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СĂМАХ МАЙ
Шоссейная урамри аллейăри 
сăн ÿкерчĕксене кашни 
çулах улăштараççĕ. Кăçал 
вĕсене районти волонтерсен 
пурнăçне тата паллă датăсене 
халалланă. 
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Хакĕ 
ирĕклĕ

    Лотерейăна хутшăн та –  
  СТЕНКА çĕнсе ил! 

Çакăн валли 2018 çулăн иккĕмĕш çур çулĕнче 
илсе тăма «Тăван Ен» хаçата çырăнмалла 
кăна. Лотерея фондĕнче – ытти парне 
те. Вĕсем пирки tavanen.ru сайтра 
пĕлтерсе тăрăпăр. Квитанцисене 
89656874459 телефон номерĕпе 
вайбер Viber е WhatsApp мобильлĕ 
приложенипе те, tavan-en21@yandex.
ru электрон почтăпа та йышăнатпăр. 

Ишлей РайПОвĕ урлă çырăннă вулакансен 
квитанцийĕсене лоте рейăна хутшăнма пирĕн 

пата лавккаран тÿрех çитереççĕ.

    Лотерейăна хутшăн та –  сĕнет Хастар почтальонсене шыратпăр!
«Тăван Ен» хаçата 2018 çулăн иккĕмĕш 
çур çулĕ валли çырăнмалли тапхăр 
хĕрсех пырать. Чи хастар почтальонсене 
хавхалантарма редакци премисен фондне 
çирĕплетет. Конкурс положенийĕпе tavanen.

ru сайтра паллашма май пур. Унпа 
килĕшÿллĕн, çĕнтерÿçĕсене пурăнакан 
çынсен йышне кура икĕ ушкăнра 
палăртатпăр, ВИÇĔ ПИН ТЕНКĔ ПРЕМИ паратпăр, 

почта уйрăмĕсем редакцин тав хутне 
тивĕçеççĕ. Иккĕмĕш тата 
виççĕмĕш вырăнсемшĕн икĕ 
ушкăнра та преми виçи  ИКĔ 
ТАТА ПĔР ПИН тенкĕпе танлашĕ. 

хавхалантарма редакци премисен фондне 
çирĕплетет. Конкурс положенийĕпе tavanen.

КОНКУРС!

 РЕСПУБЛИКĂРА

ĔНЕР ТĂВАН ҪĔРШЫВĂН АСЛĂ ВĂРҪИНЧЕ 
ÇĔНТЕРНĔРЕНПЕ 73 ҪУЛ ҪИТНИНЕ 
ХАЛАЛЛАНĂ УЯВА ХАТĔРЛЕНЕССИПЕ 
ЙĔРКЕЛӲ КОМИТЕЧĔН ЛАРĂВĔ ИРТНĔ. 
Ăна Чăваш Республикин Пуҫлăхĕ Миха-
ил Игнатьев ертсе пынă. Пуçлăх регионта 
15,6 пин ветеран пурăннине, вĕсене пысăк 
тимлĕх уйăрмаллине аса илтернĕ. Майăн 
3-12-мĕшĕсенче ветерансем обществăлла 
транспортпа тӳлевсĕр ҫӳреме пултараҫҫĕ. 
«Палăртнă йышăнупа мĕнпур ветерансен 
туллин усă курмалла», – асăрхаттарнă ре-
гион Пуҫлăхĕ. 

Чăваш Республикин Министрсен 
Кабинечĕн Председателĕн ҫумĕ – Чăваш 
Республикин Пуҫлăхĕн Администрацийĕн 
ертӳҫи Юрий Васильев вырăнти хăй 
тытăмлăх органĕсенче тăрăшакансене 
кашни ветеранăн пурнăҫĕпе тӳрремĕнех 
кăсăкланмаллине, уяв ячĕпе  саламламал-
лине аса илтернĕ. Ҫак ĕҫе предприяти-
семпе организацисенче тăрăшакансене, 
депутатсене, обществăлла организаци-
сенче тимлекенсене хастар хутшăнма 
чĕнсе каланă. 

Ларура уявăн тĕп мероприятине сӳтсе 
явнă. Пĕтĕмпе плана 2,5 пин мероприяти 
кĕртнĕ, вĕсенче 500 пин  ытла çын хутшăнасси 
паллă. Республикăри мĕнпур муниципали-
тетра митингсем иртĕç.  Майăн 9-мĕшĕнче 
Ĕмĕрлĕх вут-ҫулăм умĕнче мĕнпур халăх 
чечек ҫыххисем хурĕ. Кăнтăрла 12 сехе-
тре Хĕрлĕ лапамра ҫар техникисем пара-
да тухĕҫ. Ҫак тапхăртах Наци вулавăшĕнчен 
тытăнса  «Вилĕмсĕр полк» акци старт илет. 
Уяв концерчĕ каҫхине 22 сехетре пуçланать.

Лару ĕҫне пĕтĕмлетнĕ май, Михаил 
Игнатьев уява чи ҫӳллĕ шайра ирттер-
меллине каланă. «Ҫĕнтерӳ кунĕччен 
шутлă кунсем юлчĕҫ. Пурин те палăртнă 
ĕҫсене пурнăҫа кĕртессишĕн ҫине тăрсах 
ĕҫлемелле.  Ҫĕнтерӳ кунĕ ĕмĕрлĕх асра 
юлтăр», –  пĕтĕмлетнĕ регион Ертÿҫи.   

тивĕçеççĕ. Иккĕмĕш тата 

ушкăнра та преми виçи  
ТАТА ПĔР ПИНÇырăнтару 

индексĕ
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Майăн 1-мĕшĕ – çуркунне, 
мир, ĕç уявĕ, Раççей 
халăхĕн пĕрлĕхĕн  та-
та пĕршухăшлăхĕн 
символĕ. Вăл паян та хăйĕн 
пĕлтерĕшне çухатмасть. 
Чăваш Республикинче 44 
пин ытла çын уяв парадне 
тухнă. 

Шупашкарти уява Чăваш 
Республикин Пуçлăхĕ Ми-
хаил Игнатьев, «Чуваш-
рессовпроф» профсоюз 
организацийĕсен регионти 
уйрăмĕн председателĕ Анато-
лий Коршунов, Чăваш Респу-
бликин Патшалăх Канашĕн 
Председателĕ Валерий Фили-
монов, Раççей Федерацийĕн 

Федераци Канашĕн членĕ 
Вадим Николаев, Раççей 
Федерацийĕн Патшалăх Ду-
мин депутачĕсем: Леонид 
Черкесов, Николай Малов, 
Чăваш Республикин Минис-
трсен Кабинечĕн членĕсем, 
вырăнти хăй тытăмлăх ор-
ганĕсенче тăрăшакансем 
халăхпа пуçтарăннă. Михаил 
Игнатьев уява пухăн  нисене 
саламланă. «Çуркун нехи 
çак уяв ĕçе мухтать, тăван 
ен ырлăхĕшĕн вăй хума хав-
халантарать. Тÿрĕ кăмăлпа 
яваплăха туйса ĕçлени каш-
ни çын тата çемье пурнăçĕн 
пахалăх шайне ÿстерет, 
обществăна ăнăçлă аталан-
ма май парать, республика, 
çĕршыв хăватне çĕклет. Па-

ян влаç тата бизнес пысăк 
тухăçлă производствăсем 
йĕркелес, экономикăна 
аталантарас, ĕç тухăçлăхне 
ÿстерес, халăхăн пурнăçне 
лайăхлатас енĕпе пĕрле вăй 
хураççĕ. Юратнă ĕçе чунпа 
парăннă патриотсем тăван 
республикăна илемлĕрен те 
илемлĕ пулма пулăшаççĕ. 
Малашне те Чăваш Респу-
бликин ырлăхĕшĕн пĕрле 
ĕçлессе шанатăп. Пĕрлĕхре 
– пирĕн вăй!», – тенĕ вăл.

Районта та Майăн 1-мĕшне 
халалласа демонстраци ирт-
рĕ. Алла ялавсем, транспо-
рантсем, тĕрлĕ тĕслĕ хăм-
пăсем тытнă ачасемпе çитĕн-
нисем район пуçлăхĕ Нико-
лай Хорасев, райадмини-

страци пуçлăхĕн тивĕçĕсене 
пурнăçлакан Владимир Ди-
митриев, Кÿкеç ял тăрăх пуç-
лăхĕ Владимир Вершинин 
ертсе пынипе «Улăп» спорт-
па сывлăх комплексĕнчен ты-
тăнса Советски урамĕпе Пал-
лă мар салтак палăкĕ патне 
çитрĕç. Çак кун район шăн 
тепĕр пĕлтерĕшлĕ пу лăмпа 
асра юлĕ – «Волон-
тер пулма лайăх!» ал-
лея уçăл чĕ. 

Пĕрлĕхре – пирĕн вăй!
 КАЛЕНДАРЬТИ КУН      

    Лотерейăна хутшăн та –  
 çĕнсе ил!

Çакăн валли 2018 çулăн иккĕмĕш çур çулĕнче 
илсе тăма «Тăван Ен» хаçата çырăнмалла 
кăна. Лотерея фондĕнче – ытти парне 

Хастар почтальонсене шыратпăр!
«Тăван Ен» хаçата 2018 çулăн иккĕмĕш 
çур çулĕ валли çырăнмалли тапхăр 
хĕрсех пырать. Чи хастар почтальонсене 
хавхалантарма редакци премисен фондне 
çирĕплетет. Конкурс положенийĕпе tavanen.

ru сайтра паллашма май пур. Унпа 
килĕшÿллĕн, çĕнтерÿçĕсене пурăнакан 
çынсен йышне кура икĕ ушкăнра 
палăртатпăр, 

Любовь ГРИГОРЬЕВА, 
Патăрьел районĕ, Кивĕ Ахпÿрт ялĕ

Май уйăхĕн 
10-20 мĕшĕсенче Раççей 

Почти çăмăллăхлă çырăнтару 
декадине йĕркелет. Çак тапхăрта 
«Тăван Ен» хаçатăн çырăнтару 
хакне пур почта уйрăмĕнче те 385 
тенкĕ те 50 пусран 336 тенкĕ те 
96 пус таран чакараççĕ. Юратнă 
хаçата йÿнĕрех хакпа çырăн та – 
лотерейăна хутшăнса парнеллĕ 
пул!

юлтăр», –  пĕтĕмлетнĕ регион Ертÿҫи.  

Май уйăхĕн 
10-20 мĕшĕсенче Раççей 

АКЦИ!

КĔÇНЕРНИКУНСЕРЕН ТУХАТЬ
Майăн 11-мĕшĕ: 
эстафета чĕнет!
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Хаклӑ ентешӗмӗрсем!
Сире Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче 

Ҫӗнтерӳ тунӑранпа 73 ҫул ҫитнӗ ятпа 
саламлатӑп!

Ҫак уявра эпир пурсӑмӑр та тӗнчене 
фашизмран ирӗке кӑларнӑ ҫӗнтерӳҫӗсен 
ӑрӑвӗпе мӑнаҫланатпӑр.

Аслӑ Ҫӗнтерӗве мӗнлерех хакпа ҫӗнсе 
илнине эпир питӗ лайӑх пӗлетпӗр, ҫавӑнпа 
та Тӑван ҫӗршыв ирӗклӗхӗпе никама 
пӑхӑнманлӑхӗшӗн пынӑ паттӑрла кӗрешӳре 
тӑшмана парӑнтарнӑ харсӑр чунлӑ ҫынсен 
ҫапӑҫури тата ӗҫри паттӑрлӑхне чыслӑн су-
ма сӑватпӑр. 

Шел те, ҫӗнтерӳллӗ ҫуркуннене пирӗнпе 
пӗрле кӗтсе илекен ветерансен йышӗ 
ҫулсерен сахалланса пырать. Пирӗн паян-
хи тивӗҫ – вӗсен ятне ӗмӗр-ӗмӗр асӑнса 
пурӑнмалла тӑвасси тата совет ҫыннисен 
паттӑрлӑхӗпе хастарлӑхӗ ҫинчен калакан 
чӑнлӑха тивӗҫлӗн сыхласа упрасси.

Майӑн 9-мӗшӗнчи уяв кунӗнче эпир вӑрҫӑра 
пуҫ хунисене чысласа лартнӑ палӑксемпе ме-
мориалсем умне чун-чӗремӗрсем хушни-
пе пырса пуҫ таятпӑр, Ӗмӗрлӗх вут-ҫулӑм 
умне чечексем хуратпӑр, Вилӗмсӗр полк 
ретне тӑратпӑр. 

Ҫак йӑла-йӗркене пирӗн ачасемпе 
мӑнуксем, мӑнуксен ачисем те малалла тытса 
пырасса ҫирӗппӗн шанса тӑратӑп. Эпир ис-
тори страницисене улӑштарса ҫырма никама 
та ирӗк памастпӑр тата хамӑрӑн хаклӑ вете-
рансене – Ҫӗршывӑмӑр чысӗпе мухтавӗшӗн 
хӑйсене шеллемен чӑн-чӑн патриотсене – 
тивӗҫ пулма тӑрӑшатпӑр.

Пирӗн Тӑван ҫӗршыв ҫийӗнчи тӳпе яла-
нах тӑнӑҫ та уяр пултӑр!  Сире телей, ҫирӗп 
сывлӑх, ӑнӑҫу тата мӗн пур лайӑххине сунатӑп!

Михаил ИГНАТЬЕВ, 
Чӑваш  Республикин Пуçлӑхӗ

Кун йĕркинче
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УЯВ САЛАМĔ

?

Евгений ПЕТРОВ, Раççей Шалти ĕçсен министерствин Шу-
пашкар районĕнчи уйрăмĕн пуçлăхĕ:

– Вăрçăра пуç хунисене асăнса 
лартнă палăксем çине Ас лă Çĕнтерÿ 
кунĕ умĕн тепĕр хут тимлĕ çаврăнса 
пăхма сĕнес килет: камсем çÿреççĕ 
вĕсем тавралла, хăйсем хыççăн çÿп-

çап, пушă кĕленче хă вармаççĕ-и? Усал шутлă 
сăтăрçăсенчен яланах сыхă пулмалла, уяв умĕн шу-
ратса тирпейленĕ обелисксене пÿрнепе те тĕкĕнме 
ан хăйччăр. Паттăрсен ас тăвăмне тивĕçлĕ пулар!

Çур аки ĕçĕсене кĕске вăхăтра 
тата тивĕçлĕ шайра ирттерес-
си – çак ыйту тавра калаçрĕç 
райадминистрацинче иртнĕ ка-
нашлура. Унта Чăваш республи-
кин ял хуçалăх министерствин 
инновацисен уйрăмĕн ертÿçи 
Владимир Васильев, райадми-
нистраци пуçлăхĕн тивĕçĕсене 
пурнăçлакан Владимир Ди-
митриев, районти ял хуçалăх 
предприятийĕсемпе фермер 
хуçалăхĕсен ертÿçисемпе 
агрономĕсем те хутшăнчĕç.

Удобренисĕр пысăк 
тухăç илме пулать-и?
Районти лару-тăрупа райад-

министрацин ял хуçалăх та-
та экологи пайĕн пуçлăхĕ Сер-
гей Ванюшкин паллаштарчĕ. 
Кăçал тырăллă культурăсем 
14,8 пин га, выльăх апачĕллĕх 
культурăсем – 7 пин га, çĕр ул-
ми – 109 га йышăнмалла. Çурхи 
культурăсене кăçал 11067 га 
çинче (2017 çултипе танлаш-
тарсан кăшт сахалрах) ак-
са хăварма палăртнă. Выльăх-
чĕрлĕх ĕрчетекен хуçалăхсем 
1304 га çинче куккурус акма 

тĕллевленĕ. Кĕрхисем 4206 га 
йышăнаççĕ.  Россельхозцентрăн 
Шупаш кар районĕнчи филиалĕн 
кă тартăвĕсемпе калчасен 
пысăкрах пайĕ аван упраннă. 
Анчах та районти пĕр ял хуçалăх 
предприятийĕнче – «Средняя 
Волга» агрофирма» ОАОра 150 
гектартан 43-шĕнче лару-тăру 
япăхрах. 

Ял хуçалăх предпри яти йĕсенче 
2570 т тырăллă тата пăрçаллă 
культурăсен вăрлăхне хатĕрленĕ. 
Ку – кирли чухлĕ. Вăрлăхăн 90% 
– кондициллĕ, 43% – элитлă тата 
пысăк репродукциллĕ. Районти 
хуçалăхсене пысăк тухăçлăх илес 
тесен сахалтан та 857 т минерал 

удобрени кирлĕ, анчах çакна 
пурте ăса хывасшăн мар пулас, 
çителĕклĕ хатĕрлесе çитереймен. 
Хальлĕхе «Атлашевский» СХК» 
616 т удобрени туяннă, «Про-
гресс» ЗАО  – 300 т, «Приволж-
ское» АО – 300 т, «Ольдеевская» 
агрофирма ЗАО – 145 т, Ленин 
ячĕллĕ СХПК-колхоз – 120 т, 
«Чурачикское» ОАО – 100 т, 
фермер хуçалăхсем – 30 т. «Юр-
ма» агрохолдинг» ОООн, «Ту-
руновская» агрофирма» ОО-
Он, Кадыков тата Куйбышев 
ячĕллĕ СХПК-колхозсен, «Сред-
няя Волга» агрофирма» ОАОн 
кĕркуннепе пысăк тухăçлăх пир-
ки ĕмĕтленмелли кăна юлать-тĕр, 

удобрени çителĕклĕ хатĕрлемен. 
Районти ял хуçалăх пред-

приятийĕсенче 203 трактор-
па çул-йĕр строительствин ма-
шинине, 89 трактор прицепне 
шута илнĕ. Апрелĕн 25-мĕшĕ 
тĕлне  тракторсен 58% тата при-
цепсен 29% техника тĕрĕслевĕ 
витĕр ăнăçлă тухнă. Тĕрĕслеве 
лайăх хатĕрленнисен ретĕнче 
– «Приволжское» АО, «Чебо-
Милк» ООО, «Атлашевский 
СХК» ООО. «Туруновский» 
СХПК тата «Чăваш бройлерĕ» 
ОАО техникине парăмсене пула 
суд приставĕсем арестленĕ. «Юр-
ма» агрохолдинг» ООО, «Ага-
рикус» ОАО, Кадыков ячĕллĕ 
СХПК-колхоз çур аки ĕçĕсене 
ирттересси иккĕленÿллĕ. Сергей 
Ванюшкин «Чăваш бройлерĕ» 
ОАО шăпи çинче те чарăнса тăчĕ. 
Хуçалăхăн 1049 га лаптăкне «Чу-
рачикское» ОАО субарендăна 
илнĕ, тепĕр 370 га – муници-
палитет харпăрлăхĕнче, ăна 
арендăна илес текенсем те пур. 

Çĕрсен ахаль 
выртмалла мар
2018 çулхи январĕн 1-мĕшĕ 

тĕлне районта 3 пин га ытла 
усă курман тата тĕллевлĕ усă 
курман ял хуçалăх пĕлтерĕшлĕ 
çĕрсен лаптăкне шута илнĕ. 
2017 çулта 1115 га çаврăнăша 
кĕртме май килнĕ. Усă кур-

ман чи пысăк çĕр лаптăкĕсем 
– Чăрăшкасси (1015 га), Ишек  
(566 га) тата Çĕньял (483 га) 
ял тăрăхĕсенче. Вĕсенчен пы-
сăкрах пайĕ – çынсен пай çĕ-
рĕсем. Хыт хура ÿссе ларакан 
лаптăксене çаврăнăша кĕртес 
ĕç малалла пырать.

Республикăри лару-тăру-
па Владимир Васильев 
паллаштарчĕ. Апрелĕн 27-мĕшĕ 
тĕлне 1465 пин га кĕрхисене 
апатлантарнă, нумай çул ÿсекен 
курăксем çине удобрени са-
пас ĕç пырать. Çĕр ĕçченĕсем 
курăксене сÿрелеççĕ, вăрлăха 
имçамлаççĕ, «иккĕмĕш çăкăра» 
яровизацилеççĕ.  

Райадминистрацин ял ху-
çа  лăх тата экологи пайĕн 
кăтартăвĕсемпе, районти пред-
приятисенчен «Атлашевс-
кий СХК» ОАО – нумай çул 
ÿсекен курăксене апатлантар-
ма чи пĕрремĕш тухрĕ. Апрелĕн 
15-мĕшĕнчех уя тухрĕç çĕр ĕç-
ченĕсем. Майăн 3-мĕшĕ тĕлне 
9 ял хуçалăх предприятийĕ пу-
рĕ 1200 га кĕрхисене, 1800 га 
нумай çул ÿсекен курăк сене 
апатлантарнă, 700 га нумай  çул 
ÿсекен курăксене сÿ реленĕ. Ху-
çалăхсем вăрлăха имçамлассипе 
те тимлеççĕ, хальлĕхе 1100 т хатĕр.      

  ДЕОМИД ВАСИЛЬЕВ

ШУПАШКАР РАЙОН ТЕРРИТОРИЙĔНЧЕ 
Тăван çĕршывăн Аслă вăрçине хут-
шăннисене халалланă 98 мемори-
ал объекчĕ, вырăнти хирĕç тăрусен 
ветеранĕсене асăнса лартнă 3 
палăк, вилнĕ салтаксене пытарнă 
13 вырăн. Малтанхи тĕрĕслев 
вĕсенчен 45-не юсамаллине 
кăтартса панă. Çак тĕллевсем 
валли ял тăрăх бюджечĕсенче 
175 пин тенкĕ пăхса хунă. 

Аслă Çĕнтерÿ кунĕ умĕн 
тата уяв вăхăтĕнче те шал-
ти ĕçсен районти уйрăмĕн 
ĕ ç ч е н ĕ с е м  п а л ă к с е н 
çывăхĕнчи территорисе-
не сăнаса тăрĕç. Вĕсене 

старостăсем, волонтерсем пулăшĕç. 
Палăксен умĕнче иккĕленÿллĕ çынсене 
асăрхасан, вĕсем унта хăйсене килпетсĕр 
тытсан пушшех те полицин участокри 

уполномоченнăйĕн административлă 
йĕркепе явап тыттарма ирĕк пур. 

Тăван çĕршывăн Аслă вăрçинче 
пуç хунисене пытарнă, асăнса 

лартнă вырăнсене, мемориал-
сене сăтăр кÿнĕшĕн,   çын хăйĕн 
тыткаларăшĕпе Аслă вăрçăра 
хутшăннисен ас тăвăмне ва-
раласан   законодательствăра 
уголовнăй яваплăх та пур – 
ăнлантараççĕ район прокура-
туринче.   

Калчасем 
те, çимĕçĕ 
те пулĕ
Санкцисем 
тăрăшуллăрах пулма 
хавхалантараççĕ çеç

Тутаркасси ял тăрăх 
территорийĕнче часах 
«Новочебоксарский» те-
плица комплексĕ ху-
та каймалла. 22 га лаптăк 
çинче çулталăкĕпех пах-
ча çимĕç ÿстерме май па-
ракан инвестици проекчĕ  
республикăшăн кăна мар, 
Раççейшĕн те çав тери 
пысăк пĕлтерĕшлĕ. Вăл  280 
ытла çынна ĕç вырăнĕпе 
тивĕçтерĕ.

Теплица комплексĕн строи-
тельство ĕçĕсемпе ĕнер Чăваш 
Ен Пуçлăхĕ Михаил Игнатьев, 
ял хуçалăх министрĕ Сергей 
Артамонов та паллашрĕç. Аса 
илтерер: пĕлтĕр Сочире иртнĕ 
Раççей инвестици форумĕнче 
Чăваш Республикин Министрсен 
Кабинечĕпе «Ренова» компа-
нисен ушкăнĕ «Чăваш Респу-
бликинче теплица комплексне 
тăвасси» инвестици проектне 

хута ярасси пирки момерандум 
алă пусса çирĕплетнĕччĕ. Инве-
стици проекчĕн хакĕ 6,5 млрд 
тенкĕпе танлашать. Теплица ком-
плексне икĕ тапхăрпа хута яма 
тĕллевленĕ. 1-мĕш тапхăр 2018 
çулти 4 кварталпа, 2-мĕш тапхăр 
2019 çулти 4-мĕш кварталпа тÿр 
килет. Проектпа килĕшÿллĕн 
2019 çул вĕçĕнче 15 пин т пах-
ча çимĕç илмелле. 

Вырăнти строительство ĕçĕ-
семпе генподряд орга низа-
цийĕн ертÿçи Ярослав Гончаров 
паллаштарчĕ. Кунта пĕр харăсах 
тĕрлĕ ĕçсене пурнăçлаççĕ – свай-
сене çапаççĕ, инженери сечĕсене 
хываççĕ, оборудованисем ил-
се килеççĕ, монтаж ĕçĕсене 

хатĕрленеççĕ. Çак на палăрт-
малла: подряд ор га низацийĕсен 
йышĕнче республикăрисем те 
пур. Строительство ĕçĕсене 
2017 çулти декабрь вĕçĕнче 
пуçланă, паянхи куна  ĕçсем 
ейÿ сарăлнăран графикрен 
кăшт кая юлса пур нăçланаççĕ. 
Çитес вăхăтра техника шутне 
ÿстерме, объектра талăкĕпех 
ĕçлеме тытăнма палăртаççĕ. 

Михаил Игнатьев строитель-
ство ĕçĕсемпе паллашнă май 
асăннă инвестици проекчĕ 
республикăшăн кăна мар, пĕтĕм 
Раççейшĕн пысăк пĕлтерĕшлине 
палăртрĕ. «Рынокра пахча çимĕç 
дефицичĕ пур, кун пирки Раççей 
ял хуçалăх министрĕ Александр 

Ткачев та калать. Строительство 
ĕçĕсем пыраççĕ. Кăçал 4-мĕш 
квартал вĕçĕнче 11 га лаптăк 
çинче теплица хута кайĕ, чи 
пĕрремĕш калчасем пулĕç», – 
пысăк хак пачĕ инвестици про-
ектне Пуçлăх. Çулталăк вĕçне 
строительство ĕçĕсен 70-75% 
пурнăçлама палăртаççĕ подряд 
организацийĕсем. 

Ют çĕршыв санкцийĕсем алă 
усма мар, пушшех те, тăрăшса 
вăй хума хавхалантараççĕ.  
Хамăр валли хамăрах ял ху-
çалăх таварне туса илетпĕр, 
çĕршыв рынокне хамăр юр-
варпа тивĕçтеретпĕр. Ку япăх-и 
вара?

   АННА ФИЛИППОВА

 ĔÇЛĔ ÇУЛ ÇŸРЕВ      

Вăрлăх, техника, удобрени...
Çур аки ĕçĕн тухăçлăхĕ 
тĕрлĕ сăлтавран килет

, 2018

Çулталăк вĕçĕнче кунта 
теплица ÿссе ларĕ Е
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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

3  Патриот

  ИСТОРИ СТРАНИЦИСЕНЧЕН     

Чунтан-чĕререн Си-
ре Çĕнтерÿ кунĕпе 
салам латпăр! Каш-
ни çулах майăн 9-мĕ-
шĕнче эпир хамăр 
çĕршыв историйĕнчи 
чи пĕлтерĕшлĕ уява 
паллă тăватпăр. Çак 
кун эпир фронтран 
таврăнайман салтаксе-

не аса илетпĕр, Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçин ветеранĕсене саламлатпăр. 
Рейхстаг çийĕн Çĕнтерÿ ялавĕ ялкăшма 
пуçланăранпа тата Мускавра çĕнтерÿ 
салючĕ кĕрленĕренпе 73 çул çитрĕ. 
Пирĕн пысăк Тăван çĕршывăн пĕтĕм 
халăхĕ валли Çĕнтерĕве мĕнле вăйпа 
тата хакпа çывхартнине майăн çак 
кунĕсенче аса илетпĕр. Тертлĕ 
тĕрĕслевсем никама та çаврăнса ир-
тмен. Çара тумтирпе, апат-çимĕçпе 
тивĕçтерес тесе Шупашкар район 
çыннисем те ырми-канми вăй хунă, 
хăйсен пухнă укçи-тенкине те çар 
техникине туянма, вĕсене чаçсене  
куçарма панă. Фронта пурĕ 15 пин 
ытла çын тухса кайнă.

Çав хăрушă çулсене курса тăнисем 
пирĕн хушăмăрта çулран-çул сахалрах 
та сахалрах. Уяв парачĕсенче вĕсен 

речĕсем сайралсах 
пыраççĕ. Çавăнпа та 
пирĕн тĕллев – вăрçă 
хĕн-хурне хăйсен хул 
пуç çийĕсем çинче ил-
се тухнă, пире янкăр 
тÿпеллĕ тăнăç пурнăç 
парнеленĕ ветерансе-
не хамăрăн тимлĕхпе 
май килнĕ таран ыт-
ларах çупăрласси, 
вĕсемшĕн тăрăшасси.

Чунтан хисеплесе тата сума су-
са фронтовиксене, тыл ĕçченĕсене, 
вăрçă ачисене çирĕп сывлăх, чун 
ăшăлăхне тата çывăх çынсен тимлĕхĕпе 
тăрăшулăхне туйса тăма сунатпăр. 
Хĕрхенÿсĕр вăрçă çулĕсенчи фрон-
три тата тылри хастарлăхăршăн, 
хăюлăхăршăн, пĕтĕм тĕнчешĕн тан-
лаштарма çук тĕслĕх пулса тăнă 
паттăрлăхăршăн çĕре çити пуçа 
таятпăр. Сирĕн çарти тата ĕçри 
паттăрлăхăр вилĕмпе аркану çулне 
пÿлнĕ, Европăна фашист пусмăрĕнчен 
хăтарма пулăшнă. Шел те, гранит пли-
тасем çинче пур паттăр ячĕ те мар, ан-
чах та Аслă Çĕнтерÿ ас тăвăмĕ ăрусен 
чĕринче ĕмĕрлĕхех çырăнса юлнă.

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

УЯВ САЛАМĔСЕМ

TT

Хаклă ветерансем, 
хисеплĕ ентешсем!

Майăн 9-мĕшĕ – чи сумлă, чи 
çывăх, чи хаклă, çакăнпа пĕрлех 
хурлăхлă уяв – пире тăнăç та лăпкă, 
ирĕклĕ пурнăç парнеленĕ, Аслă 
Çĕнтерÿшĕн кĕрешнĕ кашни паттăр 

ятне асăнса тав тумалли кун. 
Вĕсен ас тăвăмне кашни ăру 
упратăр, 1941-1945 çулсенчи 
Аслă вăрçăри  Çĕнтерÿшĕн 
мăнаç лăх, çĕкленÿлĕх туйăмĕ 
кашнин чĕрине пăчăртатăр, 
Тăван çĕршыв историне никам 
та нихăçан та ан мантăр.  Пирĕн 
ветерансен çурăмĕ хыçĕнче 
Аслă Çĕнтерÿ кăна мар, арканнă 

çĕршыва вĕсем хăватлă тытăм та-
ран çĕкленĕ. Паянхи Раççейĕн вĕсен 

умĕнче пысăк парăм. Хамăрăн ĕçсемпе, 
хамăрăн шухăшсемпе эпир те паттăрсем 
ç ы р н ă хăватлă историе  тивĕçлĕ пу-

лар!
Тăван çĕршывăн Аслă 

вăрçин хисеплĕ ветеранĕсем, 
салтаксен тăлăх арăмĕсем, тыл 
ĕçченĕсем! Чăтăмлăхăршăн, 

вăй-халăршăн сирĕн умăрта 
çĕре çити пуçа таятпăр. Сире 

тата сирĕн тăванăрсене, ентеш-
сене пурне те çирĕп сывлăх, те-
лей тата вăрăм ĕмĕр, янкăр тÿпе  

сунатăп.  

1945 çулхи апрель уйăхĕнче Хĕрлĕ çар 
Берлин патне çывăхах пынă. Операцие Со-
вет çарĕ стрелоксен 149 тата 12 кавалери 
дивизийĕпе, 13 танк тата механизмлă 7 кор-
пуспа, 15 уйрăм танклă тата хăйсем тĕллĕн 
çÿрекен 15 бригадăпа – пурĕ 1900000 çынпа 
– кĕнĕ. Çапăçăва хутшăннă Польшăн 1 та-
та 2-мĕш çарĕсен шутĕнче 10 пехота тата 
пĕр танк дивизийĕ,  155 900 çынлă уйрăм 
пĕр кавалери бригади пулнă. Пĕтĕмпе 
операцие Польшăн 2 млн ытла салтакĕпе 
офицерĕ хутшăннă – 6250 танкпа, 41 600 
тупăпа тата минометпа, 7500 самолетпа. 

Берлинти операци вăхăтĕнче Хĕрлĕ çар 
талăкра 15 пин салтакпа офицера çухатнă.  
Вăй чакса пынине пăхмасăрах совет çарĕ 
хăйĕн тĕллевне пурнăçланă: тăшманăн 
пехотăллă 70, танклă 12 тата моторлă 11 
дивизине çапса аркатса Берлина кĕнĕ, 480 
пин çынна тыткăна илнĕ. 1945 çулхи майăн 
1-мĕшĕнче совет салтакĕсем Çĕнтерÿ ялав-
не  Рейхстаг çине çакнă. Çакăн хыççăн ирех 
нимĕç çарĕн ертÿçисен умне ультиматум 
лартнă: енчен те капитуляци валли килĕшÿ 
памасан Берлина тĕпĕ-йĕрĕпе аркатаççĕ. 
Парăнасси пирки пĕлтернине кĕтсе 
илеймесĕр 10 сехет те 40 минутра совет 
çарĕ нимĕçсен тĕп хулин юлашки оборона 
вырăнĕсем тăрăх асар-писер пеме пуçланă. 
Майăн 7-мĕшĕнче тинех Реймсра Герма-
нин сÿтсе явмалла мар капитулиацийĕн 
актне алă пуснă, вăл талăкран вăя кĕнĕ. 
Капитулиацие йышăнсан та Совет Союзĕ 
Германипе мир пирки калакан килĕшĕве 
алă пусман-ха. Ку «вăрçă» 1955 çулхи ян-
варьте СССР Аслă Канашĕн Президиумĕ 
йышăну тунă хыççăн тин вĕçленнĕ.  

Çĕнтерÿ кунне çĕршывра пуçласа 1945 
çулта паллă тунă. Майăн 9-мĕшĕнче шăп ир-
хи 6 сехетре Левитанăн çирĕп те янăравлă 
сасси çĕршыври пĕтĕм рупортан халăха 
кĕтнĕ Çĕнтерÿ кунĕ çитни пирки пĕлтернĕ. 
Савăннипе пĕрре ĕсĕклекен, тепре ку-
лакан сасăсем хуласенче çĕрлеччен те 
лăпланман. Шăп вунă сехетре вара Му-
скав çийĕнчи мирлĕ тÿпере харăсах 40 
тупăран пенĕ салют ялкăшнă.  

МАЙĂН 7-МĔШĔНЧЕ КАÇХИ ÇИЧĔ СЕ-
ХЕТ ÇУРĂРА район çыннисем Кÿкеçри 
тĕп культура çурчĕ умне «Асăну çурти» 
акцие пухăнаççĕ. Мероприяти посело-
кра Паллă мар салтак палăкĕ умĕнче ма-
лалла тăсăлать. 

Çĕнтерÿ кунĕнче, майăн 9-мĕшĕнче, рай-
онти пур ял тăрăхĕнче те савăнăçлă ми-
тингсем иртеççĕ. «Ви лĕм сĕр полк» акци 
вăрçăра пуç хунă аслашшĕ-кукашшĕсен ас 
тăвăмне упраса сăн ÿкерчĕкĕсене йăтса ута-
кансене пĕрлештерĕ. Кÿкеçре митинг Паллă 
мар салтак палăкĕ умĕнче ир-
хи 9 сехет çурăра пуçланать. 
Çак кунах кăнтарла вун 
пĕр сехетре поселокри 
«Олимпийский» стади-
онта «Пурăн...» вокалпа 
театрализациленĕ пред-
ставлени иртĕ.   

АСЛĂ ÇĔНТЕРĔВЕ ХА-
ЛА ЛЛАС А К АШНИ 
ÇУЛАХ ИККАССИНЧЕН 
ПУÇЛАНАКАН ÇĂМĂЛ 
АТЛЕТИКА ЧУПĂВĔ 
МАЙĂН 9-МĔШĔНЧЕ 
сакăр сехетре старт илĕ. 
Спортсменсене Кÿкеçре 
паллă мар салтак умне 
митинга пухăннă халăх 
кĕтсе илĕ.  

Апрелĕн 26-мĕшĕнче, 32 
çул каялла, Украинăри Чер-
нобыльти атом электро-
стан цийĕн 4-мĕш энерго-
блокĕнче взрыв пулнă. Ре-
актор тĕппипех арканнă, 
тавралăха радиоактивлă ху-
тăшсем сирпĕнсе тухнă. Пысăк 
лаптăк вараланнă, хă рушă 
пайăркасене пула пин-пин 
çын вилнĕ, чылайăшĕ сиплеме 
май çук чир-чĕрпе аптăранă. 
Уйăрса çавăрнă 30 çухрăм 
хутлăхĕнчен 115 пин çынна 
эвакуациленĕ.

 Аварие ликвидацилес ĕçе 
Совет Союзĕнчи 600 пин 
çын хутшăннă. Чăваш Ен-
рен кайнă 200 пин çынран 61-
шĕ – Шупашкар районĕнчен. 
Муниципалитетра паян-
хи кун Чернобыльти атом 
электростанцийĕн аварине 
ликвидацилеме хутшăннă 36 
çын пурăнать, вĕсенчен 10-
шĕ инвалид. Тата улт тăшĕн 
– тăлăх арăмĕсем. Ас тăвăм 
каçне  вĕсем те хутшăнчĕç. 

Райадминистраци пуçлă-
хĕн тивĕçĕсене пурнăç-
лакан Владимир Димитри-
ев пурне те паттăрлăхшăн тав 
турĕ. «Сирĕн хăюлăх çамрăк 
ăрушăн яланах ырă тĕслĕх 
вырăнĕнче», – терĕ вăл. 

Тав сăмахĕсене ЧР Çар 

комиссариачĕн Сĕнтĕрвăрри 
тата Шупашкар районĕ-
сенчи уйрăмĕн çар комис-
сарĕ Александр Кочуров та 
каларĕ. Арçынсем Черно-
быле тухса кайнă куна аса 
илчĕ вăл. Кÿкеçри 41-мĕш 
пушарпа çăлав службин 
пуçлăхĕ Алексей Шангин 
çак инкекри пушарнăйсен 
паттăрлăхĕ çинче чарăнса 
тăчĕ. «Аварие ликвидаци-
лекенсем хăйсен сывлăхĕпе 
пурнăçне шеллемесĕр тивĕçе 
пурнăçланă, радиоактивлă 
хатĕрсене сарăлма паман», 
– терĕ вăл.  

Шупашкар районĕнчи ха-
лăха социаллă хÿтлĕх пара-
кан пай пуçлăхĕ Елена 
Львова Чернобыльти атом 
электростанцийĕнчи ава ри 
хăрушлăхне сирме хутшăн-
нисене тивекен со циаллă 
пулăшусем çинчен кала-
са пачĕ. 2018 çулхи 1-мĕш 
кварталта социаллă çăмăл-

лăхпа 42 ликвидатор усă 
курнă. Вĕсене 1009,71 пин 
тенкĕ тÿленĕ.

Чернобыльте паттăрлăх 
кă тартнă ентешсене асăнса 
палăк лартасси пирки те 
сăмах хускатрĕç тĕл пулу-
ра.  Гранит чул та пур ĕнтĕ 
– çар комиссариатĕнче вы-
ртать. Чернобыльти ава-
рие сирме хутшăннисен 
пĕрлешĕвĕн районти уйрăмĕн 
председателĕ Геннадий Ор-
лов çав синкерлĕ çул Пен-
за облаçĕнче служ бăра тăнă. 
Ротăн аслă тех никĕ пулнă май 
ăна станцие янă. «Пирĕн ор-

ганизаци иртнĕ ĕмĕрĕн 90-
мĕш çулĕсенче йĕркеленчĕ. 
Ун чухне ликвидаторсен 
шучĕ нумайрахчĕ, чылайăшĕ 
пурнăçран уйрăлса кайрĕ. Акă 
çур çул каялла Владислав Его-
ров çĕре кĕчĕ. Пире палăк 
лартса пама шантарчĕç. Ун 
валли вырăн та пур. Гранит 
чул хăй вырăнне тупасса эпир 

те шанатпăр», – терĕ вăл.
 Чăрăшкасси ял тăрăхĕнчи 

Иоил Яковлев Чернобыль-
те 1987 çулхи январь-март 
уйăхĕсенче пулнă. «Орное са-
лара палаткăсенче пурăннă. 
Тракторпа ĕçленĕ, бульдозер-

па çулсем тĕкнĕ. Тепĕр кунне 
вара станцире вăй хунă. Стан-
цин 3-мĕш блокĕнчи путвал-
сенче штукатуркăна пуртăпа 
çапса аркататтăмăр. Хими ту-
санне тасатса çĕнĕрен шту-
катурка хураттăмăр. Çапла 
радиоактивлă сие пĕтернĕ 
эпир», – аса илет Иоил Ва-
сильевич паян. Чернобыль-
ти уйăрнă зонă ри тавралăха 
сăнласа пама ыйтсан «йĕри-
тавра хăп -хăмăр» тесе çеç ху-
равлать вăл: «Сад пахчинче 
улмуççисем çинче пан улми-
сем хуралса ларнă. Асфальт 
хĕрринче симĕс чăрăшсем 
те çунса хăмăрланнă. Фермă-
сенче алăксем яри уçă, çил 
вĕрнипе уçăлса хупăнаççĕ. 
Пуш-пушă...» Иоил Яковлев 
Чернобыле 35 çулта кайнă. 
Икĕ уйăх «вилĕм зонинче» 
пулни ахаль иртмен уншăн. 
Сывлăхĕпе кăсăклансан «ту-
малли операци нумай» тет 
«Тăван çĕршывшăн» II  сте-
пень орден кавалерĕ. 

Вилнĕ ликвидаторсене 
асăн са тĕл пулу каçне пухăн -
ни сем пĕр самант шăп тăчĕç. 
Кÿкеçри 1-мĕш шкул вĕре не-
кенĕсем Чернобыль çинчен 
чуна пырса тивекен сăвăсем 
вуласа пачĕç.   МИЛЕНА СЕРГЕЕВА

«Хăмăрланнă симĕс чăрăшсем...»
Чернобыльти аварие ликвидацилекенсем Кÿкеçри тĕп 
библиотекăра астăвăм каçне пухăнчĕç
 КАЛЕНДАРЬТИ КУН

Тăван çĕршывăн Аслă вăрçине хутшăннă 
ентешсемпе тыл ĕçченĕсем, Шупашкар 

районĕн хисеплĕ çыннисем!
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пред се да те лĕ

 ИСТОРИ СТРАНИЦИСЕНЧЕН     

ветерансен çурăмĕ хыçĕнче 
Аслă Çĕнтерÿ кăна мар, арканнă 

çĕршыва вĕсем хăватлă тытăм та-
ран çĕкленĕ. Паянхи Раççейĕн вĕсен 

умĕнче пысăк парăм. Хамăрăн ĕçсемпе, 
хамăрăн шухăшсемпе эпир те паттăрсем 
ç ы р н ă хăватлă историе  тивĕçлĕ пу-

лар!
Тăван çĕршывăн Аслă 

вăрçин хисеплĕ ветеранĕсем, 
салтаксен тăлăх арăмĕсем, тыл 
ĕçченĕсем! Чăтăмлăхăршăн, 

вăй-халăршăн сирĕн умăрта 
çĕре çити пуçа таятпăр. Сире 

тата сирĕн тăванăрсене, ентеш-
сене пурне те çирĕп сывлăх, те-
лей тата вăрăм ĕмĕр, янкăр тÿпе  

сунатăп.  

        Аварие ликвидацилекенсем хăйсен 
сывлăхĕпе пурнăçне шеллемесĕр 
тивĕçе пурнăçланă, радиоактивлă 
хатĕрсене сарăлма паман...

05-12Р 05-13Р
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Халĕ çакăншăн 
ырăпа тавăраççĕ

Нумай пулмасть кĕреке тулли 
тăван пуçтарчĕ Александра 
Васильевна Закрейцева. 
Сăлтавĕ те пур – хыçалта 
9 теçетке çул. Ачисен, 
мăнукĕсен, кĕçĕн мăнукĕсен 
ăшшине, юратăвне, 
тимлĕхне туйса пурăнать 
вăл. «Ку таранччен пурăнса 
çитерейместĕмччĕ те пуль, 
ачасем лайăх пăхаççĕ мана», 
– тет вăл тăванĕсене ырă 
сунса. Шăпи вара унăн пачах 
та çăмăл пулман, çамрăклах 
нумай тÿсме тивнĕ. 

Александра Васильев-
на Питтукасси  ялĕн че 
çуралса ÿснĕ. Çемье-
ре ачасем темшĕн пу-
рăнайман-çке, пĕрин 

хыççăн тепри çĕре кĕнĕ. 
Пиллĕкмĕш ачине, 6 уйăхри 
ывăлне пытарнă мăшăра ял 
çыннисем ача усрава илме 
сĕннĕ. «Çавăн пек тусан кăна 
ачасем пурăнĕç», – ăс панă 
кÿршĕсем. Ачашăн çунакан 
çемье валли меллĕ самант та 
тупăннă: ял-ял тăрăх çимелли 
пуçтарса çÿрекен пĕчĕк ачаллă 
çемье вĕсем патне кĕнĕ. Апат 
çинĕ вăхăтрах пĕчĕк ачи 
хăйĕн айне вараласа хунăран 
тăван амăшĕ ăна хĕнесе тăкса 
алăк патне вăркăнтарнă. 
Пĕчĕкскере хĕрхенсе Алек-
сандра Васильевнăн ашшĕ-
амăшĕ усрава илсе юлнă, тин 
çеç çĕре кĕнĕ ывăлне халалласа 
Коля ят панă. Те ватăраххисем 
калани чăна килнĕ, те çÿлти 
Турă мăшăра хĕрхеннĕ – ача 
усрава илсен çемьере тепĕр 
виçĕ хĕр çуралнă, вĕсем пур-
те тĕрĕс-тĕкел пурăннă. Усра-
ва илнĕ Коля, ăна «пичче» те-
сех чĕннĕ Александра Васи-
льевна – Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçинчен таврăнайман.   

Ача чухнехи йывăр пурнăç, 
унтанпа нумай çул иртнĕ 
пулсан та, манăçа тухмасть. 
Хĕл кунĕсенче шăнас мар те-
се Атăл хĕрринчен, çывăхри 
вăрмансенчен çурăм çинче вут-
шанкă сĕтĕрнине епле манăн? 

Е тата, вăрçă вăхăтĕнче Атăл 
леш енне Йăлăма вăрман кас-
ма янине, йывăçсем патне çитес 
тесе пилĕк таран юр ашма 
тивнине? «Мĕн кăна курман 
пуль...» – куççульленсе куç умне 
кăларать иртнине Александра 
Васильевна. Йывăр пурнăçа 
чăтса ирттерме пулĕ те, анчах 
ирех çывăх çынсене çухатни 
– чĕрене шăнăçайми ырату. 
Малтан Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçинчен аманса таврăннă 
ашшĕ çĕре кĕрет, темиçе çултан 
– амăшĕ. 15 çулта хăр-тăлăх 
юлать Александра Васильев-
на. Чи аслă аппăшĕ çемьеленме 
ĕлкĕрнĕ ун чухне, тепĕр аппăшĕ 
17-ре пулнă. Пĕве кĕнĕ хĕре  
мăшăр тупса параççĕ. Çураçма 
килнĕ евчĕ каччăна мĕнле кăна 
мухтамасть, вăл «питĕ хытă 
ĕçлет, маттур – пĕр сăмахпа ка-
ласан чăн-чăн пурнăç çынни» 
иккен. Аппăшĕ çав арçынна 
киле кĕртет – пуçланать вара 
çĕр çинчи тамăк. «Йысна на-
лук тÿлесе тăратăп тесе суйса 
пурăннă. Тÿлемен. Налуксем-
пе татăлас тесе  амбара сутса 
яма тиврĕ», – аса илет Алек-
сандра Васильевна. Кунпа кăна 
çырлахман сĕмсĕр арçын – 
ашшĕ çурт лартма хатĕрленĕ 
стройматериалсене те, вут-
шанка та сутса ярать, юлаш-
кинчен хăй те тухса каять. 

Çав вăхăтра вырăнти колхоз 

ферминче пăру пăхса пурăнакан 
Александра Васильевнăна аслă 
аппăшĕ хулана чĕнсе илет, па-
спорт туса парать. Шупашкар-
ти пĕр ача çуртне ĕçе вырнаçать 
çамрăк хĕр, 8 çул унта вăй ху-
рать. Мăшăрĕпе – Варсонофи -
пе те – Александра Васильев на 
хулара тĕл пулать. Ача çуртĕнче 
пĕрле ĕçлекен тантăшĕ пал-
лаштарать çамрăксене. «Кун 
пек юратнă хĕр урăх çук,  уй-
рăлмастăп унран», – çи  рĕппĕн 
каланă каччă. Хĕр хăйĕн  чен 3 
çул аслăрах пулни те чăр мав 
кăларса тăратман – икĕ çамрăк 
чĕре пĕр тĕвве çыхăннă. 

Ĕç вырăнне улăштарнă Алек-
сандра Васильевна – Агрегат 
заводĕнче чукунпа тимĕре 
шăратакан цехра 15 çул вăй 
хунă. Чавса тăршшĕ алсасем 
тăхăнса вĕри кăмакана пли-
тасем лартнă, кăларнă. Заво-
дри чи йывăр ĕçе пурнăçланă 
этемлĕхĕн черчен çуррийĕ. 
Мăшăр вăй-хал çитерсе Шупаш-
карта çурт лартнă, килĕштерсе 
пурăннă. Ача-пăчапа савăнса 
пурăн кăна ĕнтĕ – анчах 
темшĕн-çке, лайăххипе юна-
шар хуйхă çÿрет. Нумай çул 
савăнса пурăнма тÿр килмен 
вĕсене, 12 çула шăкăл-шăкăл 
ирттернĕ хыççăн арçын çĕре 
кĕнĕ. 39 çулта пĕччен икĕ ачапа 
тăрса юлнă Александра Васи-
льевна. Паллакансем, тăвансем 
çĕнĕ çемье çавăрма ÿкĕтлесен те 
никама та яхăнне яман – пĕтĕм 
пурнăçне ачисене халалланă. 
Икĕ ывăлĕ ăна уншăн хаклаççĕ, 
ватă амăшне тивĕçлĕ усраççĕ. 
Хĕлле пĕр ывăлĕ патĕнче хват-
терте, çулла тĕп килте – тепĕр 
ывăлĕ патĕнче пурăнать. 

Амăшĕ ĕçсĕр ларнине ас 
тумаççĕ ачисем. Агрегат заво-
дĕнчен пенсие тухсан та вăл 
лăпкă ларман, тепĕр 20 çул 
пĕр организацинче урай çуса 
пурăннă. Паян та вăл пĕр-пĕр 
ĕç пурнăçлассишĕн тăрăшать, 
е тĕпел кукринчи чейнике та-
сатма тытăнать, е курăнман 
тусана шăлма васкать. Çавра 
датăпа ăна РФ Президенчĕ 
Владимир Путин ячĕпе Ле-
нин район администрацийĕ са-
ламласа парнепе чысланă. «Пу-
тинран», – тет ăна чăмăртаса 
Раççей ертÿçи те хисеп тунине 
ăнланса, ачисен ăшшине туй-
са 100 çулччен пурăнма хав-
халанса...

  АННА ФИЛИППОВА

 ХИСЕПЕ ТИВĔÇЛĔ  

Халĕ çакăншăн 

Ачасене халалланă 
пурнăç

 КИВĚ СĂН ӰКЕРЧĚК

Çак сӑн ӳкерчĕке иртнĕ ĕмĕрĕн 90-мĕш 
çулĕсенче Шупашкар район почтампĕн 
акт залĕнче Раççĕй почти кунĕнче тунӑ. 
Хыçалта сулахайран сылтӑмалла:

1. Надежда Геронтьевна Александрова 

– 26 çул ытла, 2000 çулччен  Ишекри по-
чта уйрӑмĕн ертÿçинче вăй хунă.

2. Екатерина Петровна Варламова – Шур-
касси, Ишлейкасси енчи 5 ялта тивĕçлĕ 
канӑва тухичченех почтальонта тăрăшнă. 

Пирĕнтен ĕмĕрлĕхех уйрӑлса кайнӑ.
3. Зита Алексеевна Данилова – 20 çул ыт-

ла, тивĕçлĕ канӑва тухичченех  Ишекре 
тата Шӑпачавра хаçат-журнал валеçнĕ.

4. Наталия Сергеевна Григорьева 41 
çул ытла Ишек почти уйрӑмĕнче опера-
торта тӑрӑшать.

Малти ретре сулахайран сылтӑмалла:
1. Мария Михайловна Иванова 20 çул 

ытла Кивçурт Маркара ĕçленĕ.
2. Анна Васильевна Семучеева 30 çул ыт-

ла Хура Çырма тата Кипеккасси ялĕсенче 
почтальонта тӑрӑшнӑ. Пирĕнтен уйрӑлса 
кайнӑ.

3. Николай Максимович Максимов Мӑн 
Марка ялĕнче 40 çул ытла почтальон-
ра тимленĕ. 

4. Виктор Михайлович Ларионов – 
Кӳкеçри почтампт начальникĕ пулнӑ, 
нумай çул ĕçлесе тивĕçлĕ канӑва тухнӑ.

5. Николай Федотович Сазонов 
Хӑймалакассинче пурӑнать.Чылай çул  
Чӑрăшкассинче, Эльменкассинче тата 
Тойтерекре почтальонта ĕçленĕ.

 ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА, 
МĂН МАРКА

Тěнче хěсěк
«Тăван Ен» хаçатăн 48-мĕш 
номерĕнче тухнă «Вăрман 
та каснă» статьяра Алевтина 
Никифорова хайěн амăшěн, 
Мамка ялěнче пурăнакан 
Анастасия Михайловна 
Александровăн кун-ҫулě 
ҫинчен ҫырса кăтартнă май 
тăван ашшě Куприян Григо-
рьевич Александров Ҫěньял-
Покровски каччи пулнине 
асăннăччĕ.

Тěнче хěсěк теҫҫě. Пирěн ку-
камай та, Феодосия Матвеевна, 
Мамкари Волковсен ҫемйинчен 
пулнă, Ҫěньял-Покровскине Васи-
лий Никитич Суркова качча килнě. 
Унăн Мамкари йăмăкěн Наҫтиҫ 
акин хěрě Мария Ивановна ҫак 
ялти Ираида, Александр тата Сер-
гей Мешковсен амăшě пулнă. Ира-
ида вара Юрий Морозова кач-
ча тухрě. Вěсен туйне эпир те 
кайнăччě. Район хаҫатěнче кăҫал 
Морозовсен амăшě Зоя Данилов-
на 100 ҫул тултарни ҫинчен пуян 
материал ҫапăнса тухрě.

Алевтина Куприяновнăпа ятар-
ласа паллашрăм, малалла хамăн 
аса илěве унтан ыйтса пěлнě ҫěнě 
тěслěхсемпе ҫыхăнтарасшăн.

Ҫамрăк чух пирěн кукаҫин кÿр-
шěри тантăшěнчен пěри Купри-
ян ашшě Григорий Александров 
пулнă. Ăна Кěркури е Григорий 
Васильччă тетчěҫ. Хушма ят та 
пулнă – Распутин. Гришка Распу-
тинпа танлаштарнă ěнтĕ. Хăйсен 
килěнче Александровсем право-
слави тěнне хирěҫлекен «пар-
тин» (сектăн) йăли-йěркине тытса 
пынă: турăшсем лартман, кěл тунă 
чух пуҫ ҫапман... Хăш чух вěсене 
староверсемпе пăтраштараҫҫě. 
Анчах староверсен вěрентěвě 
урăхларах. 1658 ҫулта Никон па-
триарх ирттернě чиркÿ реформи-
не турра ěненекенсен пěр пайě 
йышăнман, кивěлле икě пÿрнепех 
сăхсăхнă, ҫěре ҫити пěшкěнсе кěл 
тунă, хěвеле майлă ҫаврăннă. Вара 
ҫěршывра хирěҫ-тăру пуҫланать. 
Староверсем I Петěр патша хăй-
сене икě хут пысăкрах налук хур-
са панăран вăрмансене тараҫҫě. 
Кěтерин патша вěсене Атăл леш 
енче, Ҫурҫěрте, Ҫěпěрте, Дон 
ҫинче пурăнма ирěк парать. Ста-
роверсем чикě леш енче те пур.

Александровсем вара ялтах 
пурăннă. Чăн та, вěсем ялтан 
тухса кайни те пулнă. 1920 ҫулта 
Кěркурипе Натюк, Захар Чере-
мисов хěрě, пěрлешесшěн пулнă. 
Анчах вěсем пěр-пěрне тăван 
тивнě. Ҫавăнпа, Натюк пиччěшě 
питě хирěҫленěрен, ҫамрăксем 
ялтан тухса тарнă, Йăлăмра ҫěр 
пÿртре пурăннă. Гликери ятлă 
хěрача ҫуралсан ашшě-амăшě 
патне яла таврăннă. (Сăмах май, 
Кěркури амăшě Анна Мамка хěрě 
пулнă). Гликери хыҫҫăн ҫут тěнчене 
Апполинари (Апполи), Глафир, 
Феврони, Куприян (Кăпăрян) 

килнě. Куприян 2-мěш класра 
вěреннě чух ҫемьен каллех ял-
тан кайма тивет – тăванěсемпе 
каллех килěшÿ пулман. Вěсем виҫě 
ҫул ҫармăс ялěнче пěр карчăкпа 
старик патěнче пурăнаҫҫě. Лару-
тăру лăплансан тин пуҫěпех яла 
таврăнаҫҫě.

Куприян шкулта питě лайăх 
вěреннě, нумай вуланă, сăвăсем 
ҫырнă. Шкул хыҫҫăн Апполипе 
пěрле Шарпаш ял кěтěвне кĕтме 
çÿренě. Ҫав ҫулсенче вăл иккěмěш 
сыпăкри тăванě патěнче пурăннă. 
(Ăна «сапожник Володи» ятпа ас 
тăватпăр). Кěтÿ кěтсе тунă укҫапа 
Куприян килти хуҫалăхра кирлě 
япаласене тума вěрентекен пěр 
кěнеке туянать. Ҫапла хăй тěллěн 
хăнăхса пырса катка-пичке ăсти 
тата чаплă кăмакаҫă пулса тăрать, 
ěҫе тытăнать. Ашшě патěнче мар, 
конюхсен ҫуртěнче пурăннă вăл. 
Салтака та унтан кайнă, Севасто-
польте службăра тăнă. 

Хĕсмет хыҫҫăн пирěн ентеш 
Сос новкăри торф пред прия-
тийěнче прорабра ěҫленě. 1953 
ҫулта 27 ҫулти Куприян Мамка 
хěрěпе, 19 ҫулти Настьăпа, ҫемье 
ҫавăрать. Настя та торф кăларнă 
ҫěрте тăрăшнă. Ҫамрăк мăшăр ҫěр 
пÿртрен барака куҫать.

Пěрремěш хут Ҫěньял-Пок-
ровскине кайсан ҫěнě ҫын турă 
кěтессине алшăлли ҫакасшăн 
пулнă, анчах турăшсем пулман. 
Аппăшĕсем ыйтнипе Куприян 
турăш лартмалли кěтес тунă, 
уншăн ашшě ăна ҫав тери хытă 
ятлаçнă. Куприян тарăхса кил-
тен тухса каять, 1968 ҫулта кăна 
ашшěне пытарма килет. 

Куприянсем Сосновкăран Шу-
пашкара куҫаҫҫě. Вěсен икě ача 
ÿсет: Александр тата Алевтина. 
Мамка ялěнче тěпленсен 1962 
ҫулта Апполинария (Полина) 
ҫуралать. 

Темшěн канăҫ тупайман Ку-
приян Григорьевич, килтен тух-
са кайса ялсем тăрăх кăмака ту-
са ҫÿренě. Ҫемьене те пăрахман, 
ачисене те юратнă, ҫавах ăна тем 
ҫитмен... 1972 ҫулта Куприяна 
юлашки ҫула ăсатнă чух ял-йышпа 
сывпулашма унăн тупăкне тăван 
яла кěрсе тухса ҫуралнă кил умне 
лартнă.

Ĕнтĕ Куприян аппăшĕсем те 
пурнăҫран уйрăлнă. 84 ҫула 
ҫитнě Гликери, пěччен юлсан, тата 
тепěр тăватă ҫул Мамкара Купри-
ян арăмě патěнче пурăннă. Ана-
стасия Михайловна кăҫал, мартăн 
18-мěшěнче (шăп мăшăрě Куп риян 
ҫуралнă кун) 85 ҫул тултарчĕ. 
Ăна ывăлěпе кинě, Ишлейре 
пурăнакан хěрěсем, вěсен ачи-
сем пулăшсах тăраççĕ. Асăнса 
хăвармалла: Полинăпа мăшăрě 
7-8 ҫула яхăн «За коммунизм» 
колхозăн ферма комплексěнче 
ěҫленě. Алевтинăн иккěмěш 
мăшăрěн хушамачě те Алексан-
дров. Чăннипех тěнче хěсěк иккен!

  ТАМАРА ВЕРЕНДЕЕВА,
 ШУПАШКАР

А. Закрейцева 
В. Путин парнипе
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В РОССИИ ПОВЫСИЛСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗ-
МЕР ОПЛАТЫ ТРУДА (МРОТ), его сравняли с 
прожиточным минимумом в стране за второй 
квартал прошлого года – до 11 163 рублей. Про-
изошло это 1 мая и коснется четырех милли-
онов россиян.

С 1 МАЯ В РОССИИ СТАРТОВАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ 
С КУРОРТНЫМ СБОРОМ. На этом этапе в нем 
приняли участие Ставропольский и Алтай-
ский края.

Крым и Краснодарский край перенесли срок 
введения налога на отдых. На Кубани курорт-
ный сбор начнут взимать с отдыхающих с 16 ию-
ля 2018 года, после чемпионата мира по футбо-
лу. А Крым буквально в последний момент от-
ложил эксперимент на год – на 1 мая 2019 года. 
Самую высокую ставку курортного сбора при-
дется заплатить отдыхающим на Ставрополье – 
50 рублей с человека за каждый день прожива-
ния. В Алтайском крае размер сбора составит 30 
рублей, в Краснодарском – 10 рублей. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛО-
ВОГО СПИРТА МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 ДЕ-
КАЛИТРОВ ТЕПЕРЬ НАДО РЕГИСТРИРОВАТЬ 
в территориальных органах Росалкогольре-
гулирования.

Отсутствие регистрации приведет к штра-
фам и конфискации оборудования. Закон всту-
пил в силу с 1 мая 2018 года. Владение незаре-
гистрированным аппаратом для производства 
этилового спирта такой мощности приведет к 
штрафу в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Сам 
аппарат будет конфискован. 

 ВАЖНО ЗНАТЬ       НАВИГАТОР СОЦПОДДЕРЖКИ      

 ДЕЛА МЕСТНЫЕ   

 В МАСШТАБАХ СТРАНЫ   

 ПФР СООБЩАЕТ      

26 апреля в Ишлейской 
школе состоялось тор-
жественное мероприя-
тие, посвященное ито-
гам профессиональных 
конкурсов среди сотруд-
ников образовательных 
учреждений Чебоксар-
ского района. 35 педа-
гогических работников 
накануне состязались в 
районных этапах конкур-
сов «Учитель года», «Вос-
питатель года» и «Самый 
классный классный».

Открыл меропри-
ятие начальник 
управления об-
разования ад-
министрации 

района Борис Романов. 
Он напомнил о недавно 
прошедшей «Битве хоров» 
среди коллективов школ 
и детских садов. Также о 
муниципальном этапе ре-
спубликанского конкурса-
фестиваля «Хунав», кото-
рый состоялся в Кугесьском 
детском саду «Крепыш». В 
первый день конкурса на 
суд жюри были представ-
лены выступления на чу-
вашском языке исполните-
лей и коллективов 14 дет-
ских садов района. Победи-
тели в каждой номинации 
будут представлять район 
на республиканском уров-
не в мае в г. Чебоксары.

Затем началась церемо-
ния награждения. Лауре-
атами конкурса «Воспита-
тель года» стали воспита-
тель Кугесьского детского 
сада «Ягодка» Оксана Еф-
ремова, инструктор по фи-
зической культуре Кугесь-
ского детского сада «Кре-
пыш» Ольга Краснова, му-

зыкальный руководитель 
Ишлейского детского сада 
«Буратино» Татьяна Фи-
липпова, воспитатель Хыр-
касинского детского сада 
«Звездочка» Надежда Щу-
кина. Победителем стала 
воспитатель Синьяльско-
го детского сада «Пепке» 
Анна Иванова. Выпускни-
ца ЧГПУ им. И.Я. Яковле-
ва имеет педагогический 
стаж 11 лет.

На первом этапе Анна 
Николаевна представи-
ла коллегам опыт рабо-
ты с технологией «Леп-
бук». Это универсальное 
пособие, которое может 
содержать большое коли-
чество информации в ви-
де схем, картинок, игр и 
т.д. На втором этапе про-
вела рисование по ткани 
в технике «Батик». 

«Самым классным класс-
ным» среди педагогов стар-
ше 25 лет стала учитель 
Ишлейской школы Ната-

лья Кудряшова, младше 25 
лет – учитель Кугесьского 
лицея Анна Петрова. 

Лавры «Учителя года» 
достались учителю Сятра-
Хочехматской школы Вла-
димиру Ильину. Интерес-
но, что его супруга Светла-
на Ильина выиграла ре-
спубликанский конкурс  и 
представляла нашу респу-
блику на российском уров-
не. К слову, он уже пред-
ставил район на республи-
канском уровне. 

В Сятра-Хочехматской 
школе педагог работает по 
совместительству второй 
год. Как рассказала дирек-
тор школы Наталья Кудря-
шова, ученики очень лю-
бят педагога за неординар-
ный и творческий подход 
к предмету. «На уроках он 
проводит опыты, исполь-
зует современные техно-
логии, различные презен-
тации. Детям на уроках не 
скучно, они с удовольстви-

ем изучают физику. Влади-
мир Ильин учитывает воз-
растные особенности при 
обучении, активно исполь-
зует методику «Педагогика 
удивления», – поделилась 
она. Владимир Ильин по-
сле окончания педунивер-
ситета в 2002 году работал 
в Салабайкасинской школе, 
затем стал директором Шо-
миковской школы Морга-
ушского района. После не-
сколько лет он трудился на 
другом поприще, однако 
по зову сердца вновь вер-
нулся в Салабайкасинскую 
школу, а в 2016-м перевел-
ся в Сятра-Хочехматскую.

Владимир признался, что 
самое трудное во время уча-
стия в профессиональном 
конкурсе – это поверить 
в свои силы. Он призвал 
всех педагогических ра-
ботников активно прини-
мать участие в подобного 
рода конкурсах.  

  ЯНА МАЙСКАЯ

24 апреля 2018 года в спортивном стрелковом 
клубе «Витязь» г. Чебоксары 

ветераны прокуратуры ЧР 
провели соревнования  по 

спортивному метанию 
ножа и пулевой стрельбе 
из пистолета. 

Первое место по 
обоим видам занял 
житель поселка Кугеси, 
бывший заместитель 
прокурора 
Чебоксарского 
района Анатолий 

Иванов.
«Было не очень 

просто, нож в 
дубовую мишень 
не втыкался. 

Но позже 
вспомнились все 

навыки, которыми 
необходимо 

обладать меткому 
стрелку, и все 
получилось», – 

рассказал Анатолий 
Петрович.   

Дополнен список категорий граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи.

Теперь помощь оказывается также:
– беременным женщинам, женщинам, находящимся в от-

пуске по беременности и родам, гражданам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 
лет, если они обращаются за восстановлением своих трудовых 
прав, установлением и оспариванием отцовства, взысканием 
алиментов; одиноким родителям, воспитывающим ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

– инвалидам III группы с нарушениями функций одно-
временно слуха и зрения, инвалидам III группы с наруше-
ниями функций одновременно слуха и речи; 

– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период  Второй мировой войны.  

Сфера нотариата в очередной раз претерпела нововве-
дение. С 1 января 2018 года вступил в силу Регламент со-
вершения нотариусами нотариальных действий, который 
устанавливает строгий перечень (объем) информации, не-
обходимый нотариусу для совершения нотариальных дей-
ствий, источники получения такой информации и способы 
ее фиксирования. Регламент закрепляет за нотариусами пра-
во самостоятельно определять способ фиксации информа-
ции и разрешает им использовать одновременно несколь-
ко способов. В документе особо подчеркивается, что после 
начала его действия нотариус не вправе требовать от зая-
вителя представления информации, которую он может по-
лучить самостоятельно в электронной форме.  

Цель – поверить в свои силы

Федеральные льготни-
ки – это категории граж-
дан, обеспечение которых 
льготами и мерами соци-
альной поддержки осу-
ществляется на основании 
федеральных законов и 
отнесено к полномочиям 
федерального уровня.

К ним относятся дети-
инвалиды, инвалиды всех 
групп, участники Великой 
Отечественной Войны, по-
страдавшие и участники лик-
видации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
члены семей умерших вете-
ранов войны, ветераны бо-
евых действий, жители бло-
кадного Ленинграда.

Отдел социальной защи-
ты населения Чебоксарско-
го района предоставляет 
меры соцподдержки феде-
ральным льготникам по опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг с соблюдением прин-
ципа адресности и критериев 
нуждаемости. В Чебоксарском 

районе данную меру социаль-
ной поддержки получают 2600 
льготников. За 1 квартал 2018 
года на эти цели направлено 
3075,85 тысяч рублей.

С 1 февраля 2016 года фе-
деральным льготникам пре-
доставляется ежемесячная 
денежная компенсация рас-
ходов на оплату ЖКУ, рас-
считанная исходя из факти-
чески начисленных и опла-
ченных сумм за ЖКУ, в раз-
мерах, установленных нор-
мативными правовыми акта-
ми РФ. «Главное, не забывать 
вовремя предоставлять по-
казания приборов учета по-
требленных ресурсов. Дан-
ная компенсация оплачива-
ется только при отсутствии 
долгов по оплате коммуналь-
ных услуг или при наличии 
соглашения о погашении за-
долженности», – отметила 
начальник отдела социаль-
ной защиты населения Че-
боксарского района Елена 
Львова.  

27 апреля в отделе по работе с детьми про-
шла встреча с известной чувашской поэтес-
сой, художником и журналистом Светланой 
Гордеевой «Моих стихов цветная карусель».

Диалог о дружбе и поэзии с учащимися 2 «в» 
класса Кугесьской школы № 1 получился очень 
увлекательным. Светлана Денисовна прочла ре-
бятам свои стихи. Особенно детям понравились 
загадки из книги «Корзинка с грибами». Затем по-
знакомила юных читателей со своими книгами, 
которые сама же и проиллюстрировала. Ребя-
там понравилось, что стихотворения представ-
лены как на русском, так и на чувашском языках. 
Светлана Гордеева рассказала о себе, своем дет-
стве, родителях, творческих планах.  
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 ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!      ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!      

Учитель года В. Ильин 
со своими наставниками
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25 апреля исполнилось 170 лет со дня 
рождения выдающегося деятеля куль-
туры и просвещения чувашского наро-
да, создателя современной чувашской 
письменности Ивана Яковлева.

В связи с этим в День чувашского язы-
ка в ЧувГУ состоялось открытие выставки 
«Дело его жизни», посвященной этой да-
те. Заведующая Музеем истории универ-
ситета О.Н. Галошева подробно рассказала 
о жизни и деятельности чувашского про-
светителя, ознакомила с его духовным за-
вещанием. 

 ЛЮДИ ДЕЛА  

 ЭТО ИНТЕРЕСНО      

Больше фото на 
www.tavanen.ru

 НАША ГОРДОСТЬ  

  ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ.  МАЙ 7 - 13
ОВНАМ могут 
оказать помощь, 
даже если не по-

просят. Не торопи-
те события в личной 

жизни, главное, уметь по-
дождать.

ТЕЛЬЦЫ настой-
чивы в своих же-

ланиях и таким 
образом добива-

ются цели. Но останетесь 
ли вы ими довольны?

Б Л И З Н Е Ц А М 
надоело подчи-
няться обстоя-
тельствам. По-

ступайте так, как хочет-
ся  самим, не все доволь-
ны вашим поведением.

РАКИ пока не от-
вечают на пред-
ложение, связан-
ное с работой, 
что-то их  насто-

раживает. Не торопитесь.

На работе ЛЬВЫ 
стремятся вы-

биться в лиде-
ры, но может ме-

шать обострившая-
ся конкуренция, и вы по-
ка проигрываете.

ДЕВЫ анализируют 
происходящие собы-
тия и понимают, что 

ничего интересно-
го и волнующе-
го в их жизни не 
происходит. 

ВЕСЫ отличаются 
редкой непрак-
тичностью и этим 
выводят из себя 

окружающих. По-
пытайтесь контро-

лировать свои желания.
У СКОРПИОНОВ нет же-

лания выяснять с кем-
то какие-либо от-

ношения, но 
почему-то ссо-

ры возникают по-
стоянно.

СТРЕЛЬЦАМ пора 
принимать какие-
то кардинальные 
шаги, чтобы стать 
устойчивее в ма-
териальном плане.

КОЗЕРОГИ склонны зани-
маться благотвори-

тельностью и мо-
гут помогать окру-
жающим, Вероят-
ны обманы или 
запутанные си-

туации.

ВОДОЛЕЯМ свой-
ственно вмеши-
ваться в дела, ко-
торые их совсем 
не касаются, и это 

вызывает раздраже-
ние у окружающих.

РЫБАМ предсто-
ит работать, не 
покладая рук. У 

вас какой-то ав-
рал на работе, и  ра-

доваться праздничным 
дням времени не будет.

дождать.

ланиях и таким 
образом добива-

(106253-106254)(106253-106254)
Проект 

реализуется при 
поддержке 

вузов ЧувашииВЕСТНИК ВУЗОВ

СТРЕЛЬЦАМ
принимать какие-
то кардинальные 
шаги, чтобы стать 
устойчивее в ма-

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ      

РАКИ

Третий год подряд
Поисковый отряд «Георгиевская лен-
та», сформированный на базе историко-
географического факультета, отправился 
на «Вахту Памяти-2018» в Республику Крым.

В этом году в состав отряда вошли студенты 
историко-географического, юридического и эко-
номического факультетов. В течение трех  не-
дель студенты будут проводить поисковые ра-
боты на местах сражений  Великой Отечествен-
ной войны. Поисковики посетят Мекензиевы го-
ры, Херсонес, город Севастополь и другие места. 

В «Вахте Памяти-2018» примут участие и по-
исковые отряды из других регионов России. 
Также запланирована встреча с представите-
лями чувашской национально-культурной ав-
тономии Крыма. 

Работа студентки  4 курса  медицинско-
го факультета ЧувГУ им. И.Н. Ульянова 
Светланы Михайловой заняла третье 
место в номинации «Добровольчество 
и волонтерство» конкурса молодежных 
проектов «Мое будущее – в Чувашии». 

Торжественное награждение состоялось 
25 апреля в Государственном Совете Чу-
вашской Республики.

Председатель Государственного Совета 
ЧР, председатель конкурсной комиссии   
Валерий Филимонов поздравил присут-
ствующих с наступающим Днем рос-
сийского парламентаризма и  подчер-
кнул, что привлечение молодежи к ак-
тивному участию во внутриполитиче-
ской жизни страны, подготовка будущих 
парламентариев и управленцев – важная 
задача для современного общества. 

Лауреат I Республиканского фотоконкур-
са «Премия имени братьев Костиных», 
студентка I курса факультета журнали-
стики университета Анна Кашаева за-
няла второе место в секции «Медиары-
нок: современное состояние» на научно-
практической конференции в рамках 
проводимой Недели науки.

Она и студентка Полина Андреева вы-
ступили на конференции с работой «Раз-
витие фотожурналистики в Чувашии». Они 
рассмотрели творчество фотокорреспон-
дентов братьев Костиных и Сергея Журав-
лева и сравнили, что изменилось в работе 
фотожурналистов. Работа была подготов-
лена при содействии редакции «Тăван Ен», 
выступившей учредителем фотоконкурса 
уроженцев села Ишаки братьев Костиных. 

Во Дворце культуры ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова состоялась 1/4 финала Ре-
гиональной лиги Международного 
союза КВН «Столица». 6 команд из 
соседних регионов и 8 чебоксар-
ских боролись за выход в полуфинал.

Напомним, главный приз сезона – 100 
тысяч рублей от администрации города 
Чебоксары на участие в Международном 
фестивале команд КВН «КиВиН – 2019», ко-
торый традиционно проходит в г. Сочи.

В полуфинал прошли Сборная ЧГУ (ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова), «Тутфивт» (Йошкар-Ола), 
«Дворовая Сборная» (Чебоксарский фили-
ал МПУ), «Пушка» (Казань), «Мед» (ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко), «Политех» (Чебоксарский 
филиал МПУ), «F3» (ЧГУ им. И.Н. Ульяно-
ва), «Намели» (КИУ им. В.Г. Тимирясова, Ка-
зань), Сборная Сельхозакадемии (Чуваш-
ская ГСХА), «Омерзительная восьмерка» 
(ЧГПУ), «Президентская Академия» (ЧФРА-
ХИГС) и «Кэш и Трэш» (Чебоксары). 

Лигу покинули Сборная небольшого города 
(Зеленодольск), «Дети Макара» (Саранск). 

К СЛОВУ
«Георгиевская лента» уже третий год подряд выезжает для поисковых работ в 
Республику Крым. В течение последних двух лет отряд становился лауреатом 
грантов Главы Чувашии для поддержки поискового движения.

«Поначалу я была напугана...»
Как изменилась жизнь обыч-
ной первокурсницы после 
получения титула «Мисс 
Россия» рассказала сама 
Юлия Полячихина на пресс-
конференции 28 апреля в 
стенах своего родного вуза.

Генеральный директор 
агентства «Волга Моделс» 
Владимир Ильин поделил-
ся своей радостью, связан-
ной с победой своей воспи-
танницы: «В финале бы-
ло не просто, потому что 
участниц было 50. Но да-
же само участие в «Мисс 
Россия» считается обще-
показательным и топовым 
уровнем. А победа на этом 
конкурсе — очень дорогого 
стоит! Мы очень рады, это 
было неожиданно не толь-
ко для Юли, но и для меня. 
Как будто мне надели коро-
ну, несколько дней меня по-
здравляли. Три года нашей 
работы не прошли даром, и 
мы достигли результатов». 
Юлия занималась в этом 
агентстве с 15 лет.

Журналисты задавали 
много животрепещущих 

вопросов, фотогра-

фы неоднократно запечат-
левали образ самой краси-
вой девушки страны.  Мно-
гих интересовал вопрос, как 
же изменилась жизнь но-
воиспеченной «Мисс Рос-
сии». «Жизнь изменилась 
кардинально. Это постоян-
ные интервью, радиоэфи-
ры, телесъемки. Поначалу 
я была очень напугана, бо-
ялась всего этого. Но уже 
после нескольких эфиров 
я поняла, что мне это нра-
вится», – ответила Юлия. А 
как дела обстоят в матери-
альном плане, спрашивали 
журналисты, отметив появ-
ление в ее руках нового те-

лефона. На что Юлия отве-
тила, что пока особых изме-
нений в материальном пла-
не не ощутила. Телефон же 
появился после коронации, 
когда к ней обратились из 
дирекции конкурса с прось-
бой начинать выкладывать  
фотографии. Старый теле-
фон не был способен созда-
вать качественные снимки, 
поэтому  девушке подари-

ли новый.
Юлия поделилась и с огра-

ничениями, касающимися 
«Мисс России». На протя-
жении года ей нельзя вы-
ходить замуж, делать тату-
ировки, иметь плохие при-
вычки, также следует вести 
себя достойно.

На негатив в социальных 
сетях Юлия старается не об-
ращать внимания. «Иногда 
их читаю, в какой-то степе-
ни прислушиваюсь к ним, 
но стараюсь не откладывать 
их в голове, чтобы не уйти в 
себя», – отметила девушка.

Каковы же дальнейшие 
планы у Юлии Полячихи-
ной? «На данный момент 
мне нужно сдать сессию. 
Затем мне придется пере-
ехать в Москву и, соответ-
ственно, перевестись в дру-
гой вуз. И самое главное – 
это подготовка к конкур-
сам «Мисс мира» и «Мисс 
Вселенная».    ЯНА МАЙСКАЯ

«Поначалу я была напугана...»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЮЛИИ 
Любимым предметом в школе была алгебра.
Закончила школу с золотой медалью.
В будущем мечтает работать на телевидении.
Работала по контракту за рубежом – в Японии и во Фран-
ции. Осенью участвовала в показах и фотосъемках в Париже.

И з ю м и н к о й 
фестиваля ста-

ла выставка на-
циональных куль-

тур, где ребята 
из 11 стран ми-
ра представи-
ли свою родину. 
Там же можно 

было примерить националь-
ные костюмы и попробовать 
народные блюда Индии, Ал-
жира, Марокко, Йемена, Тад-
жикистана, Бангладеша, Ан-
голы, Туркменистана и дру-
гих стран. Яркие флаги соз-
давали незабываемую атмос-
феру. Особый интерес среди 

посетителей выставки вызы-
вали предметы быта и народ-
ные сувениры. Представите-
ли стран охотно рассказыва-
ли интересные факты о сво-
ем народе, подробно и раз-
вернуто отвечали на множе-
ство интересующих вопросов. 

Самым увлекательным и за-
поминающимся стал концерт, 
на котором иностранные сту-
денты представили свои на-
родные танцы и музыку. Ре-
бята из Палестины станцева-

ли один из самых известных 
танцев мира – «Дабка». Тра-
диционно он исполняется на 
всех значимых праздниках. 
Индийские танцы перенесли 
нас в Болливуд, где заворажи-
вающие движения выступаю-
щих словно рассказывали оче-
редную историю о любви. За-
вершился концерт строчками 
жемчужины чувашский лите-
ратуры поэмы «Нарспи». 
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 ЭТО ИНТЕРЕСНО      

проектов «Мое будущее – в Чувашии». 
Торжественное награждение состоялось 

25 апреля в Государственном Совете Чу-

Председатель Государственного Совета 
ЧР, председатель конкурсной комиссии   

ской жизни страны, подготовка будущих 
парламентариев и управленцев – важная 

вопросов, фотогра-

фестиваля ста-
ла выставка на-
циональных куль-

Перенеслись в Болливуд
26 апреля в ДК ЧувГУ прошел самый уникаль-
ный и масштабный фестиваль дружбы наро-
дов «Ритмы мира». 

«Мисс России» поделилась с 
планами на будущее
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 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ     

 САД И ОГОРОД      

7
Новости с пригородным акцентом 
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РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 25 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ

8

12

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

мальчиков             5
девочек            3

средний возраcт    83

средний возраcт   72
мужчин   5

женщин               7

19 2   
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И
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РЫ
 И
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19 219
По данным районного отдела ЗАГС

В производственном цехе типографии

6 МАЯ – В ЭТОТ ДЕНЬ В 1945 ГОДУ СОВЕТСКИЕ ВОЙС-
КА НАЧАЛИ ПРАЖСКУЮ ОПЕРАЦИЮ, в ходе кото-
рой была освобождена Прага и взята в плен груп-
па армий «Центр».
7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО. В 1895 году на заседании Рус-
ского физико-химического общества российский 
физик Александр Попов выступил с демонстрацией 
созданного им первого в мире радиоприемника.
8 МАЯ – ДНИ ПАМЯТИ И ПРИМИРЕНИЯ, посвящен-
ные погибшим во Второй мировой войне.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – ДЕНЬ ОПЕРАТИВНОГО РАБОТНИ-
КА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИИ. Эта структура в нашей стране ведет отсчет 
с 1925 года.
9 МАЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне. В этот день в 1945 году была подписана ка-
питуляция фашистской Германии.  

Мас   ра Причебоксарья
www.tavanen.ru

Пособие
 на первенца 

назначено 
более 

Чувашской 
Республики.
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 ШКОЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ      

семьям

Если рассада замерзла
Если уж так случилось, что рассаду замо-
розили, то не стоит опускать руки. Нуж-
но опрыскивать растения ранним утром 
или поздним вечером раствором эпина.

 При солнечном свете действующее ве-
щество эпина очень быстро улетучивает-
ся, и толку от дневного опрыскивания бу-
дет мало. Опрыскивайте только ветви и ли-
стья. В стрессовых условиях (засуха, недо-
статок света, болезни и т.д.) действие про-
изводится раз в 7-10 дней, вплоть до пол-
ного выздоравливания растений.

Стандартный раствор эпина, который го-
дится для опрыскивания практически всех 
садово-огородных культур: 1 ампула (0.25 
мг) на 5 л воды. Эпин усваивается растени-
ем в течение 2-3 дней, поэтому опрыскива-
ние нужно проводить в недождливые без-
ветренные дни. 

Чтобы не было горечи
Много разновидностей семян продают-
ся на прилавках магазинов. Однако не-
которые готовят их самостоятельно. Од-
на из читательниц газеты советует: для 
того, чтобы иметь хорошие семена, на-
до правильно выбрать семенной огурец. 

Мужской тип огурца имеет как бы трех-
гранную форму, а женский – четырехгран-
ную. Чтобы определить тип плода, надо 
разрезать огурец поперек и взглянуть, в 
какой форме располагаются семена. Из се-
мян огурца - «мужчины» получаются рас-
тения с обильным пустоцветом, а огурец - 
«женщина» дает много завязей.

На семена нужно оставлять только четы-
рехгранные плоды. Семена следует выби-
рать только из передней части плода - 2/3 
его длины. Задняя часть семенника браку-
ется, так как из ее семян вырастают горь-
кие огурцы. 

Мой прадед
Мой прадед Леонид Ни-

колаев ушел на фронт, ког-
да ему был 31 год. Он сразу 
попал в самое пекло – в во-
енный Ленинград. Освобож-
дал оккупированные вра-
гом города и села. За всю 
войну прадед получил два 
тяжелых и три легких ра-

нения. О фронтовой судь-
бе офицера семья узнава-
ла из его писем. 

В начале 1942-го Леонид 
Николаевич был очень тя-
жело ранен, пролежал 6 ме-
сяцев в госпитале на Ура-
ле. Потом его отправили 
домой долечиваться. Че-
рез несколько месяцев он 
снова вернулся на фронт. 

Вернувшись с войны, пра-
дед работал в колхозе, по-
том на предприятиях г. Че-
боксары. Награжден ме-
далями и орденом Крас-
ной Звезды. Мы, его внуки 
и правнуки, гордимся им и 
всегда будем помнить его, 
как героя. 

 КАРИНА АНДРЕЕВА, 4 
КЛАСС, СИНЬЯЛЬСКАЯ ШКОЛА

Передо мной старинная 
фотография, которая сня-
та примерно в 1932 году. 
Две родственные семьи 
сфотографировались по-
сле возвращения с Ишак-
ской ярмарки. 

В те времена на эту ярмар-
ку собирались после посадки 
картофеля либо после окон-
чания весенне-полевых ра-
бот. Житель д. Чиганары Ан-
дрей Плотников (Онтрек) при-
гласил в гости родственников 
жены старшего сына Николая 
(Онтрек Микулайе). Сам Нико-
лай Иванович сидит в первом 
ряду и на руках держит внучку 
Нонну 1930 года рождения. С 
левой стороны его жена. 

В левом верхнем ряду с краю 
стоит в белой рубашке и в фу-
ражке Афанасий Плотников 
(Онтрек Афаниçĕ), младший 
сын Андрея Ивановича. Афана-
сий был активным комсомоль-
цем, писал статьи в районную 
газету «Колхозник хаçачĕ». Он 
окончил в д. Собаккасы школу 
колхозной молодежи по спе-
циальности «Овцеводство». В 
1934 году женился на деревен-
ской девушке Елизавете Атама-
новой, с которой родили и вы-
растили 2 дочерей и сына. Сын 
Юрий Плотников был извест-
ным спортсменом, судьей, пи-
сал стихи и статьи об известных 
спортсменах Чувашии. На его 
стихи слагались песни нашими 
композиторами. Умер Юрий в 
2007 году. В настоящее время 
в Москве живет старшая дочь 
Надежда со своей семьей. 

Справа в верхнем ряду сто-
ит с дочерью Ниной старший 
сын Андрея Ивановича Нико-
лай (Онтрек Микулайе). Андрей 
в 1927 году женился на девуш-
ке из д. Тимер-Сирма Матре-
не – дочери Степана Никола-
ева. Она стоит в верхнем ряду 
слева вторая. Матрена выделя-
лась своей красотой и трудо-
любием, держала свое хозяй-
ство в чистоте и в порядке. Все 
деревенские женщины брали 
с нее пример. Люди говорили: 

«Микулай арăмĕ пек ĕçчен те 
тирпейлĕ пулмалла». Она сво-
ему мужу родила троих доче-
рей и сына Минина. Николая 
Плотникова 1904 года рожде-
ния призвали на войну в ав-
густе 1941 года. 17 марта 1943 
года он умер от ран в госпита-
ле, похоронен на Пятницком 
кладбище г. Калуга. В 2015 го-
ду внук Саша Плотников посе-
тил это кладбище и возложил 
живые цветы на могилу деда. 

Четвертая слева стоит дочь 
Андрея Плотникова Наталья. В 
деревне ее звали Натли. Дочь 
одного из организаторов колхо-
за «Верный путь» работала кла-
довщицей. Она создала семью 
с парнем из д. Шоркасы. Стар-
шая дочь ее Екатерина живет в 
деревне, а младшая дочь Ели-
завета со своей семьей прожи-
вает в Новочебоксарке. Умерла 
Наталия Смирнова в 1958 году. 

Слева третий с густой боро-
дой житель д. Тимер-Сирма Сте-
пан Николаев. Дети Николая и 
Афанасия Плотниковых звали 
его Степан Кука. Умер он в воз-
расте 76 лет в 1955 году от бо-
лезни. Рядом справа сидит его 
жена. Семья Степана родила и 
вырастила троих сыновей Кон-
стантина, Андрея и Никиту и 
дочь Марию. Сын Никита вер-
нулся с войны в 1946 году, же-
нился, работал в колхозе, вы-
растил 5 детей, умер в 1979 го-

ду в возрасте 68 лет. Старшие 
сыновья не вернулись с войны. 

Второй справа в черном ко-
стюме и фуражке стоит Федор 
Иванович Коннов (Иванов). Он 
родился в 1896 году. Участник 
первой мировой войны в 1914-
1917 гг и гражданской войны. 
Федор в течение 3-х лет воевал 
с немецкими захватчиками, 
вернулся домой после тяже-
лого ранения. Федор женился 
на Марии Христофоровне. На 
фото она стоит третья слева. 
В семье у них родились и вы-
росли 4 дочери и сын. В 1953 
году Федор куку умер от не-
счастного случая. Их сын Ген-
надий Коннов (1935 г.р.) стал 
известным человеком в нашем 
районе. До пенсии работал ди-
ректором Янгильдинской шко-
лы, историк, активный внеш-
татный корреспондент газе-
ты «Тăван Ен». 

Первый справа в темном ко-
стюме и фуражке сидит Кон-
стантин, старший сын Степа-
на Николаева. Костя Левин ро-
дился в 1906 году. Женился на 
девушке из соседней деревни. 
Жена Анисия Флегонтовна (пер-
вая слева) держит в руках стар-
шую дочь Валентину 1930 года 
рождения. Трагически сложи-
лись судьбы старших сыновей 
Степана Николаева. Сын Ан-
дрей 1906 г. р. во время вой-
ны пропал без вести. Судьба 

его неизвестна. Константин 
Левин 1907 г. р. попал в окру-
жение, погиб в бою 20 февра-
ля 1943 года около поселения 
Малый курган Курганского рай-
она Ростовской области. Газе-
та «Тăван Ен» от 12 мая в № 18 
сообщила, что останки наше-
го земляка обнаружены по-
исковой группой. С радостью 
встретила это известие 87-лет-
няя дочь Валентина Левина, ко-
торая в настоящее время про-
живает с сыном Владимиром и 
его женой Раисой. 

В народе говорят, что герои 
без вести не пропадают. Так и 
случилось. Через 74 года род-
ные получили известие о ме-
сте гибели и захоронения Кон-
стантина Левина. 

По происшествии многих 
лет можно сказать, что Ани-
сия Флегонтовна и Констан-
тин Степанович Левины и Ма-
рия Христофоровна и Федор 
Иванович Конновы жили хо-
рошо, вели добротные хозяй-
ства, растили детей. Гости и 
родственники Андрея Ива-
новича Плотникова опрятно 
одеты, женщины независи-
мо от возраста в националь-
ных костюмах выглядят весь-
ма опрятно. Чуваши говорят, 
с такими родственниками и 
общаться приятно.

 АНАТОЛИЙ ЛЕПИН,
 ЧИГАНАРЫ

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ      

6 МАЯ – Великомученика Георгия Побе-
доносца.
17 МАЯ – Вознесение Господне.
20 МАЯ – Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме.
24 МАЯ – Равноапостольных Мефодия и Ки-
рилла, учителей Словенских.
26 МАЯ – Суббота Троицкая.
27 МАЯ – День Святой Троицы (Пятиде-
сятница).

Герои без вести не пропадают

 ВОПРОС-ОТВЕТ

И за кассу вычет
Как и в каком размере можно полу-
чить налоговый вычет в части ком-

пенсации затрат на приобретенную 
кассу, фискального накопителя?

  П. ГРАЧЕВ, Кугеси

Межрайонная инспекция ФНС № 5 по ЧР 
разъясняет:

– Индивидуальные предприниматели на 
ЕНВД или патенте могут компенсировать 
часть затрат на кассу, фискальный накопи-
тель, программное обеспечение и настрой-
ку – не больше 18000 рублей за каждую кас-
су. На ЕНВД им нужно указать сумму вычета 
в налоговой декларации, на патенте – по-
дать заявление в налоговую. 

Обращаем внимание на то, что индиви-
дуальные предприниматели, применяющие 
ЕНВД или ПСН в сфере розничной торговли 
и общепита и имеющие работников, вправе 
уменьшить сумму налога на сумму расхо-
дов в связи с приобретением контрольно-
кассовой техники при условии ее регистра-
ции в налоговых органах в период с 1 фев-
раля до 1 июля 2018 года. 

В случае несоблюдения указанного усло-
вия налоговые органы обязаны отказать в 
представлении налогового вычета. 

?

11 причин употреблять семена льна:
1. Предотвращает болезни сердца. 2. Снижа-
ет высокий уровень холестерина. 3. Помогает 
в потере веса. 4. Помогает предотвратить ди-
абет и стабилизировать уровень сахара в кро-
ви. 5. Способствует здоровью кишечника и мо-
жет помочь при запорах и диарее. 6. Помогает 
уменьшить воспаление. 7. Омега-3 жиры пита-
ют мозг. 8. Смягчение симптомов приливов. 9. 
Улучшение здоровья кожи. 10. Снижает риск раз-
вития рака. 11. Укрепляет иммунную систему. 

Родственники собрались после 
Ишакской ярмарки. 1932 год.
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# ТЕЛЕСЕРИАЛ 
* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм

     лепрограмма
Понедельник

7 мая
Вторник

8 мая
Среда

9 мая
Четверг

10 мая
Пятница

11 мая
Суббота

12 мая
Воcкресенье

13 мая

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.20 «Контрольная закупка»
9.55 «Жить здорово!» 16+
12.50, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 #«ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.45 Военные песни
1.10 *«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША»
2.45 «Маршалы Победы» 1 ф
3.05 «Маршалы Победы»
3.50 «Песни Весны и По-

беды»

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

Вести
10.00, 17.40 «60 Минут» 12+
12.00 Торжественная цере-

мония вступления в долж-
ность Президента РФ В.В. 
Путина

12.50 $ «Путин»
20.45 Вести. Местное время
21.00 *«ЛЕГЕНДА О КО-

ЛОВРАТЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
2.25 *«СТАЛИНГРАД» 

16+

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
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Григорий Бояринов» 

16+
7.00 «Мир без войны» 0+
7.30 «Стеклянный дом» 12+
8.00 «Юратсан юрлас килет» 

Камит 12+
10.00 «Хĕрарăмсен уявĕ 

ячĕпе!» Стас Владимиров 
концерчĕ 12+

12.30, 15.40 «И в шутку, и 
всерьез» 6+

13.00, 18.30 «Республика». 
Хыпарсен кăларăмĕ

13.05, 20.20, 3.10 «Мой но-
вый друг» 12+

13.30, 19.30 «Республика». 
Информационная про-
грамма

13.40, 20.00, 3.00 «Сделано в 
Чувашии» 12+

14.00 «Комфортный го-
род» 6+

14.30 «Туслăх йывăçĕ» 12+
15.00, 23.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
15.05, 2.30 «Я люблю Чува-

шию» 0+
15.30, 23.30 «Республика». 

Информационная програм-
ма 12+

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

19.00, 1.30 «След в исто-
рии» 12+

20.30 «Бухты барахты» 6+
21.00, 0.00, 4.00 «Анне, сана 

юратса» Уяв концерчĕ 12+

НТВ
5.00, 6.05 #«АЛИБИ НА 

ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

СЛЕД» 16+
10.20 *«БРАТАНЫ» 16+
12.00 Торжественная цере-

мония вступления в долж-
ность Президента РФ 
В.В.Путина

12.50, 16.30 «Место 
встречи»

17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

21.00 #«ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 *«СОЧИНЕНИЕ КО 

ДНЮ ПОБЕДЫ» 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 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 #«ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «Евровидение-2018» 

Первый полуфинал
1.30, 3.05 *«НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ»
3.15 «Маршалы Победы» 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 $ «На честном слове 

и на одном крыле»
11.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «Аншлаг и Компа-

ния» 16+
14.05 *«ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» 12+
17.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-

ЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ

21.00 *«НА ПОРОГЕ 
ЛЮБВИ» 12+

0.45 *«ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ»

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 Ирхи тĕпел. Премьера
9.40-10.00 Аса ил-ха, салтак
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Ре-

спублика». Хыпарсен 
кăларăмĕ 12+

6.30, 15.30, 23.30 «Респу-
блика». Информационная 
программа 12+

7.00 «Сделано в Чувашии» 12+
7.20, 13.40 «Мой новый 

друг» 12+
7.30, 15.05, 2.30 «Я люблю 

Чувашию» 0+
8.00, 14.30, 1.00 «Вăрçă 

хĕрарăм сăнлă мар» 
Документлă фильм 12+

8.30, 15.40 «Время вку-
са» 12+

9.00, 13.05, 19.30, 2.00 «Ре-
спублика в деталях» 12+

9.30, 14.00, 0.30 «След в 
истории» 12+

10.00 «Анне, сана юратса» 
Уяв концерчĕ 12+

13.00, 19.00 «Республика». 
Хыпарсен кăларăмĕ

13.30, 20.00 «Республика». 
Информационная про-
грамма

16.00 $ «Батальон моей 
Родины» 12+

17.00 «Победа – одна на 
всех» Прямая трансляция. 
г. Чебоксары

20.30, 3.30 «Отличные сту-
денты» 12+

21.00, 3.00 «Правовое по-
ле» 12+

21.30, 0.00, 4.00 «Все начи-
нается с любви» Концерт 
Данилы Ленского 16+

НТВ
5.00, 6.05 #«АЛИБИ НА 

ДВОИХ» 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 *«БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место 

встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

21.00 #«ПОСОЛЬСТВО» 
16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 *«СВОИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.50, 11.00 Новости
5.10 День победы. Празднич-

ный канал
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы

11.30 *«ДИВЕРСАНТ» 16+
15.00 «Бессмертный полк» 

Прямой эфир
17.00 Есть такая профес-

сия – Родину защищать
17.50 *«ОФИЦЕРЫ»
19.30 Легендарное кино. «В 

бой идут одни «старики»
21.00 «Время»
22.00 «С Днём Победы!» 

Праздничный салют
22.10 Москва. Кремль. Празднич-

ный концерт ко Дню Победы
0.10 *«БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» 12+
1.45 *«ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

РОССИЯ 1
5.50, 11.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Праздничный канал
10.00, 0.45 МОСКВА. КРАС-

НАЯ ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1941 г. – 1945 г

14.00, 20.00 Вести
15.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 73-Й ГО-
ДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПО-
БЕДЫ

18.00, 20.30, 22.15 #«ОСТАТЬ-
СЯ В ЖИВЫХ» 12+

20.20 Вести. Местное время
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПО-
БЕДЫ

1.45 Концерт «Песни воен-
ных лет»

ЧТВ
20.20-20.30 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ 12+
6.30 «Республика». Информа-

ционная программа 12+
7.00 «Правовое поле» 12+
7.30 «Отличные студенты» 12+
8.00, 0.30 $ «Батальон моей 

Родины» 12+
9.00 «Республика в деталях» 12+
9.30, 11.30, 22.00 «След в 

истории» 12+
10.00 Торжественная цере-

мония возложения цветов 
к Монументу воинской Сла-
вы. Прямая трансляция.  
г. Чебоксары

10.30 «Концерт фронту» 12+
12.00 Торжественный ми-

тинг и прохождение свод-
ного полка подразделений 
Чебоксарского гарнизона 
и военной техники, посвя-
щенный 73-й годовщине со 
Дня Победы в Великой Оте-
чественной Войне. Прямая 
трансляция. г. Чебоксары

15.00 «Мир без войны» Кон-
церт 6+

15.30 «Я люблю Чувашию» 0+
16.00 $ «Умереть в Сталин-

граде» 12+
17.00 «Я помню! Я горжусь!» 

Концерт Раисы Казаковой-
Сэйт 12+

19.30, 3.00 Торжественный 
митинг и прохождение свод-
ного полка подразделений 
Чебоксарского гарнизона 
и военной техники, посвя-
щенный 73-й годовщине со 
Дня Победы в Великой Оте-
чественной Войне. Телевер-
сия 12+

22.30 «Приказ: чикĕ урлă 
каçмалла». Чăвашла 
куçарнă фильм 12+

НТВ
5.10, 4.00 «Алтарь Победы»
6.05 *«БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»
8.00, 19.00 «Сегодня»
8.10 *«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...»
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы

11.00 «Жди меня» Специаль-
ный выпуск ко Дню Побе-
ды 12+

13.00 *«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.00 Драма «Один в поле во-

ин» 12+
19.35 *«В АВГУСТЕ 

44-ГО...» 16+
21.50 *«ТОПОР» 16+
0.00 *«БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

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

вости
9.15, 4.20 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.15 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2018» 

Второй полуфинал. Прямой 
эфир

23.55 *«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

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

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

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 *«ПРАВО ПОСЛЕД-

НЕЙ НОЧИ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 *«ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 12+
1.00 *«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» 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. Песни, 

опаленные войной
9.35-9.55 Алран кайми
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 «Приказ: чикĕ урлă 

каçмалла». Чăвашла куçарнă 
фильм 12+

7.30, 13.05, 15.05, 2.30 «Я лю-
блю Чувашию» 0+

8.00, 14.30, 0.30 «Вăрçă 
хĕрарăм сăнлă мар». 
Документлă фильм 12+

8.30 $ «Батальон моей Роди-
ны» 12+

9.30, 14.00, 19.00, 0.00, 3.00 
«След в истории» 12+

10.00 Торжественный митинг и 
прохождение сводного полка 
подразделений Чебоксарско-
го гарнизона и военной техники, 
посвященный 73-й годовщине 
со Дня Победы в Великой Отече-
ственной Войне. Телеверсия 12+

13.00, 18.30 «Республика». Хы-
парсен кăларăмĕ

13.30, 19.30 «Республика». Ин-
формационная программа

13.40, 15.40 «И в шутку, и все-
рьез» 6+

15.00, 23.00 «Республика». Хы-
парсен кăларăмĕ 12+

15.30, 23.30 «Республика». 
Информационная програм-
ма 12+

16.00 «Я помню! Я горжусь!» 
Концерт Раисы Казаковой-
Сэйт 12+

20.00 «Комфортный город» 12+
20.30, 3.30 «Бухты барах-

ты» 6+
21.00, 4.00 «Кĕмĕл сасă». 

Гала-концерт 12+

НТВ
5.00, 6.05 #«АЛИБИ НА ДВО-

ИХ» 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 *«БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+

21.00 #«ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 *«ВЗВОД» 16+
0.35 «Место встречи» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.30, 9.15 «Контрольная за-

купка»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.20 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Сергей Шнуров. Экспо-

нат» 16+
0.30 *«ХОЧЕШЬ ИЛИ 

НЕТ?» 16+
2.00 *«СВЕТ ВО ТЬМЕ» 

16+

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

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

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 *«ПЕРЕВЕРНИ СТРА-

НИЦУ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 *«ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» 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 Мастер спорта
9.20-9.55 Пирĕн фондран. 

Вăрçă юррисем. «Çавал» 
ансамбль

11.40-12.00 Вести-ПФО
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00 «Республика». Хы-

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

ка». Информационная про-
грамма 12+

7.00 «Бухты барахты» 6+
7.30, 15.05 «Я люблю Чува-

шию» 0+
8.00, 14.30, 1.30 «Эх, юррăм, 

янăра!» 12+
8.30, 13.40, 1.00 «Вăрçă 

хĕрарăм сăнлă мар». 
Документлă фильм 12+

9.00, 20.00, 2.30 «Круглый 
стол» 12+

10.00, 16.00 «Кĕмĕл сасă» 
Гала-концерт 12+

12.30, 14.00 «След в исто-
рии» 12+

13.00 «Республика». Хыпар-
сен кăларăмĕ

13.05, 15.40 «И в шутку, и все-
рьез» 6+

13.30, 19.30 «Республика». 
Информационная про-
грамма

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

18.30, 23.00 «Эрне». Хыпар-
сен тишкерĕвĕ 12+

21.00, 0.30, 3.30 «Хурлăхлă 
хурама сасси». Икĕ пайлă 
драма 12+

НТВ
5.00, 6.05 #«АЛИБИ НА ДВО-

ИХ» 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 *«БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

21.00 #«ПОСОЛЬСТВО» 16+
0.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
1.00 «Место встречи» 16+

1 КАНАЛ
5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *«ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Белявский. 

Для всех я стал Фоксом»
11.10 Теория заговора
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жжёнов. Вся моя 

жизнь-сплошная ошибка»
14.25 Экипаж
17.00, 18.15 К юбилею Андрея 

Вознесенского. «ДОстояние РЕ-
спублики»

18.00 Вечерние новости
19.00, 21.20 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2018» Финал. Прямой 
эфир

2.15 *«БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЕНС КИД» 16+

РОССИЯ 1
4.50 #«СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
6.35 Ü «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
14.00 *«НЕНАВИЖУ И ЛЮ-

БЛЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *«КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЁТ» 12+
0.55 *«КУДА УХОДИТ ЛЮ-

БОВЬ» 12+

ЧТВ
8.00-9.00 Юратнăран
11.20-11.40 Вести-Чăваш ен

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
7.00 «Республика». Информаци-

онная программа 12+
7.30 «Круглый стол» 12+
8.30, 22.00 «Сделано в Чува-

шии» 12+
9.00 «Республика в деталях» 12+
9.30, 22.10 «Я люблю Чува-

шию» 0+
10.00 «Чул чечек» Чăвашла 

куçарнă фильм 12+
11.30, 22.30 «Вăрçă хĕрарăм 

сăнлă мар» Документлă фильм 
12+

12.00, 18.00 «Правовое по-
ле» 12+

12.30 «Эх, юррăм, янăра!» 12+
13.00 Торжественный митинг и 

прохождение сводного полка 
подразделений Чебоксарско-
го гарнизона и военной техни-
ки, посвященный 73-й годов-
щине со Дня Победы в Великой 
Отечественной Войне. Телевер-
сия 12+

15.30 «Хурлăхлă хурама сасси» 
Икĕ пайлă драма 12+

18.30 «Отличные студенты» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30 «Для тебя!» Концерт ан-

самбля «Сеспель» 12+
23.00 «Диана и звезды чуваш-

ской эстрады» Концерт 12+

НТВ
4.55 «Пора в отпуск» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 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» Та-

тьяна Буланова 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Ты супер!» Международ-

ный вокальный конкурс 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Группа «25/17» 16+
1.25 *«НА ДНЕ» 16+

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 *«ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Смешарики. Пин-код
8.05 Часовой
8.35 Здоровье
9.40 Непутевые заметки
10.15 «Евгений Леонов. Я король, доро-

гие мои!»
11.15 В гости по утрам
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй»
13.20 *«СТРЯПУХА»
14.30 Сочи. Роза Хутор. Творческий ве-

чер Константина Меладзе
16.40 «Я могу!»
18.45 сезона «Ледниковый период. 

Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых»
0.45 *«ТИПА КОПЫ» 16+
2.40 *«НИАГАРА» 16+

РОССИЯ 1
5.00 #«СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Москва. Не-

деля в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 *«ГАЛИНА» 12+
18.05 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
0.30 «Дежурный по стране» Михаил 

Жванецкий
1.30 #«ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. События не-

дели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Диана и звезды чувашской эстра-

ды». Концерт 12+
8.30 «Я люблю Чувашию» 0+
9.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30, 23.00 «Для тебя!» Концерт ан-

самбля «Сеспель» 12+
13.00, 2.30 «Вунă негр ачи». Чăвашла 

куçарнă фильм 12+
15.30 «Иксĕлми çăлкуçсем». Гала-

концерт 12+
18.30 «Мой новый друг» 12+
18.40 «Сделано в Чувашии» 12+
19.00 «Стеклянный дом» 12+
19.30 «Туслăх йывăçĕ» 12+
20.00 «Шÿт хыççăн шÿт» 12+

НТВ
5.00 *«ЧУДО В КРЫМУ» 12+
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «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!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
0.05 *«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» 12+

 АНЕКДОТЫ 
10

– Дорогая ре дак ция! Спа-
сибо вам за рецепт. Авока-
до мы заменили отварным 
картофелем,а креветки-
поджаренным салом,но в 
целом ваш рецепт салата 
из авокадо с креветками 
нам очень понравился…

– А что, хлеб не свежий? 
– Свежий, нажимайте 

сильнее.

Мать собирает сына в 
детский сад и просит его 
поторопиться. Он в ответ: 

— Мама, ты всегда торо-
пишься. Наверно, поэтому 
тебя зовут врач-торопевт?
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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
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Вĕрентÿ

Темиçе номер каялла Çĕньял 
ял тăрăхĕнчи отчетлă пуху пир-
ки çырса кăтартнăччĕ. Çĕньял 
шкул директорĕ Вячеслав Кар-
саков шăнкăравласа хăш-пĕр 
саманта уçăмлатас кăмăллă 
пулнине систерчĕ. Ашшĕ-
амăшĕн ÿпкелешĕвĕ хăйĕншĕн 
кĕтменлĕх пулнине директор 
пытармарĕ, шкул пурнăçĕпе 
паллашма йыхравларĕ.  

200 ачана çитересшĕн
Çĕньял шкулĕнче паянхи куна 

19 педагог вăй хурать. Вĕсенчен 
14-шĕ 1-мĕш категориллĕ учитель-
сем. Пĕрин – аслă категори. Пу-
ян опытлă вĕрентекен сахал мар 
кунта: 9 учителĕн ĕç стажĕ 20 çул 
ытла, тепĕр 2-шĕн 20 çула яхăн. 
Çамрăксем те пур – 23-40 çултисем 
кунта 9-ăн. Вĕсенчен иккĕшĕ – аслă 
вĕ рен тÿ учрежденийĕсен юлаш-
ки курсĕсен студенчĕсем. Шкул 
директорĕ пĕлтернĕ тăрăх, çамрăк 
специалистсене хавхалантарма 
Шупашкар район администра-
ци ертÿçин постановленийĕпе, 

ĕç укçи фондĕнчен пĕр хутчен 
10 окладпа танлашакан тÿлевпе 
тивĕçтерме те майсем пур. Ăна 
2016 çулхи сентябрĕн 1-мĕшĕнчен 
ĕçе тытăннă çамрăк специалист-
сем илме пултараççĕ.   

2014 çултанпа шкул дирек то-
рĕнче вăй хуракан Вячеслав Кар-
саков çуллен-çул вĕрене кенсен 
йышĕ ÿссе пынине палăртать. 
2013 çулта шкулта 99 ача ăс пухнă 
пулсан, 2016 çулта вĕренекенсен 
йышĕ 110-на çитнĕ. 2017 çулти 
сентябрĕн 1-мĕшĕнче шкул 116 
ачана йышăннă, 2018 çулта 125 
вĕренекене кĕтеççĕ. «Вырăнти 
шкулта вĕренес текенсем те пур, 
хулана çÿрекен те сахал мар. Рабо-
чи профессисене агитацилени те 
витĕм кÿрет, 9-мĕш класс хыççăн 
нумайăшĕ училище-техникумсене 
вĕренме каяççĕ. Сала Шупаш-
карпа çывăх вырнаçни те витĕм 
кÿрет, хăш-пĕр ашшĕ-амăшĕ ача-
сене гимнази-лицейсене вĕренме 
ярасшăн. Этемĕн суйлама ирĕк 
пур», – çакăн пек шухăшлать Вя-
чеслав Александрович. Шкул 

автобусĕ Мошкасси, Арманкас-
си, Çĕньял ачисене турттарать. 
Янашкасси тата Илпеш çулĕсем 
çинче юсав ĕçĕсем ирттерсен ун-
ти ачасене те Çĕньял шкулне турт-
тарма тытăнасса шанать дирек-
тор. 300 ачана йышăнма пулта-
ракан шкулта ачасен йышне 200 
çитермелле – акă мĕнле тĕллев 
унăн умĕнче. 

«Коллективра пĕтĕмпех йĕр-
келлĕ, аслă çултисем те, çамрăксем 
те пĕр-пĕринпе килĕштерсе 
ĕçлеççĕ. Çакăн пек ÿпкелешÿсем 
мана çав тери тĕлĕнтерчĕç, – 
отчетлă пухури лару-тăрушăн 
вăхăт иртсен те чунĕ ыратни-
не пытармасть Вячеслав Алек-
сандрович, – пурте идеаллă 
пулаймаççĕ, эпир тăрăшатпăр, 
ачасене пĕлÿ тата тивĕçлĕ вос-
питани парассишĕн çине тăрсах 
ĕçлетпĕр». Шкулта юлашки 
çулсенче тунă юсав ĕçĕсем пир-
ки те каласа кăтартрĕ вăл, ĕмĕтне 
те палăртрĕ – столовăйĕнчи обо-
рудование çĕннипе улăштарасси. 

Конкурссене хутшăнаççĕ
Вĕрентекесен ĕçĕ ачасен çитĕ-

нĕвĕсенче курăнать. 2017-2018 
вĕренÿ çулĕнче шкул команди 
«Золотой карабин» конкурсра 

3-мĕш вырăна тивĕçнĕ, илемлĕ ву-
лав конкурсĕнче те 3-мĕш пулнă. 
«Удивительное рядом» конкурс-
ра 3-мĕш, «Лейся, песня» конкурс-
ра 1-мĕш тата 2-мĕш вырăнсене 
тивĕçнĕ. Еxselsior конференцире 
10-мĕш класра вĕренекен арçын 
ачасем 1-мĕш вырăн йышăннă. 
Район шайĕнчи олимпиадăсенче 
малти вырăнсене тивĕçнисем те 
пур. Шкулта волонтерсен команди 
ăнăçлă ĕçлет. Анчах та вĕренÿре 
ĕлкĕрсе пырайманнисем те çук 
мар. Хăйсен вăйне шанманнисем 
9-мĕш класс хыççăнах аттестат 
илсе тĕрлĕ училище-техникума 
каяççĕ. Паянхи куна Çĕньял шку-
лĕнче 11-мĕш класс çук, 10-мĕш 
класра та 4 ача кăна пĕлÿ илет. 

Шкул пурнăçĕпе паллашнă май 
вĕрентекенсемпе те сăмахлама 
май килчĕ. 2015 çултанпа ачасе-
не химипе тата биологи пред-
мечĕсемпе Анжелика Авруйская 
вĕ рентет. Вăл Шупашкартан ĕçе 
çÿрет. Еxselsior конференци-
фестивальте шкул ачисем кăçал 
шăпах хими предмечĕпе 1-мĕш 
вырăна тухнă. Лаборатори 
ĕçĕсе не ирттерме ачасене  пе-
дагогика университечĕпе тачă 
çыхăну тытни, унти лаборатори-
сенче тĕпчев ĕçĕсем ирттерме 
май пурри пысăк пулăшу кÿрет. 
Аслă вĕрентÿ учрежденийĕн 
конкурсĕсене хут шăнни те хăйĕн 
çимĕçĕсене илсе килет. «Хама 
шанса панă класс ачисен ашшĕ-
амăшĕпе хут шă нусем йĕркеллех, 
çапах та вĕсем хăйсен ачисем-
пе ытларах кăсăкланасса шанас 
килет. Ашшĕ-амăшĕ ÿп келени 
хальччен пулманччĕ», – сасси 
хумхануллăн илтĕнет çам рăк 
вĕрентекенĕн. Вăл ялта юлма 
та хирĕç мар, анчах прописка 
хулара пулнăран ялта ĕçлесе 
пурăнакансене тивĕçтерекен 

патшалăх пулăшăвĕпе усă ку-
раймасть. 

Тивĕçлĕ воспитани 
парасси – пĕрлехи ĕç
Ашшĕ-амăшĕ ачисене хы-

тарманни шкул директорĕн 
воспи тани енĕпе ĕçлекен çум-
не Лия Васильевăна хытă пă-
шăрхантарать. «Шкулĕ пирĕн 
япăх мар. Ачасене кăшт та хы-
тарма юрамасть, ашшĕ-амăшĕ 
тÿрех хÿтĕлеме тытăнать», – тет 
вăл. Ачасем преступлени çулĕ 
çине тăрасран шикленет директор 
çумĕ, çак енĕпе çине тăрсах ĕçлет 
– шкулти ĕç бригадисен, волонтер 
тата эстрада ушкăнĕсен ĕçĕнче 
унăн тÿпи пĕчĕк мар. «Учительсе-
не ним вырăнне хума пăрахрĕç, 
хытармасан мĕн пулать?» – тет 
вăл чунри ыратăвне пытармасăр. 
Социаллă хăрушлăхри, ашшĕ-амă-
шĕ вăрăм укçа хыççăн хăваласа 
хăйсен тĕпренчĕкĕсене аслашшĕ-
асламăшне парса хăварнă, çавна 
пула ачисене çителĕклĕ таран 
тимлĕх уйăрайман çемьесемпе те, 
йăнăш çул çине тăнă çамрăксемпе  
те ĕçлеме тивет вĕрентекенсен. 
Анчах тав сăмахĕ мар, хаяр та 
усал сăмахсем илтме тивет хăш 
чухне...

Воспитанири ăнăçу ашшĕ-
амăшĕпе вĕрентекенсем пĕр чĕлхе 
тупнинчен нумай килет. Енчен те 
ашшĕ-амăшĕ учителе хисеплеме-
сен ачара хисеп туйăмне вăратма 
пулĕ-ши? Ашшĕ-амăшĕн  çакна 
ăнланмалла – ачашăн ача сачĕпе 
шкултан ытларах хăйсем яваплă. 
«Шкулăн тĕллевĕ – учительсемпе 
ашшĕ-амăшне тачă çыхăну тытма 
тăрăшса ачасене тивĕçлĕ воспи-
тани парасси. Çак тĕллевпе ну-
май ĕçленĕ, ĕçлетпĕр те», – шан-
тарать шкул директорĕ. Ашшĕ-
амăшĕ вара хатĕр-и?

 ДЕОМИД ВАСИЛЬЕВ

Шкул сывлăшĕпе сывласа 
пĕтĕмлетÿсем турăмăр

Пĕр чĕлхе тупни – ăнăçу никĕсĕ

«Эсир пирĕнпе эрне те 
чăтай мастăр», – çакăн пек 
сăмахсемпе кĕтсе илнĕ 23-ри 
çамрăк вĕ рентекене Çĕньял 
шкулĕнчи 8-мĕшсем. Класс 
ертÿçисем пĕрин хыççăн те-
при ылмашăннине хăнăх-
нăскерсем хăйсемшĕн кам та 
пулин пăшăрханасса, хумха-
насса  кĕтмен те пулĕ. Ачасен 
юратăвне, хисепне çĕнсе илме 
тĕллев лартнă вĕренÿ çулĕн 
пуçламăшĕнчен ĕçе тытăннă 
Наталия Расторгуева.  

Пĕчĕккисен тăрăшулăхĕ 
хавхалантарать
Çĕньял шкулĕнче акăлчан 

чĕлхине вĕрентекенсем 
улшăнсах тăни ашшĕ-амăшне 
те пăшăрхантарнă. Кун пирки 
салари отчетлă пухура та ый-
ту пулнăччĕ. 2017 çулхи сен-
тябрьтен вăй хуракан Наталия 
Григорьевнăна та ашшĕ-амăшĕ 
çине-çинех çак ыйтăвах парать. 
«Эсир пирĕнтен каймастăр-и? 
Кунтах юлатăр-и?» – аслисем 
кăна мар, ачасем те пысăк 
шан чăкпа тинкереççĕ унăн 
куçĕсенчен. Чăваш патшалăх 
педагогика университетĕнче 
5-мĕш курсра вĕренекенскер 
шантарса калама та, хирĕçлеме 
те пултараймасть. Малашне-
хи тĕллевсене хальлĕхе хăй те 
уçăмлăн палăртайман-ха вăл. 
Вĕрентÿ ĕçне кăмăллаканскер 

малашне те çак шкултах вăй 
хурасшăн, анчах нумайлăха-
ши – кун пирки калама тăхтать. 
Пуçра магистратурăра пĕлĕве 
малалла тăсас ĕмĕт те явăнать...

Етĕрне район хĕрĕ шкултан 
ылтăн медальпе вĕренсе тух-
сан ачаран тĕвĕленнĕ ĕмĕте 
пурнăçа кĕртме шухăш тытнă – 
вĕрентекен пулмалла. Ахальтен 
мар, аслашшĕпе асламăшĕпе 
пĕрле 7 тăванĕ учительте тим-
лесе нумай ачана пурнăç çулĕ 
çине тăратнă. Камран тĕслĕх 
илмелли пулнах. Паян пи-
ке вĕренÿпе ĕçе пĕтĕçтерме 
ĕлкĕрет. «Хăш чухне çав те-
ри хытă ывăнатăп. Учитель 
пулса ĕçлеме тытăннăранпа 
хамăрăн преподавательсене 
ăнланма пуçларăм. Вĕсем пире 
хытă тытаççĕ, пире тивĕçлĕ пĕлÿ 
парассишĕн тимлеççĕ, эпĕ те ача-
семпе çапла пулма тăрăшатăп», 
– хисеп туйăмĕпе калаçать вăл 
хăйĕн вĕрентекенĕсем çинчен. 
Шкулта ачасем 2-мĕш клас-
ран акăлчан чĕлхи вĕренме 
тытăнаççĕ. Шăпах вĕсемпе ĕç-
леме ытларах килĕшет те – 
тупăшсах алă çĕклекенсем ма-
лалла тата тăрăшарах ĕçлеме 
хавхалантараççĕ. «Аслă раххи-
семпе  дисцип линăна хытăрах 
тытма тивет, шел те, вĕсен хуш-
шинче «мана ют чĕлхе кирлĕ 
пулмасть» текеннисем те тĕл 
пулаççĕ», – кăмăла хуçакан 
сăлтавсене асăнать çамрăк. 

Вĕрентÿ процесне интерес-
лĕрех тăвас тесе Наталия Гри-
горьевна уроксене тĕрлĕ мес-
летпе ирттерме тăрăшать, 
кун йĕркинче – фильмсем, 
индивидуаллă заданисем, 
кроссвордсем. Америкăран 
килнĕ индуспа ирттернĕ тĕл 
пулу ачасен асĕнче нумайлăха 
юлнă-тăр. «Мĕн ятлă?», «Мĕнле 
пурнăçсем?» тесе чăвашла ый-
такан ют çĕршыв çыннипе шкул 
ачисем хавхалансах калаçнă. 
«Учителĕн артист пулмал-
ла, ачасене кăсăклантарма 
пĕлмелле», – çакна ăнланать 
пике. Тĕрлĕ çулçÿреве тух-
сан ют чĕлхе пĕлни пулăшу 

кÿресси пирки аса илтерсех 
тăрать вăл вĕренекенсене. Хăй 
те ют çĕршывра пулса курма 
хирĕç мар. «Хăв мĕн чухлĕ ну-
майрах илетĕн, çавăн чухлĕ 
нумайрах параятăн», – çирĕп 
ĕненет çакна. 

Тĕслĕх – куç умĕнчех
Класс ертÿçи пулнă май ача-

сен вĕрентĕвне кăна мар, класс 
тулашĕнчи ĕçе те йĕркелеме 
тивет. «Хеллоуин» уяв, Пĕтĕм 
тĕнчери Амăшĕсен кунне ха-
лалланă концерт, пĕрле стена 
хаçачĕ кăларни  – шăпах çакăн 
пек мероприятисем класри 
туслăха çирĕплетме, ачасене пĕр 

чăмăра пĕтĕçтерме пулăшаççĕ 
те. Вĕрентекен хăйсемшĕн хып-
са çуннине, яланах пулăшма 
хатĕррине туйсан нивушлĕ ача-
сем унран ютшăнĕç? «Мана ача-
сем йышăнчĕç», – çирĕплетсе 
калама хатĕр Наталия Растор-
гуева.

Эрнере пĕрре акăлчан чĕлхипе 
«British Bulldog»  кружок ирт-
тересси те – планри ĕçсенчен 
пĕри. Анчах унта ачасем нума-
ях çÿременни пăшăрхантарать 
çамрăка. Енчен те нумай чухне 
ашшĕ-амăшĕ тĕпренчĕкĕсене 
ют чĕлхе кружокĕсене укçалла 
çÿреттерет пулсан, мĕншĕн ял-
ти шкулта тÿлевсĕр кружоксене 
çÿрекенсем пачах çук? Камăн 
çитменлĕхĕ ку? Ашшĕ-амăшĕ 
ачасен пĕлĕвне çителĕклĕ 
тимлĕх уйăрманни е ачасен 
хăйсен вĕренес кăмăл çукки? 
«Тăрăшулăх, ĕмĕт пулсан лайăх 
паллăсемпе вĕренме  пулать», 
– çакна пике хăй те шкула аса 
илсе çирĕп ĕненет.

Наталия Расторгуева ма-
лалла аталанас тĕллевпе ют 
чĕлхепе фильмсем пăхать, 
кĕнекесене тишкерсех тăрать. 
«Манăн питĕ лайăх вĕрентекен, 
чи лайăххисенчен пĕри пу-
лас килет», – çакăн пек ĕмĕт-
шухăшпа пурăнать вăл. Хăйсен 
вĕрентекенне кура вăл пĕлÿ па-
ракан ачасем те çирĕп тĕллевлĕ, 
хастар пуласса шанас килет. 
Тĕслĕх – куç умĕнчех...

 АННА ФИЛИППОВА

 ÇАМРĂК СПЕЦИАЛИСТ 

Чи лайăххисенчен пĕри пулас килет...
Ĕмĕте пурнăçа кĕртме вара вăхăт пур-ха
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Н. Григорьева

Вĕрентекен сăмахне ăса хыв

 ХАÇАТРА ÇЫРНĂ ХЫÇÇĂН      
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Хăрушсăрлăх  ÇЫВĂРАС УМĔН УÇĂ СЫВЛĂШРА МАЙĔПЕН, ВАСКАМА-
САР УТСА ÇŸРЕНИ СЫВЛĂХШĂН ПИТĔ УСĂЛЛĂ. 

 ÇУЛ ÇИНЧЕ 

Телепрограмма Матч ТВ 
с 7 по 13 маяя

ПОНЕДЕЛЬНИК
6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 8.25, 11.00, 13.35 Но-

вости
7.05, 13.40, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – Финляндия. Транс-
ляция из Дании

11.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Словакия – Швейцария. 
Трансляция из Дании

14.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия – Австрия. Транс-
ляция из Дании

16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия – Белорус-
сия. Прямая трансляция из 
Дании

20.00 «Наши на ЧМ» 12+
20.20 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Канада – Дания. Прямая 
трансляция из Дании

0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Франция. Трансля-
ция из Дании

ВТОРНИК
6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 8.45, 11.30, 14.30, 17.05, 

19.40 Новости
7.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

8.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» (Ма-
дрид) – «Эспаньол»

10.40 Тотальный футбол 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. США – Германия. Транс-
ляция из Дании

14.35 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия – Белоруссия. 
Трансляция из Дании

17.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Австрия – Словакия. Пря-
мая трансляция из Дании

20.15 «Копенгаген. Live» 12+
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Чехия – Швейцария. Пря-
мая трансляция из Дании

0.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея – Латвия. Трансляция 
из Дании

СРЕДА
6.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Суонси» – «Саут-
гемптон»

8.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
9.00 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Финляндия – Норвегия. 
Трансляция из Дании

11.20, 14.10, 15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 0.05 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.50 *«МАТЧ» 16+
15.00 «Кубок России. В одном 

шаге» 12+
15.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция

18.15 «1.0 в пользу жизни» 
12+

18.35, 19.05 Футбол. Олимп – 
Кубок России по футболу се-
зона 2017 г. – 2018 г. Финал. 
«Авангард» (Курск) – «Тос-
но» Прямая трансляция из 
Волгограда

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма» МИНУТА МОЛЧАНИЯ

21.55 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Ювентус» – «Ми-
лан» Прямая трансляция

0.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Австрия. Трансля-
ция из Дании

ЧЕТВЕРГ
6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 10.45, 13.20, 16.30, 

19.40 Новости
7.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

8.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Белоруссия. 
Трансляция из Дании

10.50 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финляндия – Дания. 
Трансляция из Дании

13.55 Хоккей. Ночная Хоккей-
ная Лига. Гала – матч с уча-
стием звёзд российского и 
мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи

16.00 $ «Команда легенд» 
12+

16.35, 20.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. США – Латвия. Прямая 
трансляция из Дании

20.15, 4.30 «Россия ждёт» 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Россия – Чехия. Прямая 
трансляция из Дании

0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – Канада. Трансля-
ция из Дании

2.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» – «Манче-
стер Юнайтед»

4.50 $ «Сражайся как де-
вушка» 16+

ПЯТНИЦА
6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 11.00, 13.35, 16.30, 

20.40 Новости
7.05, 16.40, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Франция. Транс-
ляция из Дании

11.05 Футбольное столе-
тие 12+

11.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра– 1986 г. Финал. Аргенти-
на – ФРГ

13.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия – Чехия. Трансля-
ция из Дании

16.10 «Копенгаген. Live» 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Франция – Австрия. Пря-
мая трансляция из Дании

19.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+

20.10 «География Сборной» 
12+

20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Белоруссия – Чехия. Пря-
мая трансляция из Дании

0.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Норвегия. Трансля-
ция из Дании

СУББОТА
6.30 Все на Матч! События не-

дели 12+
7.00 *«БОЛЬШОЙ БОСС» 

16+
8.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Корея. Трансляция 
из Дании

11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Но-
вости

11.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

12.35, 15.40, 20.55 Все на 
хоккей!

13.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Словакия – Швеция. Пря-
мая трансляция из Дании

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 «РФПЛ. Live» 12+
17.35, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

18.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Зенит-Казань» 
– «Перуджа» Прямая транс-
ляция из Казани

21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Дании

0.00 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарёв про-
тив Исмаила Илиева. Иса Ча-
ниев против Исмаэля Бар-
розо. Трансляция из Лат-
вии 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии

9.30, 12.10 Новости
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Финляндия. Транс-
ляция из Дании

12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансля-
ция из Казани

13.15 Все на футбол!
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-

нат России по футболу. Пря-
мая трансляция

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая транс-
ляция

18.15 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х» 
Финал. Прямая трансляция 
из Казани

20.55, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

21.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария – Швеция. 
Прямая трансляция

0.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Чехия. Трансля-
ция из Дании

 
ШĔНЕРПУÇ ЯЛ ТĂРĂХĔН 
ÇЫННИ, саккун урлă пус-
са каçнăшăн темиçе те айăп-
ланнăскер – вăр ланă шăн та, 
наркотик хутă шĕ семпе ха  тĕр-
сене, психотроплă та та ун  йыш-
ши япаласене сак куна пăсса ту-
са кăлар нăшăн та, сутса сарнă -
шăн та, вĕле  рес  сипе хăрат нăшăн 
е сыв лăха йывăр сиен кÿнĕшĕн   
те, хĕненĕшĕн те...  Яваплăхран ку 
хутĕнче те хăтăлса юлаймĕ. Хай-
хискер килĕнче çул çит мен ачи-
пе тем пайлайман, тавлашнă май 
хĕрачана кĕлеткинчен  тапнă. 
Хĕрĕ çине алă çĕкленĕшĕн Шу-
пашкар район прокуратури 

ун тĕлĕшĕпе РФ УК 116.1-мĕш 
статйипе уголовлă ĕç пуçарнă. 
Арçынна 40 пин тенкĕлĕх штраф-
лама е унăн виçĕ уйăх ĕçлесе 
илнĕ укçине патшалăх шучĕпе 
тытса юлма пултараççĕ. Çак ста-
тьян чи çирĕп йĕрки   виçĕ уйăх 
таран ирĕкрен хăтарнипе тан-
лашать.  

КŸКЕÇРИ 40 ÇУЛТИ АР ÇЫННĂН 
ТА биографийĕ уго ловлă ста-
тьясемпе «пуян». РФ Уголовлă 
кодексĕн сахалтан та сакăр 
статйипе айăпланă ăна. Унăн 
«паттăрлăхĕсем» 19 çулта чух-
не пуçланнă. Ун чухне ăна 
пĕрремĕш хут РФ УК 119-мĕш 
статйипе явап тыттарнă. Кая-
рахри çулсенче çын пурлăхне 
вăрланăшăн, хăратса ыйтнăшăн 
полици сводкисене çакланнă. 
Хальхинче вара пĕрле пурăнакан 
хĕрарăмăн амăшне хĕнесси та-

ран çитнĕ рецедивист. 84 çулти 
ватă çынна хĕненĕшĕн Шупаш-
кар район прокуратури ăна РФ 
УК 116.1-мĕш статйипе явап 
тыттарассишĕн  çине тăрĕ.   

ИШЛЕЙ ЯЛ ТĂРĂХĔНЧИ ПĔР 
ЯЛТИ ĕç-пуçсем те район 
прокуратуришĕн  уголовлă ĕç 
пуçармалли сăлтав пулса тăнă. 
Элĕк районĕнче çу ралса ÿснĕ 
арçын каллех йĕрке хуралçисен 
куçĕ тĕлне лекнĕ. Çын пурлăхне 
вăрланăшăн икĕ хут, пĕлсе 
тăрса çын сывлăхне пысăк си-
ен кÿнĕшĕн пĕр хут айăп ланнă-ха 
вăл. Анчах суд сакки çинче лар-
са ăс кĕмен. Хайхи пĕр çуртра 
Ишлейре пурăнакан хĕрарăма 
хĕнеме пуçланă, ăна тенкелпе 
пуçĕнчен  темиçе хут çапма та 
именмен. Çакăнпа та лăпланман. 
Алла çĕçĕ тытса ăна вĕлерессипе 
хăратнă. Шар курнă хĕрарăм 

çак вăхăтра мĕн тÿснине кала-
ма та хĕн. Çак нĕрсĕрлĕхшĕн 
арçын тĕлĕшĕпе, тĕрĕссипе 
хĕрарăм çине алă çĕкленĕшĕн 
ун пирки çапла калама чĕлхе 
те çаврăнмасть, РФ УК 115-мĕш 
тата 119-мĕш статьясен 1-мĕш 
пайĕсемпе уголовлă ĕç пуçарнă.  

ЧĂРĂШ КАССИНЧИ ПĔР АРÇЫН 
пĕр ялтах пурăнаканăн банк 
карттинчен 5 пин тенкĕ вăр-
ласшăн пулнă. Хайхи Кÿкеçри 
пĕр банкомат умĕнче чылай 
вăхăт тăнă, темиçе хутчен пин-
код наборланă. Анчах кирлĕ 
цифрăсене пĕлменни ăна усал 
ĕçне вĕçне çитерме май паман. 
Район прокуратури «пиçмен» 
вăрă тĕлĕшпе РФ УК 30-мĕш ста-
тйин 3-мĕш пайĕпе (преступле-
ние тума тăни), РФ УК 158-мĕш 
статйипе (вăрлани) ĕç пуçарни 
паллă.  

Пырса кĕнĕ те … 
тарнă

РФ ШĔМĕн Шупашкар районĕнчи 
уйрăмне аварире суранланнă арçын ача-
на республикăри ача-пăча больницин-
че  медицина пулăшăвĕ пани çинчен хы-
пар çитнĕ. ЧР Çул-йĕр хăрушсăрлăхĕн 
патшалăх инспекцийĕн Шупашкар 
районĕнчи уйрăмĕн пуçлăхĕ Юрий Поля-
ков сăмахĕсем тăрăх,  «Атăл-Сăр»  автоçул 
çинче «CHEVROLET NIVA» водителĕ «Атăл» 

М7 трасса енчен Çĕктер поселокне пынă 
чухне велосипедист çине пырса кĕнĕ. Çак 
вăхăтра 5-мĕш класс ачи уроксем хыççăн 
килне таврăннă. Авари çинчен водитель 
полицие пĕлтермен, васкавлă медицина 
пулăшăвне те чĕнмен. Çул çитменскере 
килне çеç леçнĕ.  

 Аварире суранланнă вырăнти шкул ачи 
Шупашкарти ача-пăча больницине кайнă. 
Медицина пулăшăвĕ панă хыççăн ăна ки-
ле янă. Водителе Çĕктер поселокĕнче тыт-
са чарнă. 37 çулхи арçын руль умне ÿсĕр 
ларманни паллă. Икĕ çул каялла ăна РФ 
КоАПĕн 12.26-мĕш статйин 1-мĕш пайĕпе 
(транспорт хатĕрĕн водителĕ ÿсĕррипе 
ÿсĕр маррине тĕрĕслемешкĕн меди-

цина тĕрĕслевĕ витĕр тухма ыйтнине 
пурнăçламанни) административлă явап 
тыттарнă. Иртнĕ çулхи октябрь уйăхĕччен 
маши нăпа çÿреме чарнă.

Шупашкар район прокуратури çынна 
çул-йĕр инкекĕ вырăнĕнче хăварнăшăн 
водитель тĕлĕшĕпе РФ КоАПĕн 12.27 ста-
тйин 2-мĕш пайĕпе административлă про-
изводство пуçарнине пĕлтерет. Водителе 
пĕр пин тенкĕлĕх штрафлама пултараççĕ. 
Е  çулталăкран пуçласа çулталăк çурă та-
ран водитель прависĕр, 15 талăк таран 
ирĕклĕхсĕр юлĕ. Ку – районта çул çитмен 
çамрăка кăçал çул çинчи инкек хыççăн 
пăрахса хăварнă иккĕмĕш тĕслĕх.  

– Елена Михайловна, вăй пар-
са ĕçлеменни тата сахал ху-
скални мĕнле чирсем пат-
не илсе çитерме пултарать?

– Шел те, кулленхи пур-
нăçри ансатлăх этем лĕхшĕн 
тÿнтерле çаврăнса тухма пул-
тарать. Сăнанă ĕнтĕ: çын 
мĕн чухлĕ сахалтарах ĕçлет 
– унăн вăйĕ çавăн чухлĕ 
чакса пырать. Вăй чакни-
не туйсан тата сахалтарах 
хусканас килет. Çакна çын 
хăнăхса пырать. Çапла вара 
майĕпен унăн мышцисем та 
хавшакланаççĕ. Вĕсем япăх 
ĕçлени юн çаврăнăшне тата 
чĕре таппине вăйсăрлатать. 
Çакă вара гипертони тата 
чĕрен тĕрлĕ чирĕ патне ил-
се çитерме пултарать. Халсăр 
мышцăсене кĕлеткене тытма 
та йывăрланса пырать. Ку ва-
ра çурăм шăмми кукăрăлни 
(вырăсла сколиоз тетпĕр) та-
та остеохондроз патне илсе 
çитерет. 

Шăмăсем кальций тата 
тĕрлĕ тутлăхлă элементсем 
илеймен пирки остеопороз 
çамрăк çынсен те аталан-
ма пуçлать. Сахал хускалнă 
пирки çын тарăннăн мар, 

çиелтен кăна сывлать. Вара 
ÿпкере сывлăш çаврăнăшĕ 
пĕчĕкленет. Ку вара сыв-
лав органĕсен тĕрлĕ чирне 
пуçарса яма пултарать.

Пуç мимин ĕçĕ те япăх-
ланать, шухăшласа, ăс-тăнпа 
тата вăйпа ĕçлес хастарлăх 
чакать. Çын час ывăнакан, 
япăх çывăракан пулать. 
Ялан ларса ĕçлекенсен вар-
хырăмпа пыршăлăх орга-
нĕсем те сиенленеççĕ. Тĕрлĕ 
чир, вĕсен хушшинче рак 
та, пуçланса каяс хă рушлăх 
пур. Кунсăр пуçне çынсем 
тула каяймасăр асапланаççĕ.
– Елена Михайловна, калăр-
ха, енчен те çын ытларах лар-
са ĕçлет, хускану питĕ сахал 
тăвать тейĕпĕр, анчах та çав 
вăхăтрах лайăх, кирлĕ пек 
апатланать тата кун йĕркине 
тĕрĕс тытса пыма тăрăшать. 
Çакăн пек чухне унăн сывлăхĕ 
лайăхланать-и? 

– Шел те, çук. Кунсерен са-
хал хускану тăвакан çынсен, 
тĕрĕс апатланаççĕ, вăхăтра, 
кирлĕ пек çиеççĕ пулин те, 
сывлăхĕ çирĕп мар. Мĕншĕн 
тесен вăл вăй сахал пĕтерет, 
организмри апат-çимĕç ыт-

ларах çăва куçать. Çавна пу-
ла çын мăнтăрлансах пы-
рать. Мăнтăр çынсене, сă нанă 
тăрăх, тĕрлĕ чир-чĕр ытларах 
аптăратать. Вĕ сене юн пусăмĕ 
час-часах пысăкланни аса-
плантарать. Шăмă сыппи-
сене те, шăммине те йывăр. 
Тулли кĕлеткеллĕ çынна ут-
ма та йывăрланса пырать.
– Физкультурăпа нихăçан та 
туслă пулман çыннăн мĕнрен 
пуçламалла-ха?

– Физкультурăпа туслаш-
ма, тĕрлĕ хускану тума ки-
рек хăçан та, кирек хăш çул-
та та пуçлама юрать.Чи пĕл-
терĕшли – çын хăйĕн наян-
лăхне çĕнтерме пултарни, 
хăйне алла илни. Малта-
нах унăн хăйĕн умне тĕллев 
лартмалла. Ĕçе 15-20 ми-
нут маларах тухса темиçе 
чарăну çуран утмалла. Май 
пулсан ĕçе те çуран çÿреме 
тăрăшмалла. Лифтпа са-
халтарах усă курмалла. Ир-
хи гимнастикăна йăлана 
кĕртмелле.
– Спортăн хăш тĕсĕсем 
усăллăрах? 

– Утни, вăраххăн чуп-
ни, шывра ишни çын сыв-
лăхĕшĕн усăллă та кирлĕ ху-
сканусем тесе çирĕплетеççĕ. 
Кунсерен çур сехет те пулин 
уçăлса çÿремелле. Уйрăмах 
çывăрас умĕн уçă сывлăшра 
майĕпен, васкамасăр утса 
çÿрени сывлăхшăн питĕ 
усăллă. Утнă чухне тĕрĕс 
сыв лама вĕренмелле. Мал-
танхи кунсенче ерипен кăна 
утмалла. Юлашки çулсенче 
пирĕн республикăра скан-
динави мелĕпе утакансем 
нумайланчĕç. Вĕсем хăйсене 
лайăхрах туйма пуçланине 
тата сывлăх лайăхланнине 
палăртаççĕ.
– Чупма вара пурне те 
юрать-и?

– Пурне те мар. Чĕре, ÿп-
ке тата шăмă сыпписен чи-
рĕпе аптăракансен питĕ 
асăрхануллă пулмалла. Кун 
пек çынсен малтан тухтăр 
патне кайса канашламалла.

Шывра ишни вара спортăн 
питĕ усăллă тĕсĕсен шутне 
кĕрет. Ишнĕ чухне пĕтĕм 
мыш цăсем ĕçлеççĕ. Ку вара 
ÿпке, чĕре тата нерв тытă-
мĕшĕн питĕ аван, ыйхă та 
лайăхланать. Пĕрмай ише-
кенсем шăмăсем тата çурăм 
шăмми лайăхланнине туяççĕ. 
Физкультурăпа спор тăн ки-
рек хăш тĕсне суйласа ил-
сен те тренировкăсен тĕп 
йĕркисене, правилисе-
не манмалла мар: спорт 
занятийĕсен вăхăтне майĕ-
пен, пĕчĕккĕн ÿстерсе пы-
малла, тренировкăсене вă-
хăтăн-вăхăтăн кăна мар, кул-
ленех тумалла. 
– Тавах усăллă калаçушăн. 
Юлашкинчен «Тăван Ен» 
вулаканĕсене мĕн суннă 
пулăттăр?

–Ашшĕ-амăшĕ чипер çу-
ратса çирĕп сывлăх парнеле-
сен те, çын ăна çамрăклах ар-
катма, хавшатма пултарать. 
Хамăрăн пурнăçа хамăрăнах 
кĕскетмелле мар. Мĕншĕн те-
сен çирĕп сывлăхлă пуласси 
кашни çынран хăйĕнчен ыт-
ларах килет.

Мĕн вăл сывă пурнăç йĕрки? 
 кун йĕркине çирĕп тыт-

са пыни, 
 çителĕклĕ, лăпкă çывăрни, 
 тĕрĕс те вăхăтра апатланни, 
 кулленех кирлĕ чухлĕ утса 

çÿрени, çителĕклĕ хускални, 
 кулянмалли, стресла лару-

тăруран лăпкă тухма пĕлни, 
 кăмăл-туйăм ырă пулни.

  ДЕОМИД ВАСИЛЬЕВ 
КАЛАÇНĂ

Ĕмĕре тăсать хускану
Юлашки çулсенче наукăпа техни-
ка вăйлă аталаннă май çын пурнăçĕ 

çăмăллансах пырать. Çынсем çуран 
питĕ сахал утаççĕ. Килте те унчченхи 

пек вăй хурса ĕçлемеççĕ. Кĕпе-йĕме 
автоматлă машинăсем çăваççĕ, урай-
не пылесоспа тасатаççĕ. Телевизор 
яма та диван çинчен тăмалла мар. 
Çапла çын кунсерен сахалтарах та са-
халтарах хускану тăвать. Çакă вара 

мĕн патне илсе çитерет-ха? Паян çакăн çинчен эпир 
Республикăри медицина профилактикин, сывату физ-
культурипе спорт медицинин центрĕн тухтăрĕпе Еле-
на ЕГОРОВĂПА калаçăпăр.

  ПИРĔН ЭКСПЕРТ
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Цена свободная

СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

04-18. Поросята. Тел.: 8-960-
311-22-86.

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

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

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

03-42. Вăкăрсем, ĕнесем, пăрусем 
тата чирленĕ выльăхсем. Тел.: 
8-919-974-46-14.

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

04-26. Специалист по проблем-
ным ногтям и трещинам на 
стопе. Тел.: 8-902-660-20-07.

04-51. Вывоз мусора. Доставка 
песка, гравмассы, щебня. Тел.: 
8-927-841-39-61.

04-52. Услуги плотника. Тел.: 8-908-
843-48-34.

05-02. Выполним все строитель-
ные, сварочные работы со своим 
материалом. Тел.: 8-987-126-30-07.

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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Все объявления 
дублируются 
на сайте  www.tavanen.ru

Организация ПРОДАЕТ 
пчелопакеты по цене от 

3000 рублей, пчелосе-
мьи от 7000 рублей.
  8-987-664-92-41.04

-3
0

ПРОДАЮ 
к/б блоки,  доски, кирпич, 

профнастил, цемент, песок, 
гравмасса, арматура. 
Услуги манипулятора.
     8-903-345-53-24, 
     8-903-322-25-32.
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Чувашская Республика Чебоксарский район

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 03.04.2018  №09-р п. Кугеси
В соответствии со статьей 17 Устава Чебоксарского района Чу-

вашской Республики и на основании Положения о публичных слу-
шаниях, утвержденного решением Собрания депутатов Чебоксар-
ского района от 29.07.2005 года:  

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собра-
ния депутатов Чебоксарского района «Об исполнении бюджета Че-
боксарского района за 2017 год» на 4 мая 2018 года в зале заседа-
ний администрации Чебоксарского района, начало в 16-00 часов.

2. Назначить финансовый отдел администрации Чебоксарско-
го района ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний.

Глава Чебоксарского района  Н.Е Хорасев

 Пластиковые ОКНА 
от 2800 руб за деревенское окно, 
утепленное в три стекла. 
Весенние суперцены. 
Скидки до 50%. 
Заводское качество. 
Немецкая фурнитура. 
  8-927-668-69-55. 04
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Монтаж кровли и сай-
динга. Кладка. Фунда-

менты. Срубы для домов. 
Кирпич.  

Тел.: 8-927-667-03-55. 04
-6
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КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ Ж/Б
D-0,7; 1,0; 1,5.

 БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ, КА-
НАЛИЗАЦИЙ И СКВАЖИН

 К/Б БЛОКИ ОТ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЯ

20х20х40; 30х20х40; 12х20х40

ДОСТАВКА
Тел.: 8-902-327-82-52.05

-0
3

Чувашская Республика Чебоксарский район
Собрание депутатов Синьял-Покровского

сельского поселения

РЕШЕНИЕ
 27.04.2018  №30-03 д. Пархикасы
Об избрании главы  Синьял-Покровского сельского поселе-

ния Чебоксарского района Чувашской Республики
Собрание депутатов Синьял-Покровского сельского поселения 

РЕШИЛО:
Избрать главой Синьял-Покровского сельского поселения Че-

боксарского района Чувашской Республики Васильева Рудольфа  
Валериановича.

Председатель Собрания  депутатов Синьял-Покровского    
сельского  поселения В.И. Отнюшков05

-0
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Чувашская Республика Чебоксарский район
Собрание депутатов Синьял-Покровского

сельского поселения

РЕШЕНИЕ
 27.04.2018  №30-01 д. Пархикасы
О выборах председателя Собрания депутатов Синьял-

Покровского  сельского поселения  Чебоксарского района
Собрание  депутатов Синьял-Покровского сельского поселе-

ния РЕШИЛО:
Избрать председателем  Собрания  депутатов Синьял-Покровского    

сельского поселения  Отнюшкова Виталия Ивановича - депутата от 
Северного избирательного округа  №7.

Председатель Собрания  депутатов Синьял-Покровского    
сельского  поселения В.И. Отнюшков05

-0
4
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ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»
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

1 Районăн пĕр ремĕш 
çын ни семпе пĕрле хăйă ва 

касма Кÿкеçри 1-мĕш шкулта ăс пу-
хакан пул таруллă çамрăк – Антон 
Иванов – тивĕçрĕ.

Николай Хорасев пухăн нисене уяв-
па саламласа çирĕп сывлăх, лайăх 
кăмăл сунчĕ. «Пирĕн яланах пĕр-
пĕрне пулăшма тăрăшмалла», – 
пурнăçра ыр кăмăллăх валли яла-
нах вырăн пулмаллине аса илтерчĕ 
вăл. Владимир Димитриев районта 

экологи субботникĕсем пуçланнине, 
тавралăха тирпей-илем кĕр тес ĕçе 
пурин те хут шăн маллине каларĕ. 
Вăл рай он  çыннисен пурăн малли 
условийĕсене лайăх  латас, тавралăха 
хăтлăлăх кĕртес тĕллевпе патшалăх 
программисем ăнăçлă ĕçленине 
палăртрĕ. «Çур аки ĕçĕсем пуçланчĕç, 
çĕр ĕçченĕсем уяв кунĕсене пăхмасăр 
уйра вăй хураççĕ», – ырă сăмахпа 
аса илчĕ вăл ял хуçалăх ĕçченĕсене.

Демонстрацие пысăк йыш па 
хутшăннисем – район больницинче 

вăй хуракансем. Пурĕ пĕрле 35-ĕнччĕ 
вĕсем. «Ĕç çыннисен уявне ирттер-
нине ачаранпах ас тăватăп. Çак кун 
çынсем пĕр-пĕрне уявпа саламлаççĕ, 
концерт курса савăнаççĕ. Хăш чухне 
юлташсене тĕл пулас, канас та килет», 
– тет район больницин тĕп тухтăрĕ 
Елена Петрова хавхалануллăн. Рай-
администраци пуçлăхĕн çумĕ Сергей 
Ванюшкин уява 3 мăнукĕпе пĕрле 
тухнă. «Маншăн майăн 1-мĕшĕ – 
çемье уявĕпе тан. Тĕнчере, çемьери 
пекех килĕшÿ, тăнăçлăх пулсан, çав 
тери лайăх пулĕччĕ», – пĕлтерчĕ вăл 
хăйĕн шухăшне.  

  АННА ФИЛИППОВА

Пĕрлĕхре – пирĕн вăй!

Кÿршĕпе мĕнле калаçса 
татăлмалла?

Çĕнĕ автомобиль туяннăранпа 
Сергей Воробьевăн пурнăçĕ ул-
шăнчĕ. Кÿршĕ ăмсанма пуçларĕ. 
Картаран тухакан чăхсене тăп ра-
па персе чăл-пар сиктерет. Пĕр 
кунхине вара кил хушшине ир-
ирех кĕтмен хăнасем кĕрсе тăрсан 
тÿрех ăнланчĕ: ку – Çемен ĕçĕ. 
Тимĕр картана хăйĕн пахчине 
кĕрсе тытнăшăн суда парассипе 
хăратнăччĕ кÿрши. Ун сăмахĕсем 
тăрăх, гаража та  чикĕрен тухсах 
хăпартса лартнă имĕш. Чăваш Ре-
спубликин çĕре усă курас тата 
сыхлас патшалăх инспекторĕсем 

иккен. Удостоверени те кăларса 
кăтартрĕç.

«Халь мĕн туса хутăн ĕнтĕ, Çе-
руш?! – тÿрех ĕсĕклеме пуçла рĕ 
кил хуçи мăшăрĕ. – Мĕнле чап лă 
карта тытрăмăр та, мăшкăл мар-и 
вара!?». Воробьевăн хÿме не чăнах 
та хăйĕн кил-çурт чиккинчен тух-
са тытни пирки айăпа йышăнмах 
тиврĕ. Кадастр картти çинче спут-
никпе ÿкерсе палăртнипе тĕл 
килмест-çке вăл.

«Кун пек чухне Росреестрăн 
Чă ваш Республикинчи Управле-
ни йĕ йĕркене пăсакан сене вал-
ли çитменлĕхе пĕтерме предпи-
сани çырса хатĕрлет. Унăн инс-
пекторĕсем çĕр лаптăкĕн чик-
кин куçман пурлăх кадастрĕнчи 
сведенисемпе пĕр пек пулмалли 

пирки ăнлантараççĕ. Унсăрăн çĕр 
лаптăкĕ çинчи хÿмене сÿтсе ил-
ме, е ăна документпа ки лĕшÿллĕн 
палăртнă вырăна куçар  са лартма, 
е хăй ирĕкĕпе ярса илнĕ лаптăка 
законпа килĕ шÿллĕн харпăрлăха 
регистра цилеме хушаççĕ. Арен- 

дăна илме те юрать», – тет Управ-
лени пуçлăхĕн çумĕ Татьяна Васи-
льева. Çитменлĕхсене пĕтерме 
вăхăт параççĕ. 

Юлашки сĕнĕве илтсен кил 
ху çи арăмĕн сăнĕ çуталчĕ.   Инс-

пекторсем килсе кайнă хыç-
çăнах Воробъевсем  вырăнти 
хăй тытăмлăх органне çул тыт-
рĕç. Кунта вĕсене хушма çĕр  лап-
тăкĕпе саккунлă тивĕç те рес май-
сем пирки каласа кă тартрĕç, ре-
естрти «йăнăша» тÿрлетсе унăн 
чиккисене çĕрпе усă кураканпа 
калаçса татăлса çĕнĕрен палăртма 
май  пурри пирки ăнлантарчĕç. 
«Саккунлатма май пур чухне кар-
тана сÿтсе пăрахмăпăр-ха!» – тет 
Воробьевăн мăшăрĕ. Çăмăл ма-

шини çине ларса мăшăр тÿрех ка-
дастр инженерĕ патне вĕçтерчĕ. 
Хальхи вăхăтра вăл межевани 
планне çĕнĕрен хатĕрлет. Унта 
кадастра унччен кĕртнĕ сведе-
нисем çак вырăнта 15 çултан ыт-
ларах вырнаçнă лаптăкăн чăн-
чăн чиккисемпе пĕр пек марри 
пирки ăнлантарнине те кĕртеççĕ. 
Çакăн хыççăн межевани планĕ 
тата чикĕсене палăртни пирки 
килĕшсе татăлни тăрăх куçман 
пурлăх кадастрне çĕр лаптăкĕн 
чиккисем  улшăнни пирки све-
денисене çырĕç. Вара кÿршĕ çĕр 
лаптăкне хапсăннă тесе тĕкме те 
хăяймĕ – пĕтĕмпех саккунлă-çке. 
Çĕр лаптăкĕсене палăртса када-
стра кĕртес ĕçсене хăш кÿршĕ 
маларах пуçăнать – саккун çавăн 
енче пулĕ. Эх, Çеменĕн пускилне 
ăмсанма каллех сăлтав тупăнчĕ 
ĕнтĕ...         ТАТЬЯНА МАЙОРОВА

 ÇĔР ЫЙТĂВĔ     

СĂМАХ МАЙ
Чăваш Республикин çĕрсемпе усă курас тата сыхлас патшалăх 
инспекторĕсем çулталăк пуçланнăранпа уйрăм çынсем тĕлĕшпе 
349 тĕрĕслев ирттернĕ. Йĕркене пăснине тупса палăртнă 139 
çитменлĕхрен 126-шĕ çĕр лаптăкĕсене хăйсен ирĕкĕпе ярса илни-
пе, документсемсĕр усă курнипе çыхăннă. Унччен асăрхаттарнă 
хыççăн 139 çитменлĕхе пĕтернĕ. Вĕсенчен кашни тенĕ пекех хăйсен 
çĕр лаптăкĕсен виçисене пурте усă куракан вырăнсене кĕрсе 
пысăклатнипе, анчах çакна документпа çирĕплетменнипе çыхăннă.

Çĕклесси – сÿтесси марÇĕклесси – сÿтесси мар

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

Сдаем в аренду офисное помещение площадью 
23,7 кв. м.  на 6 этаже  редакционно-издательского 

комплекса «Дом печати»: г. Чебоксары, пр. И. Яковле-
ва, 13. Охрана. Видеонаблюдение. Парковка. Здание те-

лефонизировано, интернет – оптиковолоконные линии 
связи. Цена 176 руб/кв.м. НДС нет. Стоимость аренды 

не включает коммунальные платежи. Тел.: 67-15-51, 
20-10-85 в раб. дни с 8-00 до 17-00. 

04
-6

6



12  Май 4 - 10, 2018www.tavanen.ru TȘBAH EH    № 17 (106253-106254)

01-66

Кăмăл

w
w

w
.с

ар
.r

u

 Май 4 - 10www.tavanen.ruwww.tavanen.ruwww.tavanen.ru

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

Район чысне тивĕçлĕн хÿтĕлерĕç

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, Мăн Марка

валюта 
курсĕ

Май       Тунтикун...... +15°
Май         Ытларикун ...... +18°
Май       Юнкун............. +18°
Май         Кĕçнерникун .... +13°

7
8
9

10
$ 63,42
€ 76,05

 Шăматкун

Эрнекун

Вырсарникун

...Май, 4

...Май, 5

...Май, 6

  +13°                   + 7°

  +15 °      +3°

  +19 °      +8°

курсĕ
04.05.2018

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

     

  ШУТА ИЛМЕ      

Хаçатăн çитес номерĕ майăн 
11-мĕшĕнче пичете тухать.

  ШУТА ИЛМЕ 

ВНИМАНИЕ!!!
11 мая  с 10.00 до 18.00  В ДК п. Кугеси      

состоится грандиозная 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ТРИ  ЦЕНЫ                                                                                                                                  
Производство: Россия, (Москва, 

Иваново, Пятигорск, Киров), 
Беларусь, Узбекистан, Турция, 

Индия и Польша.       
    по 100 р. 
НОСКИ 6 пар
ФУТБОЛКИ
ТРИКО
КОЛГОТКИ
НОЧНУШКИ
МАЙКИ
ПОЛОТЕНЦА 

А так же весенние куртки и обувь 
по 1000 р 

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!
Весенняя и летняя коллекция 2018

 МЫ ЖДЕМ ВАС!!!      

   по 300р.
ОДЕЯЛА
ПОДУШКИ
ПЛЕДЫ
ПОСТ. БЕЛЬЕ
ХАЛАТЫ
ТУНИКИ
ДЕТ. ТРИКОТАЖ

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, 
жители Чебоксарского района!
Сердечно поздравляю Вас с  73-летием Победы в Великой 

Отечественной войне!
 День Победы навсегда останется для нас Днем славы и гордости 

за нашу страну, символом безграничной любви к Родине, мужества, героизма, 
несгибаемой воли и огромной силы духа российского народа. 

Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод и холод отдававшим свои 
силы для Победы, и всем, кто восстанавливал страну из руин в послевоенные годы. 

Низкий Вам поклон, дорогие ветераны, труженики тыла, все, кто внес свой 
вклад в Великую Победу, которая дала нам возможность мирно 
жить, трудиться, любить, радоваться детям и внукам. И священный 
долг каждого из нас - сохранить и передать последующим 
поколениям память о тех, кто самоотверженно шел навстречу 
смерти во имя спасения Родины, сражаясь за каждую пядь родной 
земли, за мирную жизнь и благополучие. В этот праздничный 
день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, добра, 
благополучия и мира! С Днем Великой Победы!

  Олег Ерманов, глава Вурман-Сюктерского сельского поселения.

Хаклă ентешĕмĕрсем!
Аслă Çĕнтерÿ кунĕ ячĕпе чун-чĕререн саламлатăп. 

Çĕнтерÿ кунĕ пире пурне те пĕр лештерет. Хаяр 
вăрçă çулĕсенче чăтса ирттернĕ, пире ырă малашлăх 
парнеленĕ фронтовиксем, тыл ĕçченĕсем умĕнче 
эпир пуç таятпăр.  Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин 
паттăрĕсен лайăх тĕслĕхĕпе темиçе ăру çитĕнчĕ. 
Вĕсен ĕçĕ, паттăрлăхĕ, хăюллăхĕ, çирĕплĕхĕ 
малашне те  ырă тĕслĕх вырăнĕнче пултăр.

Хисеплĕ фронтовиксем тата тыл ĕçченĕсем, 
тайма пуç сире, мирлĕ тÿпешĕн, хăрушă 
вăрçа чăтса ирттернĕшĕн, çĕршыва 
çĕкленĕшĕн! Кулленхи пурнăçра 

çирĕп сывлăх, иксĕлми вăй-
хал, тăнăç пурнăç сунатăп.

  Александр 
Владимиров, Апаш ял 

тăрăхĕн пуçлăхĕ.

Шупашкар районĕн хисеплĕ çыннисем!
Сире совет халăхĕ Тăван çĕршывăн Аслă вăрçинче 

çĕнтерни 73 çул çитнĕ ятпа чун-чĕререн саламлатăп. 
Çирĕп сывлăх, тивлет, çитĕнÿ, юрату, телей сунатăп. 
1945 çулхи майăн 9-мĕшĕ — пирĕн халăхăн 
паттăрлăхĕн, тивĕçлĕхĕн, вăй-халĕн символĕ. 
Мирлĕ пурнăç тата ирĕклĕх парнеленĕ вăрçă 
участникĕсем, тыл ĕçченĕсем яланах пирĕн 
асăмра, эпир вĕсене чунтан хисеплетпĕр. 
Çĕнтерÿ мухтавĕ кашнин чĕринче савăнăç, 
юрату çуратать.

  Леонид Захаров, районти 
Депутатсен пухăвĕн депутачĕ.

9 мая – это триумфальный и великий день – вечное напоминание о силе 
и мужестве, героизме и непоколебимой воле наших бабушек и дедушек. 
Спасибо Вам, дорогие наши ветераны, за то, что когда-то вы рискнули своей 
жизнью, своим счастьем, своей судьбой ради будущего целой страны, ради 
будущего Ваших потомков, ради всех нас. Мы помним тех, 
кто так и не вернулся с той ужасной войны, тех, кто так и не 
узнал, что Великая Победа наступила. Вечная память героям! 
Боль утраты и огонь воспоминаний навсегда останутся с 

нами. Тем ветеранам, чьи горячие сердца бьются, 
хочется пожелать только ясного чистого неба, 
крепкого здоровья и любви родных.

  Анатолий Фомин, 
глава Атлашевского сельского поселения.

Уяв саламĕсем
Кăмăл Чи паха парне мĕн хак? 

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, 
жители Чебоксарского района!
Сердечно поздравляю Вас с  73-летием Победы в Великой 

Отечественной войне!

      СЫВĂ ПУРНĂÇ      

ИП Шишов Е.Н

Чăваш чӗлхи куллен 
янратăр
Кӑҫалхи ҫула пирӗн республикӑра Иван 
Яковлевич Яковлев ҫулталăкӗ тесе 
палăртнине Чăваш Енре пурăнакансем 
ырласа йышăнчӗҫ. Апрелӗн 25-мӗшӗнче 
пире ҫутта кăлараканăмăр 170 ҫула 
ҫитнине халалласа нумай ҫӗрте тӗрлӗ ме-
роприяти йӗркелерӗҫ. 

Кӑшавăшри культура ҫурчӗ те ҫак кун ентеш-
сене чăваш чӗлхи кунне уявлама йыхравларĕ. 
Концерта курма пухăннă халăха кичем-
ленме май пулмарӗ, мĕншĕн тесен сцена 
ҫинчен ял тăрăхӗнче вырнаҫнӑ пур вӗрентӳ 
учрежденийӗн сăвви-юрри янăрарӗ, таш-
шисем те чуна тыткӑнларӗҫ. Кӑшавӑшри 
пӗтӗмӗшле пӗлӳ паракан вӑтам шкулти Евге-
ний Майков вӗрентекен куракансене И. Яков-
лев кун-ҫулӗ ҫинчен хатӗрленӗ видеокурав-
па паллаштарчӗ, чӑваш халăхне панă халал 
та мӑнаçлăн янăрарӗ. Мăналти вӑтам шкулта 
вӗренекенсен пултарулăхне те ял-йыш кăмăллăн 
йышăнчӗ. «Калинушка» ача сачӗн шăпăрланӗсене 
сцена ҫинче курма кӑшавăшсем уйрăмах ха-
вас. «Хӗвел» ушкăна ҫӳрекенсем уява «Сарă 
каччă» юрăпа уҫрӗҫ. «Кукамипе кукаҫи» таш-
ша вара пурте чун-чӗререн юратса, чылайч-
чен тăвăллăн алă ҫупса йышăнчӗҫ. Культура 
ҫурчӗ ҫумӗнчи пултарулăх ушкăнĕсем кашни 
концертах ҫӗнӗ юрă-ташă вӗренсе хатӗрлеҫҫӗ. 
«Кумма», «Ҫӗмӗртӗм», «Юрт лаша», «Килессӗм 
килет», «Юратан пулсан» тата ытти хайлав кон-
церта пуянрах та илемлӗрех тума пулӑшрӗҫ.

Вырăнти артистсене ял тăрăхĕнче пурă-
накансем чăннипех кăмăллаҫҫӗ – ҫакна залра 
лăк тулли куракан пухăнни ҫирӗплетсе парать. 
«Чăваш чӗлхине манар мар, ачасемпе мăнуксенче 
несӗлсен чи паха туприне упраса хăварар!» - 
ҫапла чӗнсе каларӗҫ концерта йӗркелекен Свет-
лана Калишовăпа Регина Чернова.     

 РЕГИНА ЧЕРНОВА, КĂРМĂШ

Çакăн пек пĕлтерĕшлĕ çĕн-
терÿ ентешсемпе икĕ хут ыт-
ларах мăнаçлантарать. Ахаль 
мар, район команди часах 
инçе çула тухĕ. Спорт сменсен 
çак уйăхра хоккейла выля-
ма кăмăллакан командăсен 
хушшинче Сочире иртекен 
Пĕтĕм Раççейри фестивале 
хутшăнма май пур – кун пир-
ки командăра тăракан Кÿкеç 
ял тăрăх пуçлăхĕ Владимир 
Вершинин пĕлтерчĕ.  Коман-
да чысне влаç органĕсен ытти 
представителĕ те – Чăваш Ре-
спубликин Патшалăх Канашĕн 
депутачĕ Владимир Яковлев, 
райадминистраци пуçлăхĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлакан 

Владимир Димитриев та 
хÿтĕленине палăртмалла.

Владимир Вершинин пĕл -
тернĕ тăрăх, çĕнтерÿ çулĕ çăмăл 
пулман. Команда капитанĕн 
Александр Григорьевăн ертÿçĕ 
ăсталăхĕ спортсменсене пăр 
çине пĕрлĕх тата çĕнтерÿ 
туйăмĕпе тухма хавхалантарнă. 
Хоккей вăййин 1-мĕш тап-
хăрĕнче ăнăçу хирĕç вылякан 
хоккей команди енче пулнă, 
2-мĕш тапхăрта вара район ко-
манди енне куçнă. Клюшкăпа 
клюшка çапăннă сас, гол хыççăн 
гол! Хĕрÿ тупăшура  ентеш-
сем хирĕç вылякансен хап-
хине 4 шайба çапса кĕртнĕ. 
Вăйă 4:3 шутпа район коман-

дин çĕнтерĕвĕпе вĕçленнĕ. 
«Ветерансем» дивизион-

ра «СОЮЗ» хоккей команди 
3-мĕш çул вылять. Кăçал ко-
манда тытăмне вăйлатрăмăр, 
тренировкăсем ирттерни те 
ăсталăха ÿстерме май пачĕ.  
Дивизионра чи лайăххисен 
ретне кĕтĕмĕр, плей-оффра 
вылярăмăр. «СОЮЗ» хок-
кей команди çурма финала 
тухрĕ, «ТУС» хоккей команди-
не икĕ хут тĕл пултăмăр, икĕ 
хутĕнче те çĕнтертĕмĕр. Фи-
налта «ЗВЕЗДА» хоккей коман-
дипе икĕ вăйă ирттертĕмĕр, 
вĕсене 5:2 тата 4:3 шутпа икĕ 
хутчен парăнтартăмăр», – кала-
са пачĕ Владимир Вершинин. 
Вăйă пĕтĕмлетĕвне команда 
ретне вăйлатни, тренировкăсем 
ирттерни витĕм кÿнине Влади-
мир Димитриев та палăртать. 
«РФ Президенчĕ Владимир Пу-
тин спорта аталантарас ĕçе 
пысăк тимлĕх уйăрать. Вете-
рансен командин тĕп тĕллевĕ 
– çамрăк хоккеистсене тĕслĕх 
кăтартасси тата çамрăксене 
спорта тата сывă пурнăç 
йĕркине хăнăхтарасси.  Вете-

рансен «СОЮЗ» хоккей коман-
дин çĕнтерĕвĕ тата «Çĕнтерÿ 
кубокне» тивĕçни – ача-пăча 
хоккей командишĕн ырă тĕслĕх 
тата район çыннисемшĕн май 
уявĕсем тĕлне –  пысăк пар-
не», – тет вăл.   

Команда ăнăçăвĕн никĕсĕ 
– кашни вăйăçăн тăрăшулăхĕ, 
ăсталăхĕ, пултарулăхĕ.  Акă 
вĕсем – маттурсем: Дмитрий 
Тарасов хапхаçă, Алексей Рыб-
кин, Константин Соколов, Сер-
гей Ивашкин, Сергей Мартья-
нов, Сергей Орлов, Игорь Пру-
саков, Владимир Димитриев, 
Владимир Яковлев тапăнса 
вылякансем, Роман Никола-
ев, Андрей Кудрявцев,  Сер-
гей Калитов, Александр Бо-
рисов, Владимир Вершинин 
хÿтĕлевçĕсем, Александр Гри-
горьев капитан.  
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Сочи чĕнет!
Кубок – ентешсен аллинче
Ĕç хыççăн пушă вăхăтра коньки сырса 
тренировкăсем ирттерни хăйĕн çимĕçне илсе 
килнĕ килнех – апрелĕн 30-мĕшĕнче «Шупашкар 
Арена» Пăр керменĕнче «Ветерансем» 
дивизионти финал вăййисенче районти «СОЮЗ» 
хоккей команди  Çĕнтерÿ кубокне çĕнсе илчĕ.

СĂМАХ МАЙ
«СОЮЗ» хоккей команди 2005 
çулта, «Улăп» спортпа сывлăх 
центрĕн стадионĕнче хоккей 
курупкине туса хунă хыççăн,  
йĕркеленнĕ. 


