 12+

НТВ
5.00, 6.05 #«СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.25 #«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 *«БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
19.40 #«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21.40 *«ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
0.10 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
1.10 *«РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» 16+

1 КАНАЛ
5.10 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 *«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.10, 15.15 *«ВЕЛИКАЯ» 

12+
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 *«КРЫМ» 16+
23.20 Концерт «Любэ»
1.10 #«А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

РОССИЯ 1
4.40 #«СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 Ü «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 *«ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *«ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ» 12+
1.00 *«ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-

ТУ» 12+

ЧТВ
8.00-8.20 Вести-Чăваш ен
8.20-9.20 Юратнăран
11.20-11.40 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
7.00 «Республика». Информацион-

ная программа 12+
7.30 «Времени круговорот» 12+
8.30, 1.00 *«ДОН ЖУАН – ЮРА-

ТУ ШАНЧĂКНЕ ÇУХАТНĂСКЕР» 
12+

10.30, 3.30 «Эревет» Детский ан-
самбль народных инструментов 0+

13.00, 22.30 «Вунă негр ачи» 
Чăвашла куçарнă фильм 12+

15.30, 5.00 «Бухты барахты» 6+
16.00, 5.30 «Большое сердце» 12+
16.30 «Каллех пĕрле» Шоу-концерт 

16+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30 «Татьянăсен кунне халалланă 

концерт» 12+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный 

вокальный конкурс 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

Александр Маршал 16+
1.40 *«ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

1 КАНАЛ
5.50 *«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Иван Бровкин на целине»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 12.20, 15.20 *«ВЕЛИ-

КАЯ» 12+
16.40 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей
18.00 Вечерние новости
18.20 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей. Продолжение
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента России
1.00 «Своя колея» Избранное 16+
2.50 «Россия от края до края»

РОССИЯ 1
4.55 #«СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» 16+
13.20 *«К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 

12+
15.25 *«ПРОСТИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
0.30 *«БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. Собы-

тия недели
6.00 «Татьянăсен кунне халалланă 

концерт» 12+
9.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30, 1.00 «Ман упăшка пулсамăр» 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
12.30, 14.30 «Экономика в дета-

лях» 12+
12.40, 14.40 «Детский ТЕЛЕсад» 6+
13.00, 19.00 «Республика». Инфор-

мационная программа 12+
13.30 «Правительственная связь» 

12+
14.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ 12+
15.00, 19.30 «Большое сердце» 12+
15.30, 3.00 «Иксĕлми çăлкуссем» 

12+
18.30 «Мой новый друг» 12+
18.35 «Правовое поле» 12+
20.00 «Шанель пике» Камит 12+
22.00 «Эс манăн сывлăш» Аида Ве-

ликова концерчĕ 16+

НТВ
5.00 *«ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное Шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» С Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 *«АФОНЯ»
0.55 *«ПОСТОРОННИЙ» 16+

 АНЕКДОТЫ 

– Серега, у тебя жена – по-
трясающая оптимистка! Как 
ты нашел это сокровище? 

– Когда я, неопытный па-
цан, подарил ей две розы, 
то она, секунду подумав, 
улыбнулась, и поставила 
их в разные вазы. 

Сегодня на рынке девуш-
ка с микрофоном и сопро-
вождающий ее видеоопе-
ратор подошли ко мне и 
девушка задала вопрос:

– Какая из колбас наше-
го мясокомбината вам за-
помнилась особенно на-

долго? Честно ответил: 
– Просроченная.

Парень расстался с де-
вушкой, ему одиноко, ну 
он и обращается к жене 
друга с просьбой поды-
скать ему подружку. Она:

– А ты ее любить бу-
дешь? 

– Конечно! 
– На руках носить? 
– Еще бы!
– Подарки дарить? 
– Буду! 
– Слушай, а может я те-

бе подойду?
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СĂМАХ МАЙ
Ми хаил Те рентье ва реа би ли та ци курс-
не тух ма пу лă ша кан Ро шаль ака де мик 
фон чĕ çул çин чи ава ри сен че, çÿл тен 
ÿк се, спор тăн тĕвет кел лĕ тĕ сĕ сен че 
йы вăр аман нă ача се не çĕр шы вĕ пех 
йы шă нать. Унăн www.doctor-roshal.
ru сай тĕн че юлаш ки вă хăт ра ача се-
не Дон бас ран та йыш лăн ил се кил-
ни не пĕл те реç çĕ. Çа кăн тах май кил-
нĕ та ран пу лă шу кÿ ме счет рек ви зи-
чĕ се не туп ма пу лать.

Хусан Турă амăшĕн чиркĕвĕ. 
Алькеш сали. 1974 çул

 ПУÇЛĂХ ПУРНĂÇĔНЧИ ПĔР КУН  
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Икĕ эрне маларах хамăрăн 
проектпа Ишлей ял 
тăрăхĕнче пултăмăр. 
Тĕллевсене палăртнă май 
ял тăрăх пуçлăхĕ Евгений 
Субботин тăван тăрăхне 
кÿршĕсенни евĕр, Çĕньял-
Покровски ял тăрăхĕнчи 
евĕр, хăтлă курас килнине 
пĕлтерчĕ. Проект эстафети-
не те вăл кÿршĕсене пачĕ. 
Икĕ эрне сисĕнмесĕрех ирт-
се кайрĕ, эрнекун «Пуçлăх 
пурнăçĕнчи пĕр кун» проек-
тпа асăннă ял тăрăхне çула 
тухрăмăр. 

Клубсене çĕнетеççĕ, 
урамсене çулсем сараççĕ 
Çĕньял-Покровски ял тăрăх 

пуçлăхĕ 5-мĕш çул Рудольф 
Васильев кунта. Çак вăхăтра 
сахал мар пĕлтерĕшлĕ ĕç 
пурнăçланнă. Ку вăл – ял 
тăрăх пуçлăхĕ, администраци 
специалисчĕсем, вырăнти депу-
татсем курăмлă ĕçлесе пынин 
кăтартăвĕ. Пĕлтерĕшлĕ ĕçсем 
çинчен Рудольф Валериано-
вич хăйĕн пÿлĕмĕнчех каласа 
пама тĕв турĕ. Çав хушăра ка-
бинетри телефон та, пуçлăхăн 
сотовăйĕ те сас парсах тăчĕç. 
«Так точно!» – час-часах çакăн 
пек сăмахсемпе хуравларĕ вăл 
телефонпа калаçнă май. Ахаль-
тен мар, Рудольф Валериано-
вич нумай çул çарта службăра 
тăнă. Команда паракан сасăпа 
калаçасси, çарти сăмахсене 
ахаль калаçура усă курасси унăн 
шăпах çав çулсенчен сыхлан-
са юлнă та. 

Ял тăрăх пуçлăхĕн кабине-
тĕнче ăшă, хăтлă. Ăшă пы-
ракан пăрăхсем вĕрирехчĕ 
те. Кашни кунах çапла хутса 
тăраççĕ-ши кунта? Çакăн пир-
ки те ыйтмасăр чăтаймарăмăр. 
Çук иккен, каçхине культура 
çуртĕнче пуху тата концерт пул-
малла, çынсене сивĕ ан пултăр 
тесе кăна ăшша хытăрах янă. 
Кăçал вара клуб зданине ăшăтса 
тăрас ĕçре 80 пин тенкĕ пере-
кетлеме те май килнĕ. Сăлтавĕ – 
Рудольф Васильев ял тăрăхĕнче 
вăй хума тытăннăранпа çуртра 
нумай юсав ĕçĕ ирттерме май 
килни. 2014 çулта «Ялсен 
комплекслă тата çăтă строи-
тельстви» программипе клуб 
тăррине юсанă, чÿречесене, 
алăксене улăштарнă. Пĕлтĕр ва-
ра çĕньял-покровскисем «Клуб 
учрежденийĕсене модерни-
зацилесси» республика про-
граммипе сценăна çĕнетнĕ, 
пултарулăх ушкăнĕсем вал-
ли костюмсем, атă-пушмак, 

ноутбук туяннă. «Паян клуба 
кĕрсен чун савăнать», – тет Ру-
дольф Валерианович кăмăллăн. 
Пĕтĕмĕшле вара 5 çул хушшин-
че клубсене аталантарма 4 млн 
ытла укçа-тенкĕ усă курнă. 

2015 çулта Çĕньял-Покровски 
ял тăрăхĕ социаллă пурнăçăн 
тата экономика аталанăвĕн 
кăтартăвĕсемпе ял тăрăхĕсен 
хушшинче çулсерен иртекен 
ăмăртура 3-мĕш вырăна тухнă. 
Вырăнти депутатсем çакăншăн  
тивĕçнĕ 1 млн тенке Мăн Кив-
пулăхра çĕнĕ клуб тума яма 
йышăннă. 2016 çулта çак 
ăмăртурах пĕрремĕш вырăна 
тивĕçсе çĕньял-покровскисем 
хăйсен тăрăхĕнче Акатуй уявне 
ирттерчĕç. Район бюджетĕнчен 
уйăрнă укçа-тенкĕн пĕр пайĕ 
Мăн Кивпулăхра клуба туса 
пĕтерме кайнине палăртать 
ял тăрăх пуçлăхĕ. 

Хăтлăх вăл пирĕншĕн – 
ти кĕс те хытă сийлĕ çулсем, 
тир  пейлĕ те таса урамсем, 
пурăнма меллĕ условисем. «5 
çул хушшинче 5 çухрăм ыт-
ла çул сартăмăр. Хосантайра, 
Вашукра, Мăн Кивпулăхра, 
Яранкассинче, Пархикассин-
че, Çĕньял-Покровскинче чы-
лай урама вак чул сарма май 
килчĕ. Çулсăр урамсем те çук 
мар, Мăн Кивпулăхра 2 урам-
ра çул сармалла. 2017 çулта 
«Хăрушлăхсăр тата пахалăхлă 
çулсем» программăпа Вашук-
Яранкасси çула юсанă, кăçал 
1 км та 200 м тăршшĕ Мăн 
Кив пулăх-Янту  çула юсама 
палăртнă», – пурнăçланă ĕç-
сем çинчен те, малашнехи 
тĕллевсем çинчен те каласа 
пачĕ пуçлăх. 

2016 çулта ял тăрăх админис-
трацийĕ муниципаллă пĕрле-
шÿсен Канашĕн конкур-
сĕн «Республикăри чи хăтлă 
ял тăрăхĕ» номинацийĕнче 
çĕнтерсе диплома тивĕçнĕ. 

Проектсене пурте 
хапăл-и?
Инициативлă бюджет про-

граммипе 2017 çулта Пархи-
кассинчи Садовая урамра шыв 
башнине улăштарнă. Проект 
хакĕ 343 пин тенкĕпе танлашнă, 
çынсем 36 пин тенкĕ пуçтарнă. 
Башня нумай хваттерлĕ 2 
çурта, Молодежная тата Садо-
вая урамсенче пурăнакансене, 
шкула, ача садне, медпункта 
шывпа тивĕçтерсе тăрать. 2018 
çулта асăннă программăпах 
Октябрьская урамри шыв баш-
нине улăштарас тĕллевлĕ. Про-

ект хакĕ – 524 пин тенкĕ. Кон-
курс витĕр ăнăçлă тухнă проек-
та пурнăçа кĕртме халăх 70 пин 
тенкĕ укçа пухнă та ĕнтĕ.   «Пу-
ху вăхăтĕнче Мăн Кивпулăхра 
Новая урамра çул туса пама 
ыйтрĕç. Çынсене инициативлă 
бюджет программи çинчен 
каласа патăм, унта хутшăнма 
сĕнтĕм. Паянхи кун та пуçару 
кăтартакан пулмарĕ», – çынсем 
хастарлăх кăтартманнишĕн 
кăмăлсăртарах пулни курăнать 
пуçлăх сăмахĕсенче. Рудольф 
Валерианович вырăнти ĕçсе-
не йĕркелеме старостăсен 
институчĕ пысăк пулăшу 
кÿнине палăртать. «Шыв укçи 
пуçтарасси, çуркунне выльăх-
чĕрлĕх касăвне йĕркелесси, 
тавралăха тирпей-илем кÿресси 
ытларах вĕсем çинче», – тет 
вăл. Çапах та ял тăрăхĕнче 
çивĕч ыйтусем те çук мар. Хытă 
каяшсене тиесе тухасси, каш-
ни кил-çуртран шыв укçи пу-
хасси – шел те, çак ыйтусе-
не тĕппипе татса панă теме 
çук. «Старостăсем çÿп-çап пу-
хакан машина хăçан килесси 
пирки пĕлтерÿ çакаççĕ, çынсем 
пухăннă каяшсене михĕсемпе 
илсе тухса машина çине тиеççĕ. 
Пĕр ГАЗ-53 машина çÿп-çап ти-
есе тухма 6-7 пин тенкĕ кирлĕ. 
Халăхран укçа пуçтарасси питĕ 
хĕн, хăшĕ-пĕри патне 3 хут 
та кайма тивет», – пĕлтерчĕ 
пуçлăх.

Ял тăрăх пуçлăхĕн кабине-
тĕнчен тухсан клубри çĕнĕлĕх-
семпе паллашрăмăр. Фойере  
ларакан бильярдпа сĕтелçи тен-
нисла вылямалли сĕтел тĕлĕнче 
чарăнтăмăр. Бильярд сĕтелне 
хăйĕн килĕнчен илсе килни-
не пĕлтерчĕ ял тăрăх пуçлăхĕ, 
калăпăшĕ пысăкрах пулни-
пе килĕнче лартма май кил-
мен иккен ăна. «Ĕмĕт – клу-
бра ача-пăча сасси ан татăлтăр,  
хĕрарăмсем ансамбле юрлама-

ташлама çÿреччĕр», – кăмăл-
шухăшне пытармасть пуçлăх.   

 Инициативлă бюджет про-
граммипе лартнă башня патне 
те çитсе килтĕмĕр. «Çÿллĕшĕ 
20 метр. Давлени 0,9 пулнă, 
халĕ икĕ хут пысăкрах», – 
çĕнĕ башньăн лайăх енĕсене 
палăртрĕ пуçлăх.  

Ял халăхĕпе пĕрле
Мăн Кивпулăх ялĕнчи клуб 

таса, тирпейлĕ, хăтлă. Каш-
ни ялта ача-пăча площад-
кисем пуррине палăртрĕ Ру-
дольф Васильев, клуб умĕнчи 
– чи малтан лартни. Фойере 
пысăк  кавăнсенчен йĕркеленĕ 
композицисем халĕ те куçа 
илĕртеççĕ. Клуб ертÿçи Ели-
завета Григорьева хатĕрленĕ 
стендсем «Шанчăк» фольклор 
ушкăнĕн тата вырăнти театрăн 
пултарулăхне сăнласа параççĕ. 
Пурнăç вĕрет çĕнĕ культура 
вучахĕнче. «Клуб пурришĕн 
питĕ савăнатпăр. Çынсем кон-
цертсем хыççăн та килĕсене 
васкамаççĕ, пулса-иртнине 
тишкереççĕ, сÿтсе яваççĕ», – 
вырăнти пулăмсемпе паллаш-
тарать Елизавета Григорье-
ва. Алĕç ăсти кружока çÿрекен 
ачасене тĕрлеме, пукане тума 
вĕрентет. 

Çĕнĕ клуба хута ярас ĕçре 
ял çыннисем те хастарлăх кă-
тартнă: чечексем лартса хă вар-
нă, карта тытнă, çывăхри ача-
пăча площадкинчи картана 
сăрласа илемлетнĕ. «Фольклор 
коллективĕ те çав тери тус лă, 
маттур, паллах, администрацие 
çĕнĕ клубшăн тав тăватпăр», 
– ĕçлес кăмăл-туйăм çав те-
ри пысăкки курăнать хавха-
ланса калаçакан клуб ертÿçин 
сăмахĕсенче. Клуб зданийĕнче 
вырнаçнă библиотекăра та 
хăтлă. Ун çумĕнче волонтер-
сен команди кăçалхи çул ырă 
ĕçсене кÿлĕнме хатĕр. 

Çар çирĕп кăмăллă  
пулма вĕрентнĕ
Лартнă тĕллеве пурнăçламалла

Мăн Кивпулăхри 
библиотекăра

Çар кăмăла çирĕплетнĕ
Рудольф Васильев Муркаш рай-

онĕнче çуралнă, вырăнти шкула 
пĕтерсен 15 çул Инçет Хĕвел тухăç 
чиккинче артиллеристсен çарĕнче 
службăра тăнă. Çар пенсионерĕ. 

Чăваш Ене куçса килсен вырăнти 
«Зернышко» ОООра директор 
çумĕнче вăй хунă, ял тăрăх депутачĕ 
пулнă. 2013 çултанпа ял тăрăх 
пуçлăхĕнче вăй хурать. Апрель 
уйăхĕнче Çĕньял-Покровски ял 
тăрăхĕнче çĕнĕ ял тăрăх пуçлăхне 
суйлĕç, Рудольф Валерианович суйла-
ва хăйĕн кандидатурине тăратĕ-и – 
хальлĕхе çак ыйтăва хăй те уçăмлăн 
калаймасть. «Шухăшлатăп-ха», – 
тет вăл.

Шкул вăхăтĕнче йĕлтĕрпе ăста 
ярăннă, 1-мĕш разрядлă спортсмен 
пулнă. Инçет Хĕ вел тухăçĕнче 
службăра тăнă чухне сунара, пулла  
çÿренĕ. Чăваш Ене куçса килнĕренпе 
пушă вăхăта çемйипе ирттерме 
тăрăшать.

Кăмăла каякан апат-çимĕç – 
аш-какай. 

Çар унра тарăн йĕр хăварнă, 
дисциплинăна пăхăнасси, çирĕп 
кăмăл – унăн характерĕнчи тĕп 
енсем. Çар хăйне йывăр вăхăтра 
çирĕп йышăну тума, лартнă 
тĕллеве пурнăçлама, çĕнтерес 
кăмăла вăйлатма пулăшнине 
палăртать.   

«Ĕçе тĕплĕн пурнăçламалла, 
намăс ан пултăр», – çакăн пек 
тĕллевсемпе вăй хурать вăл.  

Ĕçпе çыхăннă тĕллев – ял-
сенче водопровод тăвасси. 
Пурнăçри – çемьепе йĕркеллĕ 
пурăнасси, мăнуксене тĕрĕс-тĕкел 
çитĕнтересси.

РЕДАКЦИРЕН: Эстафета Кăша-
вăш ял тăрăх пуçлăхне Сергей 
Мульдиярова куçать. Ун пат-
не ыйтусене вырăнти халăхран 
халех йышăнатпăр. Вайбер: 
89656874459.

АННА ФИЛИППОВА
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 ЫЙТУ-ХУРАВ   

   ПОЛИЦИ СВОДКИНЧЕН

 ХĂРУШСĂРЛĂХ 

LADA Granta и LADA XRAY по максимально 
выгодным ценам в «Диал-Авто»
 Спецпредложения марта

Не упустите возможность приобрести 
LADA Granta и LADA XRAY по максималь-
но выгодной цене! 

5 преимуществ, которые вы получите, 
покупая автомобиль у Официального 
дилера LADA в Чувашии «Диал-Авто»:

• скидка 10%**по госпрограммам; 
• привлекательные акции и спецпред-

ложения;
• авто в кредит по выгодным предло-

жениям банков-лидеров на рынке авто-
кредитования;

• выгодное обслуживание по бонусной 
программе «Мой Альянс»***;

• выгодные условия страхования ав-
томобиля;

Адрес: г. Чебоксары, ул. Автомоби-
листов, д. 2.

Телефон: 8 (8352) 220-120.
* Рекомендованная розничная цена на LADA Granta 

седан с ПТС 2018 года в цветах «Белое облако» и «Пан-
тера», 1.6 л / 87 л. с., 5МТ, в варианте исполнения 
Standard («Стандарт») с учетом выгоды: 40 000 рублей 
по программе «Трейд-ин» и 35 990 рублей по одной 
из госпрограмм «Первый автомобиль» или «Семей-
ный автомобиль». Рекомендованная розничная цена 
на LADA XRAY с ПТС 2018 года в цвете «Ледниковый», 
в комплектации 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Optima 
(Оптима) с учетом выгоды: 50 000 рублей по програм-
ме «Трейд-ин» и 56 490 рублей по одной из госпро-
грамм «Первый автомобиль» или «Семейный автомо-
биль». Срок действия предложения с 01.03.2018 по 
31.03.2018. ПАО «АВТОВАЗ» оставляет за собой право 
на изменение срока и условий действия программ. 
Подробности по телефону клиентской службы LADA 
8-800-700-52-32 и на сайте www.lada.ru.

** Право на указанную единовременную выгоду в 
размере 10% от стоимости автомобиля в рамках про-
граммы автокредитования представляется гражда-
нам, приобретающим первый раз автомобиль в соб-
ственность или имеющим двух или более несовер-
шеннолетних детей. ПАО АВТОВАЗ оставляет за собой 
право на изменение срока и условий действия про-
грамм. Кредит предоставляется ПАО «Банк ВТБ», Гене-
ральная лицензия Банка России №1000 от 08.07.2015 
г. Акция действует до 31.03.2018 г. 

*** Условия пользования программой «Мой Альянс» 
на сайте https://alyans-auto.ru/uslugi/my-alyans/

LADA Granta LADA XRAY
Дорожный просвет 160 мм 195 мм

Объем багажного 
отделения

520 л. В простонародье ба-
гажное отделение Lada 

Granta мерят 5-6 мешками 
овощных культур.

361/1207 л

Трансмиссия «механика» и японский «ав-
томат» фирмы «Jatco»

5-ти ступенчатая 
«механика» и ав-

томатизированная 
трансмиссия (АМТ)

Расход топлива от 6,5 л/100 км От 6,8 л/100 км

Задумались о покупке нового автомобиля? Март - идеальное вре-
мя для реализации задуманного – в этом месяце в салоне офици-
ального дилера LADA «Диал-Авто» вас ждут ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫГО-
ДЫ на автомобили LADA.

Наибольший спрос в начале весны в  автосалоне прогнозируют на 
2 модели: LADA Granta и LADA XRAY. Ведь только в марте на эти ав-
томобили действует выгода по программе «Трейд-ин» с совмещени-
ем выгоды по одной из госпрограмм «Первый автомобиль» или «Се-
мейный автомобиль». В этом месяце LADA Granta можно купить от 
323 910 руб, LADA XRAY от 508 410 руб*. Помимо цены претенден-
тами на звание бестселлеров автомобили LADA Granta и LADA XRAY 
являются поскольку сочетают следующие преимущества:

Çулталăк пуçланнăранпа 
Шупашкар районĕнче 
хĕрлĕ автан 8 хут таш ланă. 
Иртнĕ çулхипе танлаш-
тарсан çакă 5 ытларах. 

РФ МЧСĕн Шу-
пашкар рай-
онĕнчи над-

зор тата профилакти-
ка ĕçĕ-хĕлĕн уйрăмĕн 
пуç  лăхĕ Денис Портнов 
пĕл тернĕ тăрăх, пушар-
сем электрооборудова-
ние вырнаçтарас тата усă 
курас правилăсене пă-
хăнманнипе, кăмакана 
тата тĕтĕм çулĕсене выр-
наçтарас тата усă курас 
хăрушсăрлăх йĕркисене 
пăснипе ытларах пулаççĕ. 
Пирус туртнă чухне асăр-
ханусăр пулни те ин-
кек патне илсе çитерет. 
Пĕлтĕр тухнă  пушарсен-
че сарăмсăр вилнĕ çичĕ 
çынран пиллĕкĕшĕ пирус 
туртнă чухне асăр   ханусăр 
пулнине çирĕплетет ста-
тистика.

Кăçал февралĕн 28-мĕ-
шĕнче Кÿкеçри К. Маркс 
урамĕнчи пĕр çурт ра та 
сÿнтермен чĕлĕм тĕпне 
пулах пушар сиксе тухнă. 
Пушарнăйсем инкек вы-
рăнне  çитнĕ вăхăтра кил-
çурт алăкĕсене шалтан 
питĕрнĕ пулнă. Тĕтĕм ва-
ра тĕп çурт çумĕнчи хуш-
ма пÿлĕмрен йăсăрланнă... 
Шала кĕрсен МЧС ĕçче-
нĕсем унта 40 çулти 
арçын вилли-
не тупнă. Теле-
визор тата элек-
тросчетчик ирĕлсе 
тухнине кура вут-
çулăм кĕске замы-
кание пула тух-
ни пирки тĕв тунă 

– пушар сăлтавĕн мал-
танхи версийĕ çакăн 
пек пулнă. Тепĕр кун-
не тĕрĕслевпе пушар ла-
бораторийĕн ĕçченĕсем 
инкек вырăнне тепĕр хут 
тĕплĕн тишкернĕ. Вĕсем 
вут-çулăм пирус турнă 
чухне асăрханусăр пул-
нипе тухнине çирĕплетнĕ. 
Кил хуçи кухньăра пирус 

мăкăрлантарнă хыççăн 
ăна сÿнтермесĕр хăварнă 
пулмалла, хăй вара урăх 
пÿлĕме кайнă. Пирус тĕпĕ 
урайне ÿксе йăсăрланма 
пуçланă. «Арçын пурăннă 
чухне кирек хăш пÿлĕмре 
те чĕлĕм туртма пултар-
нине унăн мăшăрĕ те 
çирĕплетрĕ», – тет Де-
нис Портнов. Çакна ин-
кек хыççăнхи тĕрĕслев те 
кăтартса панă, кухньăра 
пирус тĕпĕсем пайтах 
выртнă. Арçын ниçта та 
ĕçлемен, пĕччен пурăннă. 
Вăл мĕнле сăлтава пу-
ла вилнине, çак вăхăтра 
ÿсĕр пулнипе пулманни-
не медицина экспертизи 
кăтартса парĕ.  

 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

Пĕчĕк чĕлĕм тĕпĕн пысăк инкекĕ

Пайăн-пайăн юрать
Суд приговорĕпе çынна унăн 

тупăш виçинчен чылай пысăкрах 
штрафласа айăпланă. Ăна пайăн-
пайăн тÿлесе татма май пур-и? 

 Мария ИВАНОВА, Кÿкеç

Зелфинас КАРАМА, 
Шупашкар район прокурорĕ:

– Раççей Федерацийĕн 
Уголовлă айăплава пурнăçа 
кĕртмелли кодексĕн 31-
мĕш статйипе килĕшÿллĕн, 
штрафласа айăпланă çын-
нăн штрафа приговор сак-
кунлă вăя кĕнĕ хыççăн 60 

кунра сыпăклă тÿлевсĕр тÿлесе татмал-
ла. Çапах та саккунпа штрафа 5 çул таран 
пайăн-пайăн тÿлесе татма май пуррине те 
пăхса хунă. Çак ыйтăва татса памашкăн 
айăпланнă çыннăн приговор панă суда 
алран çырнă ходатайствăпа тухма ирĕк 
пур. Енчен те суд штрафа пайăн-пайăн 
тÿлесе татма юрани пирки йышăнсан 
айăпланнă çыннăн 60 кунра штрафăн 
пĕр пайне тÿлемелле, юлнă укçа-тенке  
кашни уйăхра суд палăртнă виçе чухлĕ 
тÿлесе пымалла. 

Штрафа тÿлесе татассинчен пăрăнсан 
çакна валли тÿрре кăлармалли сăлтав çук 
чух суд айăплава  çирĕпрех туса улăш-
тарма, ирĕксĕр хăварма та, пултарать. 

Ăшă хăçан çитĕ?
Чăрăшкасси клубĕнче тата спорт-
залта эрне ытла ăшă çук. Клуб 
çуртне кружоксене çÿрекен ача-

сем шăннипе чирлеме тытăнчĕç. 
Хăçанччен çакна чăтмалла, котельнăя 
хăçан хута яма палăртаççĕ?

  Ятне палăртман

Рамиль ГЕЛЬМЕТДИНОВ, 
Çырмапуç ял тăрăх пуçлăхĕ:

– Котельнăй ĕçлеме 
пăрахнăранпа вăхăт 2 эрнене 
яхăн иртрĕ. Çунса кайнă те-
плообменнике юсама заво-
да кайса патăмăр. Котельнăй 
вырăнти администраци 
çуртне ăшăтса тăратчĕ. 

Библиотекăра, спортзалта, пултарулăх 
çуртĕнче, ял тăрăх администрацийĕнче 

чăннипех те ăшах мар, çапах та эпир 
пÿлĕмсене радиаторсемпе ăшăтса тăратпăр. 
Каçхи не вĕсене хăрушсăрлăх тĕллевĕпе 
сÿнтерсе хăваратпăр. Çавна пулах иртнĕ 
эрне вĕçĕнче ирсерен пÿлĕмсенче сивĕрех, 
5 градус ăшă кăначчĕ. Кăнтăрла хĕвел 
пăхнипе, радиаторсем ăшăтнипе сывлăш 
температури 13-15 градуса çитет. 

Котельнăя Германинче туса кăларнă, 
теплообменник та ют çĕршывра ту-
са кăларни кирлĕ. Юрăхсăра тухнине 
юсаттарнă вăхăтрах çĕннине те шыратпăр, 
тĕрлĕ хулари сервиссене заявка панă. 
Теплообменник хакĕ пирки тĕплĕн 
калаймастăп, ман шухăшăмпа, вăтамран 
70 пин тенкĕ яхăн кирлĕ пулĕ. Вĕсене иккĕ 
таран тытни те пăсмасть, пĕринпе усă 
курнă вăхăтра тепри резервра тăтăр. За-
водран шăнкăравласанах теплообменни-
ке илсе килсе вырнаçтарăпăр, котельнăй 
ĕçлесе кайĕ. 

?

?

Логопед пулăшăвĕ 
кирлĕ 

Шупашкарти тата Çĕнĕ 
Шупашкарти чылай шкул-
та логопедсем пур. Рай-

онта çак енĕпе ĕçсем еплерех? 
Çывăхри шкулта логопедсем 
çуккине пĕлетĕп. Район ачи-
сем хуларисенчен мĕнпе кая? 
Шкулта ачасен йышĕ пысăк мар 
пулсан тен, пĕр специалистах 
шкулта та, ача садĕнче те ĕçлеме 
пултарĕ. 

  Тамара КИРИЛЛОВА, Çĕньял

?

Борис РОМАНОВ, райадминистрацин 
вĕрентÿ управленийĕн пуçлăхĕ:

– Районти ача сачĕсенчен 4-шĕнче 
– «Пÿрнескере», «Крепышра», 
«Ягодкăра» тата «Буратинăра» – 
логопедсем пур. Опытлă специа-
листсем ачасене сăнасах тăраççĕ, 
сăмахсене, сасăсене тĕрĕс калай-
маннисене тупса палăртса вĕсемпе 

занятисем ирттереççĕ.
Шкулсенче те логопедсем ĕçлеççĕ. Пур шкул-

та та мар, Атайкассинчи, Кÿкеçри 1-мĕш шкулта, 
Кÿкеçри лицейра ăс пухакансем вĕсен пулăшăвĕпе 
усă кураяççĕ. Хăйсен ачисене логопед пулăшăвĕ 
кирлĕ тесе шухăшлакан ашшĕ-амăшĕ райадми-
нистрацин вĕрентÿ управленине тÿрех пыма 
пултарать. 

Интернет-лавкка шанчăклă-и? 
Тĕрлĕ Интернет-лавккара япала туянакан чылайланса 
пырать. Пĕлĕшсен хушшинче те ун пеккисем пур. Çав 
вăхăтрах улталанас мар тесен мĕн тумалла?  

  София КИРИЛЛОВА, Ишлей

– Чăваш Ен экономика аталанăвĕн министерствин 
кăтартăвĕсемпе, 2017 çулта 2016 çултипе танлаштарсан Интернет 
урлă 2,4 хут нумайрах япала сутнă. Çав вăхăтрах çапла майпа тавар 
туянакансен çăхавĕсем те сахал мар. Тĕслĕхрен, Роспотребнадзорăн 
республикăри управленийĕн информацийĕпе, Хакас Республикинчи 
ĕçтешĕсем патне torgplaza.com сайт урлă дистанци мелĕпе таварсене 
туяннă çынсем ÿпкевпе пынă. Интернет страница урлă таварсемшĕн 
укçа тÿленĕскерсем ăна палăртнă вăхăтра илеймен, пушшех те, 
Интернет-лавкка представителĕсем хуравлама та пăрахнă. Тĕрĕслев 
лавккасем сайтра кăтартнă адреспа вырнаçманнине çирĕплетнĕ. Ма-
териалсене йĕрке хуралĕн органĕсене панă. 

Чăваш Ен экономика аталанăвĕн министерстви Интернет-
лавкка сайтĕнче таварăн тĕп уйрăмлăхĕсем, сутуçă адресĕ, тавара 
хатĕрленĕ вырăн, сутуçăн фирмăлла ячĕ, тавара туянмалли хак та-
та условисем, ăна мĕнле илсе çитересси тата ыттипе çыхăннă ин-
формаци çук пулсан тавара туянма сĕнмест. Çавăн пекех сайтра 
ытти туянакан хаклавĕпе паллашни те пăсмĕ. Тавара алла илсен 
унăн пĕрлĕхне, вăл заказа тивĕçтернине, тавар докуменчĕсене, 
ытти енне тĕрĕслемелле. 

7 кун хушшинче туянакан тавара каялла тавăрма пултарать. Енчен 
те тавара тавăрса парас вăхăт тата йĕрке çинчен çырупа кăтартман 
пулсан туянаканăн тавара 3 уйăх хушшинче тавăрса пама ирĕк 
пур. Çавна валли тивĕçлĕ документсене сыхласа хăвармалла.  

?

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ
Çулталăк 
пуçланнăранпа Чăваш 
Республикинче пушар 
158 хут тухнă, вĕсенче 
13 çын пурнăçĕ татăлнă, 
19-шĕ суранланнă, 105 
çынна çăлса хăварнă. 
Вут-çулăмра 13 млн 
тенкĕлĕх пурлăх çунса 
кĕлленнĕ. 

ШУТА ИЛМЕ
РФ МЧСĕн Чăваш Республикинчи тĕп управленийĕ 
граждансене вут-çулăмпа, кăмакапа тата элек-

троприборсемпе усă курнă чухне питĕ 
асăрхануллă пулма ыйтать. Вут-çулăм 

хăрушлăхĕ тухсан пĕрлехи çăлав 
службипе 01 (мобильлĕ телефон-
сенчен 101) телефон номерĕпе 
çыхăнмалла.

Шала кĕрсен МЧС ĕçче-
нĕсем унта 40 çулти ШУТА ИЛМЕ

ни пирки тĕв тунă 

РФ МЧСĕн Чăваш Республикинчи тĕп управленийĕ 
граждансене вут-çулăмпа, кăмакапа тата элек-

троприборсемпе усă курнă чухне питĕ 
асăрхануллă пулма ыйтать. Вут-çулăм 

хăрушлăхĕ тухсан пĕрлехи çăлав 
службипе 01 (мобильлĕ телефон-
сенчен 101) телефон номерĕпе 
çыхăнмалла.

РФ МЧСĕн Чăваш Республикинчи тĕп управленийĕ 
граждансене вут-çулăмпа, кăмакапа тата элек-

троприборсемпе усă курнă чухне питĕ 
асăрхануллă пулма ыйтать. Вут-çулăм 

хăрушлăхĕ тухсан пĕрлехи çăлав 
службипе 01 (мобильлĕ телефон-
сенчен 101) телефон номерĕпе 

нĕсем унта 40 çулти 
арçын вилли-
не тупнă. Теле-
визор тата элек-
тросчетчик ирĕлсе 
тухнине кура вут-
çулăм кĕске замы-
кание пула тух-
ни пирки тĕв тунă çыхăнмалла.

нĕсем унта 40 çулти 
арçын вилли-
не тупнă. Теле-
визор тата элек-
тросчетчик ирĕлсе 
тухнине кура вут-
çулăм кĕске замы-
кание пула тух-
ни пирки тĕв тунă 

ШУТА ИЛМЕ
РФ МЧСĕн Чăваш Республикинчи тĕп управленийĕ 
граждансене вут-çулăмпа, кăмакапа тата элек-

троприборсемпе усă курнă чухне питĕ 
асăрхануллă пулма ыйтать. Вут-çулăм 

хăрушлăхĕ тухсан пĕрлехи çăлав 
службипе 01 (мобильлĕ телефон-

Хăвăр ял хыпарĕсем пирки пире те пĕлтерĕр!  
  89656874459

Кирпĕч çурта та 
ним мар хыпса илет 
çулăм

Редакцирен: Çырмапуç ял тăрăхĕнчен пĕлтернĕ тăрăх, юсанă тепло-
обменнике паян-ыран заводран илсе килмелле.
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Цена свободная

ДОСТАВКА

СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

09-37. Сено с доставкой. Тел.: 
8-917-652-96-14.
02-61. Куры-молодки. Разные. 
Доставка. Тел.: 8-905-029-90-50.

02-30. Сено, солому, зерно. Тел.: 
8-903-346-71-89.
02-40. Сено, солому. Доставка. 
Тел.: 8-927-854-41-17.

01-20. Сено в тюках. Тел.: 8-927-
853-42-96.

10-57. Коров, телок, бычков (мо-
лодняк). Доставка. Тел.: 8-987-
126-30-07.

12-03. Продаю к/б блоки от 30 
рублей,  доски, кирпич, проф-
настил. Услуги манипулятора. 
Тел.: 8-903-345-53-24, 8-903-
322-25-32.

02-24. Сено в тюках. Тел.: 8-960-
308-89-38.

02-60.  Пластиковые ОКНА от 
2400 руб за деревенское окно, 
утепленное в три стекла. Ве-
сенние суперцены. Скидки до 
50%. Заводское качество. Спе-
циальный зимний монтаж. Тел.: 
8-927-668-69-55.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

05-14. Куплю КРС. Дорого. Тел.: 
8-905-197-61-66. 

Реклама. Пĕлтерÿсем
Все объявления 
дублируются 
на сайте  www.tavanen.ru
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СервисЦ   РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
Тел.: 8-927-990-46-75

СервисЦ  Триколор
ТЕЛЕКАРТА    МТС
УСЛУГИ    ОБМЕН
Тел.: 8-927-990-46-75 07

-3
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 МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА 
1 кв. см. – от 26 руб.

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

ПАМЯТНИКИ от 2200 рублей
АО «Базальт» 

8 (8352) 
56-29-68.

г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 7.
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Рубрика «Соболезнование» 
для юрлиц и ИП1 – 600 РУБ,  для частных лиц2 – 400 РУБ. 

КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ Ж/Б
D-0,7; 1,0; 1,5.

 БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ 
И СКВАЖИН

 К/Б БЛОКИ ОТ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ

20х20х40; 30х20х40; 12х20х40

ДОСТАВКА
Тел.: 8-902-327-82-52.02

-5
3

УТЕПЛЕНИЕ эковатой, 
пеноизолом, пенополи-

уретаном. Акция – 
ПРИ ЗАКАЗЕ УТЕПЛЕНИЯ 

– обследование теплови-
зором БЕСПЛАТНО. 

 Тел.: 8-952-026-98-48. 
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-6

2

КРЕДИТНАЯ 
ПОМОЩЬ 

И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
на выгодных условиях, 

даже с плохой К.И. 
 8(495)-929-71-07.
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валюта 
курсĕ

Март      Шăматкун........... -6°
Март         Вырсарникун .......... -7°
Март     Тунтикун ....... -7°
Март       Ытларикун ............ -4°

10
11
12
13

$ 56,50
€ 69,73

Кĕçнерникун

Юнкун

Эрнекун

...Март, 7

...Март, 8

...Март, 9

  -8°                      - 18 °

  -7 °        -16°

  -6 °        -16°

курсĕ
07.03.2018

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

       

                     - 

       

ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном оборудовании               
Изготовление по размерам Заказчика, а также: 
 доборные элементы на заказ;  трубы профильные 
 крепеж в ассортименте;  евроштакетник для забора цвет-

ной металлический
ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.

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

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

 ДОСТАВКА

1000
рублей
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ООО «ТМ»

оцинкованный и 
с полимерным покрытием разных цветов

Откройте для себя внедорожники и кроссоверы NISSAN
Какие бы дороги ни оказались перед вами, внедорожникам Nissan все «по плечу». Они 

не только сохранили легендарное наследие Nissan в виде непревзойденной проходимо-
сти, надежной подвески и прочных кузовов, но и вывели такие характеристики как удоб-
ство, комфорт, управляемость и экономичность на совершенно новый уровень, позволяя 
вам наслаждаться поездками в самых различных условиях и ситуациях.

Встречай весну вместе с внедорожниками  и кроссоверами Nissan. Только в марте в Ав-
тоцентре Автон действуют специальные выгоды:

Nissan Terrano. Экономичный и безопасный внедорожник для российских дорог (ЭРА-
ГЛОНАС, подушки безопасности пассажиров, дистанционный запуск двигателя, подогрев 
лобового стекла) от 790 000 руб.;1 

Nissan Qashqai. Престижный и динамичный кроссовер с ярким  характером от 973 
000 руб.;2

Nissan X-Trail. Практичный, комфортный и статусный внедорожник  от  1 294 000 руб.;3

Nissan Murano. Премиальный элегантный кроссовер с люксовым оснащением (панорам-
ная крыша, светодиодные Bi-LED фары, система обзора 360 градусов) от 2 060 000 руб.4

Не упустите лучшее время для покупки!
Ждем Вас в официальном дилерском центре Nissan Автоцентре Автон  по адресу: 
 г. Чебоксары, ул. Автомобилистов, д. 1. (8352) 23 00 77.

1Указанная рекомендованная розничная цена на автомоби-
ли Nissan Terrano Comfort (Комфорт) 2WD M/T 2017 г. в. без уче-
та стоимости краски «металлик» достигается за счет снижения 
цены на 30 тыс. руб., выгоды в размере 90 тыс. руб. при участии 
клиента в программе по утилизации и трейд-ин от Nissan, а так-
же выгоды в размере 20 тыс. руб. для клиентов — участников 
программы «В кругу Nissan» (подробности — на www.nissan.
ru/RU/ru/vkrugunissan и в дилерском центре) при сдаче пред-
ыдущего автомобиля Nissan по схеме «трейд-ин». Предложение 
ограничено и действует с 01.03.2018 по 31.03.2018. Количество 
автомобилей ограничено. 

2Указанная рекомендованная розничная цена на автомобили 
Nissan Qashqai XE 1,2л c механической коробкой передач 2017 
г.в. без учета стоимости краски "металлик" достигается за счет 
снижения цены на 70 000 руб., а также  дополнительного сниже-
ния цены на 100 000 руб. при участии клиента в Программе по 
утилизации и трейд-ин от Nissan, а также выгоды в размере 30 
000 руб. для клиентов-участников программы «В кругу Nissan» 
(подробности на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan) при сдаче 
предыдущего автомобиля Nissan по схеме «трейд-ин». Предло-
жение ограничено и действует с 01.03.2018 по 31.03.2018. Ко-
личество автомобилей ограничено. 

3Указанная рекомендованная розничная цена на автомо-
били Nissan X-Trail  XE c механической коробкой передач 2017 
г.в. без учета стоимости краски "металлик" достигается за счет 
снижения цены на 40 000 руб, а также на 100 000 руб. при уча-
стии клиента в Программе по утилизации и трейд-ин от Nissan, 
а также выгоды в размере 30 000 руб. для клиентов-участников 
программы «В кругу Nissan» (подробности на www.nissan.ru/
RU/ru/vkrugunissan) при сдаче предыдущего автомо-
биля Nissan по схеме «трейд-ин». Предложение огра-
ничено и действует с 01.03.2018 по 31.03.2018. Количе-
ство автомобилей ограничено. 

4Указанная рекомендованная розничная цена на авто-
мобили Nissan Murano Mid 2WD 2017 г.в. без учета стои-
мости краски «перламутр» достигается за счет  выгоды 
в размере 300 тыс. руб. при участии клиента в програм-
ме по утилизации и трейд-ин от Nissan, а также выго-
ды в размере 100 тыс. руб. для клиентов — участников 
программы «В кругу Nissan» (подробности — на www.
nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan и в дилерском центре) при 
сдаче предыдущего автомобиля Nissan по схеме «трейд-
ин». Предложение ограничено и действует с 01.03.2018 
по 31.03.2018. Количество автомобилей ограничено. 

*Инновации, которые восхищают. **Ниссан Интелид-
жент Мобилити. 

Коллектив АО «Приволжское» выражает глубо-
кое соболезнование   работнице хозяйства Яргу-
ниной Зое Сергеевне в связи со смертью супру-
га, много лет проработавшего на предприятии 

Виталия Михайловича ЯРГУНИНА. 
03-20

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ 
НА РАБОТУ:

Водителя на Камаз самосвал
Машиниста Экскаватора
Машиниста Бульдозера
Машиниста Автопогрузчика.

Устройство по ТК РФ.
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2 Тел.: 8-917-651-44-16, 
8-919-650-14-28.

ХУРЛАНАТПĂР
СОБОЛЕЗНУЕМ

КŸКЕÇ ПОСЕЛОКĔНЧИ ПĔР АРÇЫННĂН 
8 уйăхра ĕçлесе илнĕ укçи-тенкин 5% 
патшалăхшăн тытса юлĕç. Ачисене 
пулăшасран тарса çÿрекенскере РФ УК 
157-мĕш статйин 1-мĕш пайĕпе (тивĕçлĕ 
сăлтавсăр суд йышăнăвне пăсса çул 
çитмен ачисене пăхса усрамашкăн укçа-
тенкĕ тÿлеменни) айăпласа çапла йышăну 
тунă суд. Уголовлă ĕçе унта çитерме рай-
он прокуратурин хутшăнма тивнĕ. Унч-
чен те ачисене укçа парса пулăшма ва-
скаман ашшĕ. Пĕлтĕр январь уйăхĕнче 
суд ăна алимент тÿлеттерме   йышăну 
тунине те илтмĕш пулнă: май уйăхĕнчен 
пуçласа сентябрь уйăхĕччен ачисене 
пăхса çитĕнтерме пĕр пус та куçарса 
паман. Темиçе уйăхра пухăннă алимент 
парăмĕ арçыннăн 40 пин тенкĕрен те 
каçса кайнă, пĕтĕмĕшле вăл – 120 пин 
тенкĕ ытла. 

КŸРШĔ РАЙОНТИ ПĔР ÇАМРĂК АРÇЫН, 
саккун урлă пĕрре мар пусса каçнăскер, 
кăçал январь уйăхĕнче Карачура çумĕнчи 
автозаправка станцийĕнче пĕр водителĕн 
паспортне йăкăртнă. Патшалăх докуменчĕ 
хушшинче выртнă 48 пин тенке вара 
хăйĕн кĕсйине чикнĕ. Кукăр алăллăскер 
преступлени тунă вăхăтра унчченхишĕн 
те айăплава татманнине  палăртмалла. 
Суд вăрра РФ УК 158-мĕш статйин 2-мĕш 
пайĕн «в» пункчĕпе (çын пурлăхне вăрттăн 
вăрласа гражданина пысăк сăтăр кÿни) 
айăпланă. Çын пурлăхне вăрланăшăн 
унăн çулталăк та 10 уйăха çирĕп режимлă 
юсану учрежденийĕнче ирттермелле 
пулать. Шупашкар район прокуратури 
суд ларăвĕнче çакăн пек айăплавшăн 
çине тăнă. 

ЭРЕХ-СĂРА ĔÇРĔН – РУЛЬ УМНЕ АН 
ЛАР!  Апла пулин те çакна ăса хыв-
маннисен йышĕ чакмасть-ха. Кÿкеç 
поселокĕн 40-ри çыннине унччен çул 
çине ÿсĕрле тухнăшăн административлă 
йĕркепе явап тыттарнинчен усси пул-
ман. Пĕлтĕрхи ноябрь уйăхĕнче эрех-
сăра сыпнă хыççăн каллех «хурçă ур-
хамахне» тапратнă вăл. «Симĕс çĕлен» 
витĕмĕпе пуçне минретнĕскер çул-
йĕр правилисене пăснă, çапла майпа 
çийĕнчех инспекторсен аллине лекнĕ. 

  Унччен транспорт хатĕрĕпе ÿсĕрле 
çÿренĕшĕн административлă йĕркепе 
явап тыттарнă водителе эрех-сăра 
ĕçнĕ хыççăн каллех çула тухнăшăн  
РФ УК 264-мĕш статйипе айăпланă. 
Суд йышăнăвĕсем пирки Шупашкар 
район прокуратуринче пĕлтерчĕç. 
Арçыннăн тÿлевсĕр ĕç вырăнĕнче 250 
сехет тăрăшмалла пулать – ку укçа 
патшалăх хыснине кайĕ. Çавăн пекех 
суд ăна  икĕ çул транспорт хатĕрĕпе 
çÿреме чарнă.   

 ПРОКУРАТУРА ПĔЛТЕРЕТ   

ЧИТАЙТЕ www.tavanen.ru 
  В Кшаушском сельском посе-
лении скоро начнут благоустраи-
вать парк и обустраивать пожарный 
пост.
 Родители школьников Синьяльской 
школы просят перенести весенние 
каникулы на более поздний срок.
 Пять молодых педагогов Чебок-
сарского района принимают уча-
стие в конкурсе «Педдебют-2018».

Сдаем в аренду офис-
ное помещение площа-

дью 23,7 кв. м.  на 6 этаже  
редакционно-издательского 

комплекса «Дом печати»: г. 
Чебоксары, пр. И. Яковлева, 
13. Охрана. Видеонаблюдение. 
Парковка. Здание телефони-
зировано, интернет – опти-
коволоконные линии связи. 
Цена 176 руб/кв.м. НДС нет. 
Стоимость аренды не вклю-
чает коммунальные плате-
жи. Тел.: 67-15-51, 20-10-85 
в раб. дни с 8-00 до 17-00. 

02-04. Старые подушки, пери-
ны. Пух гусиный и утиный. Тел.: 
8-999-609-50-32.
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Ремонт и замена кровли. Строительство 
бань, коттеджей. Качественно и недорого. 

Тел.: 8-960-313-15-72.
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Саламлатпăр

Чи паха парне мĕн хак? «Тăван Ен» хаçатри, www.tavanen.ru cайтри салам 
чухлĕ! 500 тенкĕ! Квитанципе 40% йÿнĕрех.

Район чысне тивĕçлĕн хÿтĕлерĕç

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, Мăн Марка
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УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков 

и мансард ПЕНОИЗОЛОМ И ЭКОВАТОЙ
 8-919-669-16-66. ЗИМНИЕ СКИДКИ!ЗИМНИЕ СКИДКИ!

Ĕçтешĕмĕре Марина 
Аввакумовна ИВА-
НОВĂНА çуралнă кун 
ячĕпе чун-чĕререн ăш-
шăн саламлатпăр. Пурнăç 
çулĕ такăр та вăрăм пултăр, 
сар хĕвел тÿперен ан кай-
тăр. Çывăх çыннусемпе юл-
ташусем яланах çумра пулччăр, 
савăнтарсах тăччăр.

  «Тăван Ен» хаçат коллективĕ.
02-57

Поздравляю с чудесным праздником 
женской красоты и очарования, весеннего 

вдохновения и светлой радости. В день
 8 Марта от всей души желаю 
постоянного ощущения счастья, 
ежедневного веселья души, волшебных 
чувств любви и нежности, прекрасного 
настроения и непобедимого интереса 
ко всему новому в жизни.

  Леонид Захаров, депутат 
районного собрания депутатов.

Милые дамы! Компания РОСГОССТРАХ от всего сердца 
поздравляет уважаемых коллег и наших страхователей с 

прекрасным праздником весны - Международным женским днем!
Вы обладаете непостижимым секретом все успевать – достигать вершин 
в профессии, творчестве, создавать уют и комфорт в семье, вдохновлять 

мужчин на подвиги.
Ваша сила духа и целеустремленность, нежность 

и терпение вызывают восхищение. Вы дарите своим 
коллегам и друзьям свет и надежду, добро и красоту.

Примите искренние пожелания счастья, здоровья, 
оптимизма, успехов, благополучия вам и вашим 
семьям. Любите и будьте любимы!

  Альбина Иванова, начальник 
страхового отдела в п. Кугеси.

Юратнă ап па на,  Трен к-
касси ялĕн че пурăнакан  
Ва лентина Ви тальев-
на ПАВ ЛОВĂ НА,  мар тăн 
9-мĕшĕнче 55 çулхи юби лейĕ 
пулнă ятпа  ăшшăн саламлатпăр. 
Юман пек çирĕп сывлăх, иксĕлми 
телей, юрату, çăл куç пек тапса 
тăракан вăй-хал, ăнăçу сунатпăр.

Ылтăн çыннăмăр эс пирĕн,
Савăнатпăр эс пуртан.
Юбилей саламĕ йышăн
Пирĕнтен чунтан-вартан.
Кун-çулу телейлĕ пултăр.
Такăнмасăр ут та ут,
Пуçу çийĕн тек йăл култăр
Сар хĕвел ăшши çап-çут.

  Йăмăкĕ, пиччĕшĕпе инкĕшĕ, 
тăванĕсем.

03-05

Пирĕн юратнă 
ан нене, аса н-
нене, ку камая, 
ху  ня    мана, Ки-
печ касси ялĕн   че 
пурăнакан  Ни-
на Степановна 
А Н  Т О Н О В Ă Н А 
мар тăн 5-мĕшĕнче 
паллă тунă 85 çул хи 

юби лейпе  ăшшăн саламлатпăр. Сывлăху çирĕп 
пултăр, ан чирле, эс пурри пирĕншĕн чи пысăк 
телей, эсĕ пирĕн кил ăшши, сарă хĕвел, çутă уйăх. 

Вăрăм ĕмĕр, телей, ăнăçу сунатпăр.
  Ывăлĕсемпе кинĕсем, хĕрĕпе 

кĕрÿшĕ, мăнукĕсем.
02-34

Пирĕн юратнă 
ан нене, аса н-
нене, ку камая, 
ху  ня    мана, Ки-
печ касси ялĕн   че 

Ни-
на Степановна 
А Н  Т О Н О В Ă Н А
мар тăн 5-мĕшĕнче 

85
пултăр, ан чирле, эс пурри пирĕншĕн чи пысăк 
телей, эсĕ пирĕн кил ăшши, сарă хĕвел, çутă уйăх. 

Вăрăм ĕмĕр, телей, ăнăçу сунатпăр.

пултăр, ан чирле, эс пурри пирĕншĕн чи пысăк 
телей, эсĕ пирĕн кил ăшши, сарă хĕвел, çутă уйăх. 

Вăрăм ĕмĕр, телей, ăнăçу сунатпăр.


Юратнă ан нене, 
ку ка мая, Мус ка-
ринкасси ялĕнче 
пу рăнакан Фев -
рония Дмит-
риевна КУД РЯ-
ШОВĂНА 90 çулхи 
юбилей ячĕпе чун-чĕререн 
саламлатпăр. Çирĕп сывлăх, 

телей тата вăрăм кун-çул сунатпăр.
  Ывăлĕсем, кинĕсем, мăнукĕсем, кĕçĕн 

мăнукĕсем, çывăх тăванĕсем.
02-46

Юратнă ан нене, 
ку ка мая, Мус ка-
ринкасси ялĕнче 

Фев -
рония Дмит-
риевна КУД РЯ-

90 çулхи 
юбилей ячĕпе чун-чĕререн 
саламлатпăр. Çирĕп сывлăх, 

90
телей тата вăрăм кун-çул сунатпăр.

Ывăлĕсем, кинĕсем, мăнукĕсем, кĕçĕн 
телей тата вăрăм кун-çул сунатпăр.
 Ывăлĕсем, кинĕсем, мăнукĕсем, кĕçĕн 

ячĕпе чун-чĕререн ăш-
шăн саламлатпăр. Пурнăç 
çулĕ такăр та вăрăм пултăр, 
сар хĕвел тÿперен ан кай-

 мар тăн 
9-мĕшĕнче 55 çулхи юби лейĕ 
пулнă ятпа  ăшшăн саламлатпăр. 
Юман пек çирĕп сывлăх, иксĕлми 



Такăнмасăр ут та ут,
Пуçу çийĕн тек йăл култăр
Сар хĕвел ăшши çап-çут.

Такăнмасăр ут та ут,
Пуçу çийĕн тек йăл култăр
Сар хĕвел ăшши çап-çут.


Сархурăн ялĕнче пурă-
накан юратнă аннене 
Ма рия Тимофеевна 
ТИМОФЕЕВĂНА мар-
тăн 8-мĕшĕнче çуралнă кунĕ 
ячĕпе пĕтĕм чун-чĕререн 
саламлатпăр. Сывлăху сан 
чăваш юманĕ пек çирĕп пултăр. 
Ĕмĕр тăршшĕпех савăнса пурăн.
90 çул вăрăм çул,

Утса тухма çăмăл мар.
Пурнăç çулĕ вăрăм пултăр 100 çула çитме!

  Ывăлĕпе кинĕ, хĕрĕсемпе кĕрÿшĕсем, 
мăнукĕсем, тăванĕсем.

02-41

мар-
тăн 8-мĕшĕнче çуралнă кунĕ 
ячĕпе пĕтĕм чун-чĕререн 
саламлатпăр. Сывлăху сан 

Юратнă ап па на,  Трен к-

Утса тухма çăмăл мар.
Пурнăç çулĕ вăрăм пултăр 100 çула çитме!

Ывăлĕпе кинĕ, хĕрĕсемпе кĕрÿшĕсем, 

Утса тухма çăмăл мар.
Пурнăç çулĕ вăрăм пултăр 100 çула çитме!
 Ывăлĕпе кинĕ, хĕрĕсемпе кĕрÿшĕсем, 

Хаклă хĕрарăмсем, сире Пĕтĕм тĕнчери 
хĕрарăмсен кунĕ ячĕпе чĕререн саламлатăп!

Эсир парнеленĕ юрату  тĕнчене улăштарать, килĕшÿлĕх 
кÿрет,  çутă сăнсем тата çуркуннехи тасалăхпа хавхалану 
илсе килет.  Эсир хăвăрăн ăшă чунăрпа пире йывăр 

вăхăтра пулăшатăр, шанчăкпа ĕненÿ кÿретĕр. Çемьене 
çирĕплетес, кил вучахне тытса тăрас, 

ачасене воспитани парас, кăмăл-
сипетпе йăла-йĕрке пуянлăхне упрас  

тĕлĕшпе сахал мар вăй хуратăр. Сире 
çирĕп сывлăх, телей, иксĕлми вăй-

хал, илем сунатăп.
  Олег Ерманов, Вăрман-

Çĕктер ял тăрăхĕн пуçлăхĕ.

вăхăтра пулăшатăр, шанчăкпа ĕненÿ кÿретĕр. Çемьене 
çирĕплетес, кил вучахне тытса тăрас, 

ачасене воспитани парас, кăмăл-
сипетпе йăла-йĕрке пуянлăхне упрас  

тĕлĕшпе сахал мар вăй хуратăр. Сире 
çирĕп сывлăх, телей, иксĕлми вăй-

хал, илем сунатăп.

в профессии, творчестве, создавать уют и комфорт в семье, вдохновлять 

Ваша сила духа и целеустремленность, нежность 
и терпение вызывают восхищение. Вы дарите своим 
коллегам и друзьям свет и надежду, добро и красоту.

Примите искренние пожелания счастья, здоровья, 
оптимизма, успехов, благополучия вам и вашим 

вдохновения и светлой радости. В день

ежедневного веселья души, волшебных 

настроения и непобедимого интереса 

юби лейпе  ăшшăн саламлатпăр. Сывлăху çирĕп 

Милые, прекрасные дамы! Поздравляем  вас с чудесным 
праздником весны! Пусть это время года принесет в вашу 

жизнь много света, тепла и улыбок, а лучи солнца 
укажут на счастливую тропинку вашей жизни! 

Ярких моментов и искренних улыбок. 
Помните, что мы всегда поможем вам 
построить свой идеальный дом, а вам 

остается организовать в нем царство 
благополучия и взаимопонимания. 

Искренних вам комплиментов и 
добрых слов!

  Компания «Стройдвор» 
(д. Чиршкасы).

С Международным Днем Женщин — 8 марта!
Века и тысячелетия мировой истории озарены вашей 

мудростью и нежностью, обаянием и красотой. Благодаря вашей 
жизненной силе и долготерпении из века в век продолжается 

род человеческий. В этот праздничный день 
желаю всем женщинам крепкого здоровья, 

женского счастья, любви и благополучия. 
Пусть исполняются все мечты,  ведь жела-

ние каждой женщины – закон, которому 
мы, мужчины, с радостью подчиняемся. 

  Анатолий Иванов, заслуженный 
юрист  ЧР, адвокат 
КА «Бизнес и право».

Жительниц Синьял-Покровского сельского поселения 
поздравляю с праздником весны, красоты и любви – с  8 Марта! 

Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и 
радостью от искренних пожеланий, нежных 

цветов, приятных подарков! Пусть ласточки 
вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом 

благополучие и взаимопонимание, а первые 
лучи весеннего солнышка укажут на счастливую 

тропинку вашей судьбе! 
  Рудольф Васильев, глава Синьял-Покровского 

сельского поселения.

радостью от искренних пожеланий, нежных 
цветов, приятных подарков! Пусть ласточки 
вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом 

благополучие и взаимопонимание, а первые 
лучи весеннего солнышка укажут на счастливую 

тропинку вашей судьбе! 


Кăмăл Чи паха парне мĕн хак? Чи паха парне мĕн хак? Чи паха парне мĕн хак? Чи паха парне мĕн хак? 
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Жительниц Ишлейского сельского поселения поздравляю 
с 8 Марта! Доброта ваша неиссякаема, неразрушимы ваши чары 

и вы всегда искренне нами любимы. Желаю много приятных 
мелочей, получать удовольствие от жизни в полном 
объеме, никогда не унывать, радоваться всему 
прекрасному и очаровывать мужские души своим 
обаянием. Оставайтесь также женственны, милы 
и притягательны. Любви вам вечной, уважения, 
понимания, богатства души и всего наилучшего.

  Евгений Субботин, глава Ишлейского 
сельского поселения. 03

-0
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и вы всегда искренне нами любимы. Желаю много приятных 
мелочей, получать удовольствие от жизни в полном 
объеме, никогда не унывать, радоваться всему 
прекрасному и очаровывать мужские души своим 
обаянием. Оставайтесь также женственны, милы 
и притягательны. Любви вам вечной, уважения, 
понимания, богатства души и всего наилучшего.

жизнь много света, тепла и улыбок, а лучи солнца 
укажут на счастливую тропинку вашей жизни! 

Ярких моментов и искренних улыбок. 
Помните, что мы всегда поможем вам 
построить свой идеальный дом, а вам 

остается организовать в нем царство 
благополучия и взаимопонимания. 

Ярких моментов и искренних улыбок. 
Помните, что мы всегда поможем вам 
построить свой идеальный дом, а вам 

остается организовать в нем царство 
благополучия и взаимопонимания. 

Искренних вам комплиментов и 
добрых слов!

03
-0

6

род человеческий. В этот праздничный день 
желаю всем женщинам крепкого здоровья, 

женского счастья, любви и благополучия. 
Пусть исполняются все мечты,  ведь жела-

ние каждой женщины – закон, которому 
мы, мужчины, с радостью подчиняемся. 


Уяв 
саламĕсем

Поздравляю с Международным 
женским днем и хочу пожелать в чудесный 

праздник уважения и понимания от коллег, 
восторга и восхищения от окружающих, любви 
и теплоты от родных сердец, удовольствия и 
наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и 

добрых подарков от судьбы. 
Желаю настоящего 
женского счастья и 
неувядаемой чудесной 
красоты.

  Алексей Иванов, 
глава Лапсарского 

сельского поселения.

Дорогие  женщины,  будьте всегда 
очаровательны и привлекательны. 

Пусть теплое весеннее солнышко 
греет вас, а любовь близких согревает 
ваши души. Пусть на работе вас ценят 
и уважают. Пусть на сердце будет 

по-весеннему теп-
ло, а в доме царит 
аромат цветов. С 
праздником!

  Михаил Семенов, 
Председатель Со-

юза ветеранов 
ГСВГ-ВД по ЧР .

по-весеннему теп-
ло, а в доме царит 
аромат цветов. С 

Михаил Семенов,
Председатель Со-
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Милые женщины! Примите самые искренние 
поздравления с чудесным весенним праздником – 

Международным женским днем 8 марта! Пусть сбываются 
все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день 
будет озарен счастливой улыбкой, а вместе с ароматом 

весенних цветов в вашу жизнь войдут 
радость и благополучие. Желаю вам 
доброго здоровья, любви, поддержки 

близких. Пусть взаимопонимание и 
согласие, спокойствие и радость всегда 
сопутствуют вам! 

  Сергей Краснов, 
заместитель начальника 
ФГКУ «1 отряд ФПС по ЧР».

весенних цветов в вашу жизнь войдут 

близких. Пусть взаимопонимание и 
согласие, спокойствие и радость всегда 
сопутствуют вам! 
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Дорогие наши женщины! От всего сердца поздравляю вас с  
первым весен ним праздником – Международным женским днем! 

Стало доброй традицией в этот день дарить вам слова любви и искренней 
благодарности за все то, что вы делаете для нас, мужчин. Мама, жена, 
подруга, сестра сколько неж ности и чувств в этих словах. Родина...Рос-
сия и чувство гордости переполняет сердце. Особые 

слова признательности и бла годарности мамам, 
женам, подругам военнослужащих, которые несут 
службу далеко от дома, но всегда помнят и любят 

вас. Низкий поклон вам, искренние пожелания и 
поздравления с праздником.

  Александр Кочуров, начальник военного 
комиссариата Чебоксарского и Мариинско-

Посадского районов ЧР.03
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радость и благополучие. Желаю вам 
доброго здоровья, любви, поддержки 

близких. Пусть взаимопонимание и 
согласие, спокойствие и радость всегда 

Уважаемые жительницы Кшаушского 
сельского поселения! Спасибо вам за доброту, 

за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд, за 
то, что служите для нас источником вдохновения 
и возвышенных чувств. Пусть в вашей душе всегда 
будет весна, а счастье, любовь и удача не покидают 

вас никогда! Крепкого здо-
ровья, благополучия, радос-
ти вам и вашим близким! 
Пусть тепло этого прекрасного 
весеннего праздника весь год 
согревает сердца.

  Сергей Мульдияров, 
глава Кшаушского 

сельского поселения. 

сия и чувство гордости переполняет сердце. Особые 
слова признательности и бла годарности мамам, 

женам, подругам военнослужащих, которые несут 
службу далеко от дома, но всегда помнят и любят 

вас. Низкий поклон вам, искренние пожелания и 
поздравления с праздником.

03
-1

7

Милые женщины Чебоксарского 
района! Разрешите пожелать вам 

счастья, мира и тепла! 
Пусть вам сопутствует удача, 
чувство юмора всегда! 
И чтобы в жизни ни случилось – 
Вы сохраните мудрые слова: 

Пока женщина смеется, 
значит, женщина жива! 
С праздником! Мира Вам 
и тепла! 

Геннадий Орлов,
 член правлений Сою-
зов  ветеранов Афга-

нистана и  десант-
ников России. 03
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Пока женщина смеется, 
значит, женщина жива! 
С праздником! Мира Вам 

Геннадий Орлов,
член правлений Сою-
зов  ветеранов Афга-

Ункă шывĕ юхать ункăн-ункăн,
Юхнă çемĕн юрлать юррине.

Ирхине улăха епле тухмăн,
Епле çулмăн çерем уттине.
            Юрий Сементер.
Чăваш халăх поэчĕн хайлавĕнчи 
йĕркесем Чанкасси ялĕнче пу-
рăнакан хастар пикесене 
— вăрçă ачисене хавхалан-
тарать те, хумхантарать те пулĕ. 
Вĕсене уяв ячĕпеле хĕрÿллĕн 
саламлатăп, ырлăх-сывлăх, 
телей, ăнăçу сунатăп.

  Михаил Карпов, 
Шупашкар хули.
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Поздравляю с прекрасным праздником 
обаяния и очарования, с весенней 

радостью и днем всех женщин — с 8 Марта! 
Желаю никогда не думать о плохом и находить 
во всем лишь прекрасное, наслаждаться 
своей жизнью, вниманием мужского пола 

и заботой близких людей. 
Неожиданных сюрпризов 
и внезапных поворотов 
счастья, искренней любви, 
большой удачи и полного 
жизненного великолепия.

  Андрей Михайлов, 
глава Синьяльского 

сельского поселения.

Дорогие наши женщины!  Сердечно 
поздравляю всех вас с самым женственным 

праздником 8 Марта! В этот замечательный день 
желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно 
больше светлых дней. Пусть вас всегда окружают 
только дорогие, близкие, любящие люди, пусть 
дети радуют вас своими успехами, а мужчины 

– вниманием. Крепкого вам 
здоровья, моря цветов и улыбок, 

радости и света на долгие-долгие 
годы! Любви вам, здоровья и 
счастья, милые женщины!

  Юрий Башкиров, глава 
Большекатрасьского 
сельского поселения.
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и заботой близких людей. 
Неожиданных сюрпризов 
и внезапных поворотов 
счастья, искренней любви, 
большой удачи и полного 
жизненного великолепия.

дети радуют вас своими успехами, а мужчины 

радости и света на долгие-долгие 
годы! Любви вам, здоровья и 
счастья, милые женщины!
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вас никогда! Крепкого здо-
ровья, благополучия, радос-
ти вам и вашим близким! 
Пусть тепло этого прекрасного 
весеннего праздника весь год 

Сергей Мульдияров,

йĕркесем 

—
тарать те, хумхантарать те пулĕ. 
Вĕсене уяв ячĕпеле хĕрÿллĕн 
саламлатăп, ырлăх-сывлăх, 
телей, ăнăçу сунатăп.

Чанкасси ялĕнче пу-
рăнакан хастар пикесене 

хавхалан-
тарать те, хумхантарать те пулĕ. 
Вĕсене уяв ячĕпеле хĕрÿллĕн 
саламлатăп, ырлăх-сывлăх, 

наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и 
добрых подарков от судьбы. 
Желаю настоящего 
женского счастья и 
неувядаемой чудесной 

Алексей Иванов, 

Вы сохраните мудрые слова: 


