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 Сентябрĕн 1-мĕшне 
хатĕр-и?

ВĔРЕНТŸ 2  

ШУПАШКАРТА ТРАКТОР ТĂВАКАНСЕН 
КУЛЬТУРА КЕРМЕНĔПЕ ЮНАШАР Тепĕр 
çултанах Раççей регионĕсен йăлари хытă ка-
яшсене пухса тирпейлессине çĕнĕ йĕркепе  
пурнăçлама тивет. Чăваш Ен Пуçлăхĕ Ми-
хаил Игнатьев Министрсен Кабинечĕн 
членĕсемпе тата федераци службисен ре-
гионти уйрăмĕсен ертÿçисемпе эрнесерен  ир-
текен ĕçлĕ планеркăра çак ыйтăва сÿтсе явнă.  

Михаил Васильевич çак йышăнăва федера-
ци шайĕнче пăхса тухса çирĕплетнине, çавăн 
пекех регионти оператора палăртассипе, хытă 
каяшсене пухса тирпейлессипе республика 
ыттисемшĕн ырă тĕслĕх пулса тăнине асăннă. 

Регионти оператора кăçалхи май уйăхĕнчех 
палăртнăччĕ. Вăл – «МВК «Экоцентр» тулли 
мар яваплăхлă общество. Йăлари хытă кая-
ша тирпейлессипе тăрăшакан предприятипе 
килĕшĕве 10 çуллăха алă пусса çирĕплетнĕ.  
Регионта пĕр кубла метр йăлари хытă каяша 
тирпейлессипе çыхăннă тăкаксем 442,22 тенкĕ 
шайĕнче, е урăхла каласан пĕр тоннăшăн 
4138,64 тенкĕ. Çакăн пирки Чăваш Енри конку-
ренци политикипе тарифсен патшалăх служ-
бин ертÿçи Марина Кадилова пĕлтернĕ. Енчен 
те унччен хваттер хуçисем асăннă коммуналлă 
тăкакшăн унăн лаптăкне кура тÿлесе пынă 
пулсан, ÿлĕмрен хваттерте пурăнакансен 
йышне тĕпе хурĕç. Тĕслĕхрен, виçĕ çынлă 
пĕр пÿлĕмлĕ хваттершĕн тăкаксем 2,6 про-
цент чухлĕ хăпарĕç, 5 çыншăн – 4,1 процент. 
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Павел ИВАНОВ, 
Кÿкеç

Канашлăва ЧР Ми-
нистрсен Кабинечĕн 
Предсе дателĕн çу-
мĕ – ял хуçалăх ми-
нис трĕ Сергей Ар-

тамонов, ЧР Министрсен 
Кабинечĕн Председателĕн 
çумĕ – экономика аталанăвĕн, 
промышленноç тата суту-
илÿ министрĕ Владимир 
Аврелькин, Шупашкар рай  -
администраци пуçлăхĕ Вла-
димир Димитриев, «Но-
во чебоксарский» теп ли ца 
комплексĕн генеральнăй 
директо рĕ Алексей Захватов, 
«Рос сель хозбанкăн» Чăваш 
Рес публикинчи уйрă мĕн 
дирек торĕ Ирина Письмен-
ская, Чăваш Респуб ликин-
чи про мышлен ноç тата ин-
вестици ĕçĕ-хĕлĕн аталану 
фончĕн  ертÿçи Алексей Га-
лиев хут шăнчĕç. 

Аса илтерер, пысăк проек-
та Чăваш Ен Пуçлăхĕн Миха-
ил Игнатьевăн пуçарулăхне 

пула пурнăçа кĕртме май 
килет. «Ренова» Компани-
сен ушкăнĕн директорсен 
Канашĕн Председателĕпе 
Виктор Вексельбергпа 
ирттернĕ ăнăçлă калаçусен 
пĕтĕмлетĕвĕ вăл. ЧР Ми-
нистрсен Кабинечĕпе «Ре-
нова» çак проект пирки 
2017 çулта Сочире иртнĕ 
Пĕтĕм Раççейри инвестици 
форумĕнче калаçса татăлнă. 

«Новочебоксарский» те-
плица комплексне икĕ 
тапхăрпа хăпартаççĕ. Икĕ 
теплицăна, калча ÿстермелли 
уйрăма, сервис блокĕсене 
2018 çул вĕçлениччен ху-
та яма, кăçалах  продук-
цин пĕрремĕш парти-
не туса илме планланă. 

Инновациллĕ технологисе-
не – хушма çутта, тумламăн 
шăварассине, тутлăхлă 
хутăшсене виçеллĕ хушас-
сине сăнаса тăнине – пула 
теплицăсенче пахча çимĕç  
ÿсессине автоматизациленĕ 
майпа тĕрĕслесе тăрĕç.

«Новочебоксарский» те-
плица комплексĕн гене-
ральнăй директорĕ Алексей 
Захватов сăмахĕсем тăрăх, 
строительство ĕçĕсем гра-
фикпе килĕшÿллĕн пыраççĕ. 
«Пĕрремĕш тапхăрпа тимĕр 
конструкцийĕсене пухрăмăр, 
теплица тăррисене кантăкпа 
витрĕмĕр. Çак вăхăтрах шал-
ти тытăма та вырнаçтарса 
пыратпăр. Энергоцентр 
енĕпе те ĕçсем пыраççĕ, çак 

кунсенче котелсене лартса 
хатĕрлеме пуçларăмăр», – 
пĕлтерчĕ вăл. Алексей Захва-
тов теплица комплексĕнче 
кадрсен 70% пухса çитерни 
çинчен каларĕ. 10 агроном 
генподрядчикĕн тепли-
ца комплексĕсенче кирлĕ 
пĕлÿ илнĕ. Кунта 500 ытла 
ĕç вырăнĕ йĕркелĕç. 

Иккĕмĕш тапхăрта верти-
кальлĕ планировкăна пуç-
ланă. Ку ĕçсене 2019 çул 
вĕçĕччен пурнăçласа пĕтер-
мелле. Инноваци проекчĕн 
пĕтĕмĕшле хакĕ – 
6,5 млрд  тенкĕ. 
Республикăшăн 
пĕлтерĕшлĕ про-
екта пат шалăх пу-
лăшăвĕпе пур нăçа 
кĕртеççĕ. Сер гей 
Артамонов пат-
шалăх 3,217 млрд 
тенкĕ уйăрнине 
палăртрĕ. 

Строительство ĕçĕсен калăпăшĕ тĕлĕнтерет. 
Темиçе уйăх каялла кăна кунта таса уйччĕ, па-

ян вара 7,5 метр çÿллĕш теплица комплексĕ 
хăпарать. «Новочебоксарский» пахча 

çимĕç туса илекен  комплексăн строитель-
ство ĕçĕсемпе августăн 16-мĕшĕнче Чăваш 

Республикин Пуçлăхĕ Михаил Игнатьев 
вырăна çитсе паллашрĕ. Тутаркасси ял тăрăх 
территорийĕнчи Котеркасси ялĕ çумĕнчи 22 
гектар çинче вырнаçнă «пиллĕкмĕш» ăрури 

çĕнĕ йышши теплицăсенче çулталăкĕпех пах-
ча çимĕç туса илĕç.
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«Пиллĕкмĕш» 
ăрури теплица

çулталăк вĕçĕнче пĕрремĕш тухăç парĕ

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ 
«Новочебоксарский» теплица комплексне хăпартнă çĕрте 
300 ытла çын ĕçлет, строительство ĕçĕсене 10 ытла под-
ряд организацине явăçтарнă, вĕсенчен 80% – вырăнтисем. 

   АТАЛАНУ ÇУЛĔПЕ     
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АВГУСТĂН 21-МĔШĔНЧЕН ПУÇЛАСА 
26-МĔШĔЧЧЕН МУСКАВ ОБЛАÇĔНЧИ КУ-
БИНКА ХУЛИНЧЕ Пĕтĕм тĕнчери «Çар–
2018» форум иртет. Унăн ĕçне  хутшăнма 
Чăваш Республикинчен кайнă сумлă де-
легацие Чăваш Ен Пуçлăхĕ Михаил Игна-
тьев ертсе пырать.

Форумри куравра республикăри про-
мышленноç предприятийĕсем «ВНИИР-
Прогресс» АУО, «Волгостальконструкция» 
ООО, «Комбинат автомобильных фурго-
нов», «Лента» АО,  «ЭЛАРА» наукăпа про-
изводство комплексĕ хăйсен хатĕрĕсене 
тăратĕҫ. Пĕтĕм халăхсен хушшинчи куравра 
пысăк технологиллĕ хатĕрсене, оборонăпа 
промышленноҫ комплексĕнчи предприя-
тисен чи хăватлă таварĕсене, инновацилле 
ĕҫлекен клуб экспозицийĕсене халăх умне 
кăлараççĕ. Кăçалтан пуçласа форум наци 
хăрушсăрлăхĕн эрнипе тĕл килет. Унта 
обществăна хăрушсăрлăхпа тивĕҫтерекен, 
гражданла хӳтĕлевре, чрезвычайлă лару-
тăрусенче, ҫут ҫанталăк инкекĕсен сиен-
не пĕтерессинче, патшалăх чиккисене  
асăрхаса тăрассинче тимлекен тытăмсем 
пуҫтарăнаççĕ.  
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 Нимелле çĕкленчĕ 
кадет корпусĕ

ÇИВĔЧ ЫЙТУ 5
ĔМĔТРИ ТУЙ
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 Парăмсене татманшăн управ-
ляющи компани е ресурспа 
тивĕçтерекен организаци суд 

йышăнăвĕсĕр, уведомленисĕр 
электричествăна чарса лартма 
пултарать-и? 

Елена Васькина,
Шупашкар хули

?

  ЯЛ ХУÇАЛĂХĔ

Шăмăшра

Кун йĕркинче

 ВĔРЕНТŸ

Çĕнĕ вĕренÿ çулĕ 
пуçланиччен шутлă кунсем 
юлчĕç. Шкулсенче юсав 
ĕçĕсем вĕçленсе пыраççĕ. 
Сентябрĕн 1-мĕшĕнче 
вĕсем пурте ачасене кĕтсе 
илме хатĕр-и-ха?

Графикрен юлнă
Иртнĕ эрнере Шупашкар 

район администрацийĕн 
пуçлăхĕ Владимир Дими-
триев юсавпа строительство 
ĕçĕсене вĕçлемен шкулсе-
не çитсе объектсем çинче 
ĕçсене тăсса яма юраман-
ни çинчен асăрхаттарчĕ. 
Порядчиксем çинче пысăк 
яваплăх. Кÿкеç лицейĕнче 
шкул çурчĕн тăррине юса-
са пĕтермен-ха. Конструк-
цин йывăç пайĕсене илсе 
пуçтарнă, подрядчиксем 
шыв юххине вырнаçтараççĕ.

Мăнал шкулĕнчи  спорт-
зал стенисене сăрласа пĕ-
тереççĕ, строительсем лаг-
сене тÿр летеççĕ, урая сар-
ма хатĕрлеççĕ. Кунта спорт 
хатĕрĕсене упрамалли 
пÿлĕме те юсаççĕ. 

Ишек шкулĕнче те спорт-
зала юсаса çĕнетеççĕ. 
Çĕнĕ вĕренÿ çулĕнче 
физкультура урокĕнче 
чупса тарланă хыççăн 
ачасен душ кабини-
сенче çăвăнма май 
пулĕ. Пĕр строи-
тельство бригади 
çурт тăррине юсать. 
Ĕçсем графикпе 
килĕшÿллĕн пыраççĕ.

Ишлей шкулĕнче 
çурт никĕсне çирĕплетессипе 
тĕп ĕçсене вĕçленĕ. Аса ил-
терер,  «Чăваш Республикин 
2016-2025 çулсенчи вĕрентÿ 
аталанăвĕ» программăн 
«Чăваш Республикинчи  
пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан 
шкулсенче вĕрентĕвĕн 
халь хи условийĕсемпе та-
та малашлăха валли çĕнĕ 
вы рăнсем йĕркелесси» çум-
программипе килĕшÿллĕн 
Ишлей шкулне тĕплĕн  
юсама 10 млн ытла тенкĕ 
уйăрнă. 

Карачура шкулĕнче вĕре-
некенсем валли ăшă туа-
лет купалаççĕ, хальлĕхе ун 
никĕсне янă, кирпĕч хума 
пуçланă.

Çĕнĕ вĕренÿ çулне хатĕр-
ленессипе çыхăннă лару-
тăрăва республика пра-
вительстви тимлĕ сăнаса 
тăрать. Августăн 20-мĕшĕнче 
Правительство çуртĕнче эр-
несерен иртекен канашлу-
ра республикăн вĕрентÿ 
тата çамрăксен поли-
тикин министрĕ Алек-
сандр Иванов республика 
комиссийĕ регионти 849 
шкулпа ача садĕнчен 843-
шне йышăннине пĕлтернĕ. 
Ытти 81 учреждение урăх 
ведомствăсен комиссийĕсем 
хак парĕç. Пурĕ паянхи кун 
тĕлне регионта 930 вĕрентÿ 
учрежденийĕ ĕçлет.

Чăваш Республикин Пуç-
лăхĕн администрацийĕн 
пресс-службин инфор ма-
цийĕпе, Шупашкар районĕ 
çĕнĕ вĕренÿ çулне хатĕрленес 
графикрен юлнă. Вĕрентÿ 
министерстви паянхи кун 
тĕлне комисси районти 5 
шкула йышăнманнине 

пĕлтерет. Ведомство ертÿçи 
Александр Иванов подряд-
чикпе килĕшĕве çак уйăхра 
тин алă пусни ура хуракан 
тĕп чăрмавсенчен пĕри пул-
нине палăртнă.

Çамрăк кадрсем
Çĕньял шкулĕнче сăрă 

шăрши халĕ те сĕвĕрĕлмен-
ха. Тĕрлĕ тĕспе сăрласа 
илемлетнĕ коридорпа ирт-
се иккĕмĕш хута хăпаратпăр. 
«Шухăшланине пурне те 
тума май килмест, апла 
пулин те тăрăшатпăр», – 
тет шкул директорĕ Вячес-
лав Корсаков. Кашни çулах 
шкулти юсав ĕçĕсене спорт-
залтан тытăнаççĕ – ачасен 
сывлăхĕ тĕпре. Косметика 

юсавĕ хыççăн лайăх енне 
улшăннă спортзалта ача-
сем ытти чухнехи пек эр-
нере ултă кун кăна мар, 
тен вырсарникун та выля-
са канасшăн пулĕç. Ятарлă 

комисси шкула вĕренÿ 
çулне пуçлама ирĕк панă 
пулин те столовăйĕнче 
ĕçлекен Елена Михайлов-
на алăран киçтĕк ямасть. 

Эпир килнĕ кун пус-
ма çинче вентиляци 
пăрăхне тулаш ен-

чен сăрлатчĕ вăл.
Математика 

кабинетĕнче 
те ĕç вĕресе 
кăна тăрать. 
Икĕ çамрăк 

у ч и т е л ь н и -
ц а ,  к ă ç а л т а н 
к у н т а  ĕ ç л е м е 
килнĕскерсем, 
тăрăшсах акăлчан 

кабинетне хатĕрлеççĕ. 
Малтанласа вĕсене аслă 
класс хĕрĕсем вырăнне 
те йышăнтăмăр. Ĕнерхи 
хаваслă студенткăсем шку-
ла çĕнĕ сывлăш илсе килес-
си иккĕлентермест. Наталья 
Гигорьевна тата Кристина 
Вадимовна Çĕньял шкулĕнче 
иртнĕ çул практикăра пулнă. 
Ачасем, ĕçтешĕсем, ашшĕ-
амăшĕ лайăх йышăннине ку-
ра çамрăк учительницăсене 
алла диплом илсен чун кун-
таллах туртнă. 

 Кристина Иванова аслă 
шкула хĕрлĕ дипломпа 
пĕтернĕ. «Практика хыççăн 
ĕç вырăнĕ тупăнчĕ. Юлташ-
сем сĕннипе кунтах килес 

терĕм», – тет вырăс чĕлхипе 
литература учителĕ. «Хула-
ри шкулта та вĕрентсе курнă, 
унта та килĕшрĕ. Темшĕн 
ялта ĕçлес килчĕ. Кунта çут 
çанталăк, таса сывлăш…» – 
калаçăва хутшăнчĕ Ната-
лья Расторгуева та. Чăвашла 
типтерлĕ калаçаканскер 

акăлчан чĕлхисĕр пуçне 
итальян, нимĕç чĕлхисене 
те пĕлет. Шкулта нимĕç 
чĕлхине те ертсе пыма хирĕç 
мар иккен вăл. «Ачасене 
кăсăклăрах пултăр тесе çĕнĕ 
методикăсене кĕртесшĕн…» 
– ĕçлес кăмăл сисĕнет çамрăк 
специалистсен сăмахĕсенче. 
Иккĕшĕ те вĕсем Шупаш-
карта пурăнаççĕ. Шкула 50-
мĕш маршрутлă автобуспа 
çитеççĕ, çул çине вăтамран 
та 15-20 минут кăна тух-
са каять вĕсен. Опытлăрах 
ĕçтешĕсем яланах пулăшса 
тăни, кирлĕ чухне канаш 
пани çунат хушса пынине, 
ĕçлес туртăма вăйлатнине  
палăртаççĕ çамрăк специ-
алистсем.  

Шкул умĕнче тăракан сарă 
тĕслĕ автобус та маршрута 
тухма хатĕр. Кĕç-вĕç Çĕньял 
шкулĕ районти ытти шкул 
пекех ача-пăча сассипе тулĕ. 

   АВГУСТИНА ФАДЕЕВА

Сентябрĕн 1-мĕшне хатĕр-и? 

СĂМАХ МАЙ
Шупашкар районĕнчи вĕрентÿ 
учрежденийĕсене çĕнĕ вĕрентÿ 
çулне хатĕрленме тĕрлĕ шай-
ри бюджетран 23,5 млн ытла 
тенкĕ уйăрнă. 

шыв юххине вырнаçтараççĕ.
Мăнал шкулĕнчи  спорт-

зал стенисене сăрласа пĕ-
тереççĕ, строительсем лаг-
сене тÿр летеççĕ, урая сар-
ма хатĕрлеççĕ. Кунта спорт 
хатĕрĕсене упрамалли 
пÿлĕме те юсаççĕ. 

Ишек шкулĕнче те спорт-
зала юсаса çĕнетеççĕ. 
Çĕнĕ вĕренÿ çулĕнче 
физкультура урокĕнче 
чупса тарланă хыççăн 
ачасен душ кабини-
сенче çăвăнма май 
пулĕ. Пĕр строи-
тельство бригади 
çурт тăррине юсать. 
Ĕçсем графикпе 
çурт тăррине юсать. 
Ĕçсем графикпе 
çурт тăррине юсать. 

килĕшÿллĕн пыраççĕ.

министерстви паянхи кун 
тĕлне комисси районти 5 
шкула йышăнманнине 

нере ултă кун кăна мар, 
тен вырсарникун та выля-
са канасшăн пулĕç. Ятарлă 

комисси шкула вĕренÿ 
çулне пуçлама ирĕк панă 
пулин те столовăйĕнче 
ĕçлекен Елена Михайлов-
на алăран киçтĕк ямасть. 

Эпир килнĕ кун пус-
ма çинче вентиляци 
пăрăхне тулаш ен-

чен сăрлатчĕ вăл.
Математика 

кабинетĕнче 
те ĕç вĕресе 
кăна тăрать. 
Икĕ çамрăк 

у ч и т е л ь н и -
ц а ,  к ă ç а л т а н 
к у н т а  ĕ ç л е м е 
килнĕскерсем, 

Борис РОМАНОВ,
Шупашкар райадминистрацийĕн 
вĕрентÿ управленийĕн пуçлăхĕ: 

– Районти шкулсен-
че юсав ĕçĕсем çак 
эрнере вĕçленеççĕ. 
Çĕнĕ вĕренÿ çулĕнче 
Шупашкар районĕнчи 
26 шкул пурĕ 5300 ача-

на йышăнма хатĕр тăрĕ.
Иртнĕ вĕренÿ çулĕнче ачасен йышĕ 
5264 чухлĕ пулнă. Кÿкеç лицейĕ 1303 
ачашăн алăкĕсене уçĕ, вĕсенчен 285 
– иккĕмĕш сменăра пĕлÿ пухĕ. Кÿкеçри 
1-мĕш шкулта 800 вĕренекене кĕтеççĕ.

Кĕпе

Çурма çăмран 
çĕленĕ шăлавар

Блузка

Çурма çăмран 
çĕленĕ юбка

Çурма çăмран çĕленĕ 
костюм-кĕпе, сарафан

Плащ пирлĕ ăшă 
куртка

Ботинка, 
çурмаботинка

Сăран тиртен  мар 
кроссовки

Спорт 
костюмĕ

Джинс 
шăлавар

Джемпер

Шкул ÿсĕмĕнчи ачасен тумтирĕпе атă-пушмакĕн Чăваш Республикинчи вăтам хакĕ
(2018 çулхи июль уйăхĕн вĕçĕ тĕлне пĕриншĕн тенкĕпе, Чăвашстат информацийĕпе)

Райадминистрацин экологи та-
та ял хуçалăх пайĕн пуçлăхĕн Сер-
гей Ванюшкинăн сăмахĕсем тăрăх, 
кăçал районта вырма ĕçĕсене план-
па килĕшÿллĕн 15342,5 га çинче туса 
ирттермелле. 

Августăн 20-мĕшĕ тĕлне 5798 га вырнă, 
14757 т – çапса илнĕ. Малта пыракан 
хуçалăхсен шутĕнче «Атлашевский» СХК 
ООО. Кунта 3416 т тырă çапнă. «Чурачик-
ское» ОАОра – 2330 т, «Прогресс» ЗАО-
ра – 2184 т. 

Районти хуçалăхсенче пĕр гектартан 
вăтамран 25,5 центнер тырă вырса илеççĕ. 
Юлашки даннăйсем тăрăх, «Ольдеевская» 
Агрофирма» ЗАОра тата Ленин ячĕллĕ 
СХПК-колхозра пĕр гектартан 30 ц тырă 
тухать. Муниципалитетри ял хуçалăх 
предприятийĕсенче кĕрхисене те ак-
ма пуçланă. Çак вăхăтрах иккĕмĕш хут 
утă çулаççĕ. Çут çанталăк условийĕсене 
пула çурхисем пĕр тикĕс пулса çитмен. 
Çавăнпа уйрăм хуçалăхра вырма ĕçĕсен 
хăвăртлăхĕ чакнă.

Парăмсемшĕн – çутăсăр

Зелфинас КАРАМА 
Шупашкар район 

прокурорĕ:
– РФ Çурт-йĕр кодексĕн 
153-мĕш статйин 1-мĕш 
пайĕпе килĕшÿллĕн граж-
дансен тата организацисен 
пурăнмалли пÿлĕмшĕн та-

та коммуналлă пулăшусемпе усă курнăшăн 
вăхăтра тата туллин тÿлемелле. 
РФ Правительствин 2011 çулхи 
майăн 6-мĕшĕнчи 354-мĕш номерлĕ 
постановленийĕпе нумай хваттерлĕ 
çуртсенчи пÿлĕмсен тата уйрăм çуртсен 
хуçисене тата вĕсемпе усă куракансене 
коммуналлă пулăшусемпе тивĕçтермелли 
правилăсен 32-мĕш пункчĕн «д» çумпункчĕпе 
килĕшÿллĕн ресурспа тивĕçтерекен орга-
низаци потребитель патне коммуналлă 
пулăшăва чакарса çитерме е тÿлемесен 
вĕсене чарса лартма та пултарать. 
Коммуналлă пулăшусемпе тивĕçтермелли 
Правилăсен 117-мĕш пункчĕн йĕркинче 
те каланă çакăн пирки. Потребителе ма-
ларах систернĕ хыççăн, çав шутра вăл 
коммуналлă тăкаксемшĕн туллин тÿлесе 
татман пулсан та, коммуналлă ресурссе-
не сахалрах виçепе е пач та пама пăрахма 
ирĕк пур. Суд йышăнăвĕ кирлĕ мар. Енчен 
те коммуналлă пулăшу кÿрекен организаци 
ĕçĕсемпе килĕшмесен çăхавсене патшалăх 
çурт-йĕр инспекцийĕнче йышăнаççĕ. 

Н. Расторгуева тата К. 
Иванова учительницăсем 

 ЫЙТУ-ХУРАВ Шкул спортзалтан пуçланать
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Е. Андреева: 
«Юрать, çурта 
хăварчĕ...»

СĂМАХ МАЙ
Августăн 1-мĕшĕ тĕлне Шупашкар районĕнче 1005 га тулă çулса 
илнĕ, 2568 тонна тырă çапнă. Вăтам тухăçлăх пĕр гектартан 25,6 
ц танлашать. Ĕçсене 10 комбайн пурнăçлать. Çакăн çинчен ЧР Ял 
хуçалăх министерстви пĕлтерет. 

Кĕрхи культурăсене акса хăварма 3928 га хатĕрленĕ. Нумай çул 
ÿсекен курăка 5043 га çулнă, 4407 тонна утă типĕтсе хатĕрленĕ, 
18333 тонна сенаж хунă. 

Чăваш Республикинче тырă йышши культурăсене 19948 га çулнă, çав 
шутра 17851 га тулă, 1671 га ыраш, вĕсенчен 52170 тонна тырă çапнă. 

  АТАЛАНУ ÇУЛĔПЕ

Вектор

Илемлĕ сад ĕрчетет 
Мошкассинчи Евгений 
Зубков. Хура кĕркунне 
сĕтекленекеннисене, 
вăрахччен упра-
наканнисене ларт-
са ÿстерет вăл. Улма 
йывăççисене те хăй сы-
пать. Çакна мĕнле ту-
маллине кĕнекесем 
вуласа вĕренет. Сад 
пахчи лартса ÿстерес 
шухăш тахçанах 
çуралнă унăн. Тивĕçлĕ 
канăва тухсан, хăй ка-
лашле, пушă вăхăт ну-
маййипе ĕмĕтленнине 
пурнăçланă.

Улма-çырла пахчи-
не кĕрсен таçта çăтмаха 
лек нĕн туятăн хăвна: 
йывăç çулçисем çилпе 
шĕтĕлтетсе лараççĕ, 
хурт-кăпшанкă сĕрлени 
илтĕнет... «Карлик», 
тăршшĕпе икĕ метр ытла-
рах ÿсекен кĕрхи пан ул-
ми улмуççисене ÿстерме 
кăмăллать пахчаçă. Ун 
пек улмуççи çимĕçне ну-
маях памасть пулин те, 
пĕр йывăçран вăтамран 
50-60 кг тухать. Упран-
ма та лайăх упранать. Де-
кабрь уйăхĕ тĕлне тути 
кăна кĕрсе çитет-ха унăн. 
Çÿллĕ мар улмуççирен 
пан улмие татма та 
меллĕ. «Сĕтеклĕ, шатăрт 
çыртатăн та пылак 
сĕткенĕ тухать...» – тет 
арçын пан улмин «Кар-
лик» йышши сорчĕсемпе 
паллаштарнă май. Кил-
ти пахчара, экологи ен-
чен таса продукцие хăна 

килсен сĕтел çине кăларса 
лартма та намăс мар.

Сад пахчинче пан улми 
улмуççийĕсем кăна мар, 
черешня, абрикос, пылак 
пилеш... «Тĕлĕнмелле, 
нумай çимĕç пачĕ кă-
çал», – тет Евгений 
Ар кадьевич абрикос 
ас тивсе пăхма сĕнсе. 
Çимĕç ăшă климатра 
çителĕклĕ хĕвел çутипе 
ÿснĕ абрикосран тутипе 
пĕртте кая мар-çке! Че-
решньăна чие йывăççи 
çумне сыпăнтарнă, шулт-
ра, хăмăрлансах пиçнĕ 
улма-çырла. Хурлăханпа 
крыжовнике пĕтĕçтернĕ 
йошта çимĕç тути те тĕ-
лĕнмелле...

Пан улми кашни çул 
çимĕç патăр тĕсен мĕн 
тумаллине те пĕлет 
пахчаçă.  Улмуççие 
çулталăкне тăватă хут 
шăвармалла иккен. 
«Пĕрре кăчкăланнă 
чухне, тепре улмуççи 
çеçкене кайнă хыççăн 
пан улми мăйăр пек пул-
сан, виççĕмĕш хут ав-

густ уйăхĕнче, юлашки 
хут октябрь уйăхĕнче 
хĕл каçма хатĕрлесе», 
– вăрттăнлăха уçать Ев-
гений Аркадьевич. Миçе 
витре шăвармалла-ха? 
Улмуççи миçе çулта – 
çавăн чухлĕ. Ял çумĕнче 
2 га çинче пан улми 
йывăççисене куçарса 
лартнă пахчаçă. 2-3 
çултан вĕсем çимĕç па-
расса кĕтет.  

Паллах, улма-çыр-
ла туса илесси вăл 
пĕрре. Ăна вă хăтра 
пуçтарасси, ытлаш-
шине вырнаçтарасси, 
хĕл валли хупасси те 
пĕл терĕшлĕ. Çак ĕçре 
Евге  ний Зубкова унăн 
мăшăрĕ тата  ачи-
сем пулăш са пыраççĕ. 
Пахчаçă практикăри 
сăнав сене ыттисене те 
уçса парать. Ăна кура 
улма-çырла туса илес 
текенсем ялта та та та 
пур иккен.    

Çавал леш енче вăр-
ман та çăкалăхра сиплĕ 
пыл пухаççĕ Зубковсем. 

Паян сутмалăх пыл ту-
са илекен утара пĕр вĕл-
лерен пуçланă. «Пыл 
çиес килнĕ те», – тет па-
ян хурт-хăмăр ăсти. Ыт-
ти çулсенче кĕркунне 
хĕл каçма вĕллесене 
утартан илсе кайнă 
вĕсем, иртнĕ кĕркунне 
вăрмантах хăварнă. 
Кăлăхах. Утара сăсарсем 
тапăннă, 30-40 вĕллене 
аркатса тăкнă. Çийĕнчех 
юсаса лартнă вĕллесене 
утарçă.. .  «Мухтан-
ма кирлĕ мар, ĕçлеме 
вăй-хăват пултăр», – тет 
утмăлтан иртнĕ Евгений 
Аркадьевич сывлăхĕпе 
кăсăклансан. Чунпа тунă 
ĕç кăна ырă çимĕçсем 
илсе килессе аван чух-
лать вăл.  

Сăмах май, Зубков-
сем çумăр шывне анкар-
тинче шăтăк алтса тунă 
бассейна пухаççĕ. Пах-
ча шăварнă чухне кран-
ри шывпа мар, çумăр 
шывĕпе усă кураççĕ. 

 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

К ă ç а л х и  а п р е л ĕ н 
5-мĕшĕнче республикăн 

э к о н о м и к а  а т а л а н ă в ĕ н , 
промышленноç тата суту-илÿ ми-
нистерстви, инвестици ĕçĕ-хĕлĕн 
тата промышленноç аталанăвĕн 
фончĕ «Новочебоксарский» 
теплица комплексĕпе шывпа 
тивĕçтермелли тулаш тытăм стро-
ительстви тата çак объект валли 
автоçул тăвасси пирки килĕшĕве 

алă пусса çирĕплетнĕ.
Михаил Игнатьев подрядчик-

сем ĕçе тăрăшса пурнăçланине 
палăртрĕ. Проекта ха тĕр ле кенсем 
çут çан талăка кÿ ме пултаракан 
ви тĕме те тĕ рĕсленĕ. Экологи  
хăруш сăрлăхĕ кунта пĕрремĕш 
вырăнта – таса мар шыв Атăла 
лекмĕ. «Пирĕн тĕллев – проек-
та пурнăçа ăнăçлă кĕртсе пы-
расси, пахалăхлă пахча çимĕçпе 

республикăна кăна мар, Раççей 
рынокне те тивĕçтересси», – терĕ 
регион ертÿçи.

Райадминистраци пуçлăхĕ Вла-
димир Димитриев теплицăна хута 
янă хыççăн район бюджетне на-
лук урлă хушма укçа-тенкĕ кил-
ни социаллă ыйтусене ытларах 
татса пама май парасса шанни-
не пĕлтерчĕ. 

  МИЛЕНА СЕРГЕЕВА

«Пиллĕкмĕш» ăрури теплица

«Шатăрт çыртатăн та пылак 
сĕткенĕ тухать...»
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ÇĔНЬЯЛ ЯЛ ТĂРĂХĔНЧИ ШАНАР ЯЛĔНЧИ Молодежная 
тата Бауман урамĕсенче çĕнĕ шыв пăрăхĕсене хураççĕ. 
Вĕсен пĕтĕмĕшле тăршшĕ 550 метр. Ял старости Нико-
лай Матвеев унччен шыв пăрăхĕсем тăтăшах шăтса кай-
нине палăртать. «30 çул каялла хунă кивĕ пăрăхсене 
çĕннисемпе улăштарнă хыççăн килсене пахалăхлă шыв 
тикĕссĕн килме тытăнасса шанатпăр», – тет вăл. Шыв 
пăрăхĕсемпе ял тăрăх администрацийĕ тивĕçтернине 
каласа хăвармалла. 

Ĕçсене Çĕньялти нумай хваттерлĕ çуртсене пăхса 
тăракан управляющи компани пурнăçлать. Комму-
никацисем нумаййине кура асăрханса чаваççĕ. Ял 
çыннисем те ĕçе хутшăнаççĕ. Акă Надежда Семеновна 
хăй вăхăтĕнче газ хунине пăхса тăнине кура трассăна 
аван пĕлет. «Шăтăк алтнă чухне ĕçлекенсем пăрăхсене 
сиен ан кÿччĕр тесе пăхса тăратăп», – тет вăл.   

ТУТАРКАССИ ЯЛ ТĂРĂХĔНЧИ УРАЙ-МАКАÇ ял старо-
сти Андрей Яковлев шыв башни çумĕнчи территорие 
хăтлăх кĕртме пуçарупа тухнă. Вырăнти халăх вăл ерт-
се пынипе курăка çулса тасатнă, кивĕ картана пуçтарса 
çĕннине карнă. Ял çынни Вячеслав Петров ултă пин 
тенкĕлĕх  стройматериал туяннă. Кунсăр пуçне ял ста-
рости хăй укçипе беседка тунă, ăна шыв башнипе юна-
шар лартнă. 

«Беседка вырăнне ял пуçĕнче ахальтен суйламарăмăр. 
Кĕтÿ кĕтекенсем шăпах çакăнта пухăнаççĕ. Чылай чух-
не вĕсене ларма вырăн çукчĕ», – каласа пачĕ маçтăр.
Кĕтÿ кĕтекенсем шăпах çакăнта пухăнаççĕ. Чылай чух-
не вĕсене ларма вырăн çукчĕ», – каласа пачĕ маçтăр.  

Иртнĕ эрнере Тутаркасси ял тăрăхĕнчи Çăкалăхъялĕнче 
Ырă ĕç тăвакансен çулталăкĕн шайĕнче ял старости, 
вăлах Çăкалăхъялĕнчи клуб заведующийĕ В.К. Андре-
ева тата Э.В. Малинников «Пирĕн çăтмах кĕтесĕ» акци 
йĕркеленĕ. Хастарсем часовньăра юсав ĕçĕсем ирттернĕ: 
ун юписем йĕпе-сапара  ан арканччăр тесе хупланă, кар-
тана çирĕплетнĕ, часовня тата валак территорийĕсене 
курăкран çулса тасатнă. Ĕçсем çакăнпа вĕçленмен-ха: 
часовньăна, картана тата юпасене сăрламалла. 
курăкран çулса тасатнă. Ĕçсем çакăнпа вĕçленмен-ха: 

АТАЙКАССИ ЯЛ ТĂРĂХĔНЧЕ çынсен пуçарулăхĕ çинче 
никĕсленнĕ программăпа черетлĕ проекта вĕçленĕ. Атай-
касси ялĕнчи Московская урамра пурăнакансем вал-
ли пĕр уйăхра шыв пăрăхĕсем хунă. Ун çумне сыпăннă 
кашни килшĕн шыв счетчикĕ лартнă. Проекта пурнăçа 
кĕртме республика бюджетĕнчен 1,2 млн тенкĕ уйăрнă, 
халăх 300 пин тенкĕ пухнă. 
кĕртме республика бюджетĕнчен 1,2 млн тенкĕ уйăрнă, 

ШУ ПАШК АР РАЙОНĔНЧИ 
ХАЛĂХА СОЦИАЛЛĂ ПУЛĂШУ 
ПАРАКАН ЦЕНТР УРЛĂ кăçалхи 
çур çулта 12046 çын, муниципа-
литетра пурăнакансен пĕтĕмĕшле 
йышĕнчен 20 процент,  97731,86 
пин тенкĕлĕх социаллă пулăшупа 
усă курнă. Кашни уйăхра пара-
кан тÿлев 16288,65 пин тенкĕпе 
танлашать. 

Регионти льготниксене социаллă 
çăмăллăхпа тивĕçтерме Чăваш Ре-
спубликин бюджетĕнчен 6024 çын 
валли 35629,19 пин тенкĕ уйăрнă.  

Чăваш Республикин 2005 
çулхи 1-мĕш номерлĕ «Граж-
д а н се н  у й р ă м  к а т е г о р и -
не пурăнмалли çурт-йĕрпе 
коммуналлă çăмăллăхсемшĕн 
тÿлемелли социаллă пулăшу 

мерисем çинчен» Законпа 
килĕшÿллĕн пурăнмалли çурт-
йĕрпе коммуналлă пулăшусемшĕн  
тÿлеме ялта ĕçлекен 1444 спе-
циалист укçа-тенкĕ илсе тăрать. 

Ветерансем тата инвалидсен 
«Вега» реабилитаци центрне 
путевка илме 791 çын черетре 
тăрать. 2018 çулта 22 путевка панă, 
86 заявлени йышăннă. 

Социаллă ыйтусене татса па-
рассинче çемьене, амăшĕллĕхе, 
ашшĕллĕхе тата ачалăха пулăшу 
кÿресси пĕлтерĕшлĕ. 2018 çулхи 
июлĕн 1-мĕшĕ тĕлне 2444 çын 
3035 ачашăн тĕрлĕ пособи илнĕ. 
Пурĕ 46426,37 пин тенкĕлĕх по-
соби тÿленĕ.соби тÿленĕ.  

 Ц
И

Ф
РĂ

СЕ
М

П
Е 

Ф
АК

ТС
ЕМ

ÇУ
Л 

ÇИ
Н

ЧЕ

Августăн 16-мĕшĕнче Шупаш-
кар районĕнче М7 трассăн 645-мĕш 
çухрăмĕнче çур çĕр иртсен пулнă авари-
ре 17 çулти хĕр пурнăçĕ татăлнă. Çакăн 
çинчен Çул-йĕр хăрушсăрлăхĕн патшалăх 
инспекцийĕнчен пĕлтереççĕ. «Фоль-
ксваген Пассат» автомашина водителĕ 
Ĕпхÿрен Мускав еннелле 
пынă чухне умра пыракан 
транспорт хушшипе кирлĕ 
дистанцие тытса пыман, 
çакна пула Маз-630305-
220 çине пырса çапăннă. 
Инкекре водительпе юна-
шар çул çитмен хĕр ларса 
пынă. Вăл васкавлă меди-
цина пулăшăвĕ çитичченех 
сурансене пула пурнăçран 
уйрăлнă.

Авари вăхăтĕнче транс-

порт хатĕрĕн рульне Шупашкар 
районĕн 20 çулти çамрăкĕ водитель 
прависĕрех тытса пыни паллă. Доку-
мента суд йышăнăвĕпе туртса илнĕ. 

Акă вăл, хăв аллупа туса илнĕ çимĕç!

  САНĂН ÇЫННУСЕМ, 
РАЙОН!
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Олег Аполихин считает: 
гиподинамия – главный враг 
мужчин

Иртнĕ шăматкун 
Атăлъялта ял уявĕ 
кĕрлерĕ. Ăна Раççейри 
Ырă ĕç тăвакансен 
çулталăкне халалларĕç. 

Ял уявне Атăлъял 
ç ы н н и с е м  а в а л л ă х 
йăлисене асра тытса «Шу-
мер картишĕнче» 12 йăх 
йывăççинчен, 12 кил кар-
тинчен тăракан уçланкăра 
паллă тăваççĕ. 

Уява хатĕрленсе, халăх 
шухăшне тĕпе хурса ял 
старости Владимир Ма-
тюшкин ял çамрăкĕсемпе 
пĕрле 6 метр тăршшĕ 
сĕтелпе саксем ăсталанă. 
Ялти хастар хĕрарăмсем  
Елизавета Калегина, Та-
мара Шаплина тата Гали-
на Романова хуран çакса, 
çăлкуç шывĕпе шаркку 
пĕçерчĕç. Уяв програм-
мине Атăлъялти культу-
ра çурчĕн ертÿçи Кристи-
на Семенова ертсе пычĕ.

Чи малтанах «уяв 
карапĕн» палуби çинчен 
Вăрман-Çĕктер ял тăрăх 
депутачĕ Николай Смир-
нов тата ялти Хĕрарăмсен 
канашĕн ертÿçи Лидия 
Фадеева сăмах илчĕç, 
ял  уявне  ирттерни 
вырăнти халăхăн куль-
тура пурнăçне аталантар-

ни çинчен каларĕç. Çĕре 
яхăн çын пухăнчĕ уява – 
кÿршĕри хорнсорсем те 
хутшăнчĕç. Атăлъялти 
Анастасия Андреева 
ертсе пыракан «Атăл 
хумĕсем» ачасен ташă 
ушкăнĕ хăйсен ташши-
юррипе савăнтарчĕ. 
Çамрăк коллектив ял 
çыннисем валли 13 тĕрлĕ 
ташă хатĕрлени пурне те 
савăнтарчĕ. 14 çулти Ана-
стасия Андреева хăй те 
ташлама питĕ ăста. Вăл 
чăваш, тутар, вырăс та-
та эстрада ташшисене 
хĕрачасемпе пĕрле те, 
хăй тĕллĕн те ташласа 
тĕлĕнтерчĕ. Çавăн пекех 
Марина Матюшкинăпа 
Валерия Плотникова та 
пултаруллă. Кĕçĕнрех 
хĕрачасем те ташша 

çапрĕç. Ангелина Ани-
симова вара юрă çеммипе 
пĕчченех çаврăнчĕ. 
Çамрăк коллектив хăйĕн 
концертне «Тăван ял» 
сюитăпа вĕçлерĕ. Вĕсем 
тав хучĕсемпе парнесе-
не тивĕçрĕç. Уява ирт-
терме республикăри 
таврапĕлÿçĕсен ертÿçи 
Сергей Сорокин пулăшрĕ. 
Спорт вăййисем чи харсăр 
тата хастаррисене пухрĕç. 
Ăмăртусене Дима Ро-
манов ертсе пычĕ. Ял 
çыннисемпе хăнасем тата 
ачасем «ылтăн» шырас-
сипе, йĕлтĕрпе чупассипе, 
пĕр-пĕрне шерте çинчен 
михĕсемпе çапса антарса, 
вĕрен туртса вăй виçрĕç.

 НИКОЛАЙ СМИРНОВ, 
АТĂЛЪЯЛ

4 Пурнăç таппи

Иртнĕ шăматкун 

Атăлъял уявра савăнчĕ

 УЯВ

Юрийпе Елена Зиновьевсен çемье 
историйĕ Кÿкеçри инвалидсен та-
та ваттисен çуртĕнче пуçланнă. 
Сывлăхпа çыхăннă йывăрлăхсем 
те икĕ чĕрене çывăхланма  
чăрмантарман.  

Виçĕ çул каялла çул çинче сиксе 
тухнă инкек Еленăн пурнăçне тĕпĕ-
йĕрĕпе улăштарнă... Инвалид-хĕр хăйне 
пăхакан пулманнипе, пурăнмалли 
вырăнĕ çуккипе интерната лекет. Юрий 
вара вун виçĕ çул каяллахи хĕлле 
шăннă хыççăн урасăр тăрса юлнă. Ко-
стыльсемпе кăштах уткалать-ха вăл. 
Елена вара кÿмепе кăна çÿрет. 

Пĕр-пĕринпе тĕл пулсанах арçынпа 
хĕрарăм чунĕсем тăван пулнине туй-
са илнĕ. Юрий Еленăран чылай çул 
аслăрах пулин те вĕсен калаçмалли 
яланах тупăннă. Юратакансем çулталăк 
пĕр-пĕринчен уйрăлман, ун хыççăн 
вара венчет çĕррисемпе ылмашăннă 
хыççăн икĕ чĕре пĕр тĕвве çыхăннă.  

Пур хĕр пекех Елена та туй кунĕнче 
шурă кĕпе тăхăнма ĕмĕтленнĕ. 
Интернат-çурт ертÿçисем унăн 
ĕмĕтне пурнăçлама пулăшнă. Хĕре 
туя хатĕрлеме специалистсене те 
явăçтарнă. Хăйĕн умĕнче ытармал-
ла мар хÿхĕм кĕпе тăхăннă, çÿçĕсене 
илĕртÿллĕн тирпейленĕ Еленăна кур-
сан Юрийĕн чĕри тата хытăрах тапма 
пуçланă. ЗАГС уйрăмне мăшăра ятар-
ласа тытнă транспортпа çитернĕ. Пĕр-
пĕрне пурнăç тăршшĕпех юратма тупа 
тунă хыççăн савăнăçпа çиçекен Юрий-
пе Елена Шупашкарти сÿнмен çулăм 
умне чечек çыххисем хума кайнă. 
Интернат-çуртра çак вăхăтра вĕсене 
уяв сĕтелĕ кĕтнĕ. 

Çамрăк çемьен хăйĕн пурăнмалли 

кĕтесĕ те пур. Вĕсене интернатра 
пÿлĕм уйăрса панă.  Унта яланах та-
са та тирпейлĕ. Çемье йăвине чĕрĕ че-
чексемпе те илемлетнĕ, вĕсене Юрий 
хăй шăварса тăрать.  

Сывлăх енчен хавшакрах пулин те 
Юрийпе Елена тулли пурнăçпа пурăнма 
тăрăшаççĕ. Еленăн пултарулăхĕ 
иксĕлми. Иртнĕ çул вăл инвалидсен 
хушшинчи республика фестивальне 
«Асатте, асанне тата хальхи техноло-
гисем» кулăшла сценкăпа хутшăннă. 
Пушă вăхăтра вара ал-ĕç тăвасси, 
ÿкересси унăн чун киленĕçĕ. Юрие 
вара спорт ăмăртăвĕсенче час-часах 
курма пулать. Акă нумаях пулмасть 
Кÿкеçре иртнĕ физкультура кунĕнче 
кÿмепе «чупса»  вăй виçекенсен хуш-
шинче 2-мĕш пулчĕ вăл. 

Пĕр-пĕрне тĕл пулнă хыççăн хăйсен 
пурнăçĕ улшăннине, çĕнĕ сăрăсемпе 
выляма пуçланине палăртаççĕ Зино-
вьевсем. Унччен чунри кичемлĕхе 
эрех-сăрапа путарни те пулнă. Халĕ 
вара вĕсене аса та илмеççĕ. Пирус 
туртма та пăрахасшăн мăшăр, ятарлă 
литературăна кашни кун уçса хăйĕн 
тĕллевĕ патне пĕрер утăм тăвать.  

Авланнă хыççăн Юрий хăйне яш-
рах тытма пуçлани, çирĕм çул 
«çамрăкланни» çинчен калаççĕ 
интернат-çуртра ĕçлекенсем. Çемье 
ача-пăчаллă пулма та ĕмĕтленет, çакна 
пурнăçа кĕртес тесен пурăнма урăх 
вырăн шырама тивĕ. Юрийпе Елена 
çакăн пек яваплă утăма тума хальлĕхе 
тăхтаса тăраççĕ.  «Интернатран каяс-
сипе каяс маррине пурнăç кăтартса 
парĕ. Хальлĕхе пире кунта та лайăх», 
– тет Елена.

  ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВА 

Авлансан 
çирĕм çул 
«çамрăкланнă»

Ăруран ăрăва!
Ял уявне ирттересси Тăрăн енче 
йăлана кĕрсе пырать. Кăçал хăна-
вĕрлене лепетерсем пуçтарчĕç. 
Уяв йĕркелеме тепĕр пĕлтерĕшлĕ 
пулăм та хавхалантарчĕ. Çумăрлă, 
çил-тăманлă çанталăкра, çур-
кунне юр ирĕлнĕ вăхăтра урам 
тăрăх çуран та,  техникăпа та 
тухса кĕме çав тери тертлĕччĕ. 
Халĕ вара ял варрипе тип-тикĕс 
асфальт çул выртать.

Хĕрлĕ хăйăва касма рай-
он пуçлăхĕ Николай Хорасев, 
Чăрăшкасси ял тăрăх пуçлăхĕ Вита-
лий Павлов тата ял старости Алек-
сей  Васильев килсе çитрĕç. Вĕсене 
çăкăр-тăварпа, пыллă сăрапа кĕтсе 
илчĕç.

Пухăннисене уяв концерчĕ 
кĕтрĕ. Чи малтан «Тăрăн Ен» 
хĕрĕсемпе каччисем юрă-ташăпа 
савăнтарчĕç. Евгений Николаев 
юрăçăн шăнкăравлă сасси кашни 
çынна  тыткăнларĕ.  Атайкасси куль-
тура çурчĕ  çумĕнче йĕркеленнĕ 
«Пикесем» ушкăн ташшисемпе те 
чунтан киленчĕç хăнасем.

Хастарсем хатĕрленĕ икĕ вăрăм 
сĕтел тутлă апат-çимĕçпе йăтăнчĕ. 
Техĕмлĕ шÿрпепе пурте сăйланса 
пăхрĕç. Сĕтел çинче хашлама та, 
пулă яшки те, килти сăра та пулчĕ. 
Сĕтел хатĕрлекенсене ятранах 
асăнас килет: Алевтина Понома-
рева, Людмила Никитина, Мари-
на Леонтьева, Ева Костина, Ири-
на Николаева, Елизавета Григо-

рьева, Тамара Николаева тата Фе-
ликс Кузьмин. Виталий Костин уя-
ва хатĕрленнĕ чухне укçа-тенкĕпе 
те пулăшрĕ.

Спортпа туслă вырăнти адво-
кат Владимир Петров  ăмăртусем 
ирттерчĕ.  Футбол вăййине, минтер-
пе пĕр-пĕрне лектерсе ÿкерессине, 
канат туртассине çынсем хаваспах 
хутшăнчĕç. Уяв хуçисем чи хастар-

рисем пулчĕç, вăрманкассем те 
тăрăшулăхпа палăрчĕç, шинерсем 
те ыттисенчен юлмарĕç.

Лепетерсем питĕ т ус лă, 
сăпайлă, пуçаруллă халăх. Кирек 
епле ĕçе те кунта пĕрле канаш-
ласа пурнăçлаççĕ. Малалла та 
ăруран ăрăва тăсăлтăр çак ырă ĕç. 
Тăванлăх, чăвашлăх хунавĕ нихăçан 
та ан путлантăр, ан иксĕлтĕр.

Хаваслă кĕвĕ-çемĕ Кăшканар 
шывĕ тăрăх саланса нумайч-
чен ян! янăрарĕ. Уяв про-
граммине хатĕрлесе ертсе 
пыраканĕ клуб заведующийĕ 
Венера Спиридонова пулчĕ.

  АНТОНИНА ЕФИМОВА, 
ЛЕПЕТЕР ЯЛĔ

12

Йĕлтĕрпе  – çулла!

Телейлĕ Зиновьевсен  туйăмĕсем шурă юр 
пек таса
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 ДЕЛА МЕСТНЫЕ

  АКТУАЛЬНО

КОММЕНТАРИИ 

 Д. КШАУШИ
В этнокомплексе «Ясна» состоялась чу-

вашская национальная свадьба. Молодо-
жены Алексей и Елена специально для 
дня бракосочетания пошили националь-
ные костюмы. Как сообщает в своем блоге 
Иван Шаблов, невеста – чувашка из Чува-
шии, жених – чуваш из Сибири. За месяц 
до свадьбы пара усыновила двух детей из 
детского дома. Гостям-мужчинам особен-
но приглянулась и традиция у колодца.  
В паблике экопоселения отмечается, что 
чувашская свадьба праздновалась здесь 
впервые. Напомним, что ранее экопосе-
ление уже проводило на своей террито-
рии дни рождения, юбилеи.

 П. КУГЕСИ
В п. Кугеси начаты работы по обустрой-

ству детского игрового парка вблизи дома 
№ 59 по улице Советской. Администраци-
ей Кугесьского сельского поселения для 
выбора подрядчика проведен электрон-
ный аукцион. Цена контракта составляет 
7 270 201, 84 руб. Подрядной организаци-
ей, выигравшей аукцион, признано ООО 
«РОМАНА-СЕРВИС». Работы должны быть 
завершены 20 сентября 2018 года.

 П. НОВОЕ АТЛАШЕВО
Чебоксарская районная больница (Чу-

вашия) продолжает поиски педиатра для 
Атлашевской участковой больницы. Для 
этого информация об имеющейся вакан-
сии размещается на сайте stat.med.cap.ru, 
подана заявка в Центр занятости населе-
ния района, ведутся личные беседы с вы-
пускниками ЧГУ им. И.Н. Ульянова, имею-
щими специальность «Педиатр». Об этом 
сообщила главный врач Чебоксарской 
районной больницы Елена Петрова. На-
помним, что предыдущий педиатр, при-
нятая по программе «Земский доктор», 
уволилась из Атлашевской участковой 
больницы 25 апреля, не отработав пя-
тилетний срок.

 С. СИНЬЯЛЫ
На портале «Народный контроль» ак-

тивный пользователь Д.В. Алексеев со-
общает, что в с. Синьялы от пересечения 
улицы Кадыкова с Летным проездом до 
остановки общественного транспорта от-
сутствует пешеходная дорожка с твердым 
покрытием и тротуарами на обочине. Из-
за этого в ненастную дождливую погоду 
пешеходы вынуждены идти к остановке 
по проезжай части, рискуя своей жиз-
нью. Данный участок автодороги облада-
ет высокой плотностью движения. Также 
на этом участке дороги нет никаких огра-
ничений скорости автомобильного транс-
порта. Местный житель просит оборудо-
вать пешеходный переход и установить 
дорожный знак на этом участке. К обра-
щению прилагаются фото.

 ФОТОФАКТЫ  ДОРОГИ 

В наведении порядка в Ка-
детском корпусе и благо-
устройстве прилегающей 
территории помогают все 
неравнодушные.

17-19 августа в Чувашском ка-
детском корпусе ПФО им. Ге-
роя Советского Союза А.В. Ко-
четова  в Чебоксарах состоял-
ся  общенародный субботник, 
в котором могли принять уча-
стие работники органов испол-
нительной власти и местного 
самоуправления, студенты, ро-
дители будущих кадет, нерав-
нодушные горожане. 

Вся территория нового учеб-
ного комплекса занимает 3 ты-
сячи квадратных метров. Поме-
щения в самом здании – 22 ты-
сячи квадратных метров. Вну-
три здания работа тоже кипит. 
К примеру, на первом этаже по-
мещения окрашены в различ-
ные цвета, установлены ради-
аторы. Новое здание универ-
сально: в нем разместятся и 
учебные помещения, и спаль-
ни, и столовая, и библиотека, и 
спортзал. Будут здесь и студии 
звукозаписи, и хореографии. 

Кадетский корпус состоит из 
4-х блоков. Блок «А» – это спаль-
ный корпус. Готовность объек-
та – выше 90 процентов. В бло-
ке «Б» расположены учебные 
классы. В них висят доски, жа-
люзи, стоят парты, освещение 

соответствует нормам. Готов-
ность объекта – 95%. В блоке 
«В» расположены спортивный 
зал, залы классической борьбы, 
хореографии, тренажерный, на-
стольного тенниса. Готовность 
объекта – более  90%. В насто-
ящее время выполнены работы 
по обустройству полов, еще не-
обходимо провести отделку и 
обустройство спортивного за-
ла. В блоке «Г» размещены сто-
ловая, где установлено кухон-
ное оборудование, актовый зал 
и библиотека. Строительная го-
товность объекта – 95%. Также 
на завершающем этапе рабо-
ты в блоке «Д». 

Вход к Кадетскому корпусу, 
куда включены территория от 
ДК, парк с фонтаном, асфальти-
рованные и мощеные дорож-
ки, практически готов. Отдель-
ное внимание кадетскому пла-

цу – здесь будут проходить еже-
дневные утренние построения. 
Работы по его благоустройству 
ведут рабочие.

В прилегающем к Кадетско-
му корпусу парке  (со сторо-
ны универмага «Шупашкар») 
завершается укладка брусчат-
ки, проложены дорожки, про-
водятся озеленительные рабо-
ты.  Бульдозеры, грузовые ма-
шины, погрузчики – повсюду.  
Процесс установки уличных 
фонарей продолжается.  

Из-за несчастного случая по 
спортивному блоку проведе-
но обследование, составлена 
смета, выделены дополнитель-
ные средства, заключены дого-
воры. В ближайшие две недели 
будут проведены необходимые 
работы по демонтажу, засып-
ке и трамбовке пустот, а затем 
строители смогут продолжить 

работы, которые планируется 
завершить до конца сентября. 

Учебные и спальные корпу-
са здесь планируют сдать к 20 
августа, оставшиеся работы за-
вершить до 1 сентября. 

400 кадет со всей республи-
ки в этом учебном году будут 
учиться в новом здании. Они 
уже прошли конкурсный отбор 
и с нетерпением ждут начала 
сентября. Для родителей уже 
провели экскурсию по стро-
ящемуся зданию. 18 августа 
около 80 родителей пришли 
на «субботник».  В среду свою 
лепту в благоустройство при-
легающей территории и приве-
дение в порядок главного зда-
ния Кадетского корпуса внес-
ли журналисты СМИ Чувашии.

Открытие Кадетского кор-
пуса состоится в новом учеб-
ном году.    

17 августа инспекторы УГИБДД по Чувашии Михаил Ильин и Миха-
ил Левашкин  вблизи п. Новые Лапсары провели рейд «Автобус».
Они остановили для досмотра микроавтобусы, следующие по марш-
рутам «Чебоксары-Аликово», «Чебоксары-Вурнары», «Чебоксары-
Ибреси», а также автобус «ПАЗ», курсирующий по маршруту «Ишаки-
Ишлеи-Лапсары-Кугеси». В них выявлены такие правонарушения, 
как отсутствие тахографа, демонтаж ряда сидений. 

В ходе рейда инспекторы  выявили нерабочий  тахограф в микро-
автобусе, следующем по маршруту «Чебоксары-Вурнары». На табло 
высвечивалась информация о том, что микроавтобус едет по тер-
ритории Англии, неправильно отображалось и  время езды. Данное 
нарушение влечет наложение административного штрафа в разме-
ре от 1000 до 1500 рублей. 

На глазах инспекторов водитель «Лады Ларгус»  совершил поворот, 
игнорируя дорожные знаки и дорожную разметку. Водитель оспари-
вал факт правонарушения, аргументируя тем, что всю жизнь прора-
ботал в полиции, сейчас находится на пенсии и обладает отличны-
ми знаниями в области административных правонарушений, на что 
инспекторы ответили ему, что на перекрестке установлена камера, 
которая зафиксировала правонарушение. Как выяснилось, водитель 
занимается перевозкой пассажиров. Инспекторы проверили ряд до-
кументов, необходимых для занятий такого рода деятельностью, не-
которые оказались просроченными. За подобные действия водитель 
будет вынужден заплатить штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. 
Все протоколы об административных правонарушениях по итогам 
рейда инспекторы УГИБДД отправили на рассмотрение судьям.    

Всем миром

Евгений ЛЬДИНОВ, студент 2 
курса Чебоксарского экономико-
технологического техникума:

– Мы сегодня с другом, студентом 2 
курса Чебоксарского техникума стро-
ительства и городского хозяйства Ки-
риллом Ивановым, работаем первый 
день. Нам поручили очень ответствен-
ное задание – построить забор. Снача-

ла мы роем землю, потом будем бетонировать. В кол-
ледже нас уже этому обучали. Мы сами узнали о том, 
что здесь необходимо помочь. Работаем с 10 до 16 
часов, есть обед. Примерно 3-4 дня мы будем здесь 
работать под руководством более опытных взрос-
лых. Кадетский корпус должны сдать в эксплуатацию 
1 сентября. Я сам хотел бы учиться здесь...

Александр ЖУКОВ, преподаватель физической культуры Че-
боксарского техникума строительства и городского хозяйства:

– Сегодня вышли на субботник 13 только что принятых на 
первый курс студентов. До 12 часов работает первая смена, 
с 13 до 17 – вторая смена, где будет побольше людей. Вче-
ра здесь работали от нашего техникума 25 студентов. По-
мимо меня, здесь еще организует ребят психолог Светлана 
Кузьмина. Их задача – подготовить площадку под озелене-
ние: сейчас завозят грунт, потом торф. У ребят очень хоро-

ший настрой. Многие приехали из районов, они с интересом узнали, что 
здесь построен Кадетский корпус. Нас привозят и увозят на машинах, пре-
доставляют питьевую воду. Мы будем работать здесь и завтра, и в поне-
дельник. Я считаю, что каждый должен поучаствовать в таком субботни-
ке. В 1985 году, когда строили Театр оперы и балета, я тоже выходил по-
могать. Мы должны гордиться тем, что у нас такой корпус построили. Как 
можно отказать и не придти на помощь в таком нужном деле.

В СХПК-колхозе им. Ленина в 
Чебоксарском районе завершили 
уборку многолетних трав и закладку 
сенажа. На фото передовики 
сельхозпредприятия - водители 
Владимир Егоров и Юрий Григорьев.

В клубе «Золотой возраст» Центра социального 
обслуживания населения Чебоксарского района 
еженедельно по вторникам проходит информационный 
час, в ходе которого присходит обзор газет и журналов. 
Больше всего члены клуба любят обсуждать и читать газету 
«Тăван Ен». 



6 Август 23 - 29, 2018www.tavanen.ru TȘBAH EH    № 33 (106285-106286)

Новости с пригородным акцентом 

 ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ. АВГУСТ 27 -  СЕНТЯБРЬ 2ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ. АВГУСТ 27 -  СЕНТЯБРЬ 2
На этой не де ле 

ОВНАМ про пи-
сан от дых. Ре ко-

мен дует ся сна ча ла 
наб рать ся сил, а за тем уже 
уст роить ав рал.

ТЕЛЬ ЦЫ, сей час 
придется ста вить во 
гла ву уг ла ин те ре-

сы кол лек ти ва. Но 
не стоит осо бен но 

огор чать ся, так как вы и 
здесь ока же тесь в ли де рах.

Б ЛИЗ НЕ ЦЫ, конт-
ро ли руй те свои 
чувст ва и эмо-
ции. Не стоит го-

во рить кол ле гам все, что 
ду мае те.

РА КИ, в слож ных си туа-
циях не ре ко мен дует-

ся при ни мать са мос-
тоя тель ных ре ше ний. 
Сп равед ли ва фра за: 

«Од на го ло ва хо ро шо, а 
две луч ше!».

ЛЬ ВЫ, за кон чив 
все де ла, дай те 

се бе воз мож ность 
от дох нуть. Не на-

чи най те но вых дел, ина-
че они при не сут вам толь-
ко од ни проб ле мы.

ДЕ ВЫ, пос та рай тесь заг ля-
нуть даль ше, чем вы мо-

же те ви деть. Д ля вас не 
долж но быть ме ло чей 
ни в лич ной жиз ни, ни 

в про фес сио наль ной.

ВЕ СЫ, дер жи те свои 
эмо ции под  конт ро-

лем, а се бя в ру ках. Ес-
ли вы проиг ра ли сра-

же ние – это не зна чит, 
что вой на уже за кон че на.

СКОР ПИО НЫ са ми се бя 
за го няют в неп рият ную 

си туа цию. Из бе-
жать это го им 
по мо жет толь ко 

тер пе ние к ошиб кам и про-
ма хам дру гих.

СТ РЕЛЬ ЦОВ бу дут 
пос тоян но отв ле-

кать пос то рон ни ми 
де ла ми. Го ни те от 
се бя тех, ко му не-

чем за нять ся, – у вас есть 
свои де ла. 

КО ЗЕ РО ГИ, не ра-
бо тай те сей час по 
ста рин ке и по шаб-
ло ну. Ста рай тесь 
к лю бо му за да нию 

най ти твор чес кий под ход.

ВО ДО ЛЕИ, не на дей тесь, 
что все са мо со бой 
раз ре шит ся. Приш-
ла по ра, ког да необ-
хо ди мо бу дет при ло-

жить мас су уси лий.

Сей час все у РЫБ идет 
своим че ре дом. Од-
на ко они са ми вно-
сят су мя ти цу в гар-

мо нию жиз ни из- за то-
го, что им хо чет ся боль-
ше го. 

ТЕЛЬ ЦЫ,

сы кол лек ти ва. Но 
не стоит осо бен но 

СТ РЕЛЬ ЦОВ
пос тоян но отв ле-

кать пос то рон ни ми 
де ла ми. Го ни те от 

придется ста вить во 
гла ву уг ла ин те ре-

Чебоксарам исполнилось 549 лет. День рожде-
ния столицы Чувашии жители и гости отметили 
праздничной и разнообразной программой. Ме-
роприятия проходили в центре, районах, пар-
ках и в Заволжье. Программа была подготовле-
на для всех возрастов и для представителей раз-
ных профессий.

В течение двух дней зрители увидели массу ин-
тересного: чемпионат и первенство России по три-
атлону, фестиваль кайтинга «Чебоксарская вол-

на» и парусную регату, экскурсии по исторической 
части Чебоксар, фестиваль «Кроссфит» и между-
народный турнир единоборств «Кубок чемпио-
нов», соревнования «Золотые пески Заволжья», 
конкурс лесорубов, фестиваль семейного творче-
ства «Аистенок», конкурс «Общественное призна-
ние» — эти и многие другие мероприятия собра-
ли сотни участников и тысячи зрителей.

Город экзамен перед грядущим 550-летием 
выдержал. 

День гордости

Впервые в День города Чебоксары для юных жителей 
организован фестиваль «Город мастеров»

На центральных улицах города работали детские 
развлекательные, анимационные, культурные, 

интерактивные площадки и арт-объекты

Основа любого праздника - 
межнациональное согласие

На «Творческом 
бульваре» персонажи 
из русских народных 
сказок, к восторгу детей, 
буквально оживали

По оценкам МВД по 
Чувашии, в общей 

сложности в празднике 
приняло участие более 60 

тысяч человек

Глава Чувашии 
Михаил Игнатьев 
поблагодарил 
администрацию 
города Чебоксары 
за красочное 
проведение 
праздника
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10 210
По данным районного отдела ЗАГС

ЧИТАЙТЕ www.tavanen.ru 
 В д. Кивсерткасы планируют об-
устроить тротуары до остановки 
общественного транспорта.
 Этнокомплекс «Ясна» посе-
тили представители молодежи 
со всей России.
 Открытие новых ФАПов в Че-
боксарском районе заплани-
ровано на вторую половину 
сентября.
 Пропал житель с. Хыркасы.

 В МАСШТАБАХ СТРАНЫ

ГИДРОМЕТЦЕНТР УВЕЛИЧИТ ЗАБЛА-
ГОВРЕМЕННОСТЬ ПРОГНОЗОВ ДО 8-9 
СУТОК, говорится в утвержденной 
«дорожной карте» по повышению эф-
фективности деятельности Росгидро-
мета и подведомственных ему учреж-
дений. Раньше точную погоду можно 
было прогнозировать на срок до пяти 
суток, сегодня уже на шесть. А в бли-
жайшей перспективе этот срок может 
быть увеличен до семи суток, поясни-
ли в Гидрометцентре. В понедельник 
мы будем знать погоду на вечер вос-
кресенья. А уже через несколько лет 
этот срок превысит и неделю. 

В ОКРЕСТНОСТЯХ ТЮМЕНИ ОТКРЫЛ-
СЯ МОЩНЫЙ ЗАВОД, ГДЕ БУДЕТ ЗА-
НЯТО ОКОЛО 300 ЧЕЛОВЕК. Работни-
кам предприятия предстоит сортиро-
вать мусор и отбирать вторсырье. В 
идеале его доля должна достигать 60 
процентов. То есть свыше половины 
коммунальных отходов, ныне утрам-
бовываемых бульдозерами на поли-
гонах, должно уходить на переработ-
ку. Позитивная новость для сибиряков, 
для которых мусорные монбланы, тле-
ющие и смердящие, давно стали прит-
чей во языцех. Однако цивилизован-
ный подход к отходам требует милли-
ардных инвестиций, и повышение сто-
имости услуги за вывоз и утилизацию 
ТБО коснется всех.  

18 августа стали 
участниками ноч-

ного велопробе-
га, посвященного 

Дню города 
Чебоксары.

Более

1000
велолю-
бителей

28 АВГУСТА – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Праздник значится одним из 
двенадцати (двунадесятых) главных праздников Пра-
вославной церкви. Он предваряется строгим Успен-
ским постом. 
1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ. Официально как День 
знаний он был учрежден Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об 
объявлении 1 сентября всенародным праздником – 
Днем знаний», который дополнил Указ Президиума 
Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и 
памятных днях» от 1 октября 1980 года новым празд-
ничным днем.
2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – День оконча-
ния Второй мировой войны (1945 год). Он был учреж-
ден 3 сентября 1945 года – на следующий день после 
капитуляции Японии – Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР как День победы над Японией.  

?

Всю прошедшую неде-
лю команда Чебоксарско-
го района принимала ак-
тивное участие в тради-
ционных соревнованиях 
по игровым видам спор-
та на призы главы города 
Чебоксары «Кубок Друж-
бы» среди землячеств Чу-
вашии. Они проводятся 
ежегодно в рамках меро-
приятий, приуроченных к 
празднованию Дня города 
Чебоксары. 

На протяжении всего отбо-
рочного этапа команда Че-
боксарского района лидиро-
вала по двум видам конкурс-
ных соревнований – мини-
футболу и волейболу.  В пят-
ницу на столичном  стадио-
не «Энергия» состоялся фи-
нал соревнований по мини-
футболу, в котором сыграли 
команда Чебоксарского рай-
она и команда Ибресинско-
го района.  В основное время 
игра закончилась со счетом 

0:0. Команда Чебоксарского 
района выиграла матч по пе-
нальти. Тренер команды по 
мини-футболу Андрей Моро-
зов рассказал, что в рамках 
подготовки к соревновани-
ям тренировки проводились 
дважды в неделю. Основной 
ее костяк — футболисты ко-
манды «Ротор»,  выступа-
ющей в высшем дивизионе 
чемпионата Чувашии по фут-
болу. «Для победы нужен во-
левой настрой, он у нас есть, 
поэтому мы обязательно зай-
мем первое место», – доба-
вил тренер. В состав коман-
ды по мини-футболу вошли 
Руслан Колесников, Влади-
мир Юрьев, Руслан Сквор-
цов, Владимир Васильев, Ан-
дрей Михайлов, Сергей Се-
менов и Никита Никифоров. 
«Серебро» досталось коман-
де землячества Яльчикско-
го района, «бронза» — ко-
манде землячества Комсо-
мольского района. 

В финальных  соревнова-
ниях по волейболу команда 
Чебоксарского района так-
же смогла обыграть коман-
ду Аликовского района. В 
состав команды по волей-
болу вошли Алексей Чугу-
нов, Алексей Семенов, Па-
вел Олангин, Анатолий По-
годейкин, Роман Селедкин 
из Вурман-Сюктерского сель-
ского поселения, Алексей 
Никитин, Максим Козлов 
из п. Кугеси, Даниил Ива-
нов из д. Кшауши, Андрей 
Ильин из д. Большие Ка-
траси, Сергей Семенов из с. 
Ишаки.  Третье  место в со-
ревнованиях по волейболу 
заняла команда землячества 
Моргаушского района, вто-
рое — команда землячества 
Аликовского района. 

В соревновании по пере-
тягиванию каната, прохо-
дящем вне конкурса,  ко-
манда Чебоксарского рай-
она, возглавляемая главой 
Кшаушского сельского по-
селения Сергеем Мульди-
яровым, также была силь-
нейшей. 

По итогам соревнований 
команда Чебоксарского рай-
она стала безоговорочным 
лидером и получила глав-
ный приз — сертификат на 

приобретение игрового обо-
рудования на 100 тысяч руб-
лей. Второе место и сертифи-
кат на 70 тысяч рублей полу-
чила команда Ибресинско-
го землячества,  третье ме-
сто и сертификат на 50 ты-
сяч рублей — команда Али-
ковского землячества.  При-
зы командам вручили депу-
тат Госдумы России Леонид 
Черкесов и заместитель гла-
вы города Чебоксары Вик-
тор Горбунов. Сертификат 
за команду Чебоксарского 
района получил глава ад-
министрации района Вла-
димир Димитриев. 

Об итогах соревнований 
было также объявлено на 
планерке в администрации 
района в понедельник. Ди-
ректор Центра спорта и здо-
ровья «Улăп» Сергей Тунгу-
лов отметил, что за 16 лет 
проведения соревнований 
впервые одна команда за-
няла первые места во всех 
видах соревнований. 

Добавим, что в 2014 го-
ду команда Чебоксарского 
района заняла  в данных со-
ревнованиях первое место, в 
2015 году — второе. 

 ЕЛЕНА ГУБАНОВА, 
 ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВА

Ради дружбы
Команда Чебоксарского района не 
оставила никаких шансов соперникам

 ВОПРОС-ОТВЕТ

Утки и куры – 
по отдельности?

Хочу купить уток и куриц для со-
держания на территории своего 
личного подсобного хозяйства для 

собственных нужд. Можно ли со-
держать уток и куриц совместно на тер-
ритории личного подсобного хозяйства?

  А. ЗОТОВА, п. Кугеси
Как пояснили в Госветслужбе Чува-

шии, в соответствии с пунктом 2.2 при-
каза Минсельхоза России от 03.04.2006 
№ 103 «Об утверждении Ветеринарных 
правил содержания птиц на личных под-
ворьях граждан и птицеводческих хо-
зяйствах открытого типа» при содер-
жании разных видов птиц на подво-
рьях необходимо обеспечить раздель-
ное их содержание. Разные виды птиц 
содержат в обособленных помещени-
ях одного или разных зданий, которые 
обеспечивают лазами для самостоятель-
ного выхода птицы на изолированные 
выгульные площадки. Изолированные 
выгульные площадки оборудуются для 
раздельного содержания каждого вида 
птицы на прилегающей к помещению 
территории. Также не рекомендуется 
совместное содержание птицы на под-
ворьях с другими видами животных. 

За выигранный 
конкурс по 

перетягиванию 
каната команде 

Чебоксарского 
района вручен приз - 

живой баран
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# ТЕЛЕСЕРИАЛ 
* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм

Понедельник
27 августа

Вторник
28 августа

Среда
29 августа

Четверг
30 августа

Пятница
31 августа

Суббота
1 сентября

Воcкресенье
2 сентября

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 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 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 #«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.15 #«РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.10 #«ВСЕ СОКРОВИЩА МИ-

РА» 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 Поединок на границе. Доку-

ментальный фильм
9.40-9.55 Из нашего фонда. Мой 

город. Неизвестное об извест-
ном. Владимирская горка

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 «Пĕртăвансем, юрлар-и» 

Пĕртăван Малинасен концерчĕ 
16+

8.30 $ «Основной элемент» 12+
9.00, 14.30, 19.00, 1.30 «Ылтăн 

çÿпçерен» 12+
9.30 «Смешарики» 6+
10.00 #«ПЛЯЖ» 12+
11.00 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
12.00 $ «Фактор эволюции. 

Еда» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05 «Время вкуса» 12+
13.30, 19.30 «Республика» Ин-

формационная программа
13.40, 20.15 «Время спорта» 12+
14.00 $ «Федерация» 12+
15.00, 23.00 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
15.05 «Фиксики» 6+
15.30, 23.30 «Республика» Ин-

формационная программа 12+
15.40, 5.30 «Мультимир» 6+
16.00, 4.30 #«ГОРЮНОВ» 16+
17.00, 3.30 $ «Особый отдел. 

Контрразведка» 16+
18.00, 2.00 «Республика в дета-

лях» 6+
20.00  «Хочу, могу, знаю» 12+
20.30, 3.00 «Литература тĕпелĕ» 

12+
21.00 «Туй икерчи» Камит 16+
0.00 *«КАЗАК» 16+

НТВ
5.05, 6.05 «Подозреваются все» 

16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 *«ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 #«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00 #«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ» 16+
23.15 *«НЕВСКИЙ» 16+
0.05 «Поздняков» 16+
0.20 «Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы» 16+
1.25 *«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 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 #«МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.25 #«РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.20 #«ВСЕ СОКРОВИЩА МИ-

РА» 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 Ирхи тĕпел. Премьера
9.35-9.55 Вăрс!!!ă ачисем
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Республи-

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

ка» Информационная про-
грамма 12+

7.00, 14.30 «Хочу, могу, знаю» 
12+

7.15, 13.40 «Время спорта» 12+
7.30, 20.30, 3.00 «Литература 

тĕпелĕ» 12+
8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30 $ «Основной элемент» 

12+
9.00, 18.00, 2.00 «Республика 

в деталях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«ДУБРОВСКИЙ» 16+
11.00 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
12.00 $ «Семь смертных гре-

хов. Сестры гнева» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05 «Республика в дета-

лях» 6+
13.30, 19.30 «Республика» Ин-

формационная программа
14.00 $ «Федерация» 12+
15.05 «Фиксики» 6+
16.00, 4.30 #«ГОРЮНОВ» 16+
17.00, 3.30 $ «Владимир Ма-

тецкий. Было, но про-
шло» 16+

19.00, 1.30 «Туслăх йывăçĕ 12+
20.00, 2.30 «Местное самоу-

правление» 12+
21.00 «Любовь и песня» Кон-

церт Раисы Казаковой 12+
0.00 *«ДВОЕ В ЧУЖОМ ДО-

МЕ» 16+

НТВ
5.05, 6.05 «Подозреваются 

все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.20 *«ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 #«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00 #«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 *«НЕВСКИЙ» 16+
0.10 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.10 Квартирный вопрос

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 16+
4.25 «Контрольная закупка»

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 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.25 #«РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.20 #«ВСЕ СОКРОВИЩА МИ-

РА» 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
9.00-9.55 Концерт мастеров 

искусств
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, 15.00, 23.00 «Республика» 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма 12+

7.00, 13.40 «Местное самоу-
правление» 12+

7.30, 14.30 «Туслăх йывăçĕ 12+
8.00 «Смешарики» 6+
8.30 $ «Основной элемент» 

12+
9.00, 13.05, 18.00, 2.00 «Респу-

блика в деталях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«ДУБРОВСКИЙ» 16+
11.00 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
12.00 $ «Семь смертных гре-

хов. Фильм второй» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика» Ин-

формационная программа
14.00 $ «Федерация» 12+
15.05 «Литература тĕпелĕ» 12+
15.40 «Фиксики» 6+
16.00, 4.30 #«ГОРЮНОВ» 16+
17.00, 3.30 $ «Валерий Золо-

тухин. Домовой таган-
ки» 16+

19.00, 1.30 «Эх, юррăм, янăра!» 
12+

20.00, 2.30 «Учим чувашский» 
12+

20.30, 3.00 «Нулевой кило-
метр» 12+

21.00 «Ялта пулса иртнĕ ĕç» 
Чăвашла куçарнă фильм 12+

0.00 *«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

НТВ
5.05, 6.05 «Подозреваются 

все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня

6.25 «ДЕЛОВОЕ У ТРО 
НТВ» 12+

8.20 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.20 *«ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 #«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00 #«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 *«НЕВСКИЙ» 16+
0.10 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.50, 1.35 «Модный при-

говор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 16+
0.35 «Пластиковый мир» 12+

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

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

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.25 #«РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.20 #«ВСЕ СОКРОВИЩА МИ-

РА» 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 Лица Чувашии. М. Ми-

хайлов. Премьера
9.15 Вести. Интервью
9.35-9.55 Хĕвел ачи. Петĕр Пу-

пин скульптор
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, 15.00, 23.00 «Республи-

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

ка» Информационная про-
грамма 12+

7.00, 14.30 «Учим чуваш-
ский» 12+

7.30, 13.35 «Нулевой кило-
метр» 12+

8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30 $ «Основной элемент» 

12+
9.00, 13.05 «Республика в де-

талях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«ДУБРОВСКИЙ» 16+
11.00 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
12.00 $ «Столыпин. Выстрел 

в Россию» 16+
13.00, 18.30 «Республика» 

Хыпарсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика» Ин-

формационная программа
14.00 $ «Федерация» 12+
15.05, 19.00, 1.30 «Эх, юррăм, 

янăра!» 12+
16.00  #«ГОРЮНОВ» 16+
17.00  $ «Тото Кутуньо» 16+
18.00 «И в шутку, и всерьез» 6+
20.00 «Комфортный город» 

12+
20.30 «Праски кинеми 

мăнукне авлантарать» 
Камит-мюзикл 12+

0.00 *«АФЕРИСТЫ» 16+

НТВ
5.05, 6.05 «Подозреваются 

все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.20 *«ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 #«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00 #«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 *«НЕВСКИЙ» 16+
0.10 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 4.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара» 
Творческий вечер Любови 
Успенской 12+

23.50 *«ФРЕННИ» 16+
1.40 *«ИГРА» 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 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
1.30 #«РАЯ ЗНАЕТ» 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 Мехел. Республикăри 

ачасен чăваш юррин 
фестивалĕ. 1 пай

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, 15.00 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 0.00 «Республика» 

Информационная програм-
ма 12+

7.00, 13.40 «Комфортный го-
род» 12+

7.30, 14.00 «Правовое поле» 12+
8.30 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
9.00, 15.05 «Эх, юррăм, янăра!» 

12+
9.30, 13.05, 15.40, 5.30 «Муль-

тимир» 6+
10.00 #«ДУБРОВСКИЙ» 12+
12.00 $ «Столыпин. Выстрел в 

Россию» 16+
13.00 «Республика» Хыпарсен 

кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика» Ин-

формационная программа
16.00, 0.30 #«ГОРЮНОВ» 16+
17.00, 4.45 $ «Вячеслав Зай-

цев. Всегда в моде» 16+
18.00, 4.30 «Республика в дета-

лях» 12+
18.30 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.00 «Время спорта» 12+
20.10 «С заботой о людях» К 

10-летию общественной при-
емной Д. Медведева 12+

20.30 «Кубок Чемпионов» Меж-
дународный профессиональ-
ный турнир единоборств 6+

23.00 «Эрне» Хыпарсен 
тишкерĕвĕ 12+ 

НТВ
5.05, 6.05 «Подозреваются 

все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 *«ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 *«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
0.10 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+

1 КАНАЛ
5.05, 3.30 «Мужское / Жен-

ское» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 12+
7.20 «Смешарики. Новые при-

ключения»
7.30 *«ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем не 
прост...» 12+

15.00 «Песня на двоих» Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин

16.50 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.40 *«ТИПА КОПЫ» 18+

РОССИЯ 1
4.25 #«ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.15 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»
6.50 «Живые истории»
7.40 Россия. Местное время 12+
8.40 «Сто к одному»
9.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «АЛИНА»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 *«СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-

КОВ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *«ДОКТОР УЛИТКА» 

12+
0.55 *«ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-

ПИВ ЧЕРТУ» 12+

ЧТВ
7.40-8.40 Юратнăран
11.20-11.40 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
7.00 «Республика» Информаци-

онная программа 12+
7.30 «Шок шоу» 12+
8.00, 12.30, 20.00 «Учим чуваш-

ский» 12+
8.30, 20.30 «Время спорта» 12+
8.40, 13.40 «Смешарики» 6+
9.00 «Республика в деталях» 12+
9.30 «Зарядка со звездой» Теле-

версия 0+
10.30 «Республика. Столичные 

новости» 12+
10.35, 18.30 «Время вкуса» 12+
11.00, 3.00 «По улицам комод во-

дили» Классика СССР 12+
13.00, 22.30 «Нулевой кило-

метр» 12+
13.30 «Хочу, могу, знаю» 12+
14.00 #«ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ» 16+
16.00 «Кубок Чемпионов» Меж-

дународный профессиональ-
ный турнир единоборств 6+

18.00 «Местное самоуправле-
ние» 12+

19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
21.00 «Театрализованное пред-

ставление, посвященное празд-
нованию Дня города» 12+

23.30 «Ялта пулса иртнĕ ĕç» 
Чăвашла куçарнă фильм 12+

0.30 «Акатуй 2015» Из Фонда на-
ционального телевидения Чу-
вашии 12+

2.00 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым» 12+

НТВ
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 мёртвая» 12+
12.05 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 *«ПЁС» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
0.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» Юрий Стоянов 16+
1.55 *«СВОИ» 16+

1 КАНАЛ
5.10 «Контрольная закупка»
5.45 *«ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Звонят, откройте дверь»
7.20 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Елена Проклова. «До слез 

бывает одиноко...» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12.15 К 70-летию актрисы. «На-

талья Гундарева. О том, что не 
сбылось» 12+

13.20 *«ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

14.50 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» 12+

15.50 *«ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+

17.40 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» 16+
0.10 *«НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+

РОССИЯ 1
4.50 #«ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Сваты-2012» 12+
13.25 *«НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 

12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
0.30 «Дежурный по стране» Ми-

хаил Жванецкий
1.25 *«ПАТЕНТ НА РОДИНУ» 12+

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. Собы-

тия недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 12.30 «Время вкуса» 12+
6.30, 5.30 «Мультимир» 6+
7.00, 4.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 12+
7.30, 10.35 «Смешарики» 6+
8.00, 22.30 «Литература тĕпелĕ» 

12+
8.30, 13.00 «Туслăх йывăçĕ 12+
9.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 «Республика. Столичные 

новости» 12+
11.00 «Стежки-дорожки» Класси-

ка СССР 12+
13.30 «Фиксики» 6+
14.00, 1.30 #«ВЕСЕННЕЕ ОБО-

СТРЕНИЕ» 16+
16.00 «Театрализованное пред-

ставление, посвященное празд-
нованию Дня города» 12+

17.00 «С заботой о людях» К 
10-летию общественной при-
емной Д. Медведева 12+

17.15 «Время спорта» 12+
17.30 «Нулевой километр» 12+
18.00 «Кил ăшши» 12+
18.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
19.00 «Стеклянный дом» 12+
19.30 «Албена юратăвĕ» Спек-

такль 16+
22.00 «Правовое поле» 12+
23.00 «Шутки большого челове-

ка. Евгений Моргунов» 16+

НТВ
5.05 Квартирный вопрос
6.05 «Ты супер!» До и после.. 6+
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!» Лоте-

рейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 *«ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+
0.50 *«КУРЬЕР»

   лепрограмма
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 50 çул тан ирт сен те илем лĕ ку рăн ма май пур. Ăна вал ли 
хак лă крем та кир лĕ мар, алă айĕн чи мел пех çам рăк лă ха та вăр ма 
пу лать. 1 апат ка шă кĕ ма йо нез, пĕ рер чей ка шă кĕ пыл, ли мон сĕт ке-
нĕ (е пан ул ми ук су сĕ), кас тор ка çă вĕ ил мел ле. Ху тă ша каç хи не ха-
тĕр ле се пÿ лĕм ре ларт мал ла. Ир хи не, çă вă нас умĕн 7-10 ми нут ма ла-
рах пи те сĕр мел ле. Кăн тăр ла е каç хи не сĕр сен 20 ми нут тыт мал ла. 
 Вă рăм куç хар ши çи не пур те ăм сан са пă хаç çĕ. Кил те лар сах 

ăна вă рăм лат ма пу лать. Çап ла тă вас те сен çÿç вал ли кон ди цио нер 
ил мел ле. Та са куç хар ши çи не кăш тах кон ди цио нер сĕр мел ле. Вăл 
тип сен куç хар ши се не ту ра са ямал ла. Ун хыç çăн тушь сĕр мел ле. 
Улшăну тÿ рех ку рă нать.
 А ча çу рат сан ну май хĕ ра рă мăн хы рăмĕ çин че ÿт тăр тан нă 

( рас тяж ка) вы рăн юлать. Çа кă ан пÿртĕр те сен çие хă ва рич чен 
спорт па тус лă пул мал ла. Хĕ рĕх чĕр нел лĕ чух не хы рă ма оли ва çă-
вĕпе сĕр ни те ÿте са хал та рах тăр тан та рать. Ÿт тин çеç тăр тан ма 
пуç ла сан спи ру ли нă па ( ти нĕс шыв ку рă кĕ, вы рăс ла – морс кая во-
до росль) усă кур мал ла. Спи ру ли нă на тăр тан ма пуç ла нă тĕ ле сĕр-
мел ле. Апат- çи мĕç плен ки пе çых са çур се хет е се хет лар мал ла. Çа-
кăн пек кун сик тер се 10-12 хут ту сан рас тяж кă сем са хал та рах пулĕç.
 А лă час- час çу рă лнипе аптăракансене те пу лăш ма пу лать. Çы-

вăр ма выр тас умĕн тăм па сĕ те пăт рат нă ху тă ша алă çи не сĕр се çы-
вăр мал ла. Ир хи не ти п се лар нă ху тă ша ла йăх çу са ямал ла. Çа кăн 
пек каш ни каç икĕ эр не хуш ши ту са тăр сан алă çу рăл ма пă ра хать. 
Сĕр се пă хăр, пĕр ре те ÿкĕн мĕр. Ара, çын ми çе ре пул ни не пит та-
та алă кă тар тать.
 Çул ла час- час пах ча ра ĕç ле тпĕр. Çа вăн па та ал-у ра çи не хы тă 

та та çем çе мо золь сем тух са ла раç çĕ. Çак на та, шĕ пĕ не те пĕ тер-
ме пу лать. Ки шĕ ре вĕ тĕ тер кă па хыр мал ла, чир лĕ вы рă на ху мал-
ла. По лиэ ти лен па чĕр ке се бинт па çи рĕп лет се ху мал ла. Çых ха та-
лăк ра пĕр ре улăш тар са тă мал ла. Ал-ура хыт ти сем пе шĕ пĕн сем хă-
вăрт çем çе леç çĕ те çă мăл лă нах хăй пă наç çĕ. 
 Шăл ырат нă чух не ал айĕн че эмел пул мас са та пул та рать. Кун 

пек ла ру- тă ру ра ка вăн пу лă шать. Çи мĕ çĕн « хÿ ри не» кас са ил мел-
ле, пы сăк çĕ çĕ пе вĕ тет мел ле, çур литр шыв ямал ла, вĕ ре ме кĕрт-
мел ле те 15-20 ми нут пĕ çер мел ле. Шĕвек си вĕн сен ун па çă ва ра чÿ-
хе мел ле. Ырат ни хă вăрт ир тет.
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Тут лă ле чо 
ИНГ РЕ ДИЕНТ СЕМ: 3 кг по ми дор, 3 кг пы лак пă рăç, 
1 апат ка шă кĕ ук сус, 1 ста кан са хăр, 1 ста кан тип 
çу, 1 чей ка шă кĕ хĕр те кен ху ра пă рăç, 1-2 ка шăк 
тă вар кир лĕ.

По ми дор се не аш ар ма нĕ ви тĕр кă лар-
мал ла, ху ра на ямал ла. Пă рăç, тă вар, 

тип çу, са хăр хуш мал ла. Вăй лă çу-
лăм çи не ларт са вĕ ре ме кĕрт мел-
ле, çур се хет пĕ çер мел ле. Тă рăх-
ла вак ла нă пы лак пă рăç хуш мал-
ла, 25 ми нут пĕ çер мел ле. Çу лă ма 
ча кар са ук сус я мал ла, те пĕр 5 ми-

нут вĕ рет мел ле.Ха тĕр ле чо на тÿ рех çи-
ме те юрать, хĕл вал ли ха тĕр лес те сен сте ри ли за ци-
ле нĕ бан кă се не яр са ларт мал ла.

Ку бань са ла чĕ
ИНГ РЕ ДИЕНТ СЕМ: 2 кг по ми дор, 1,5 кг ку пăс та, 700-
800 г пы лак пă рăç, 500-600 г су хан, 300 г тип çу, 150 
г 9%- лă ук сус, çур чей ка шă кĕ пап ри ка, 15-20 пĕр-
чĕ ху ра пă рăç, 100 г яхăн тă вар кир лĕ.

Пур çи мĕ çе те çу са та сат мал ла, по ми дор сем пе пы-
лак пă рă çа тă ват кал, су ха на çур ма çав ра кан, ку пăс та-
на тă рăх лан вак ла мал ла. Ку пăс та на ыт ти сен чен уй рăм 
тă вар сап са ларт мал ла. Пах ча çи мĕç се не пĕр ле ху тăш-
тар са пăт рат мал ла, тип çу, тă вар, спе ци хуш са каст рю-
ле ямал ла, çу лăм çи не ларт мал ла. Пăт рат са тă нă май 
вĕ ре ме кĕрт мел ле. Ук сус хуш мал ла. Вĕ ри са ла та сте-
ри ли за ци ле нĕ бан кă се не яр са ларт мал ла. Вĕ рет нĕ 
ти мĕр вит кĕч пе вит се çур литр лă бан кă се не вĕрекен 
шывра 20 ми нут тытмалла.

Йÿçĕ-пылак маринадри баклажан
1 ЛИТРЛĂ БАНКА ВАЛЛИ 6-8 баклажан, 1,5 стакан 
шыв, 2 укроп çулçи, 1 апат кашăкĕ сахăр, 6 пĕрчĕ 
хура пăрăç, ½ стакан йăваш уксус, 2 шăл ыхра, 1 
хĕрлĕ пăрăç, апат кашăкĕ тăвар, 1 хĕрен çулçи, 1 
сельдерей çулçи кирлĕ.
Чи малтан баклажансене çуса тасатнă хыççăн тунисе-
не касса вĕретме 10 минутлăха тăварлă шыва ямал-
ла. Ăна шывран кăларса дуршлаг çинче сăрăхтарнă 
хушăра банкăсем çуса хатĕрлемелле, стерилизациле-
мелле. Унта сельдерей, хĕрен çулçисене, ыхра, хĕрлĕ 
пăрăç хумалла, çиеле баклажансене вырнаçтармалла.
Маринад хатĕрлеме эмальленĕ савăта шыв ямалла, унта 
уксус, тăвар, сахăр, хĕрен, укроп, сельдерей çулçисене, 
хĕрлĕ пăрăç – çуршар, ыхра – пĕр шăл, хушмалла. Çакна 
пĕтĕмпех 10 минут вĕретмелле. Маринада марля витĕр 
сăрăхтармалла та пахча çимĕç хупланиччен ярса лар-
тмалла, банкăсене тарăн кастрюльте 15 минут вĕретнĕ 
хыççăн тимĕр виткĕчпе çавăрса хупмалла.

Пахча çимĕç салачĕ
5 КГ КУПĂСТА ВАЛЛИ 1 кг кишĕр, 1 кг пуçлă су-
хан тата çавăн чухлех пылак пăрăç, 350 г сахăр, 4 
кашăк тăвар, 0,5 литр 9 процентлă уксус, 0,5 литр 
хĕвел çаврăнăш çăвĕ кирлĕ.

Пахча çимĕçе турамалла е шултăра 
терка витĕр кăлармалла. Пысăк 
тирĕкре хутăштармалла, сахăрпа 
тăвар сапмалла, уксуспа хĕвел 
çаврăнăш çăвĕ хушмалла.
Са лат а  те п ĕр х у т  лайă х 

пăтратмалла та йывăç тукмакпа тÿсе 
3 литрлă банкăсене тултармалла. 3 кун иртсен ка-
прон хупăлчапа витсе нÿхрепе лартмалла. Салат хăйĕн 
техĕмне хĕлĕпе те çухатмасть. 

Ко фе е ка као 
усăл лă? 

Çак ый ту ну ма йăш не хум хан-
та рать. Вĕ сем ик кĕ шĕ те, ыт ти 
шĕвек сем пе тан лаш тар сан, ту тă 
ты та кан ни сен ( пы сăк ка ло рил лĕ 
пул нă ран) шут не кĕ реç çĕ. 

Çа вăн па та вĕ се не ир хи не ĕç-
сен аван рах. Тух тăр сем ыт ла çă-
ра ко фе е ка као ĕç ме сĕн меç çĕ, 

мĕн шĕн те сен çак шĕвек сем нерв 
ты тăм не, пÿ ре ĕç не ви тĕм кÿ реç-
çĕ. Тĕ рĕс си пе, ви çел лĕ ĕç сен 
вĕ сем усăл лă. 

Çа пах асăр ха нул лă пул-
ни ыт лаш ши мар: каç хи-
не ко фе ĕç ме юра масть, 
мĕн шĕн те сен вăл çы-
вă рас кил ни не ирт-
те рет, чĕ ре тап пи не 
вăй ла тать. Çы вăр ма 
выр тас умĕн çак пу-
лăм сем ла йăх кан ма 
чăр ман та раç çĕ. Вар хыт-

ни пе, пÿ рен хăш- пĕр чи рĕ пе апт-
ра кан сен те ко фе тĕ лĕш пе ви çел-

лĕ пул мал ла. Пси хи ка чи рĕ-
сем пе ну ша ку ра кан сен 
ко фе па чах ĕç мел ле мар.

Выç вар ла ко фе 
е ка као ĕç ме сĕн-
меç çĕ. Ас ра ты тăр: 

вĕ сем ко феин па, 
са хăр па, ми не рал 
та та азот япа ли-
сем пе пуян. Ка као 

çă нă хĕ пе шо ко лад 
ту нă чух не усă ку раç çĕ.

хĕвел çаврăнăш çăвĕ кирлĕ.
Пахча çимĕçе турамалла е шултăра 

терка витĕр кăлармалла. Пысăк 
тирĕкре хутăштармалла, сахăрпа 
тăвар сапмалла, уксуспа хĕвел 
çаврăнăш çăвĕ хушмалла.
Са лат а  те п ĕр х у т  лайă х 

тă вар кир лĕ.
По ми дор се не аш ар ма нĕ ви тĕр кă лар-

мал ла, ху ра на ямал ла. Пă рăç, тă вар, 
тип çу, са хăр хуш мал ла. Вăй лă çу-
лăм çи не ларт са вĕ ре ме кĕрт мел-
ле, çур се хет пĕ çер мел ле. Тă рăх-
ла вак ла нă пы лак пă рăç хуш мал-

мĕн шĕн те сен çак шĕвек сем нерв 
ты тăм не, пÿ ре ĕç не ви тĕм кÿ реç-
çĕ. Тĕ рĕс си пе, ви çел лĕ ĕç сен 

Çа пах асăр ха нул лă пул-
ни ыт лаш ши мар: каç хи-
не ко фе ĕç ме юра масть, 
мĕн шĕн те сен вăл çы-
вă рас кил ни не ирт-
те рет, чĕ ре тап пи не 
вăй ла тать. Çы вăр ма 
выр тас умĕн çак пу-
лăм сем ла йăх кан ма 
чăр ман та раç çĕ. Вар хыт-

ни пе, пÿ рен хăш- пĕр чи рĕ пе апт-
ра кан сен те ко фе тĕ лĕш пе ви çел-

лĕ пул мал ла. 
сем пе ну ша ку ра кан сен 
ко фе па чах ĕç мел ле мар.

Выç вар ла ко фе 
е ка као ĕç ме сĕн-
меç çĕ. Ас ра ты тăр: 

вĕ сем ко феин па, 
са хăр па, ми не рал 
та та азот япа ли-
сем пе пуян. Ка као 

çă нă хĕ пе шо ко лад 
ту нă чух не усă ку раç çĕ.

Пан ул мипе мă йăр 
çи мел ле

Ĕç ре пуç ывăн са çит сен пан ул ми çи мел ле. Си мĕс-
си, йÿ çĕ рех хи уй рă мах усăл лă. Ун ра ти мĕр пе С ви-
та мин ну май. Çа вăн пе кех Е, С ви та мин сем пе, бе та- 
ка ро тин па, се лен па пуян апат çи ни ви тĕм лĕ. Нервă-
сем хав ша ни ирĕк лĕ ра ди кал сем пу хăн ни пе те çы-
хăн ма пул та рать. Се лен ва ра ан тиок си дант пек ви-

тĕм кÿ рет. Се ле нăн çут çан та лăк çăл ку çĕ шă тар нă ту-
лăра, кăм пара, мă йăрта (аç тăр хан мă йă рĕ, кешью), ка-

ба чокра, па тис сонра, сель де рейре, ти нĕс çи мĕ çĕ сенче.

Пан ул мипе мă йăр 
çи мел ле

си, йÿ çĕ рех хи уй рă мах усăл лă. Ун ра ти мĕр пе С ви-

тĕм кÿ рет. Се ле нăн çут çан та лăк çăл ку çĕ шă тар нă ту-
лăра, кăм пара, мă йăрта (аç тăр хан мă йă рĕ, кешью), ка-

ба чокра, па тис сонра, сель де рейре, ти нĕс çи мĕ çĕ сенче.

Тут лă ле чо 
  ТĔПЕЛ

  ВЕТЕРИНАР КАНАШĔ

  ПĔЛНИ ПĂСМАСТЬ

Ĕ не та пать
 ? Пĕр ре мĕш пă ру ла нă ĕне су тар-

масть, та пать. Мĕн ту мал ла?
        Петр ПЕТРОВ, Хыр кас си.

А лек сей ХУНДИМИРОВ, 
ветв рач ( выльăх тух тă рĕ) хуравлать:

– Тĕп лĕн рех сă на са пă хăр – ĕне çил-
ли не, чĕч чи се не амант ман-и? Тен, чĕчĕ 
пу çĕ сем çур ка лан нă? Ап ла пул сан, вĕ-
се не син то ми цин ма çĕ пе сип ле мел ле.

Выльă хăн та, çын нăн ни пе кех, ха рак те-
рĕ пур, çа вăн па та тап ма пул та рать. Ĕнене 
су нă чух не тĕк тă тăр те сен, унăн çу рă мĕ 
( пи лĕ кĕ) çи не 1 м тăрш шĕ, 65 см сар ла-
кăш нÿ рĕ ал шăл ли ху мал ла. Та та çак на 
та шу та илĕр: выльăх па яла нах лăп кăн 
ка лаç мал ла, вăрç мал ла мар, кăш кăр мал-
ла мар, лăп лан тар ма тă рăш мал ла. Ст ре-
са пу ла вăл сĕт не те йĕр кел лĕ ан тар мĕ. 

Пуш мак пă ру 
чу пай ма рĕ

? 1 çул та 4 уйăх ри пуш мак пă ру 
икĕ хут чен чу пас шăн пул чĕ, ан-
чах ха мă рăн вă хăт çуккипе чуп-

та рай ма рă мăр.
   Га ли на ТИМОФЕЕВА, Сар ху рăн.

– Тĕ рĕс си пе ка ла сан, ĕне се не 2 хут-
чен чуп тар ма сăр хă вар сан вĕ сен пĕ тĕ-
ле ней мен чир пуç ла нать. Çам рăк пуш-
мак пă рă ва те пĕр хут чуп тар ма пу лать- 
ха, ис кусст вăл ла мес лет пе те юрать. Ен-
чен те чуп ма тек хус ка лас шăн пул ма рĕ 
тăк ятар лă эмел пе укол ту ма та пу лать, 
ан чах та мал тан ĕне ( пуш мак пă ру) мĕн-
пе те пу лин чир лĕ е чир лĕ мар ри не ветв-
рачăн тĕп че се пĕл мел ле (е ама лăх чир-
лĕ пул ма пул та рать, е çă мар та лăх, е та-
та урăх чир).  Ве те ри нар диаг ноз ларт сан 
çав чир тен сы ват мал ли укол сем ту мал-
ла,  ун хыç çăн чуп ма хус кал мал ли эмел-
сем па ма юрать. 

Хăн кă ла ан ĕр че тĕр те сен та са лă ха пă-
хăн мал ла. Кĕт мен « хă на сен чен» хă тă лма 
1 про цент лă кар бо фос шĕве кĕ пе, çă нăх 
евĕр лĕ им- çам па усă ку раç çĕ. Тум ти ре 
вĕ ри утюг па якат ни вы рăн лă – хăн кă ла 
45 гра дус ран ыт ла рах вĕ рие чă тай масть.

!   Усă куриччен тухтăрпа канашлама ан манăр!

Результаты аукциона по продаже в собственность земельных участков.08-52. 
На основании распоряжения администрации Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района от  

17.07.2018 № 33-Р  администрацией Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района на 22 августа 
2018 года назначен аукцион по продаже земельных участков.

№ 
ло-
та

Месторасположение земель-
ного участка

Разрешенное ис-
пользование, ка-

дастровый но-
мер земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Начальный 
размер стои-

мости земель-
ного участка, 

руб.

Сумма 
задатка 

участни-
ка аук-
циона, 

руб.

Цена, уста-
новленная 
в результа-
те аукцио-

на, руб.

Вид 
права

Победитель

1 Чувашская Республика, Чебок-
сарский район, Синьяльское 
сельское поселение, д. Пихту-
лино, ул. Озерная, д.5 (земли 
населенных пунктов)

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
21:21:076238:132

1000 712 370 712 370 712 370 с о б -
ствен-
ность

участвовал только 
один участник, тор-
ги считать несосто-
явшимися 

2. Чувашская Республика, Чебок-
сарский район, Синьяльское 
сельское поселение, д. Типсир-
мы, ул. Прямая (земли населен-
ных пунктов)

предпринима-
тельство
21:21:070303:364

853 996 082 996 082 996 082 с о б -
ствен-
ность

участвовал только 
один участник, тор-
ги считать несосто-
явшимися

Глава Синьяльского сельского поселения                    А.Н. МИХАЙЛОВ
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 ЫЙТУ-ХУРАВ

  ЯВАПЛĂХ 

Телепрограмма Матч ТВ 
с 27 августа по 2 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА

6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 15.55, 

18.50, 20.25 Новости
7.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг»

11.35 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи

14.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вильярреал»

16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Челси»

18.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
19.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-

диным 12+
20.35 «Зенит» - «Спартак» Live. 

До матча» 12+
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Тот-
тенхэм» Прямая трансляция

0.25 $ «Класс 92» 12+

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА 
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 15.25, 17.30, 

20.00 Новости
7.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20, 

23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига

11.00 Тотальный футбол 12+
12.00, 20.05 «КХЛ. Разогрев» 

12+
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Трансляция из 
США 16+

15.00 TOP-10 UFC. Лучшие масте-
ра болевых и удушающих при-
ёмов 16+

16.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+

17.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 96. Дми-
трий Микуца против Хадиса 
Ибрагимова. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

20.25 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм 16+

21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Аякс» Пря-
мая трансляция

0.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюн-
хен) - «Чикаго Файр» Прощаль-
ный матч Бастиана Швайн-
штайгера

СРЕДА, 29 АВГУСТА 
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.00, 18.10, 

20.05, 21.20 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюн-
хен) - «Чикаго Файр» Прощаль-
ный матч Бастиана Швайн-
штайгера

11.45 UFC. Главный поединок. Вален-
тина Шевченко vs Холли Холм 16+

12.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. АЕК (Гре-
ция) - «Види» (Венгрия)

14.40 «Биатлон твоего лета» 12+
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария)

17.50 «Зенит» - «Спартак» Live. 
До матча» 12+

18.15, 21.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.35 Континентальный вечер
19.35 «Наш парень» 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ПАОК (Гре-
ция) - «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция

0.30 *«НИНДЗЯ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА 
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55 

Новости
7.05, 11.05, 13.40, 23.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПАОК (Гре-
ция) - «Бенфика» (Португалия)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПСВ - БАТЭ 
(Белоруссия)

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия)

16.10 «Легендарный Стивен 
Джеррард» 12+

16.30 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Уфа» - «Рейн-
джерс» (Шотландия). Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Мольде» - «Зе-
нит» Прямая трансляция

22.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
22.20 Авиаспорт. Чемпионат 

мира по воздушным гонкам. 
Трансляция из Казани

0.00 *«СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 
16+

1.55 $ «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Катало-
нии» 16+

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА 
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.40, 

17.30, 20.20 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Уфа» - «Рейн-
джерс» (Шотландия)

11.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Моль-
де» - «Зенит»

13.35, 14.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако

14.50 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция

17.35 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Бешикташ» 
- «Партизан» (Сербия)

20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Ганновер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция

0.00 *«СЕЗОН ПОБЕД» 16+

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ 
6.30, 6.00 $ «Вся правда про...» 

12+
7.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
7.30 *«СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 

16+
9.25, 11.20, 12.50 Новости
9.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Со-
чи Автодром» Туринг. Прямая 
трансляция

12.30 «Каррера vs Семак» 12+
12.55, 21.25, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Анжи» (Махач-
кала). Прямая трансляция

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2018/19» «Ак 
Барс» (Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Нью-
касл» Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Лега-
нес» Прямая трансляция

0.10 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть) - «Спартак» (Москва)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ 
6.30 Все на Матч! События не-

дели 12+
7.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль»
9.10, 11.20, 14.55, 18.15 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Бернли» - «Манчестер 
Юнайтед»

11.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Со-
чи Автодром» Туринг. Прямая 
трансляция

12.30, 15.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

12.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Валенсия» 
Прямая трансляция

15.50 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Марсель» 
Прямая трансляция

0.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Уэска»

Йĕрке хуралĕ10 РЕКЛАМА ТАТА ПĔЛТЕРŸ 
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Ача садĕнче шăпăрлансем валли 
мĕнле кĕрперен пăтă пĕçереççĕ? 
Ку ыйту ахальтен çуралман. Вăл е 
ку кĕрпе тĕлĕшĕпе пахалăхне та-
та хăрушсăрлăхне çирĕплетекен 
документсем çукки çак ыйту тав-
ра калаçтарать те.

Россельхознадзорăн Чăваш Респу-
бликинчи тата Ульяновск облаçĕнчи 
управленийĕн патшалăх аслă инс-
пекторĕ Светлана Ярусова каласа панă 
тăрăх, документсем çукки пахалăх пир-
ки яланах иккĕленме хистет, çавна май 
кĕрпе таврашне  лабораторисенче ятар-
ласа тĕпчеттереççĕ.

Кăçалхи çур çулта 180 кг яхăн 
кĕр пене Хусанти «Федерацин тырă 
тата унран хатĕрленĕ продукцин 
пахалăхне тата хăрушсăрлăхне хакла-

кан центр» патшалăх учрежденийĕнче 
тĕпчеме тивнĕ.  Тавар пахалăхне хак 
париччен  ăна сутма тата усă кур-
ма чарнă.

Иккĕленÿ ахальтен мар çав. Чăнах 
та, 60 кг ГОСТ требованийĕсене тивĕç-
терменнине çирĕплетнĕ экспертиза. 
Тĕслĕхрен, хăш-пĕр парти ырă мар 
шăршăллă тата çÿп-çаппа хутăш пул-
нă тата ытти те.

Пĕтĕмĕшле илсен, ача сачĕсенчи 1,436 
тонна тырă продукчĕ тĕрĕслев али 
витĕр тухнă.

Кăçалхи çур çулта Канаш, Красноар-
мейски, Вăрмар, Пăрачкав, Шăмăршă, 
Йĕпреç, Çĕрпÿ, Шупашкар районĕсенче, 
çавăн пекех Шупашкар тата Етĕрне ху-
лисенче ача сачĕсенче йĕркене пăснă 
тĕслĕхсене çиеле кăларнă.

Садиксенче Краснодар крайĕнчен, Са-
ратов тата Оренбург облаçĕсенчен илсе 
килнĕ кĕрпе тĕлĕшпе документсем пулман.

Документсем пулсан та – унта  çырнисем 
чăнлăхпа пĕр килмен тĕс лĕхсене ытти 
çулсенче шута илкеленĕ.  

Кăçал маркировка этикеткисĕр 
кĕрпесем куç тĕлне пулнă. Вĕсемсĕр 
кĕрпе ăçтан пулнине тата ăна хăçанччен 
усă курма юранине пĕлме çук-çке. Хăш-
пĕр çĕр те маркировка этикетки пур, ан-
чах та тулли информаци пулман вĕсенче: 
кĕрпе ятне тата сортне çырман тата 
ытти те.

Тырă тата унран хатĕрленĕ продук-
ци пахалăхĕ тата хăрушсăрлăхĕ енĕпе 
çыхăннă саккунсене пăхăн ман шăн РФ 
КоАП-ĕн 7.18 статйипе административлă 
майпа явап тыттарнă. 

Çулталăк вĕçлениччен ку енĕпе Улатăр, 
Канаш, Красноармейски, Сĕнтĕрвăрри, 
Çĕрпÿ, Шупашкар районĕсенчи, Улатăр, 
Шупашкар, Етĕрне хулисенчи учрежде-
нисене тĕрĕслевсем кĕтеççĕ.

  НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА, 
УПРАВЛЕНИ ĔÇЧЕНĔ

Иккĕленÿ сăлтавсăр çуралмасть
 ПИРĔН ЭКСПЕРТ

РАЙОНТА ÇУЛ ÇИТМЕННИСЕМ 
ТУНĂ ПРЕСТУПЛЕНИСЕН ШУЧĔ 
ŸСЕТ. Çакăн пирки РФ ШĔМĕн Шу-
пашкар районĕнчи уйрăмĕнчен 
пĕлтереççĕ. Ку ушкăнри престу-
пленисен ытларах пайĕ çын пур-
лăхне вăрланипе çыхăннă. Акă, 
августăн 6-мĕшĕнче Красноар-
мейски районĕнче пурăнакан 
арçын ача Вăрманкас-Тăрăн ялĕ 
çумĕнчи «Мечта» коллективлă са-
дри пĕр çурта кантăк çĕмĕрсе кĕнĕ. 
Унтан 316 тенкĕлĕх апат-çимĕç 
йăкăртса тухнă. Çак кунсенчех 16 
çулти арçын ача алăк çĕмĕрсе та-
та тепĕр дачăна кĕнĕ. Унтан сухан-
па ыхра вăрласа дача хуçине 2250 
тенкĕлĕх сăтăр кÿнĕ. Район про-
куратури арçын ача тĕлĕшĕпе РФ 
УК 158-мĕш статйин 3-мĕш пайĕпе 
уголовлă ĕç пуçарнă.

ИШЛЕЙ ЯЛ ТĂРĂХĔНЧИ ПĔР 
МĂШĂР ХУШШИНЧЕ ХĂШ СА-
МАНТРА ХУРА КУШАК ЧУП-
СА ИРТНĔ-ШИ? Август уйăхĕн 
пĕр кунĕнче каç кÿ лĕм арăмĕпе 
упăшки тем пайлайман. Хирĕçÿ ин-
кекпе вĕçленнĕ. Хĕрарăм арçынна 
хырăмĕнчен çĕçĕпе чикнĕ. Халĕ 
патшалăх айăплавçи пулнă май 
район прокуратури хĕрарăма РФ 
УК 118-мĕш статйин 1-мĕш пайĕпе 
явап тыттарассишĕн çине тăрать. 

ЭРЕХ ĔÇСЕН ĂСНА ÇУХАТАН ТЕ-
СЕ АХАЛЬТЕН КАЛАМАÇÇĔ ВАТ-
ТИСЕМ. Кÿкеçри сусăррисен та-
та ваттисен интернат-çуртĕнче 
пурăнакан икĕ арçын пĕрле эрех-

сăра ĕçнĕ хыççăн тытăçса ÿкнĕ – 
пĕлтереççĕ район прокуратурин-
чен. Сăмах хыççăн сăмах – пĕри те-
прине çĕçĕпе суранлатнă. Çынна 
шар кăтартнă арçын тĕлĕшĕпе РФ 
УК 115-мĕш статйин 2-мĕш пайĕпе 
уголовлă ĕç пуçарнă.

САРАПАКАССИ ЯЛ ТĂРĂХĔНЧИ 
ВĂТĂРТАН ИРТНĔ ПĔР АРÇЫН 
çул çитмен хĕре пусмăрланăшăн 
РФ УК 132-мĕш статйин 4-мĕш 
пайĕпе суд умĕнче явап тытĕ. 
Преступленишĕн çак статьяпа 
пăхса хунă чи çирĕп йĕрке – вунă 
çул таран ирĕксĕр хăварни. Ĕç-пуç 
май уйăхĕнче пулса иртнĕ. Арçын 
хăйĕн килĕнче Кÿкеçре пурăнакан 
14 çулти хĕре пусмăрланă чухне 
ÿсĕр пулни паллă.

ВĂРĂ Х ĂÇАН ТА ПУЛИН 
ÇАКЛАНАТЕХ. Анчах хальлĕхе 
ултавçăн усал ĕçне пула шар курнă 
Кÿкеç арçыннин следстви пре-
ступник йĕрĕ çине ÿкессе шан-
малли çеç юлать. Хальлĕхе вара 
банк картти çинчен 27 пин тен-
ке кам, ăçта тата мĕнле майпа 
вăрлани паллă мар. 

Т РА Н С П О Р ТА  Ç А РАТ Н Ă 
ТĔСЛĔХСЕМ ТЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИСЕН ЙЫШĔНЧЕ ЧИ АНЛĂ 
САРĂЛНИСЕМ. Акă вăрă-хурахсем 
Çатракасси ялĕнчи Светлая урам-
ри пĕр çăмăл машинăна «тасатнă». 
Чÿрече çĕмĕрсе кĕрсе бардачо-
кран портмоне, магнитола, доку-
ментсем вăрланă. Машина хуçине 
2050 тенкĕлĕх сăтăр кÿнĕ.  

Чăваш Республикинче вăйра тăракан лицензи-
сен реестрĕпе килĕшÿллĕн суту-илÿпе обще-
ство апатланăвĕн 3387 объектĕнче 655 орга-
низаци алкоголь продукцине сĕнет. 2018 çулăн 
пĕрремĕш çурринче алкоголь рынокне асăрхаса 
тăнипе çыхăннă ĕç-хĕле тунтикун ЧР Минис-
трсен   Кабинечĕн тата федераци ведомстви-
сен вырăнти уйрăмĕсен ертÿçисемпе иртнĕ ка-
нашлура пĕтĕмлетнĕ.

ЧР Министрсен Кабинечĕн Председателĕ – эко-
номика аталанăвĕн, промышленноç тата суту-илÿ 
министрĕ Владимир Аврелькин 2018 çулхи ултă уйăхра 
ведомство алкоголь продукцине халăх апатланакан 
вырăнта курттăм мар сутма 47 лицензи панине, 142-
шне тăснине, 120-шне тепĕр хут çыртарнине, 9 ор-
ганизацие хирĕçленине пĕлтернĕ. 6 лицензие вăхăт 
çитичченех чарса лартма тивнĕ.

Владимир Аврелькин республика тата çĕршыв 
бюджечĕсене налуксен пысăк пайне алкоголь про-
дукцине туса кăларакансем илсе килнине палăртнă. 
«Сăра сутнинчен акцизсем урлă çĕр процент тара-
нах Чăваш Республикин бюджетне кĕрет, алкоголь 
продукцийĕнчен – хамăр субъектра мĕн чухлĕ сут-
нине кура. Эпир бюджета йĕркелетпĕр, эпир – халăх 
– унпа усă куратпăр. Çавăнпа та ĕçнĕ кашни ют сăра 
кĕленчинчен тата ют черккерен укçа-тенке эпир урăх 
çĕршыва е региона парса яратпăр», – тенĕ вăл. Сутлăхри 
алкоголь продукцийĕн пĕтĕм калăпăшĕн 51,3% паян 
республика производителĕсен тÿпине тивет. Чăваш 
Енре пахалăхлă тата патшалăхăн пĕтĕм стандартне 
тивĕçтерекен эрех-сăра туса кăларакан, логистика 
тĕлĕшĕнчен чи пĕчĕк тăкаклă икĕ завод ĕçлесе кайнă 
хушăрах Шупашкарта çак кăтарту 38% кăна тан, Çĕнĕ 
Шупашкарта 43%. Шупашкар районĕнче хамăр тавар 
калăпăшĕ 60% иртет. Паян регион Правительстви 
халăха вырăнти пахалăхлă тавара туянма хăнăхтарасси 
çине пусăм тăвать. Чăваш Ен Пуçлăхĕ Михаил Игна-
тьев юридици сăпачĕсем лицензи ыйтнине пăхăнни 
тĕлĕшпе тĕрĕслевсене вăйлатма хушнă. «Закона тата 
унпа çирĕплетнĕ йĕркесене пăсакансен явап тытма 
тивĕ», – тенĕ вăл. 

 

Автобуссен линейки
çапла калаççĕ водительсем вĕренÿ çулĕ 

умĕнхи тĕрĕслев çинчен

Кăçалтан çĕнĕлĕх те кĕрт-
нĕ – кашни автобус çинче 
маячок  пулмалла. Ăна во-
дительсем маршрута тух-
сан çутĕç. 

Шкул автобусĕсем çирĕп 
тĕрĕслевре. Вĕсемпе 

кăларнă вăхăтран вунă 
çултан ытла усă курма юра-
масть. Çавăнпа кивелнисене 
ылмаштарса пыраççĕ. Кашни 
çул автобус паркĕ вăтамран 
2-3 транспортпа çĕнелнине 
палăртать райадминистра-

цин вĕрентÿ управленийĕн 
пуçлăхĕ Борис Романов. Кă-
çал Тăрăн, Кăшавăш, Çĕньял, 
Çатра-Хочехмат,Атай касси 
шкулĕсене çĕнĕ автобус-
семпе тивĕçтернĕ. 

Шкул автобусĕсене тата во-
дительсене тĕрĕслемелли 
тĕп йĕркесем çулран 
çул пĕрех. Çул-йĕр 
хăрушсăрлăхĕн патшалăх 
инспекцийĕ чи малта-
нах транспорт хатĕрĕн та-
та унăн узелĕсен юсавлăхне, 
хăрушсăрлăх правилисе-
не пăхăннине, тасалăха тата 
кирлĕ документсем йĕркере 
пулнине хак парать.    

СĂМАХ МАЙ
Шупашкар райадминис тра цийĕн 
вĕрентÿ управ ленийĕн инженерĕ 
Александр Пахомов пĕлтернĕ 
тăрăх, муниципалитетри 18 шкул 
ачисене 25 автобус турттарать. 
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СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

08-20. Песок, щебень, гравмас-
са. Навоз. Грунт. Дрова. Достав-
ка. Тел.: 8-987-123-74-44. 

08-21. Навоз домашний. До-
ставка. Тел.: 8-960-307-48-63. 

08-46. Бычков. Тел.: 8-909-
303-56-79. 

08-42.  Ячмень, пшеницу.  До-
ставка. Тел.: 8-965-681-34-21, 
8-927-868-35-63. 

07-31. Сено, солома, зерно. Тел.: 
8-903-346-71-89.

08-28. ПОРОСЯТА. 2500 руб. Тел.: 
8-960-311-22-86.

08-06. Коров, телок, бычков (мо-
лодняк). Доставка. Тел.: 8-987-
126-30-07.

08-23.  Козы от породистых про-
изводителей, 5 месяцев.  Тел.: 
8-917-663-49-81, 8-917-656-00-16.

08-36.  Иккĕ пăруланă ула ĕне. 
Тел.: 8-917-670-37-66.
08-41. Мартра 2-мĕш пăруламалли 
хĕрлĕ-шурă ĕне. Тел.: 8-987-679-
02-77.
08-44. Красную стельную коро-
ву, 4 отела. Тел.: 8-917-669-42-92.

06-62. Пластиковые ОКНА и ДВЕ-
РИ от 2900 руб/м2. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 8-927-844-78-11.
07-47. ТРАКТОРА, копалки, КОСИЛ-
КИ, грабли, ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ, 
плуги, ФРЕЗЫ, дискаторы, ПОГРУЗ-
ЧИКИ, опрыскиватели. НИЗКИЕ ЦЕ-
НЫ! ДОСТАВКА 8-800-222-68-58.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

05-14. Куплю бычков, коров, 
телок. Дорого. Тел.: 8-905-197-
61-66. 

06-09. Старые подушки, пери-
ны. Пух гусиный и утиный. Тел.: 
8-999-609-50-32.

05-82. Коров, бычков, телок. Вы-
нужденный забой. Тел.: 8-927-
851-27-77.
07-57. КРС, свиней, лошадей. Тел. 
8-902-327-56-06.

08-22. КОРОВ, БЫЧКОВ, ТЕЛОК. 
Вынужденный забой. Тел.: 8-961-
345-77-89.

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

08-05. Выполним все строитель-
ные, сварочные работы со своим 
материалом. Тел.: 8-987-126-30-07.

07-28. Утепление ЭКОВАТОЙ. 
Качественно в срок. Тел.: 8-937-
957-00-78.

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

04-41. Ремонт ТНВД и CR-
форсунок. Тел.: 8-960-300-42-42. 

06-46. Монтаж электропро-
водки, счетчиков. Тел.: 8-937-
015-35-40.

ТĔРЛĔРЕН
РАЗНОЕ

08-37. Утерянный аттестат 21В 
0033871, о среднем  общем обра-
зовании на имя Токаревой Дарьи 

Дмитриевны, выданный  МБОУ «Ку-
гесьская СОШ № 1» в 2012 г., счи-
тать недействительным.

ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

08-38. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровый инженер Семенов 
А.И. адрес: ЧР, п. Кугеси, ул. Совет-
ская, д. 50, mega221@mail.ru, тел. 
8(83540)2-26-14, № регистрации 
в государственном реестре лиц,  
осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 5545, подготовил про-
ект межевания земельного участ-
ка образованного путем выдела из 
земельного участка с кадастровым 
номером 21:21:000000:552, располо-
женного: ЧР, Чебоксарский район, 
Абашевское сельское поселение.

Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельно-
го участка  является: Николаева 
Светлана Анатольевна, адрес, ЧР, 
Чебоксарский район, с. Абаше-
во, ул. Школьная, д. 4, кв. 1, тел. 
89276672721.

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: ЧР, Чебоксарский рай-
он, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в 
счет земельной доли земельно-
го участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адре-
су: ЧР, Чебоксарский район, п. Ку-
геси, ул. Советская, д.50, а также в 
отдел кадастрового учета - ФГБУ 
«Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии» по Чуваш-

ской Республике-Чувашии, распо-
ложенного по адресу: ЧР, г. Чебок-
сары, Московский проспект, д. 37.

08-34. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Моргу-
нов Сергей Александрович, почто-
вый адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, 
ул. 500 лет Чебоксары, д.16, оф.7, 
E-mail: avesha23ki@mail.ru, тел.: 
89063853636, № регистрации: 5542. 
выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка с 
К№ 21:21:231301:981, расположен-
ного РФ, ЧР, р-н Чебоксарский, с/п 
Кшаушское, сдт Автотранспор-
тник-1, уч. 981.

Заказчиком кадастровых работ 
является Бутылова Надежда Ива-
новна, тел. 89530169936.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы 
состоится по адресу: РФ, ЧР, р-н 
Чебоксарский, с/п Кшаушское, 
сдт Автотранспортник-1, уч. 981, 
24.09.2018 в 10:00.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 428000, ЧР, г. 
Чебоксары, ул. 500 лет Чебокса-
ры, д. 16, оф. 7.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с момента опубли-
кования по 24.09.2018, обоснован-
ные возражения о местоположении 
границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с момента опу-
бликования по 24.09.2018 по адре-
су: 428000, ЧР, г. Чебоксары, ул. 500 
лет Чебоксары, д. 16, оф. 7.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-

ложение границ: РФ, ЧР, р-н Че-
боксарский, с/п Кшаушское, сдт 
Автотранспортник-1 земельные 
участки, расположенные в квар-
тале 21:21:231301.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности").

08-47. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фё-
доровой Е.В., адрес: ЧР, г. Чебок-
сары, Президентский б-р, д. 31, 
inzhener21@ya.ru, тел.(8352)20-44-
77, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятель-
ность 24945 выполняются када-
стровые работы в отношении зе-
мельного участка с условным но-
мером 21:21:300401:ЗУ1, располо-
женного по адресу: ЧР, Чебоксар-
ский район, Чиршкасинское с/пос, 
д. Шинер-Туруново.

Заказчиком является Админи-
страция Чиршкасинского с/пос Че-
боксарского района ЧР, адрес: ЧР, 
Чебоксарский район, д. Чиршкасы, 
пер. Школьный, д. 7, тел. 8(83540)2-
62-34, 2-62-35.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы 
состоится по адресу: ЧР, Чебок-
сарский район, д. Чиршкасы, пер. 
Школьный, д. 7, 24 сентября 2018 
г. в    11 часов   00  минут. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Чебоксары, 
Президентский б-р, д. 31, офис 303.

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-

ности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ зе-
мельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана 
принимаются с 23 августа 2018 г. 
по 20 сентября 2018 г. по адресу: 
428000, г. Чебоксары, Президент-
ский б-р, д. 31, офис 303.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: ЧР, Чебоксарский рай-
он, Чиршкасинское с/пос, д. Шинер-
Туруново (21:21:300401).

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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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.
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3 Доставка торф, 
грунт, песок, 

ОПГС, щебень, 
кирпичный бой, 

гравий.
Тел.: 8 960 300 42 42. 04
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ПРОДАЮ 
гравмассу, песок, щебень, бой 

бетона и кирпича (доставка 
от 1 до 15 т, а/м ЗИЛ, КАМаз), 

цемент М-400, М-500.

  8-927-849-76-75.
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Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Волжское отделение.

Досрочный возврат водительских удостовере-
ний в судебном порядке.

Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.

8-800-200-14-01 звонок бесплатный, +7 84320 7 14 06. 05
-5
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 МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА
 1 кв. см. – от 26 руб.

Кровельные и 
фасадные работы. 

СРУБЫ для дома и бани. 
Доставка, Монтаж. 

Тел.: 8-927-667-03-55.Тел.: 8-927-667-03-55. 07
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Бюджетное учреждение Чуваш-
ской Республики «Чебоксарская 
районная больница» Министер-
ства здравоохранения Чуваш-
ской Республики выражает глу-
бокое соболезнование Семено-
вой Галине Даниловне, уборщи-
це производственных и служеб-
ных помещений гинекологиче-
ского отделения в связи с тра-
гической гибелью сына 
Александра Болеславовича 

СЕМЕНОВА.
                           08-35

ХУРЛАНАТПĂР
СОБОЛЕЗНУЕМ

КРОВЛЯ
любой сложности

Работаем быстро: каче-
ственно, дешево. Помо-

жем подобрать и доставить 
стройматериалы 
по низким ценам. 

Цены ниже, чем на рынке. 
КЛАДКА, ФУНДАМЕНТНЫЕ 

работы. 
Тел.: 8-905-342-00-70. 
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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

РЕКЛАМА 
ТАТА ПĔЛТЕРŸ 

 8(83540) 
2-12-59

ТАТА ПĔЛТЕРŸТАТА ПĔЛТЕРŸ
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ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

категории Е на а/м 
МАЗ, оплата 6 руб/

км, суточные! 
8-961-341-22-36.08
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Занятость 
бывает разной

Трудом созданы и создаются все блага 
человечества, причем измерение ценно-
сти и продуктивности трудовой занято-
сти порой весьма условно. А уж где, как 
и чем занят человек, создающий благо 
для семьи и общества в результате сво-
его труда, это – лично его конституци-
онное право.

Для общества одинаково важен и труд 
ученого, который десяток лет работает, 
чтобы сделать одно гениальное открытие, 
и доброй нянечки в садике, с любовью 
и вниманием обувающей перед прогул-
кой сандалии Вашей маленькой дочурке.

А как оценить труд или продукт заня-
тости пчеловода, который все лето рабо-
тал на пасеке, чтобы к осени пчелы со-
брали драгоценный янтарный целебный 
мед… Ведь было время, когда человек, 

который не имел постоянной работы на 
предприятии или в учреждении, считал-
ся не просто незанятым, но и тунеядцем 
или аморальным человеком в обществе.

Сегодня труд свободен, ведь основной 
закон государства – Конституция Россий-
ской Федерации гарантирует «Каждый 
имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию. 
Принудительный труд запрещен». Спра-
ведливость конституционного положе-
ния подтверждают и рыночные отноше-
ния в экономике, при которых конкурен-
ция заставляет каждого человека посто-
янно повышать свой профессионально-
квалификационный уровень, чтобы быть 
востребованным. А трудоустроить чело-
века для того, чтобы он «числился при 
деле» - такой задачи уже давно нет.

Кто же фактически считается занятым 
в сегодняшнем обществе и кого нельзя 
считать безработным? Есть два метода 
определения понятия «безработный». 
В первом варианте безработным граж-

данина можно считать только в том слу-
чае, если он официально зарегистриро-
ван в органах службы занятости населе-
ния. Законодательство Российской Фе-
дерации так и определяет: «безработны-
ми признаются трудоспособные гражда-
не, которые не имеют работы и заработ-
ка, зарегистрированы в органах служ-
бы занятости в целях поиска подходя-
щей работы, ищут работу и готовы при-
ступить к ней». 

Есть еще другое определение поня-
тия  «безработный» - по методологии 
Международной организации труда. 
По данной методологии к безработным 
относят граждан в возрасте от 15 до 72 
лет, если в обследуемый период  они 
удовлетворяли одновременно следую-
щим критериям: не имели работы, ак-
тивно искали ее и были готовы немед-
ленно приступить к работе. В этом слу-
чае анализируются ответы самих граж-
дан, и, как показывает практика, граж-
дане республики осознанно и правди-
во сообщают о всех видах своей заня-

тости. Есть, конечно, отдельные граж-
дане, которые иногда скрывают свою за-
нятость, скорее всего - по незнанию за-
конов о том, что сегодня не облагаются 
налогом доходы сельчан, полученные 
от ведения личного подсобного хозяй-
ства, даже, например, с пяти-десяти ко-
ров или сотни овец.

Итак, занятыми являются граждане, 
которые:

- хотя бы один час в неделю выпол-
няли оплачиваемую работу по найму, 
т.е. по письменному или устному дого-
вору, подразумевающему вознагражде-
ние деньгами или натурой;

 - выполняли работу на собственном 
предприятии, в собственном деле или у 
родственников, в том числе без оформ-
ления трудового договора, работодате-
ли, самостоятельно занятые лица, чле-
ны производственных кооперативов, 
помогающие на семейном предприятии;

- заняты в домашнем хозяйстве произ-
водством продукции сельского, лесного 
хозяйства, охоты, рыболовства и ее пере-

р а -
боткой с целью продажи или обмена;

-  временно отсутствуют на работе по 
причине болезни, ухода за больными, 
нахождения во всех видах отпуска про-
должительностью менее 6 месяцев, от-
пуске по беременности и родам, по ухо-
ду за ребенком до достижения им трех 
лет, простое и т.п.

- проходят военную  или иную госу-
дарственную службу.

Жители Чувашии отличаются боль-
шим трудолюбием и, как правило, всег-
да стремились жить в достатке «не ху-
же, чем у других». Не случайно в каж-
дой сегодняшней деревне все дома но-
вые, добротные, и почти возле каждого 
дома припаркован автомобиль, а то и 
не один. Количество шикарных инома-
рок в городах тоже подтверждают этот 
факт. А все потому, что в Чувашии про-
сто  некогда и не престижно быть без-
работным… 

08-43

ЦЕНТР занятости населения  информирует
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

КУ Центр занятости  населения Чебоксарского района  24 авгу-
ста 2018 года проводит  ярмарку вакансий рабочих мест для ПАО 
«Химпром». Предприятию требуются водители автомобилей, элек-
тромонтеры, аппаратчики, слесари-ремонтники и др. 

Начало: 11 часов. По вопросам проведения ярмарки вакансий  об-
ращаться в Центр занятости населении по адресу: п. Кугеси, ул. Совет-
ская, 23. Телефон для справок:  2-11-77, 2-35- 02.
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Реализация табачной продук-
ции и табачных изделий в ООО 
«Империя» расположенном по 
адресу: ЧР, п. Кугеси, ул. Совет-
ская, д. 94,  не осуществляется.
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Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы №5 по 
Чувашской Республике по вопросу 
определения размера страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование за себя индиви-
дуальными предпринимателями, 
применяющими упрощенную си-
стему налогообложения, сообща-
ет, что если доход индивидуаль-
ного предпринимателя в расчет-
ном периоде превышает 300 000 
руб., то такой индивидуальный 
предприниматель, помимо фик-
сированного размера страховых 
взносов, доплачивает на свое пен-
сионное страхование 1,0 процен-
та с суммы дохода, превышающе-
го 300 000 руб.

  ФНС СООБЩАЕТ 
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Чи паха парне мĕн хак? «Тăван Ен» хаçатри, www.tavanen.ru cайтри салам 
чухлĕ! 500 тенкĕ! Квитанципе 40% йÿнĕрех.
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УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков 

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

  УЯВ

Саламлатпăр!

.

  
Пĕлтерÿ: «Лайăх, шанчăклă çемьене хваттере 

яратăп. Кил-çуртра усă курмалли техникăсăр, 
телефонсăр, сĕтел-пукансăр тата кĕмелли 
алăксăр пуçне веçех пур.

валюта 
курсĕ

Август     Вырсарникун.... +24°
Август     Тунтикун ......... +25°
Август     Ытларикун........ +24°
Август     Юнкун ............ +26°

26
27
28
29

$ 67,48
€ 77,65

 Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Август, 23

...Август, 24

...Август, 25

 +19°                  + 15°

 +18 °    +10°

 +22 °    +11°

курсĕ
22.08.2018

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

   

   

                 + 

Чи хаклă  çыннăмăра мăшăра, 
аттене Владимир Панфилович 
И Ж Е ДЕРОВА 
а в г у с т ă н 
2 3 - м ĕ ш ĕ н ч е 6 0 
çулхи юбилейне паллă 
тунă ятпа чун-чĕререн 
саламлатпăр. Çирĕп 
сывлăх, вай-хал, çемьере 

тату пурнăç та телей сунатпăр.
 Ан ватăл  эсĕ, ан чирле,

 Куллен хавас утса çÿре. 
Ялан пул пирĕнпе пĕрле, 
Йышра тулли кĕрекере. 

   Мăшăрĕ, хĕрĕсемпе кĕрÿшĕсем, 
мăнукĕсем тата çывăх тăванĕсем.

08-45

  ШКУЛ САККИ 

 Ял пуласлӑхӗ 
çамрăксенче
4 Кӑшавӑш ял тӑрӑхӗ 

ҫулсерен илемленсе, ӳссе, ҫамрӑк 
мӑшӑрсемпе пуянланса пынине кун-
та пурӑнакан кашни ҫын курса савӑнать. 
Ял тăрăх пуҫлӑхӗ Сергей Мульдияров 
урамсене, ахаль выртакан ҫӗр 
лаптӑкӗсене тирпейлесе илем кӳрес 
тӗллевпе пысăк ӗҫ йӗркелет, унта 
вырӑнти ҫамрӑксене те явăçтарать. 

Ҫамрӑксен хастарлӑхне аталантарас 
тĕллевпе кӑҫал ял тăрăх кунне спорт 
ӑмӑртӑвӗсем ирттерсе уявларӗҫ. Июлӗн 
18 -мĕшӗнче Кӑшавӑшри вӑтам шкул 
стадионӗнче сакӑр ялтан пухӑннă 
ҫамрӑксем футбол, волейбол вылярӗҫ, ка-
нат туртса вӑй виҫрӗҫ. Ялсенчи маттурсем 
юрӑ-ташӑ хатӗрлесе уява пухӑннисене 
хӑйсен пултарулӑхӗпе тӗлӗнтерчӗҫ. 
«Эпир – волонтерсем!» стенд ял тăрăх 
пурнӑҫӗпе паллаштарчĕ. Ҫӗнтерӳҫӗсене 
уявра чылай парне кӗтрӗ: шашлӑк валли 
чӗр какай, ятарлӑ футболкӑсем, арбуз та-
та ытти те. Ишлей райповӗн ӗҫченӗсем 
вӗри шӳрпепе, кукӑльпе, шашлӑкпа 
сӑйларӗҫ. Чи кӑсӑкли вара лотерея 
вылявӗ пулчӗ. Ял тӑрӑхӗн тӗп парнине 
100 пин тенкӗлӗх сертификата кӑҫал 
кӑрмӑшсем выляса илчӗҫ. Кӑшавӑшсене 
«Асамат» эстрада ушкӑнӗ  саламларӗ, 
ташӑ каҫӗ ирттерчӗ. Ял тăрăх уявĕ са-
лютпа вӗҫленчӗ. 

Вăтам шкула пĕтерсе 
уйрăлнăранпа 64 çул 
иртрĕ. Вăхăчĕ те нумай, 
сакăр вунă çултан та 
иртнĕ ватăсем черетлĕ 
тĕл пулăва пухăнчĕç. 
Нумайăшĕ паян пирĕнпе 
мар, шел.

Çирĕме яхăн ялтан вĕсем 
Кÿкеçри вăтам шкула пĕлÿ 
илме çÿренĕ, темĕнле япăх 
çанталăка е çул инçе пулнине 
те пăхса тăман. Çавăн чухне-
хи йĕркепе 8, 9, 10-мĕш клас-
сенче вĕреннĕшĕн çулталăкне 
150 тенкĕ тÿлемелле пулнă. 
Паянхи хакпа илсен, нимех 
те мар темелле, анчах та вăл 
вăхăтра колхозра ĕçленĕшĕн, 
укçапа мар, çулталăкне пĕр хут 
– кĕркунне тырăпа кăна тÿленĕ.

Ю л а ш к и  ш ă н к ă р а в 
хыççăн хĕрсемпе каччăсем 
пурнăç çулне суйласа пĕтĕм 
çĕршывĕпех саланнă. 25 çул 
иртсен вĕсенчен нумайăшĕ 
тепĕр хут шкула пухăннă. 
Юратнă учительсемпе тĕл пул-
са асăнмалăх сăн ÿкерĕннĕ.

Чи инçетре вырнаçнă Паç-
пак ялĕнчен Галя Абрамова, 
Шăнкасран Гена Леонтьев, 
Платкаран Юра Данилов 
шкула утнă. Юра вара аслă 
пĕлÿ илсен çурт-йĕр тăвакан 

пĕрлешÿре тĕп инженер-
та ĕçленĕ, Кÿкеçри СПТУ-27 
ертÿçи те пулнă, «РСФСР та-
ва тивĕçлĕ строителĕ» ята 
тивĕçнĕ. Иккасси каччи-
сем Петр Леонтьев наука 
кандидачĕ, доцент, паллă 
журналист, Чăваш Патшалăх 
институтĕнче вăй хунă. 
Александр Ефремов «Эла-
ра» заводăн пай пуçлăхĕнче 
тăрăшнă. Толикассинчи Миха-
ил Камаев педагогика науки-
сен кандидачĕн ятне тивĕçнĕ. 
Николай Павлов саппасри 
I ранглă капитан, Çурçĕрти 
тинĕссенче 20 çул ытла хăйĕн 
карапне тытса пынă. Ойкас-
синчи Валентин Антонов хи-
ми наукисен кандидачĕ, хăйĕн 
тивĕçĕсене пурнăçласа Инди 
çĕршывĕнче те ĕçленĕ, «Тю-
меньгаз» пĕрлешĕвĕн тĕп 
инженерĕ пулнă. Вăрманкасри 
Алиан   Орлов пурнăçне çар 
ĕçĕпе çыхăнтарнă, саппа-
са тухсан, автошкула ерт-
се пынă. Унăн ĕç стажĕ 60-
тан та иртнĕ. Устакасси кач-
чи Виталий Абрамов салтак 
тумне хывсанах техникум 
пĕтерет те пĕр улшăнмасăр 
1312 номерлĕ автоколоннăра 
60 çул вăй хурать. Ĕçри çи-
тĕнÿсемшĕн темиçе хут та 

тав хучĕсемпе хаклă парне-
сене тивĕçет. Алькешри Лю-
ба Федорова хăйĕн пурнăçне 
суту-илÿпе çыхăнтарнă, Ма-
рия Михайлова та çак çулпах 
кайнă, Кÿкеçри тĕп универма-
га ертсе пынă, «РСФСР суту-
илÿн тава тивĕçлĕ ĕçченĕ» 
ята илнĕ. Шахчăр хĕрĕ Ни-
на Краснова аслă пĕлÿ ил-
сенех Шупашкар ГЭСне тунă 
çĕре пынă. ПТО ертÿçи пул-
са ĕçленĕ. Ильпешри Миша 
Петров хăйĕн пурнăçне ял 
хуçалăхĕпе çыхăнтарнă, ну-
май вăхăт «Гвардеец» колхо-
за ертсе пынă, темиçе хут-
чен те ирĕклĕ майпа кĕрешсе 
республика чемпионĕн ят-
не тивĕçнĕ. Сатиркассинчи 
Валентин Прокопьев «Рай-
сельхозтехника» пĕрлешÿре 
тĕп бухгалтерта, Чăваш ял 
хуçалăх министерствинче 
тăрăшнă. Коснарти Леонид 
Иванов маштехникум, Горь-
кий хулинчи Чкалов ячĕллĕ 
инженерсене хатĕрлекен ин-
ститута пĕтерсен «Металлист» 
заводра директор çумĕнче 
вăй хунă. Кивçурт каччи Ко-
ля Федоров Хура тинĕс çар 
флотĕнче службăра пилĕк 
çул таран тăнă, тăван хулана 
таврăнсан Атăл çинче шыва пу-

такансене çăлакан пĕрлешĕве 
ертсе пынă. Кÿкеçри Юрий 
Быстричкин Саратов хулин-
чи çулсене тăвакан тата юса-
кан пĕрлешÿре нумай çул тĕп 
инженерта ĕçленĕ. Владис-
лав Ведин моряк тумне хыв-
санах аслă пĕлÿ илет. Улатăр 
хулинче çемье çавăрать. 
ЖКХ ертÿçинче вăй хурать. 
Чăрăшкассинчи Юра Про-
копьев Хусанти хими тех-
никумне, авиаци институт-
не пĕтерсен Шупашкарти 
«Чăвашпроект» пĕрлешÿре 
нумай çул тăрăшать. Зоя Свин-
цова, Элеонора Федорова, 
Зинаида Игнатьева, Леонид 
Павлов, Христина Шашки-
на хăйсен пурнăçне ачасене 
вĕрентес ĕçпе çыхăнтарнă.

Ку хутĕнче тĕл пулăва, сак-
кăрăн кăна килме пултарчĕç. 
Тепре çулталăкран август 
уйăхĕн 15-мĕшĕнче тĕл пул-
ма калаçса татăлтăмăр.

Кунта пухăннисем сыв пул-
лашас умĕн Александр Нико-
лаевич  Николаев  директорăн, 
вĕрентÿ пайĕн пуçлăхĕн Васи-
лий Никитич Пашковăн, клас-
сене ертсе пынă  Фекла Григо-
рьевна Григорьеван тата Ва-
силий Ефимович Ефимовăн 
тата ытти учительсен, пĕрле 
вĕреннĕ юлташĕсен ячĕсене 
ырăпа асăнчĕç.

 ЛЕОНИД ПАВЛОВ, 
ЧĂРĂШКАССИ

Хура-Ҫырмара, Пукша шывӗ хӗрринче… 
  Сӑпас кун ир-ирех Хура-Ҫырма Мамӑш ялӗнчи инкесем какай шӳрпи пӗҫерме 

хуран ҫакса ячӗҫ. Аслӑрах ӳсӗмри аппасем пан улми кукӑлӗ пӗҫерчӗҫ. Арҫынсем 
вара хыҫалти касри уҫӑ вырӑнта сӗтелсемпе саксем вырнаҫтарчӗҫ. Ҫапла кӗтӳ яни-
пе пӗрле хураҫырмасем уява мӗн кирлине пӗтӗмпех хатӗрлесе ӗлкӗрчӗҫ. Вӑтӑра 
яхӑн киллӗ ял кӑнтӑрла тӗлне уява пухӑннӑ тус-хурӑнташа, хӑнана, кӳршӗ-арша 
кӗрекене лартрӗ. Ял тӑрӑх депутачӗ Маргарита Михайловӑпа Александр Петров 
староста вырӑнти хастарсемпе канашласа кунта пурӑнакан сумлӑ ҫынсене, ну-
май ачаллисене, юбилярсене парнесемпе чыслама тӗв турӗҫ. Хураҫырмасене са-
ламлама Янӑшри культура ҫурчӗ ҫумӗнчи «Янаш» пултарулӑх ушкӑнӗпе пӗрлех 
Муркаш районӗнчи «Шурча» эстрада ансамблӗ, Кӑшавӑшри культура ҫурчӗ 
ҫумӗнчи «Алтӑр ҫӑлтӑр» эстрада коллективӗ те килсе ҫитрӗç. Артистсем кунта 
пурӑнакансене чӑн-чӑн уяв йӗркелесе пачӗҫ. Тӑватӑ сехет тӑсӑлнӑ концерт пӗр 
ҫынна та кӑмӑлсӑр хӑвармарӗ. Артистсемпе пӗрлех ял ҫыннисем те ура тӗпӗ 
ыратма пуҫличченех ташша ҫаптарчӗҫ, пӗрле юрларӗҫ. «Кун пек праҫник пирӗн 
ялта халиччен те пулман. Мӗн тери пултаруллӑ паянхи артистсем!» – ҫапла тав 
туса каларӗ уява пухӑннӑ кашни ватӑ-вӗтӗ.

 РЕГИНА ЧЕРНОВА, КĂШАВĂШ

Çулсем çÿçе те шуратаççĕ

Сăн ÿкерчĕкре сулахйран сылтăмалла: П. Егорова, Э. Федорова, З. Свинцова, Н. Лошкина, 
Р. Степанова, З. Афанасьева, Г. Абрамова, Л. Павлов  (хыçалта тăраканни)

Шупашкар районĕн вĕрентекенĕсем августăн 
29-мĕшĕнче пысăк педканаша пуçтарăнаççĕ.
Унăн тĕп теми – "Шупашкар районĕнчи вĕрентÿ 
тытăмĕн стратегиллĕ тĕп ориентирĕсем". Канашлу 
районти тĕп культура çуртĕнче иртет. Унта 220 
çын хутшăнасса кĕтеççĕ. Мероприяти 10 сехетре 
пуçланать. 

Раççей ялавĕ ĕнер тата паян
Ĕнер пĕтĕм çĕршыв Раççей Федерацийĕн 

Патшалăх Ялавĕн кунне паллă турĕ.  Уяв програм-
мипе килĕшÿллĕн районти библиотекăсенче ме-
роприятисем йышлă иртрĕç. Кÿкеçри тĕп библио-
тека умĕнче ачасем флешмоба пухăнчĕç, ачасем-
пе ĕçлекен уйрăмра шкул çулне çитменнисемпе 
кăсăклă мероприяти йĕркеленĕ.

Кунсăр пуçне виçĕмкун тĕп библиотека çумĕнчи 
«Хутшăну» клуба çÿрекенсем Кÿкеçри ваттисен 
тата инвалидсен интернат-çуртĕнче «Раççейре 
ялавсем ялкăшаççĕ» программăпа пулнă.  

Мероприяти пуçламăшĕнче Н.В. Курникова 
библиотекарь I Петĕр патша вăхăтĕнче Раççей 
ялавĕн историйĕ çĕршыв флотне йĕркеленĕренпе 
çурални çинчен каласа кăтартнă. 17-мĕш ĕмĕр 
вĕçĕнче I Петĕр «Орел» карап çинче шурă-
кăвак-хĕрлĕ тĕслĕ ялава çĕклеме хушнă. 1991 
çулхи августăн 22-мĕшĕнче вара паянхи яла-
ва официаллă çирĕплетнĕ. Мероприятие 
хутшăнакансем ялав çинчи тĕссен пĕлтерĕшне 
пĕлнĕ: шурă тĕс – мир тата чун тасалăхĕ, кăвак – 
пĕлĕт, шанчăклăх тата тĕрĕслĕх, хĕрлĕ – çулăм та-
та паттăрлăх. Пăхса тăракан пай заведующийĕ А.В. 
Ананьева Патшалăх ялавĕн историне пĕлессипе 
конкурс ирттернĕ тата РФ Патшалăх гимнĕн 
сăмахĕсене аса илме сĕннĕ. 

Çавăн пекех мероприятие хутшăнакансем 
тупмалли юмахсен тупсăмне шĕкĕлченĕ, тăван 
çĕршыв çинчен ваттисен сăмахĕсене тата 
каларăшсене аса илнĕ.   

 КАНАШЛУ

 КАЛЕНДАРЬТИ КУН 


