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Кил ăшши

На деж да ЛУГОВСКАЯ,
РоспотребнадзорăнЧăвашРеспубликинчи
управленийĕнпуçлăхĕ:

–Ял-саласенчепурăнакансем
шывацентрализацилеменçăлкуç-

сенченилсетăраççĕ.Вĕсенченчыла-
йăшнепахалăхенченвăтамшайра
тесехакламапулать.Ялтăрăхпуç-
лăхĕсенçаккăткăсыйтупатне
яваплăрахпымалла.

ÇĔРШЫВРА

Чă ваш Ен Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев 
биат лон енĕ пе тĕн чи пе па лăр нă Раç
çей спорт мас те рĕ сем пе Татья на Аки
мо вă па та та унăн мă шă рĕ пе Вя чес
лав па тĕл пул нă. ТатьянаАкимоваШу-
пашкархулинчен,вăлОлимпрезервĕн
2-мĕшспортшкулĕнчеăсталăхнетуп-
танă.ПĕлтĕрдекабрьуйăхĕнчеЧехире
иртнĕтĕнчеКубокĕнчеспринтраылтăн
медалетивĕçнĕ.КăçалРаççейĕнпĕр-
лештернĕушкăнĕнчеТатьянаАкимова
«пăхăрлă»пулнă,хутăшэстафетăрасе-
зонпĕтĕмлетĕвĕсемпетĕнчеКубокĕнче
чивăйлăвунăспортсменĕшутнелекнĕ.
Мăшăрĕвара–юниорсенхушшинчеЕв-
ропăникĕхутчемпионĕ,Европачем-
пионачĕнкĕмĕлпризерĕ.МихаилИг-
натьевспортсменсенепысăкçитĕнӳсем-
петаврăннăшăнтавтунă.«Эсир,чăнни-
пехте,Раççей,ЧăвашРеспубликинчыс-
нехӳтĕлерĕр»,–тенĕвăл.

Ĕ нер Ми хаил Иг натьев Пра ви тельст
во çур тĕн че Ула тăр епар хи йĕн мис
сио нер сен уй рă мĕн пред се да те
лĕ пе, Сер гий  диа конпа та та унăн 
мăшăрĕпе тĕл пул нă. МихаилВа-
сильевичАмăшĕпеАшшĕнçулталăкĕн-
ченумайачаллăçемьесенеуйрăмахпы-
сăктимлĕхуйăрматĕллевлартнинепĕл-
тернĕ,çемьетуприне,йăла-йĕрке,кăмăл-
сипеттуйăмнеаталантарсапырасĕçпы-
сăкпĕлтерĕшлинеасăннă.«Çемьепурин-
шĕнтетĕслĕхвырăнĕнче.Сирĕнтуслă
çемйĕрмĕнлелайăхпурăнмаллинекă-
тартсапарать»,–тенĕвăл.
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Ка ра чу ра  сем ăшă  
ФАП лă пу лĕç-и?

А ва рил лĕ ла ру тă ру
У рам ран кĕр се нех си вĕ сыв

лăш кĕ лет ке не тÿ рех çа вăр са 
илет кун та – алу ра шăн ма 
ты тă нать, çан çу рăм çÿ çе нет. 
Ка би нет сен чи гра дус ник сем 
те суй ма па маç çĕ – хă шĕ пĕ
рин че сыв лăш тем пе ра ту ри 9 
гра дус ран ыт ла мар. Ир хи 5 
се хет ре ĕçе ки ле кен са ни тар
ка сă ма хĕ сем пе, врач пÿ лĕ
мĕн че ир хи не 57 гра дус ăшă 
кă на. Ра диа тор сем пе, ятар лă 
« пуш кă сем пе» ăшăт са тăр са 
çын сем çит нĕ çĕ ре пÿ лĕм ри 
тем пе ра ту рă на 1718 гра ду са 
çи те реç çĕ. Çа кăн пек ус ло ви

сен че чир ли се не йы шăн ма 
тивет пĕ тĕ мĕш ле прак ти ка 
тух тă рĕн уй рă мĕн че. Пу рĕ 
ва ра вĕ сем 1300 ыт ла çынна, 
çав шут ра 14 çулч чен хи 191 
ача на, пăх са тă раç çĕ 

2002 çул та уçăл нă пĕ тĕ мĕш
ле прак ти ка тух тă рĕн уй рă мĕ 
«Чу ва шав то дор» ОАО хар
пăр лă хĕн чи çурт ра выр наç
нă. 2021 çулч чен асăн нă ор
га ни за ци пе Шу паш кар ра
йо нĕн боль ни ци пĕ тĕ мĕш
ле прак ти ка тух тă рĕн уй рă мĕ 
çур тăн пĕр па йĕ пе тÿ лев сĕр 
усă ку рас си  çин чен ки лĕ шÿ 
ту нă. Ан чах та «Чу ва шав то
дор» ОАО панк ру та тух нă ран 
хут са тă ра кан се зо на вă хăт ра 
ха тĕр ле ней мен, ĕçе кая хă
вар ни пе ăшă пă
рă хĕ сем юрăх сă
ра тух нă. 

Ир хи 8 се хет рех ĕç ты тă нать ка ра чу ра ри пĕ тĕ мĕш-
ле сы ва та кан çемье тух тă рĕн уй рă мĕн че – пĕр не чир 
тух тăр пат не хă ва лать, теп рин дис пан се ри за ци тух-
мал ла, çам рăк амă шĕ ва ра ачи не при вив кă на çа вăт-
са кил нĕ. Çын се не че рет ре ну май кĕт тер меç çĕ кун та 
вăй ху ра кан Ма ри на Шам би на тух тăр па Ок са на Ва-
ви ло ва, Свет ла на Кур ко ва мед сест ра сем, вăр- вар ĕç-
ле ме тă рă шаç çĕ. Вĕ сем ăн ла наç çĕ – хĕл ка çи пе хут са 
тă ман çурт ра ме ди ци на пу лă шă вĕ ыйт ма кил ни се не 
кĕт тер ме аван мар. Хăй сем те элект ри чест во па ĕç ле-
кен ра диа тор сем пе, ятар лă « пуш кă сем пе» ăшă на кан 
пÿ лĕм ре çу рăм çи не ăшă ту тăр сем хур са ла раç çĕ. Ка-
би не та çиел ти тум па кĕ ре кен се не те каял ла кă лар са 
ямаç çĕ – шал та хы вăн ма сĕ неç çĕ. 

Çĕ нĕ ми нистр ый ту çи вĕч лĕх не пĕ лет

Мар тăн 29 мĕ шĕн че РФ ял ху çа лăх ми
нист рĕ Алек сандр Тка чев «Экс порт ная 
про до вольствен ная тор гов ля» ООО та
та «Ки тайс коев ро пейс кое сельс ко хо
зяйствен ное раз ви тие» Ки тай ком па
ни йĕ Раç çей ял ху çа лăх та ва рĕ се не Ки
тая кÿр се тă рас ну май вă хăт лăх конт
рак та алă пус са çи рĕп лет нĕ çĕ ре хут
шăн нă. СăмахкунтаРаççейретусаиле-
кенсоя,урпа,рапс,йĕтĕнвăрри,типçу
йышшитаварсенеКитайçĕрнеçитересси
пиркипырать.ÇакĕçРаççейтатаКитай
çĕршывĕсенертÿçисем«Раççей-Китай»
тыр-пулăнçĕнĕтипçĕркоридорнетăвас
пуçарăваырланипеиртĕ.«2018-2019çул-
сенчеçакконтрактпакилĕшÿллĕнРаççей-
рен1,5млнт,2028çултĕлне50млныт-
латялхуçалăхтаварнеКитаяэкспортла-
мапалăртатпăр»,–пĕлтернĕАлександр
Ткачев.Хальхивăхăтраялхуçалăхтава-
рĕсенпĕрремĕшпоезчĕКитаяçулатух-
махатĕрленет.

Александр  
СЕМЕНОВ, 
Тренккасси

иккĕмĕш çур çуллăх  
çырăнтару хакĕсем

ПОЧТА УЙРĂМĔСЕНЧЕ
Республикăри пур районта та  
çырăнтараççĕ  398 70

00260

ИШЛЕЙ РАЙПОВĔН 
ЛАВККИСЕНЧЕ

Шупашкар районĕнче вырнаçнă Ишлей 
райповĕн лавккисенче çырăнса илсе тăмалла

РЕДАКЦИН АЛЬТЕРНАТИВА 
ÇЫРĂНТАРĂВĔ

Редакцире илсе тăмалла

«ЧĂВАШПИЧЕТ» 
КИОСКĔСЕНЧЕ

Республикăн «Чăвашпичет», «Советская Чува-
шия» киоскĕсем вырнаçнă рай центрсемпе ял-
сенче, саласенче çырăнса илсе тăмалла

260 00

300 00

Хаçатăн 
çырăнтару 
индексĕ2017 5 4 8 2 0

Çакăн чухлĕ  
çул параймăн!
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Кун йĕркинче
РАЙОНТА

Хуçалăхсем Сă 
вăм, кг

Сутнă, 
кг

Тавар
лăхĕ, 

%

Пĕр 
ĕнерен 

сунă, 
кг

Вы
льăх 

шучĕ, 
пуç

Ленин ячĕллĕ 
колхоз-СХПК 8609 8246 95,8 17,9 480
Куйбышев 
ячĕллĕ  
колхоз-СХПК

410 355 86,6 6,8 60

«Средняя Вол-
га» АФ» ОАО 562 490 87,2 7,4 76
«Атлашев-
ский» СХК 16925 15978 94,4 21,2 800
«Приволж-
ское» ОАО 5794 5477 94,5 16,3 355
«Чурачик-
ское» ОАО 9822 9355 95,2 18,0 545
ООО «Чебо 
Милк» 1380 1320 95,7 20,1 69
«Ольдеев-
ская» АФ» ЗАО 8496 8170 96,2 23,6 360
С.Д. Чернуха 
КФХ 782 730 93,4 8,9 90
Районĕпе 52780 50121 94,9 18,6 2835

Камăн витри  
туллирех?
мартăн 30-мĕшĕ тĕлне
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      ТĔ РĔС ЛЕВ   

ЧР Гос тех над зо рĕн 
Шу паш кар ра йо
нĕн чи уй рă мĕн 

пуç лă хĕ Ва ле риан Ми хай
лов пĕл тер нĕ тă рăх, асăн нă 
предп рия ти ре 18 трак тор тан 
11 шĕ тĕ рĕс лев ви тĕр тух нă.

Тун ти кун ко мис си «Оль
деевс кая» ЗАО аг ро фир мăн 
«Ге рой» уй рă мĕн че, «Ат ла
шевс кий» СХК ра та та ун
па пĕр ят лă аг ро фир мă ра 
пул чĕ. Ва ле риан Се ме но вич 
до ку мент се не, трак тор еп

ле тап ран ни не, ап теч ка, ог
не ту ши тель пур ри не, тор
моз йĕр кел лĕ ĕç ле ни не та
та ыт ти не те тĕ рĕс ле рĕ. «Ге
рой» уй рăм ра 9 трак тор тĕ
рĕс лев ви тĕр ăнăç лă тух рĕ – 
кăл тăк сем ту пăн ма рĕç. Ху
çа лăх уп рав ляю щи йĕ Фаи
на Бо ри со ва çур аки ĕçĕ се
не пур нăç ла ма тех ни ка та, 
трак то рист сен йы шĕ те çи
те лĕк ли не па лăрт рĕ. 

«Ат ла шевс кая» СХК та та 
ун па пĕр ят лă аг ро фир ма тĕ

рĕс леве чăн ни пех те ха тĕр
лен нĕ – тех пар ка кĕр се нех 
йĕр ки пе ларт са тух нă тех ни ка 
куç ум не пул чĕ. Акă, 62 çул ти 
Ни ко лай Терентьев тех ни ки 
пĕр ре мĕш тап хăр тах тĕ рĕс
лев ви тĕр ăнăç лă тух рĕ. Вăл 
трак тор руль не 31 çул алă ран 
ямасть. Тĕр лĕ ĕç пур нăç лать 
çур аки вă хă тĕн че – ну май 
çул ÿсе кен ку рăк се не сÿ ре
лет, куль ти ва цилет, гер би
цид сап ма шыв турт та рать... 
Каш ни тĕ рĕс леве ха тĕр лен се 
кĕт се илет вăл – юсав ĕçĕ сем 
ирт те рет, трак тор не юрат са 
пă хать. «Я ла нах пы сăк аг ре
гат па ĕç ле нĕ, урăх хи пе улăш
та рас кил мест», – тет вăл хă
йĕн « ти мĕр тус не» кă мăл ла
ни не па лăрт са. 

«Ат ла шевс кий» СХК ра 
çур аки ĕçĕ се не пур нăç ла ма 
19 трак тор па 7 при цеп, ун
па пĕр ят лă аг ро фир мă ра 8 
трак тор па 3 при цеп тĕ рĕс лев 
ви тĕр тух рĕç. Халь те рех туян
нă çĕ нĕ 2 трак тор та çур аки 
ĕçĕ сен хă вăрт лă хне ви тĕм кÿ
рĕç.  Ко мис си чле нĕ сем Ту
тар кас си ял тă рăх тер ри то
ри йĕн чи «Че бо» та та «Че
боМилк» предприятисен чи 
тех ни кă ра та çит мен лĕх сем 
туп ма рĕç.

Ви çĕм кун тĕ рĕс лев гра фи
кĕ пе ки лĕ шÿл лĕн «Ту ру новс
кое» СХПК та та ун па пĕр ят
лă аг ро фир ма ко мис сие кĕт
се ил нĕ. Ан чах кун та па чах 
урăх ла сăн ÿкер чĕк: пĕр тех
ни ка та ха тĕр мар, ер тÿ çĕн 
çур аки ĕç не ирт те рес си пе 
пу çĕ ырат масть пу лас.

Ял ху çа лăх предп рия ти йĕ
сен кă на мар, çын сен хар пăр
лă хĕн чи трак тор сен те тĕ рĕс
лев ви тĕр тух мал ла. Тĕ рĕс
лев гра фик пе ки лĕ шÿл лĕн 
ма лал ла тă сă лĕ, ЧР Гос тех
над зо рĕн Шу паш кар ра йо
нĕн чи уй рă мĕн пуç лă хĕ Ва
ле риан Ми хай лов ап ре лĕн 
20 мĕ шĕч чен пур ху çа лă ха 
та, ял тă рăх не те çит се ки лĕ.

 ДЕО МИД ВА СИЛЬЕВ 

Ти мĕр ут сем  
кĕрлесе тăраççĕ 

Ху çа лăх сен че тех ни ка тĕ рĕс ле вĕ ир тет

    П РА ВИ ТЕЛЬСТ ВĂ РА    

И кĕ çул каял ла фе де ра
цин Атăл çи ок ру гĕн че пу
рĕ 3,5 млн çын предп рия
ти сем пе ор га ни за ци сен
че ĕç ле нĕ пек суя хут сем
пе шут лан са тă нă. Çа кă пĕ
тĕм ĕç ле кен рен 23,5 про
цент пу лать. 
2016 çулта кăтарту 24,4

процентаçитнĕ.Мартуйă-
хĕн28-мĕшĕнчефедераци
татарегионтивлаçорганĕ-
сенчеĕçлекенсемкриминал-

лă,«вăрттăн»,саккунтулашĕн-
чиэкономикăнахирĕçкĕре-
шессипейышăннăмерăсене
сÿтсеявассинехалалланăка-
нашлураçакцифрăсенеРаç-
çейФедерацийĕнПрезиден-
чĕнАтăлçифедерациокру-
гĕнчиполномочиллĕпредс-
тавителĕМихаилБабичасăн-
нă.УнтаЧăвашЕнПуçлăхĕМи-
хаилИгнатьевтахутшăннă.
Суяхăтланусемэкономикăна
27млрдтенкĕлĕхтăкаккÿни

питĕпысăкинкек–çаплапа-
лăртнăполпред.

ЧăвашЕнПравительстви
куыйтăваçирĕптĕрĕсле-
сетăрать.Коррупциехирĕç
кĕрешме,коммуналлăинф-
ратытăма, вактатавăтам
предпринимательлĕхеата-
лантарма йышăннăпатша-
лăхпрограмминхушмапа-
йĕсемăнăçлăĕçлеççĕ.Çавăн
пекехпромышленноçтава-
рĕсенесаккунсăрйĕркепе

салатассинеасăрхаттаракан
Комиссисуя,ултавлăтавар-
сенехалăхпатнеçитересси-
непÿлесенĕпетăрăшать.

Суя хут – мил лиард лă тă как сăл та вĕ  
СĂМАХ МАЙ
А тăл çи фе де ра ци ок ру гĕн че 
про мыш лен ноç произ водст
вин ка лă пă шĕ 2016 мĕш çул та 
пĕ тĕм пе 0,8 про цен та çи ти ӳс
нĕ. Чи пы сăк кă тар ту ва ра Чă
ваш Рес пуб ли кин че, вăл  107,6 
про цент па тан ла шать. Уд мурт 
Рес пуб ли кин – 107 про цент, 
Чул ху ла об ла çĕн 105,5 про цент.

Паян хи кун ăшă 
па ра кан, шыв кĕ

ре кен та та ту ха кан ты тăм
сем ава рил лĕ ла ру тă ру ра, 
вĕ сен че юсав ĕçĕ сем ирт те
рĕç е çук – ка ла ма йы вăр. 

Хут са тă ман çурт ра ĕç ле ме 
май çук ки пе ноябрь уйă хĕн
че Ка ра чу ра ри уй рăм ĕç че нĕ
сен ял çын ни се не Иш лей ри 
боль ни цă ра йы шăн ма тив нĕ, 
ача кĕ те кен амă шĕ сем, пĕ чĕк 
ачал лă çемье сем пат не эр не
ре 2 кун тух са çÿ ре нĕ. Мар
тăн 27 мĕ шĕн че кă на кун та 
хăй сен ĕç не çĕ нĕ рен йĕр ке ле
се янă. Пĕ тĕ мĕш ле прак ти ка 
тух тă рĕн уй рă мĕн че чир ли се
не йы шăн мал ли тух тăр ка би

не чĕ, сы вă ача се не пăх мал ли, 
про це ду ра, кăн тăр ла хи ста
цио нар, смот ро вой, фи зио
те ра пи, эмел уп ра мал ли та та 
сто ма то ло ги ка би не чĕ сем пур. 
Ан чах халь лĕ хе пур те пĕ тĕм 
вăй хă ват па ĕç лей меç çĕ ха, 
хă шĕ пĕр не кă на ра диа тор
сем пе, ятар лă « пуш кă сем пе» 
ăшăт са тă раç çĕ. 

Шан чăк пур
Юн кун вы рăн ти ла ру тă

ру па пал ла шас, çи вĕч ый тă
ва тат са па ма çул йĕр шы рас 
тĕл лев пе кун та ЧР сыв лăх 
сых ла вĕн ми нист рĕ В ла ди
мир Вик то ров, ЧР Пат ша лăх 
Ка на шĕн де пу та чĕ Социаллă 

политикăпа наци ыйтăвĕсен 
комитечĕн председателĕ Вя
чес лав Ра фи нов пул чĕç, ме
ди ци на ĕç че нĕ сем пе та та ял 
çын ни сем пе тĕл пул са ка лаç
рĕç. Ун та ра йад ми нист ра ци 
пуç лă хĕн ти вĕ çĕ се не пур нăç
ла кан В ла ди мир Ди мит риев, 
ра йон боль ни цин ер тÿ çин ти
вĕ çĕ се не пур нăç ла кан Еле
на Пет ро ва та та Лап сар ял 
тă рăх пуç лă хĕ Алек сей Ива
нов та хут шăн чĕç. Ка би нет се
не кĕр се тух нă май ми нистр 
ла ру тă рă ва ЧР Пуç лă хĕ Ми
хаил Иг натьев конт роль ле се 
тă ни не па лăрт рĕ. ЧР Пуç лă
хĕн пу çа рă вĕ пе 2013 çул тан 
ты тăн са рес пуб ли кă ра 125 
ФАП ху та кай ни не па лăрт ни 
вы рăн лă, çав шут ра 2016 çул
та – 25. Çи тес 3 çул та те пĕр 
75 ФАП çĕк лен мел ле. «Ка
ра чу ра ра пĕ тĕ мĕш ле прак
ти ка тух тă рĕн çĕ нĕ уй рăм не 
тă вас ый тă ва пăх са ту хă пăр, 

çул та лăк вĕç ле нич чен çĕ нĕ 
ФАП ху та ямал ла», – ял çын
ни се не ме ди ци на пу лă шă вĕ
сĕр хă вар мас са шан тар чĕ ми
нистр. Эп пин, ял та пу рă на
кан сен ăна  ил ме аяк ка çÿ
ре ме тив мĕ – вĕ сен  вы рăн
тах ана лиз па ма та, укол сем 
ту тар ма та, тух тăр па ка наш
ла ма та май пу лĕ. 

Çĕ нĕ ФАП тă вас ый тă ва çак 
эр не рех ми нистр па тĕн че тĕп
лĕн рех сÿт се яв ма па лăр тнă. 
Тĕс лĕх вы рăн не 2013 çул та 
ху та кай нă Кă ша вăш ри ФА
Па ил чĕç вĕ сем – мел лĕ те 
хăт лă. В ла ди мир Вик то ров 
ун та та пул са кур чĕ, фельд
шер сен ĕç не хак ла рĕ.  

 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА

        ĔÇ ЛĔ ÇУЛ ÇŸ РЕВ      

Ка ра чу ра сем ăшă  
ФАП лă пу лĕçи?

Ял ху çа лăх тех ни ки не уй хи ре тух ма ха тĕр ле се çи тер
ни, çун тар мал ли сĕр мел ли ха тĕр се н, вăр лăх па ми не
рал лă удоб ре ни  çи те лĕк лĕхĕ хĕ рÿ ĕç тап хăр не кая юл
ма сăр кĕме май па рать. Тех ни ка тĕ рĕс ле вĕ ирт нĕ кĕç
нер ни ку нах старт ил чĕ. Чи мал та нах «Чу ра чикс кое» 
ОАО ху çа лă хĕн че вăй ху ра кан сем хăй сен ти мĕр ур ха
ма хĕ се не çă вар лăх ла ма ха тĕр пул ни не ĕнен тер чĕç.

2 -мĕш
стр.

СĂМАХ МАЙ
Ка ра чу ра ри çĕ нĕ ФАП вал
ли пă х са ху нă вы рăн – ДРСУ 
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Мар тăн 24 мĕ шĕн че Кÿ кеç ри Куль
ту ра çур тĕн че хут ку пăс па вы ля кан
сен та та так мак ка ла кан сен «Вы ля, 
хут ку пăс2016!» кон курс фес ти ва
лĕн фи на лĕ ирт нĕ.Унтахутшăнакан-
семвиçĕсехетытлакупăспавылясси-
пе,такмаккалассипетатахалăхюрри-
нешăратассипеăсталăхкăтартнă.«Чи
çамрăккупăсçă»ятаАрсенийУдалов
илнĕ,«Чиватăгармонист»вараНико-
лайМарков(89çулта)пулнă.Конкур-
сăнтĕппризнеВăрманкасрифольклор
çурчĕн«Парне»фольклорансамблĕ
татаАлександрВозяковçĕнсеилнĕ.

Кÿ кеç ри Советс ки та та «Шос сей ная» 
урам сен чи клумбă се не че чек сем ларт
ма та та вĕ се не пăх са тă ма ял тă рăх 
бюд же тĕн чен 400 пин тен кĕ уйă рĕç. 
«Ростендер»сайтраçакĕçсенепурнăç-
ламатендервырнаçтарнă.Клумбăсем
В.Ленинпалăкĕ,«Улăп»спортпасыв-
лăхкомплексĕ,мухтавАллеи,информа-
цищичĕсемçумĕнчепулĕç,Паллăмар
салтакпалăкĕумĕнчете2клумбайĕр-
келĕç–пĕлтерчĕКÿкеçялтăрăхпуçлă-
хĕВладимирВершинин.

Ра йон та 27 мă шăр кăçал «ыл тăн» 
туя пал лă тă вĕ.50çулпĕр-пĕринпе
шăкăл-шăкăлкалаçсапурнăççулĕпе
утакан8мăшăрИшлейялтăрăхĕнче
пурăнать,4-шĕ–Вăрман-Çĕктер,5-шĕ
–Тутаркассиялтăрăхĕсенче.«Ылтăн»
туякĕтсеилмехатĕрленекенсенчен6-
шĕ1967çултадекабрьуйăхĕнчепĕр-
лешнĕ.Икĕçемье5-шерачаçуратса
ураçинетăратнă,пĕрçемье6ачана
кунçутипарнеленĕ.Çемьеçавăрнă-
ранпа55çулçитнĕятпакăçал13мă-
шăрсаламсемйышăнĕ.МăнПÿкасси
татаМускаринкассиялĕнчепурăнакан
2мăшăрпĕрлешнĕренпекăçал65çул
çитнинепаллăтунăĕнтĕ.Районта146
мăшăр50çулытлапĕрлепурăнать.

Кă çал 216 çын пу рă на кан Çĕньял
Пок ровс ки ялĕн чи «Сельс кая» урам
ра 800 метр тăрш шĕ хы тă сий лĕ 
çул сар ма па лăр таç çĕ.Ялтăрăхпуç-
лăхĕРудольфВасильевпĕлтернĕтă-
рăх,проектреспубликапрограмми-
некĕнинепулаçакĕçсенепурнăçла-
мамайкилет.«Сельская»–çĕнĕурам,
унтаçуртсемхăпартсахтăраççĕ.Ялта
çулсенемайпуртаранвакчулсартă-
мăр,асăннăурамраçулсарнăхыççăн
кунтаыттиурампаçыхăнтараканхăй-
неевĕр«ункă»йĕркеленĕ»,–ăнлан-
тарчĕялтăрăхпуçлăхĕ.

ÇавăнпекехВашукялĕнчиçавăнятлă
урамрах200метрхытăсийлĕçулсарма
палăртаççĕ,ĕçсенепĕлтĕрехтытăннă.
Çакэрнерех«Прибрежная-Хмельная»
урамри36çуртагазкĕртнĕ–çактĕллев-
пеялтăрăхбюджетĕнчен1,5млнтен-
кĕукçа-тенкĕ(кувăл–пĕлтĕрялтăрă-
хĕсенэкономикакăтартăвĕсенăмăртă-
вĕнчемалтивырăнатухнăшăнтивĕçнĕ
укçа-тенкĕнпĕрпайĕ)хывнă.



3Март 31  Апрель 6,2017www.tavan-en.ru TȘBAH EH     №12 (10541-10542)

    ÇИ ВĔЧ ЫЙ ТУ      

Вектор
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2017 - Раççейре экологи çулталăкĕ
  ÇЫХĂНУ  

     Сĕнĕр, ыйтăр,  сÿтсе явăр! 
Сирĕн шăнкăравăрсене  

рубрика ертÿçи  

Анжелика  
  ТИХОНОВА 

йышăнать. 

( 22188
«Тарăншухăшакайсачун
хистенипекаллехалларуч
катытастерĕм,пĕрре
кăнамарçырнă,çапах
татахçыраскилет.Пи
рĕнШăнкасялĕнчеШкул

урамĕнчепурĕ82хуçалăх.Çулталăк
хушшинчеялтиурамтасалăхеннела
йăхеннеулшăнникурăнать.Ялхуш
шинчиçырмаçатрасенеçÿпçапсахал
тарахкурăнмапуçларĕ.Куншăнэпир,
ялтапурăнакансем,питĕхĕпĕртет
пĕр.Çÿпçапшăнукçапухассивырăн
тихалăхтатаялтăрăхадминист
рациĕçченĕсемпулăшнипейĕркенекĕ
метытăнчĕ.Шелте,çаввăхăтрахчу
наыраттаракансамантсемтепур.
Ялти82хуçалăхран6шĕнченикам
тапурăнмасть.Тепĕр5шĕнчепурă
накансемçаплахăнлансаçитеймеççĕ
ха.Питĕхушамачĕсенеçырсанамăс
лантараскилет.Вĕсеняланахпĕрху
рав:«Пирĕнçÿпçапçук».Пурăнакан
килçуртрамĕнлеçÿпçапçукши?Тен,
çакйĕркесеневуланăхыççăнхăшĕпĕри
ăнланассашансахтăраскилет.Пирĕн
пурнăç,сывлăх,тасалăхвеçеххамăр
танкилет.Çавнаăнлансаилессечун
танкĕтетпĕр»,–тенĕçырура.
Чăннипехте,ялсенчейăларихы

тăкаяшсенеилсетухассипехалăх
ранукçапухассиçивĕчыйтусенчен
пĕрипулсатăрать.Кашнипухурах
ăнахускатаççĕ.Ялтăрăхпуçлăхĕсе
несăмахпарарха,çакĕçсенепурнăç
лассивырăнтамĕнлепырать?

    ХЫ ПАР- ХĂ НАР   

Сай т – ра йон  
тĕ кĕ рĕ
Ра йон биб лио те ки сен ву ла ка нĕ
шĕн му ни ци па ли тет ри эко ло ги 
ла ру тă рă вĕ пир ки ин фор ма ци 
шы рас си ма лаш не йы вăр лăх кă
лар са тă рат мĕ. Ун тĕ лĕ шĕн чен пу
ян хăй тĕл лĕн сай та йĕр ке лес си
не Эко ло ги çул та лă кĕн че Тĕп биб
лио те ка хă йĕн çи не ил чĕ.

Халĕунăнвулаканĕсенçеçмар,Ин-
тернетпаусăкураканкашниçыннăн
Шупашкаррайонĕнçутçанталăкĕпе
экологийĕ,унпаçыхăннăыйтусем,эко-
туризмĕ,экоисторийĕ,уйрăмахсыхла-
маллиобъектсем,экологипеçыхăннă
паллăкунсем,çутçанталăкаупрассак-
кунпапăхнăяваплăхпирки«Шупашкар
районĕнэкологистраници»((http://
kygesilib.ru/ekolog/)сайтрапĕлмемай
пур.КунтахрайонтиТĕпбиблиотека
йĕркелекенконкурсатăратнăĕçсене
текурмапулать.«Районçутçанталă-
кĕÿнерçĕкуçĕпе»рубрикăра–пал-
лăхудожник-ентешсенкартинисем.

«Сайтçĕнĕматериалсемпепуянлан-
сахтăрĕ,çавăнпатабиблиотекаин-
формацисĕнмехатĕркашниçынпу-
лăшăвнехапăл.Ăнапуянлатасĕçре
районçыннисенпуринтетÿпехыв-
мамайпур»,–тетТĕпбиблиотекаер-
тÿçиГалинаТимофеева.

Çурт ра çÿп çап çуки?
Е ăна ил се тух ни шĕн пур те ук çа тÿ ле ме ха тĕр-и? 

Çÿп çап ый тă вĕ ху ла ра пу рă на кан сем шĕн те, ял çын ни сем
шĕн те çав те ри çи вĕч. «Тă ван Ен» ха çа та çит нĕ че рет лĕ çы
ру та çак ый ту тав ра... Чу на ырат та ра кан ни ву ла ка на руч ка 
тыт ма хис те нĕ тĕр. Ăна пĕр улăш тар ма сăр пи чет лет пĕр...

     Ш КУЛ КОР РЕС ПОН ДЕН ЧĔ      

Пи рĕн тă рăх ри 
ка йăк кĕ шĕк
Кун ран кун хĕвел ыт ла рах та ыт
ла рах хĕрт ме пуç ла рĕ. Çан талӑк 
ӑшӑ. Пи рĕн шкул ти каш ни ача вĕ
çен кайӑк се не кĕт се ил ме ха тĕр
ле нет. Вĕ сем – пи рĕн тус сем.

Вĕçенкайӑксенесыхласси–пирĕн
тивĕç.АхальтенмарçулсеренИшек-
ритаврапĕлӳмузейĕнче«Кайӑккун-
не»ирттеретпĕр,шӑнкӑрчвĕллисен
конкурснехутшăнатпăр.Шкултакайӑк-
семпеçыхӑннӑвикторинӑсемтепулаç-
çĕ.Чипахи–çавкуншӑнкӑрчсемвал-
лийӑвасемçакни.Нумайвĕçенкайӑк
йывӑçхӑвӑлĕнчепурӑннинеэпирпĕ-
летпĕр,çапахтаэпирӑсталанӑ«пӳрт-
сем»текирлĕ.Вĕсемуншӑнпиретав
тусаюрӑсемшӑрантараççĕ.

Чималтанпирĕнтӑрӑхахуракурак-
семвĕçсекилеççĕ,унтан–шӑнкӑрч-
сем.Маншутпа,пирĕнхамӑртӑрӑхри
вĕçенкайӑксенепĕлмеллех.Вĕсемюр-
ланине,шӑхӑрнинетимлĕнитлемелле,
йӑваçавӑрнине,чĕпписенетӑрантар-
нинесӑнамалла.Кӑсӑяйывӑçашӑтара-
канхурт-кӑпшанкӑсенепĕтерет.Ула-
такка–вӑрмантухтӑрĕ.Шӑпчӑкхит-
реюррипеçеçмар,юманçулçисене
сăтăркÿрекенхуртсенепĕтернипете
тĕлĕнтерет.Аплапулсанпирĕнвĕçен
кайӑксенеупраспулать.Унчухнеçу-
натлӑтуссемпирехӑйсенюррисем-
песавăнтарĕç.

 УЛЬЯ НА АНД РЕЕ ВА, 
4- МĔШ КЛАСС, ИШЕК ШКУ ЛĔ

 ПУБ ЛИ ЦИСТ ШУ ХĂ ШĔ 

Çуркуннеюрайĕнченмĕнкă-
натухмасть-ши!Чечек-курăк-
ранчималтанçÿп-çап«шăтса»
тухать.Тăвантавралăхахамă-
рахваралатпăрмар-и?Çÿп-çап
вырăнĕсемялайккинче,çыр-
ма-çатраранумайлансахпы-
раççĕ.Этемкилтекăмакара
çунтармаллиетислĕкреçĕрт-
меллиçÿп-çапатаанкартихыç-
не,çырманакăларсатăкать.Çа-
кăнпекçынсентирпейсĕрлĕх-
некурсаыттисемтепуçтахлан-
матытăнаççĕ.«Унăнюрать,ма-
нăнмĕншĕнирĕкçук»,–теç-
çĕ-ши.Пластиксавăтсем,па-
кетсемтатаçакăнйышшичы-
лайçулçĕрмесĕрвыртаканхы-
тăкаяшçапламайпаçĕре,шы-
ванаркăмăшлантарсавыртать.
Çактÿнтерлĕхпирĕнпатакаял-
лахтаврăнать.Наркăмăштăп-
ранасăрхăнсапахчаçимĕçе,
шыва,сывлăшурлăçынсыв-
лăхнесиенкÿрет.

Акă2016çултаЧăвашРеспуб-
ликинçутçанталăкресурсĕсен
татаэкологиминистерствин
специалисчĕсем42çĕрхуçине

çÿп-çапасанкцилеменвырăн-
сенетăкнăшăнçыруярсапанă.
Каяшсенепуçтарас,илсетухас
татаутилизацилесйĕркенепăс-
нăшăнюридицисăпачĕсен250
пинтенкĕтаранштрафтÿлемее
çакăншăнĕçе90талăктаранвă-
хăтлăхачармативет,законхар-
пăрхăйĕншĕнĕçлекенпредп-
ринимательсене50пинтенкĕ
таранштрафтÿлеттермееĕçе
90талăктаранчармаирĕкпа-
рать.2016çултатăвантавралă-

хасыхластĕлĕшĕпеăнапăхăн-
маншăнпредприятисемтĕлĕш-
пе3,332млнтенкĕштрафхунă,
çавшутраçÿп-çапавырнаçта-
рассипеçыхăннăтребованисе-
непăснăшăн–1,052млнтенкĕ.

Çутçанталăка,çавшутрашыв
объекчĕсенçиелтихутлăхнева-
раласа2,680млнтенкĕлĕхсиен
кÿнĕ(вăрманпасунараташута
илсенсиен5,249млнтенкĕпе
танлашать).Кунта«Юрма»агро-
холдингĕçĕ-хĕлĕпиркитеасăн-
малла.Кайăк-кĕшĕккаяшĕтис-
лĕкупрамалливырăнтанЙăршу
юханшывнелекнĕ–пĕлтереççĕ
регионăнçутçанталăкминис-
терствинчен.Çакнапулашыв
вараланнă,юхан-шыврипулă-
семйышлăвилнĕ,çавăнпекех
пулăвăлчисапмаллитатапулă-
семишсеçитĕнекенвырăнсем
пĕтнĕ,вăрмантиуçланкăсемте
сиенленнĕ,сăтăратемиçемлн

тенкĕпевиçеççĕ.Министерство
сайтĕнчиинформациренкаяш-
семпеусăкурнăчухнейĕркене
пăснăшăнагрохолдингăндолж-
ноçриçыннине250пинтенкĕ-
лĕхштрафланипаллă.

Çутçанталăкасыхлаканоб-
ществоорганизацийĕсем–ăна
хăйсенирĕкĕпехÿтĕлемекар!тă-
нăшанăçкÿрекенюхăмсем.Вĕ-
семвăйилсепынисавăнтарать.
РеспубликăрапĕтĕмРаççейри
экологиакцийĕсем,экологихă-
рушсăрлăхĕпеçыхăннăкунсем,
ача-пăчафестивалĕсем,шкул-
сенчилесничийсенреспубикă-
рислечĕ,пĕчĕкюхан-шывсене
тасатмаллиакцисем,çутçанта-
лăкаупрамаллипаллăкунсем-
пеçыхăннăмероприятисемир-
теççĕ.Кунсăрпуçне«ВторБум»
проектпурнăçакĕрет.Çынсене
производствăритатакулленхи
пурнăçрикаяшсенемĕнлемай-
пауссаçавăрмаллинеăнланта-
раççĕ,çÿп-çапауйăрса,сортла-
сапуçтармавĕрентеççĕ.Тăван
тавралăхаçăлмаллипуçламăш
утăмсемçаксемпулччĕр.Вара
хамăрхыççăн,пуласăрусемвал-
литеăнатаса,пархатарлăхăва-
рар.Çакăнчухнекăнавăлхăйĕн
ырлăхĕпетавтăвĕ.

 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА  

Ыр лăха кĕт сен
Эко ло ги ый тă вне за кон çи рĕп лĕ хĕ пе кă на тат са па ма 
май пури? Çи тĕ не кен ăрă ва мĕн пĕ чĕк рен тă ван тав ра
лă ха юрат ма, унăн илем не кур ма, уп ра ма мĕн ле хă нăх
тар мал ла? Çут çан та лă ка амă шĕн сĕ чĕ пех хи сеп ле ме вĕ
рен нĕ çын на ÿс сен хĕвел çав рă нăш хуп пи не те çĕ ре пă
рах ма на мăс. 

 СĂМАХ МАЙ 
 2016 çул та çут çан та лăк ре сур сĕ
сем пе усă ку рас та та тă ван тав ра
лă ха сых лас си пе çы хăн нă сак ку
на пăс нă 140 тĕс лĕ хе шу та ил нĕ.

–Мĕнлепурăнас?
Йĕри-тавра

тасамарлăх!...

–Антакала-ха.
Мĕнлетирпейсĕр

çынсем...

К
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ик
ат

ур
а 
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TE

И ван  
ГРАЧЕВ, 
Янăшялтă-
рăхпуçлăхĕ:

–Пĕлтĕр
ялтăрăхĕн-
че3ялта–
Турикасра,
Янăшратата

КĕçĕнТурханра–çукунĕ-
сенчеконтейнерсемларт-
рăмăр,юрçуматытăнсан
пуçтарсаилтĕмĕр.Кăçал
пурялатаконтейнерсе-
нелартсапăхасшăн–вĕ-
сенйышĕ30таран.Пирĕн
тăрăхратаукçа-тенкĕпу-
хассипейывăрлăхсемçук
мар,«манăнçÿп-çапçук»,
«эпĕçунтарсатăратăп»те-
кенсемсахалмар.Анчахта
ялсенçывăхĕнчиçырма-
çатракам«пулăшăвĕпе»
çÿп-çаппатулать-ши?Каш-
ниçулахрайадминистра-
цитатакультураĕçченĕ-
сенсанкцилеменсвалкă-
сенетĕптумалекет.

Пĕлтĕр  пирĕн тăрăх-
рикаяшсене«Спецавто-
хозяйство»ОАОтурттар-
сатăчĕ,1кубламетршăн
550тенкĕтÿлесетăтăмăр,
хальлĕхе2017çултакаяш-
сенеилсетухассипепод-
рядчикпекилĕшÿтуман.
Ялтăрăхĕхуларансамай
аякравырнаçнитевитĕм

кÿрет–хаксемыттиялтă-
рăхĕнченпысăкрах.

Сер гей  
АВЕРКИЕВ, 
Шемшерял
тăрăхпуç-
лăхĕ:

–Ялтăрă-
хĕнчи6ялта
52контейнер
вырнаçтартă-

мăр,саппасратепĕр8пур.
Йăларикаяшсенетиесету-
хассипепĕлтĕр«Спецавто-
хозяйство»ОАО-пакилĕ-
шÿтунăччĕ,1кубламетр-
шăн395тенкĕтÿленĕ.Кă-
çалтарифсемпысăкланчĕç,
1кубламетршăн600тенкĕ
ытлатÿлеметивĕ.46кон-
тейнерапĕрхутчентиесе
ямакăна20-22пинтенкĕ
кирлĕ.2017çултаподряд-
чикпехушмакилĕшÿкăна
тунă,апрель-майуйăхĕсен-
чекашниялтаканашлусем
ирттермепалăртатпăр,вĕ-
сенчепĕлтерĕшлĕтĕрлĕый-
тăва–çавшутракаяшсене
илсетухнишĕнтÿлемелли
укçа-тенкĕвиçинете–сÿт-

сеявăпăр.Тăрăхриялсене
илеспулсанçакнапалăрт-
малла:Шорчекассинчепу-
рăнакансенченçуррийĕçÿп-
çапукçинетÿрĕкăмăлпа
тÿлесетăрать,тепĕрçур-
рийĕкĕсьереннухраткă-
ларасшăнахмар.Анчахта
юлашкивăхăтраыттиялта
татÿлекенсенйышĕчакса
пынипалăрать.Подрядчик
укçа-тенкĕтÿлесенпаянах
çÿп-çапатиесетухмахатĕр.

Республикăрайăлари
каяшсенеилсетухасый-
тупаĕçлекенРегионриопе-
раторхалăхранçÿп-çапук-
çинепухасĕçеçăмăллатас-
сашанатăп. 

Мĕн чух лĕ ка лаç сан та 
кил сен чи йă ла ри каяш се
не та та çÿп çа па пуç тар са 
ту хас си, пу рă на кан вы рăн
се не тир пейи лем кÿ рес си 
чи çи вĕч ый ту сен чен пĕ
ри пул са юлать. Тав ра лăх 
та са лă хĕ, иле мĕ ха мăр
тан ну май кил ни не ма
нас марч чĕ.

 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА 

Шорчекассинчи 
контейнерсем 

пушанайманха
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Пурнăç таппи

     КИ ВĔ СĂН УКЕР ЧĔК           ОБЪЯВЛЕНИЕ      

Ку сăн ÿкер чĕ ке 1970 çул та Ки печ кас син чи 8 çул вĕ
рен мел ли шкул та ту нă. Ун та «Зар ни ца» вăййи не 
хут шăн ма ха тĕр ле не кен ко ман да – 7 мĕш та та 8 
мĕш класс ачи сем – сăн лан нă.
Физ куль ту ра предметне вĕ рен те кен Гав риил Ива
но вич Матвеев ерт се пы ни пе ача сем çар вăййи се
не ха тĕр ле неç çĕ. Ав то мат ма ке чĕ се не вĕ сем ĕç уро
кĕ сен че хăй се мех ăс та ла нă. Сăн ÿкер чĕк ри ача сем 
хăй вă хă тĕн че пур те сал так пăт ти çи се кур нă, мă
шăр лан са ача пă ча ÿс тер нĕ, ха лĕ пур те – асат теа
сан не. 

Ун чухнехи пу лас сал так сем пе пал лаш та рам ха: 
сыл тăм ран су ла хаял ла – Ана то лий Пуш кин, Павел 
Смир нов, Ве не дикт Ефи мов, Ви та лий Вол ков, Алек
сандр Ни ки тин, Ва си лий Ан то нов. Хы çал ти рет ре 
– В ла ди мир Су ма нов, Свет ла на Сви дерс кая, Ни ко
лай Ива нов, юна шар ри не пал лай ма рăм, тен, ву ла
кан  пулăшĕ? Хы çа ла рах ри сем – В ла ди мир Пав лов
па Ти мо фей Ви ног ра дов, Ана то лий Ка за ков, Ни
ко лай Г ри го ревс кий, Илья Мо лаев. Çак уш кăн ри 
Ана то лий Пуш кин, Ви та лий Вол ков та та В ла ди мир 
Пав лов текех пирĕн хăшăмăрта çук. 

   НИ НА АН ТО НО ВА, КИ ПЕЧ КАС СИ

   А СА ИЛ- ХА, САЛ ТАК    

Рядовой мар, о фи цер
Сар Ваç çа па Мат ре нăн ача ну май пул нă. 

ВĕсенченчиаслиДеонисий1911çултаçуралнă,
унхыççăн1913çулта–манăнанне.Çемьеретата
виçĕача–Татьяна,ЗоятатаНиколай–çитĕннĕ.
СарВаççаçĕвĕçпулнă.Вăлçывăхриялсенчиçын-
семпатĕнчеĕçленĕ.Пурăнакилетăлăхютарăм-
семпеçыхланнă,хăйĕнкилĕпеçемйипиркиманнă
теççĕ.Вилесумĕнкăнаманăнкукаçитăванкилне
таврăннă.Кукамай5ачанапĕчченехÿстерсеура
çинетăратнă.Деонисийçаручилищиневĕренме
вырнаçнă,офицерзванинеилсеслужбăнамалал-
латăснă.1939-1940çулсенчеФинляндивăрçинче
пуçнехунă.«ДеонисийВасильевичВасильев1911
çултаçуралнă,рядовой,шăпипаллăмар»,–çакăн
пекçырнăунпиркиАсăнукĕнекиçинче.Манăн
шухăшпа,çаплаçырнитĕрĕсмар,мĕншĕнтесен
вăлофицерпулнă.    СЕР ГЕЙ ПЕТ РОВ,  МĂН ЧĂ КĂР ЯЛĔ

    ИРТ НИ ТА ТА ХАЛЬ ХИ      

Ка ран тай па Çыр ма пуç 

И  кĕ ялĕн че те 
ал ăс ти са хал 
мар пул нă: 
плат ник, çĕ
вĕ çĕ, атă пуш

мак çĕ ле кен... Ан чах йы
вăр пур нăç çам рăк ар çын
сем пе кач чă се не ĕç шы
ра са Чул ху ла на е Атăл 
тă рăх ана тал ла хă ва ла нă. 
XX ĕмĕр пуç ла мă шĕн че 
ву ла ма çыр ма пĕ ле кен 
ну май пул ман. 1920 çул
та Чă рăш кас син че шкул 
уçăл сан ача сем пĕ лÿ пух
ма ун та çÿ ре ме ты тăн нă. 
1930 çул та Про ко пий Сер
гее вич Сер геев, Ана ний 
Ар темье вич Ту ма ни ков, 
Ни ко нор Конс тан ти но
вич Ге ронтьев тă рăш ни
пе хрес чен сен пы сăк па
йĕ «Ча паев» кол хоз йĕр
ке ле нĕ. Ха лăх пу хă вĕн че 
ăна ерт се пы ма Ана ний 
Ту ма ни ко ва суй ла нă. 

Вăр çă пуç лан сан 21 ар
çын та та Ма рия Лан цо
ва çам рăк хĕр сал так тум
не тă хăн нă. Вăй пит ти 7 
ар çын яла тав рă най ман. 
Йы вăр вăр çă çу лĕ сен че 
те кол хо зăн ла ша, ĕне 
вă кăр, сыс на, су рăх ви
ти сен алă кĕ ху пăн ман. 
Вăр çă вĕç лен сен ну май 
çул кол хо за Илья Его

ров ăнăç лă ерт се пы чĕ. 
Çын сем тă рăш са ĕç ле ме 
те, кан ма та вă хăт туп нă 
ун чух не – Мăн кун ирт
сен 40 кун ран, ял урам не 
çы вăх ри ял сен чи çам рăк
сем «Çыр ма пуç яр мăрк
ки не» пу хăн нă, юр ла са 
таш ла са са вăн нă. 

1950 çул та Çыр ма пуç, 
Ка ран тай, Чă рăш кас си 
ялĕ сем Куй бы шев ячĕл лĕ 
кол хо за пĕр леш нĕ. 1953
1954 çул сен че ял сен чи 
çурт се не Ле нин лам поч
ки çи тет, те пĕр 20 çул тан 
шыв пă рă хĕ се не ху раç
çĕ. 1980 çул тан па çурт
се не газ па хут са ăшăт ма 
пуç лаç çĕ. Мал тан хи çул
сен че кол хо за Г ри го рий 
Ни ко лаев, кая рах па 15 
çул ыт ла Иван Ни ки тин, 
35 çул та ран Иван Ни
ки фо ров ти вĕç лĕн ерт се 
пы раç çĕ. Ху çа лăх ну май 
кă тар ту па Раç çей ша йĕн
че те мал ти вы рă на ту
хать. Пат ша лăх пу лăш
ни пе çак ял сен çы вă хĕн
че 3 пин пуç ăрат лă ĕне 
пă ру выр наç ма лăх комп
лекс ÿс се ла рать, çам рăк 
спе циа лист сем вал ли 20 
çурт ху шă нать.

2000 çул пуç ла мă шĕн
че пы сă ках мар ял тах 

44 çам рăк ас лă е вă там 
пĕ лÿ ил нĕ. Иван Ти тов
па Алек сей Лан цов сен 
çемйи сен че 4 ачи те ас
лă пĕ лÿл лĕ пул нă. Ти тов
сен çемйин чи ывă лĕ пе 3 
хĕ рĕ учи тель ĕç не суй ла
нă. Зи наи да Лав рентье
вăн 3 ачи те ас лă пĕ лÿ 
ил се  са вăн тар нă. 

Са хал мар пал лă çын 
тух нă ял тан: Алек сей Ге
ронтьев Мус кав ри сăрт 
ту инс ти тут не пĕ тер сен 
ну май çул Мур манск ри 
ти мĕр шă ра та кан ком
би нат ра тĕп ин же нер та 
ĕç ле нĕ. В ла ди мир Ти тов 
— фи зи кă па ма те ма ти
ка до цен чĕ, Шу паш кар
ти пе да го ги ка универ си
те тĕн че пу лас учи тель
се не вĕ рент нĕ. Кол хоз ра 
вăй ху нă Пла тон Гав ри
лов – Ĕç лĕх Хĕр лĕ Ялав, 
«Хи сеп Пал ли», Ани сия 
Фео фа но вă па Юрий Ни
ко но ров «Хи сеп Пал ли» 
ор ден се не ти вĕç нĕ.

Паян хи ку на ил сен Çыр
ма пуç ялĕ ÿс сех, илем лен
сех пы рать. 50 çул каял
ла ял та 48 ху çа лăх пул нă 
тăк, паян 60 тан та ирт нĕ. 

   ЛЕО НИД ПАВ ЛОВ, 
ЧĂ РĂШ КАС СИ 

Çак сем 300 ыт ла çул каял ла пĕр ял шут лан са тă нă, вĕ се не пĕр пĕ рин
чен та рăн çыр ма сем пе кÿ лĕ сем кă на уйăр нă. Ха лăх ĕç ри тим лĕх пе, 
хас тар лăх па па лăр нă. Пур те çĕр ĕçĕ пе пу рăн нă, уй сен че ур па, сĕ лĕ, 
пăр çа, яс мăк, ыраш ак са ÿс тер нĕ. II Алек сандр пат ша ул шă нă вĕ сем 
ви тĕм кÿ ни пе до ку мент сем çин че яла 2 пая уйăр ма ты тăн нă. 

Утă çулни

     КУЛЬ ТУ РА ĔÇ ЧЕ НĔ СЕМ    

РФ Пре зи ден чĕн йы шă нă вĕпе, 2007 çул танпа мар тăн 25 мĕ шĕн че Куль
ту ра ĕç че нĕ сен кун не пал лă тă ваç çĕ. Çак сăн ÿкер чĕ ке 1974 çул та ра
йон ти Куль ту ра çур чĕ умĕн че ту нă. Ун та ра йон ти куль ту ра ĕç че нĕ
сем сăн лан нă. Алăк па тĕн че, кос тюм па, галс тук сăр  Шар паш  çынни 
Ана то лий Ти хо нов тă рать. Вăл ун чух не клуб заве дую щи йĕн че тă
рăш нă. Шел те, ыт ти куль ту ра ĕç чен не па лăрт ма май кил ме рĕ, тен, 
ву ла кан сем пал ла са илĕç. Атăлъял ти Ни на Ма тюш ки на 19711976 та
та 19851986 çул та ял ти клуб заве дую щи йĕн че тă рăш нă. «1974 çул та 
эпир ыт ти куль ту ра ĕç че нĕ пе пĕр ле В ла ди мир та та Суз даль ху ли се не 
çит се кур тă мăр, Станъял ти Оль га Ильи на па çĕ нĕ хă на çур тĕн че, пĕр пÿ
лĕм ре çĕр каç рă мăр. 1985 çул та,  Тă ван Çĕр шы вĕн Ас лă вăр çи ча рăн нă ран
па 40 çул çит ни не ха лал ла нă Çĕн те рÿ кун не ан лăн пал лă ту са ирт тер тĕ мĕр. Сов хоз ри 10 
çын на, хо ра хут шă на кан се не, Шу паш кар ху ли не юр ла ма ил се çÿ ре рĕç. Уяв умĕн 3 кун 
«О лим пийс кий» ста дион та юр лат тар чĕç. 3 му зы кант – Авер кий Ми хай лов, В ла ди мир 
Мартья нов та та Люд ми ла Смир но ва – баян сем ка ла рĕç. Пĕ тĕм пе 6 пин çын хут шăн чĕ», 
– аса ил чĕ Ĕç ве те ра нĕ Ни на Ма тюш ки на. Ра йон ти Ака туя ха тĕр лен нĕ вă хăт ра пĕ чĕк 
ачи се не ки ле хă вар сах ре пе ти цие çÿ ре нĕ хĕ ра рăм. Те лее, мă шă рĕ Ев ге ний ăна пур ĕç ре 
те пу лăш са пы нă. Куль ту ра ĕç че нĕ сен пар ха тар лă ĕçĕ çă мăл пул ма сан та, вĕ сем тă ван 
ха лăх шăн чу нĕ се не пар са тă рă шаç çĕ.                 НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, АТĂЛЪЯЛ 

03-81. Результатынаправозаключения
договораарендымуниципальногоиму-
ществаадминистрацииКугесьскогосель-
скогопоселенияЧебоксарскогорайона
от29.03.2017г.

Наоснованиипостановленияадмини-
страцииКугесьскогосельскогопоселения
Чебоксарскогорайонаот№24от09.02.2017
г.«Опроведенииконкурсанаправозаклю-
чениядоговороварендымуниципального
имуществаКугесьскогосельскогопоселе-
ния»29.03.2017г.В10-00часовадминистра-
циейКугесьскогосельскогопоселенияЧе-
боксарскогорайонабылапроведенапроце-
дуравскрытияконвертовсзаявкаминауча-
стиевконкурсенаправозаключениядого-
вораарендымуниципальногоимущества.

Полоту№3аукционпризнаннесостояв-
шимсяввидуналичияоднойзаявки,пред-
ставленнойединственнымзаявителемООО
«Теплоэнергосеть».

Всоответствиисдействующимзаконо-
дательствомслицом,подавшимединствен-
нуюзаявку,котораясоответствуеттребо-
ваниямиусловиям,предусмотреннымдо-
кументациейоконкурсе,администрацией
КугесьскогосельскогопоселенияЧебок-
сарскогорайонавустановленномпоряд-
кебудетзаключендоговорарендымуни-
ципальногоимущества.

Полотам№№1,2,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15,16,17,18,19признатькон-
курснесостоявшимсявсвязистем,чтоне
подананиодназаявка.
03-69.ИЗВЕЩЕНИЕОСОГЛАСОВАНИИПРО-
ЕКТАМЕЖЕВАНИЯЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

Настоящим,кадастровыйинженерНи-
колаеваТ.Н.,номерквалификационно-
гоаттестата21-10-3,адрес:ЧР,г.Чебокса-
ры,Президентскийбульвар,д.31,e-mail:
inzhener21@ya.ru,тел.:8(8352)66-20-20,из-
вещаетучастниковдолевойсобственно-
стиЗАО«Прогресс»оподготовкепроектов
межеванияземельныхучастков,выделяе-

мыхвсчетземельныхдолейвЯнышском
сельскомпоселении,Чебоксарскогорай-
она,ЧувашскойРеспублики.

Заказчикамиработпоподготовкепро-
ектовмежеванияземельныхучастковяв-
ляются:СтальковаЛюдмилаИзосимовна,
адрес:ЧувашскаяРеспублика,Чебоксар-
скийрайон,д.ТимойМамыши,ул.Нагор-
ная,д.26,тел.8937-377-23-19.

Кадастровыйномерисходныхземель-
ныхучастков21:21:000000:44,адрес:Чу-
вашскаяРеспублика,Чебоксарскийрай-
он,Янышскоес/пос.

Спроектамимежеванияземельных
участковможноознакомитьсяпоадре-
су:г. Чебоксары,Президентскийбульвар,
д.31,офис303,с9часов00мин.по16ча-
сов30мин.втечении30днейсодняопу-
бликованиянастоящегоизвещения.Для
ознакомлениясматериаламипроектов
межеваниязаинтересованнымлицамне-
обходимоприсебеиметь:

-документ,удостоверяющийличность;
-свидетельствооправесобственности

наземельнуюдолюилиинойдокументв
соответствиисост.18Федеральногозако-
на№101-ФЗ«Обоборотеземельсельско-
хозяйственногоназначения».

Обоснованныевозраженияотноситель-
норазмераиместоположенияграницвы-
деляемыхвсчетземельныхдолейземель-
ныхучастков,послеознакомленияспро-
ектамимежевания,направляютсяиливру-
чаютсявписьменнойформевтечение30
днейсодняопубликованиянастоящего
извещенияподвумадресам:

1) 428000,ЧувашскаяРеспублика,г.Че-
боксары,Президентскийбульвар,д.31,
офис303.

2) 428017,ЧувашскаяРеспублика,г.Че-
боксары,пр-ктМосковский,д.37,фили-
алФГБУ«Федеральнаякадастроваяпала-
таФедеральнойслужбыгосударственной
регистрации,кадастраикартографии»по
ЧувашскойРеспублике-Чувашии.
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Причебоксарье

ВМАСШТАБАХСТРАНЫ

     ИНФРАСТРУКТУРА      

В соответствии с действующим законо
дательством РФ некоммерческие орга
низации, зарегистрированные на терри
тории ЧР, обязаныпредставлятьвУправ-
лениеМинюстаРФпоЧРсоответствую-
щуюинформациюиотчеты,взависимости
оторганизационно-правовойформы.Срок
представленияотчетовиразмещенияихна
информационномпорталеМинистерства
юстицииРФистекает15апреля2017года. 

Большинство граждан России к 2035 
году будут подключены к системе сбора 
анализа данных о состоянии здоровья, в 
том числе о частоте сердечных сокраще
ний, артериальном давлении и метаболи
ческих маркерах. Проектадорожнойкарты
развитиярынкаHealthNeявляетсяоднимиз
направленийпрограммы«Национальнаятех-
нологическаяинициатива»,созданнойАгент-
ствомстратегическихинициативпопоруче-
ниюпрезидентаВладимираПутина.

Премьерминистр РФ Дмитрий Медве
дев выступил с инициативой продлить 
льготный период в системе оплаты сбора 
за ремонт дорог «Платон».Премьерпред-
ложилпровестииндексациютолькона25%.

Депутаты решили не наказывать во
дителей за парковку без номеров новы
ми штрафами. КомитетГДпогосстроитель-
ствуизаконодательствурекомендовалот-
клонитьсоответствующийзаконопроект.

    ИЗ ПЕР ВЫХ УСТ     

Но воб ран цы го то вят ся к служ бе

– На талья Юрьев на,  ка ко
вы ито ги при зы ва прош
ло го го да?

– Нор ма при зы ва граж
дан на воен ную служ бу рес
пуб ли кой в 2016 го ду вы
пол не на в пол ном объе ме 
– в войс ка отп рав ле ны 3051 
че ловек. От ме чу, что 1516 
мар та 2017 го да в г. Ки ров 
про шел инст рук торс ко ме
то ди чес кий сбор по под го
тов ке и при зы ву граж дан на 
воен ную служ бу, где по ито
гам кон кур са сре ди субъек
тов ЦВО на ша рес пуб ли
ка за ня ла 2 мес то (с ре ди 
воен ных ко мис са риа тов II 
раз ря да).
– Ка кое за да ние по отп рав
ке при зыв ни ков в войс ка 
по лу чи ла рес пуб ли ка на ве
сен ний при зыв 2017 го да?

– По ка нем но го ра но го
во рить о конк рет ной циф
ре, так как ме роп рия тия по 
при зы ву на чи нают ся с 1 ап
ре ля. Мо гу толь ко ска зать, 
что воен ный ко мис са риат 
Чу вашс кой Рес пуб ли ки до
ло жил вы шес тоя ще му ко
ман до ва нию о воз мож нос
ти отп ра вить в войс ка вес

ной 2017 го да око ло 1400 
че ловек.
– Лег ко ли вы пол няет ся 
за да ние по при зы ву? 

– В пос лед нее вре мя ре бя
та с удо вольст вием идут слу
жить в ар мию. Ру ко водст
вом ст ра ны де лает ся очень 
мно го для под ня тия прес
ти жа на ших Воо ру жен ных 
Сил, но и вмес те с тем по вы
шают ся тре бо ва ния к при
зыв ни кам. Тра ди цион но, 
в каж дый при зыв из Чу ва
шии свы ше 45% при зыв ни
ков убы вают слу жить в учеб
ные час ти, боль шое ко ли
чест во ре бят слу жит в час
тях, где долж но быть здо
ровье ка те го рии «А»  – это 
ВДВ, спец наз ГРУ, войс ка 
на цио наль ной гвар дии РФ. 
– Есть ли у при зыв ни ков 
воз мож ность вы бо ра воен
ной час ти?

– При зыв осу ществ ляет
ся в соответст вии с за ко
ном, вк лю чаю щим в се
бя це лый комп лекс ме
роп рия тий, ко торый 
при зыв ник про хо дит 
в воен ном ко мис са риа те. 
Пер во на чаль но об хо дит 

всех вра чейс пе циа лис тов 
для оп ре де ле ния год нос
ти, про во дит ся про фес сио
наль ный пси хо ло ги чес кий 
от бор, тес ти ро ва ние, ин ди
ви дуаль ные бе се ды, де лает
ся зап рос в Ин форм центр 
МВД Рос сии о на ли чии су
ди мос ти и ад ми нист ра тив
ных пра во на ру ше ний. Толь
ко по том ко мис сия вы но сит 
по при зыв ни ку ре ше ние о 
его при зыве и пред наз на
чает его в тот или иной род 
войск. При зыв ник мо жет 
об ра тить ся к чле нам при
зыв ной ко мис сии о пред
наз на че нии его в тот род 
войск, в ко то ром он же лал 
бы слу жить. 
– Ког да бу дет пер вая 
отправ ка из рес пуб ли ки?

– Ес ли брать прош лые го
ды, то отп рав ки при зыв ни
ков обыч но на чи на лись в 
20х чис лах ап ре ля.
– В ка ких час тях при зыв
ни ки служат больше?

– Геог ра фия служ бы ре бят 
из Чу ва шии очень об шир
ная: от Ка ли нинг радс кой об
лас ти до Даль не го Вос то ка. 
Слу жат на ши при зыв ни ки 
и в Кры му. Ос нов ная мас са 

про хо дит служ бу в Су хо пут
ных войс ках ( бо лее 52%), в 
на цио наль ной гвар дии РФ 
(о ко ло 20%).
– Мно го ли мо ло дых лю
дей, ко торые ук ло няют
ся от ар мии? Ч то им за это 
гро зит?

– К со жа ле нию, та кая 
ка те го рия при зыв ни ков 
есть. Ук ло не ние от воен
ной служ бы яв ляет ся уго
лов ным прес туп ле нием и 
прес ле дует ся по за ко ну. Осе
нью 2016 го да в рес пуб ли ке 
не яви лись без ува жи тель
ных при чин на при зыв ные 
ко мис сии 23 че лове ка, еще 
3 че лове ка не яви лись на 
отп рав ку в войс ка. К та ким 
граж да нам при ме няют ся 
шт раф ные санк ции до 200 
ты сяч руб лей, срок арес та 
–  от 3х до 6ти ме ся цев, 
срок ли ше ния сво бо ды – до 
2х лет. Еще хо чу за ме тить, 
что ук ло нив шие ся от при
зы ва граж да не по ис пол не
нии 27 лет по лу чают сп рав
ку вза мен воен но го би ле та. 
Имея та кую сп рав ку, не воз
мож но бу дет уст роить ся на 
ра бо ту в го су дарствен ные 
ор га ны. 

С 1 ап ре ля 2017 го да на тер ри то рии 
рес пуб ли ки на чи нает ся ве сен ний 
при зыв граж дан на воен ную служ
бу. О том, прес тиж но ли се год ня 

слу жить в ар мии, и ряд дру гих воп
ро сов мы об су ди ли с ми нист ром 
юс ти ции и иму ществен ных от но
ше ний ЧР – пред се да те лем при
зыв ной ко мис сии ЧР На тальей 
ТИ МО ФЕЕ ВОЙ.

      ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ      

Какова судьба 
детишек?
На днях к нам в редакцию поступило письмо 
из Урмар от 80летнего ветерана труда Нико
лая Борисова. 

«Я – сын погибшего на фронте ВОВ сол-
дата. Вашу газету покупаю в пгт Ур-

мары в киоске «Чувашпечать». Из-
дание мне очень нравится. Печа-
таются материалы о передови-
ках производства, успехах в жиз-

ни района, солдатах, погибших в 
Великой Отечественной войне, нынешней службе, ис-
кусстве и многое другое. В № 3 за 2017 год были опу-
бликованы фотоснимок и статья Леонида Павлова 
«Ничего не предвещало войны». Эта фотография на-
помнила мне мое детство. По снимку можно опреде-
лить, что не богато жил народ в сельской местно-
сти. Еще беднее – во время войны и в послевоенное 
время. Инвалид 2-й группы Р. Светлакова из с. Усть-
Качка Пермского края пишет: «Когда в нашу деревню 
привезли эвакуированных из Ленинграда и Воронежа 
детей, мы им очень завидовали, так как они были кра-
сиво и опрятно одеты, мы такого и во сне не видали».

Автораэтихстрокинтересуетсудьбадетишекна
фото,каконипережилиголод,холодиболезни.
Сколькочеловекосталосьвживых.Уважаемыечи-
татели,есливыузналикого-тонаснимке,либотам
запечатленкто-тоизвашихродственников,отзови-
тесьирасскажитенамобихсудьбе.

   К СЛОВУ

В 2017 го ду 8 мо ло дых лю дей из Че бок
сарс ко го ра йо на отп ра ви лись слу жить 

по конт рак ту в Ка ли нинг радс кую, Са
марс кую об лас ти, Тад жи кис тан. 

В ве сен ний при зыв пла ни
рует ся отп ра вить око
ло 60 че ловек.

TE

    ДЕНЬ ЗА ДНЕМ      

ЕГЭ поновому
23 марта стартовал досрочный период 
сдачи ЕГЭ 2017 года. Первые экзамены 
по географии в Чувашии сдали 4 чело
века, информатике и ИКТ – 9. 27 марта  
в экзамене по русскому языку из 187 
планировавших сдавать участвова
ли 124  человека. Результаты экзамена 
будут известны после 10 апреля. 

Напомним,экзаменыпроходилипоно-
войтехнологии–печатьконтрольныхиз-
мерительныхматериалов(КИМ)веласьне-
посредственноваудиторияхППЭискани-
рованиеэкзаменационныхматериалов–в
штабеППЭ.Пословамначальникаотдела
дошкольногоиобщегообразованияведом-
стваВячеславаБычкова,технологияпозво-
ляетисключитьрискинесанкционирован-
ногодоступакэкзаменационнымматериа-
ламЕГЭприихпередачеитранспортиров-
кеисократитьсрокиихобработки.

29марта118человексдалидосрочноЕГЭ
поисторииихимии.Наэкзаменепохимии
былоразрешенопользоватьсянепрограм-
мируемымкалькулятором,наисториипри-
шлосьполагатьсятольконасвоизнания.

ВЧебоксарскомрайонежелающихсдать
ЕГЭдосрочнонеоказалось.

СПРАВОЧНО
Досрочный период  ЕГЭ в 2017 году пройдет 
с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая 
2017 года по 1 июля. По предварительным 
данным,  в Чувашии в нем планируют при
нять участие более 300 человек. Всего в  Рос
сии на сдачу ЕГЭ подали заявления 44 тысячи 
человек. По всем возникающим вопросам, свя
занным с ЕГЭ, участники экзаменов и их роди
тели смогут обратиться по телефонам «горя
чей линии»: 8(8352) 572160, 8(495) 9848919.

Построим 
аллею всем 
миром
Первый проект стоимостью 
2,3 млн рублей с помощью 
программы инициативно
го бюджетирования (сред
ства выделяются в разных 
долях из федерального, ре
спубликанского, районного 
бюджетов, частными орга
низациями и инициативны
ми гражданами) готовятся 
реализовать в с. Ишлеи. 

Этобудеталлеяпоул.Совет-
скаяотдома№45додома№
55б.Эскизыпроектаподгото-
вилнародныйхудожникЧува-
шииЮрийМатросов.

КакрассказалглаваИшлей-
скогосельскогопоселенияЕвге-
нийСубботин,расходынапри-
обретениенасажденийдляал-
леивозьметнасебяиндивиду-
альныйпредпринимательОль-
гаШалеева,ООО«ИЗВА»выде-
литсредстванаоблагоражива-
ниезаборавдольаллеи,нанем
спомощьютехники«граффити»

разместятизображенияэкологи-
ческойтематики,укладкабрус-
чаткииприобретениескамеек
–засчетсредствфедерально-
гобюджета.Послесоставления
детальнойсметызаявканареа-
лизациюпроектабудетнаправ-
ленавадминистрациюЧебок-
сарскогорайона.

Такжевадминистрациипосе-
лениянамереныдобитьсявы-
деленияфинансированияиз
республиканскогобюджетана
благоустройствотерриторий
возледомов№1поул.Садо-
ваяи№47,49поул.Советская
(тридомаимеютодиндвор)в
с.Ишлеи.

Напомним,чтоприменение
программыинициативногобюд-
жетированияприрешенииин-
фраструктурныхвопросовоб-
суждалосьнаЕдиноминфор-
мационномдневс.Ишлеи15
марта.Тогдаи.о.главыадми-
нистрациирайонаЗояМасло-
ваподчеркнула,чтопреимуще-
ствапрограммыбыстрооцени-
лижителиюжныхрайоновре-
спублики,которыеужесгото-
вымипроектамиобращаются
вадминистрациивсехуров-
ней,чтобызапуститьпроцесс
ихреализации.

    ФНС СООБЩАЕТ      
Межрайонная инспекция ФНС №5 по ЧР 
сообщает о том, что 3 и 4 апреля 2017 го
да пройдут Дни открытых дверей. 

4апреляв10.00вИнспекции(п.Кугеси,
ул.Советская,д.32,3эт.)специалистыпро-
ведутсеминарнатемы:1.Порядокисчисле-
ния,срокиуплатыстраховыхвзносов,атак-
жесрокипредставлениярасчетов.2.Прави-
лазаполненияреквизитовплатежныхпору-
ченийпоуплатестраховыхвзносов.3.Но-
выйпорядокпримененияККТ.4.Деклари-
рованиегражданамиполученныхдоходов.
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    П РОИ ЗОШ ЛО В РА ЙО НЕ      

   БУДЬ ТЕ БДИ ТЕЛЬ НЫ!      

Всвя зи с этим сот
руд ни ки От де ле
ния над зор ной 
дея тель нос ти и 
про фи лак ти чес

кой ра бо ты по Че бок сарс
ко му ра йо ну выез жают в 
сельс кие по се ле ния му ни
ци па ли те та с целью прове
де ния разъяс ни тель ной 
ра бо ты с на се ле нием о 
воз ник нове нии по жа ров 
в ре зуль та те неп ра виль
ной эксп луа та ции печ но
го отоп ле ния, ды мо хо дов, 
па ла су хой тра вы и му со
ра. Бук валь но на прош лой 
не де ле, 22 мар та, прои зо
шел по жар в д. Хурын лых 
Са ра ба ка синс ко го сельс
ко го по се ле ния. При чи на 
по жа ра – де фор ма ция пе
чи, ко то рая про се ла, из за 
че го ды мо ход, сде лан ный 
из сэнд вичт ру бы, дал тре
щи ну в об лас ти по то лоч
но го пе рекры тия, и от ту да 
по ва лил дым. Б ла го да ря 
со се дям, уви дев шим воз
го ра ние, по те ри уда лось 
ми ни ми зи ро вать. В 50% 
слу чаев по жары в ба нях 
проис хо дят из за неисп
рав нос ти ды мо хо да.

29 мар та сот руд ни ки от
де ле ния по се ти ли де рев ни 
Шо баш кар ка сы и Хорн зор. 
В пер вую оче редь они за
хо ди ли в до мо хо зяйст ва с 
печ ным отоп ле нием, да
ва ли ре ко мен да ции по по
во ду эксп луа та ции пе чей 
в жи лых до мах, ба нях. «В 
ос нов ном, у пе чей от сутст
вуют пред то поч ные ме
тал ли чес кие лис ты. Так
же мы ре ко мен дуем пе чи 
бе лить, так как при этом 
ста нут вид ны тре щи ны», 
– по де лил ся на чаль ник 
ОНД по Че бок сарс ко му 
ра йо ну Де нис Порт нов. 
Мно го дет ные семьи, оди
но кие прес та ре лые граж
да не и граж да не, ве ду щие 
асо циаль ный об раз жиз ни, 

так же по лу чи ли разъяс
не ния о про ти во по жар
ной бе зо пас нос ти. 

В свя зи с нас туп ле нием 
ве сен не го пе рио да на чаль
ник от де ле ния на пом нил, 
что при ка зом МЧС Рос сии 
№ 26 от 26 ян ва ря 2016 
го да утверж ден По ря док 
ис поль зо ва ния откры то го 
ог ня и разве де ния кост
ров на зем лях сельс ко хо
зяйствен но го наз на че ния 
и зем лях за па са. 

Мед лен но, но вер но вс ту пает в свои пра ва вес
на. Тает снег, из под не го на чи нает вы ле зать 
на ру жу прош ло год ний му сор и су хая тра
ва. Соответствен но, жи те ли де ревень и по
сел ков очень ско ро вый дут на суб бот ни
ки для убор ки при до мо вых тер ри то рий, 
ого ро дов и са дов. Да и се зон шаш лы
ков не за го ра ми.

Нас ту пает вес на –  
за го рает ся тра ва

СПРАВОЧНО
С на ча ла 2017 го да в Че
бок сарс ком ра йо не прои
зош ло 10 по жа ров, за ана
ло гич ный пе риод прош ло
го го да – 14.

   АКЦИЯ      

Делай добро
Копилка благотвори

тельного марафона 
«Именем детства, во 
имя детства»  попол
няется: по состоянию 
на 28 марта 2017 года 
собрано 1 млн 860 ты
сяч рублей. 
Напомним,вэтомгоду

ГлаваЧувашииМихаилИг-
натьеввозглавилоргкомитетмарафо-
на.Активноеучастиевсборесредств
принимаютдепутатыГоссоветаЧува-
шии,предпринимателиижителире-
спублики.ГлаваЧР,государственные
имуниципальныегражданскиеслужа-
щиетакжеежегодноперечисляютчасть
своейзаработнойплатынарасчетный
счетмарафона.

В2016годувмарафонепринялиуча-
стиесвыше1600участников,которые
перечислиливкопилкупорядка8млн
рублей.ЖителиЧебоксарскогорайона
впрошломгодусобрали613тысячру-
блей,изкоторыхнаоказаниепомощи
45семьям,находящимсявтруднойжиз-
неннойситуации,направлена451тыся-
чарублей,еще125тысячвыделенона
проведениемероприятийдлядетей-
сиротиоставшихсябезпопеченияро-
дителей.Такжеизфондамарафонапо-
лучилиматериальнуюпомощь2семьи,
пострадавшиеотпожара.

Присоединитьсякмарафонуможет
каждый!Дляэтогонужнообратиться
в«Российскийдетскийфонд»поадре-
су:г. Чебоксары, ул. Петрова, дом 7 
или позвонить по телефону (8352) 
628942.  

     ЛЮДИ ДЕЛА      

Своим трудом славили район
Хочу рассказать о 
своем отце Викто
ре Алексееве. Вик
тор Родионович ро
дился 16 февраля 
1930 года в дерев
не Хачики. 
Сдетствалюбоз-

нательныймальчик
осваивал технику:
трактораиразно-
образныеплуги и
прицепы.С14летра-

боталплугаремисеяльщиком.Былвдеревнепервымгармо-
нистом,увлекалсямотоциклами.КогдавселеИшлеиоргани-
зовалимашинно-тракторную,затемремонтно-техническую
станцию,онсамостоятельноосвоилтокарныйстанок.За
короткийсроквсовершенствеовладелсвоейпрофесси-
ей.Шлигоды,РТСреорганизоваливмашиностроительный
заводпопроизводствупередвижныхэлектростанций,ав
ноябре1967годаИшлейскиймашиностроительныйзавод
былпереименованвИшлейскийзаводвысоковольтнойап-
паратуры.ВспискеработниковзаводаВикторАлексеевбыл
первымнетолькопоалфавиту,ноизатрудовыеуспехи.Не-
однократноудостаивалсяденежныхпремий,грамот.В1970
годунагражденмедалью«Задоблестныйтрудвознамено-
вание100-летиясоднярожденияВ.И.Ленина».Этанагра-
дабыладлянегозначимой.Помню,какфотографиипере-
довиковпроизводстваукрашалицентральнуюулицусела.
Первойвэтомрядубылафотографияотца.Кнемуобраща-
лисьзапомощью:онмогизготовитьдетальлюбойсложно-
сти.Все,ктозналмоегоотца,отзывалисьонемкакогра-
мотномспециалистеитактичномчеловеке.Своимдобросо-
вестнымотношениемкработеонзаслужилуважениесвоих
учеников.Однимизлюбимыхучениковбылегоплемянник
икрестникМихаилАлексеев.Ксожалению,ипапы,иМи-
хаилаПавловичадавнонетснами.Нопамятьонихжива.

   РЕГИНА ШОГУЛИНА, ИШЛЕЙСКАЯ ШКОЛА

Под прицелом  
камер – школы
В свя зи из ме не ния ми в за
ко но да тельстве со циаль но 
зна чи мые объек ты долж
ны быть подк лю че ны к сис
те ме ви део наб лю де ния 
«Бе зо пас ное му ни ци паль
ное об ра зо ва ние». Об этом 
сооб щил за мес ти тель на
чаль ни ка по ли ции Анд рей 
Ря бов на за се да нии ан ти
тер ро рис ти чес кой ко мис
сии при ад ми нист ра ции Че
бок сарс ко го ра йо на. 

Онподчеркнул,чтодляполно-
ценнойработысистемыкамер
видеонаблюдениянеобходимы
цифровыекамеры,анеаналого-
выеснизкимкачеством.Натер-
риторииучрежденияоднака-
мерахорошегокачествадолж-
набытьобязательно.Вданном
случаеобсуждалисьобразова-
тельныеучреждения.Замести-
тельпрокурорарайонаСергей
Марасановтакжеотметилнедос-
татки,которыебыливыявлены
припроверках.Однаковсе,как
всегда,упираетсявсредства.Ес-
лианалоговаякамерастоитоко-
ло7-8тысяч,тоцифровая–бо-
лее70тысячрублей,осведомил
начальникуправленияобразова-
нияБорисРоманов.

Каксообщилначальникотде-
ласпециальныхпрограммадми-
нистрациирайонаВалерийМи-

хайлов,насегодняшнийденьос-
тановкавобластипротиводейст-
виятерроризмуиэкстремизму
натерриториимуниципалитета
стабильнаяиконтролируемая.
ПоданнымОМВДРоссиипоЧе-
боксарскомурайону,проявле-
нийтеррористическогохарак-
тера,преступленийпротивос-
новконституционногостроя,а
такжефактовконфликтныхси-
туацийрасового,этническогои
религиозногохарактеранеза-
регистрировано.Всельскихпо-
селенияхпредпосылоквозник-
новениямежэтническойнапря-
женностиненаблюдается.

Вобразовательныхучрежде-
нияхрайонаусиленконтроль-
но-пропускнойрежим,охрана
объектовосуществляетсяштат-
нымсторожемвночноевремяи
выходныедни,ониоборудова-
ныкнопкойвызоваполиции.Об
этомсообщилчленамкомиссии
начальникуправленияобразо-
вания.Поегословам,всешколы
идетскиесадыоснащеныкаме-
рамивидеонаблюдения.Ведет-
сяпостояннаяразъяснительная
ипрофилактическаяработасре-
дисотрудников,учащихсяивос-
питанниковповопросампре-
дупрежденияипресеченияте-
рактовидругихпротивоправ-
ныхдействий.Проводятсяро-
дительскиесобрания,классные
часы,открытыеурокипотеме
противодействиятерроризму. 

  Е ЛЕ НА Д МИТ РИЕ ВА 

Сог лас но но во му По ряд ку ис-
поль зо ва ние откры то го ог ня 
долж но осу ществ лять ся в спе-
циаль но обо ру до ван ных мес-
тах при вы пол не нии сле дую-
щих тре бо ва ний:

а) местоиспользованияогнядолж-
нобытьвыполненоввидеямы

неменеечем0,3мглубинойине
более1мвдиаметреилиплощад-
киспрочноустановленнойнаней
металлическойемкостьюилием-
костью,выполненнойизиныхне-
горючихматериалов;

б) местодолжнорасполагаться
нарасстояниинеменее50м

отближайшихпостроек,100м–от
хвойноголесаи30м–отлиствен-
ноголеса;

в) территориядолжнабытьочище-
наврадиусе10мотсухостой-

ныхдеревьев,сухойтравы,валеж-
ника,другихгорючихматериалов
иотделенапротивопожарнойми-
нерализованнойполосойшириной
неменее0,4м;

г) лицо,использующееоткрытый
огонь,должнобытьобеспечено

первичнымисредствамипожароту-
шениядлялокализациииликвида-
циигорения.

Но не толь ко суб бот ни ки уг ро
жают воз ник нове нию по жа ров. С 
не тер пе нием ждут вес ны и лю би
те ли пик ни ков на при ро де. «П ри 
разве де нии кост ров для при го тов
ле ния пи щи в ман га лах на са до вых 
зе мель ных участ ках расс тоя ние от 
оча га го ре ния до  пост роек до пус
кает ся умень шать до 5 м, а зо ну 
очист ки вок руг ем кос ти от го рю чих 
ма те риа лов – до 2 м», – на пом нил 
Де нис Ген надье вич. Ни в коем слу
чае нель зя ос тав лять мес то оча га 
го ре ния без прис мот ра до пол но
го прек ра ще ния го ре ния. Очаг го
ре ния дол жен быть за сы пан зем
лей или за лит во дой.

 Я НА МАЙС КАЯ

     ПУЛЬС РЕСПУБЛИКИ      

В планах – победы
Второй год подряд в Чувашии про
водится розыгрыш открытого Кубка 
Главы ЧР по танцевальному спорту 
«Танцевальный фейерверк». В этом 
году он состоится 9 апреля.

ВспортивномкомплексеЧГУим.И.Н.
Ульяновавискусстветанцевального
спортасразятсяспортсменыизразных
регионовПоволжья.

Отрадноотметить,чтовпрошломгоду
обладателями«золота»вовсехномина-
цияхсталичебоксарскиепары.Немень-
шееколичествонаградпланируютзаво-
еватьхозяевапаркетаивэтомгоду. 

    ПРАВОПОРЯДОК      

Пост привел в суд
Двое жителей п. Атлашево осуждены 
за преступления, совершенные с ис
пользованием Интернета (публичные 
призывы к осуществлению экстре
мистской деятельности и действия, 
направленные на возбуждение не
нависти и вражды, а также униже
ние достоинства человека по при
знаку национальности).

Судомустановлено,чтогражданинК.
виюне2014годаисентябре2016года
разместилвИнтернетенасвоейстра-
ницевсоциальнойсетиизображениес
текстом,призывающимквозбуждению
ненавистиивраждыпопризнакуна-
циональности.Онжевиюне2015года
разместилизображениестекстом,по-
буждающимксовершениюдействий,а
именнокосуществлениюэкстремист-
скойдеятельности.Подобныепресту-
плениясовершеныигражданиномХ.в
периодсмая2014-гопоиюль2015года.
Поинформациипрокуратурырайона,
подсудимыевинусвоюпризналипол-
ностью,уголовныеделарассмотрены
вособомпорядке.

СудназначилК.наказаниеввидели-
шениясвободынасрок2года6меся-
цевусловно,Х.–3годалишениясво-
бодыусловно.Приговорывзаконную
силуневступили. 
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Новости с пригородным акцентом 

  ГОРОСКОП
НАНЕДЕЛЮ 

 В ЭТОТ ДЕНЬ  
31 МАРТА – ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ РОССИИ.Вэтотденьв1814го-
дурусскиевойскаиихсоюзникивступи-
ливПариж.Европабылаосвобожденаот
владычестваНаполеона.

1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СМЕХА (ДЕНЬ ДУРА-
КА). Вэтотденьприняторазыгрывать
родных,друзейипростознакомых,или
подшучиватьнадними.

4 АПРЕЛЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ РОССИИ.Вэтотденьв1945году
советскиевойскаосвободилиБратиславу.

6 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛЕД-
СТВЕННЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ.  

РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 23 ПО 29 МАРТА
В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ

10

4

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

мальчиков 5
девочек  5

среднийвозраcт87

среднийвозраcт           69
мужчин    2

женщин 2

По данным районного отдела ЗАГС

   КОРОТКО   

   ПРИГОДИТСЯ    

   УГОЛОК САДОВОДА   

ОВ НАМстоитпозабо-
титьсяоздоровье,пос-

колькуиммунитетпрак-
тическинануле.Васпосе-
титвдохновение,захочет-

сятворить,пробоватьсилывно-
выхпроектах.

ТЕЛЬ ЦАМ предстоит
встречаспризраками
прошлого.Пришловре-

мяразобратьдолгийящик,
иначевынесможетедви-

гатьсявперед.
Б ЛИЗ НЕ ЦЫощутятсиль-
нуюусталость,однако
расслаблятьсянекогда:с
первыхднейнеделивас

ждутинтересныевстре-
чи,поездки.
РА КИпочувствуютпри-
ливсил,творческогоэн-
тузиазма,станутоткры-
тыми,восприимчивыми

ипознакомятсяслюдьми,близ-
кимиподуху.

ЛЬ ВЫсейчасневлуч-
шейформе,поэтомуне
толькоинфекции,но

дажебестактныеслова
способнынегативноот-

разитьсянаихсамочувствии.
ДЕ ВАМстоитуделятьвремя
отношениямспартнером.Ва-

шиколлегиисупругмогут
натолкнутьваснаинте-
ресныеидеи,поделить-
сяважнымизнаниями.
УВЕ СОВ сейчасмасса
неотложныхдел,которые
отнимаютслишкоммно-
говремениисил.По-
жалуйста,берегитесе-

бя:планируйтесвоевремя.
УСКОР ПИО НОВотлич-
ныешансынайтиин-
тереснуюиперспек-

тивнуюработу,обрести
финансовуюстабильность,реа-
лизоватьтворческийпотенциал.

СТ РЕЛЬ ЦАМподдержка
близкихлюдейособен-
нонеобходима.Отноше-
ниявсемье,связьсроди-
нойстанутдляваскрай-
неактуальны.

КО ЗЕ РО ГАМпредстоит
многообщаться,завя-
зыватьновыеделовые
контакты.Ждутуспеш-
ныеделовыепоездкии

небольшиепутешествия.
ВО ДО ЛЕЯМстоитпобе-
речьздоровье.Благо-
даряинтуициивысу-
меетенаходитьсамые

перспективныепроекты,
успешнозаниматьсяпродажами,

инвестициями.
УРЫБвпередимножест-
вособытий.Благода-
ряразвитойинтуиции

онисмогутнаходитьоп-
тимальныерешенияиса-

мыекороткиепутикцели.

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ4

СОВЕТЫНА 
КАЖДЫЙДЕНЬ

ЯЗЫКОМ ЦИФР
28 марта 2017 года в Чувашской Республике прошло 

заседание в рамках проведения отборочных сорев
нований за право участия в V Национальном чемпи
онате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Участникиобсудилиоченьважныеиактуаль-
ныевопросывлияниядвижениянамодернизацию
среднегопрофобразованияипроведениедемон-
страционногоэкзаменапостандартамWorldSkills.
Молодыепрофессионалывостребованывовсех
сферахжизнедеятельности,ониготовырисковать,
предлагатьиреализовыватьсобственныенеорди-
нарныерешения.«Анамнеобходимоготовитьихи
бытьувереннымивтом,чтооникачественнобудут
выполнятьсамыесложныетехнологическиеопе-
рации»,–сказалзаместительгендиректораСою-
за«Молодыепрофессионалы»ДмитрийГлушко.

Мас  ра Причебоксарья

АПРЕЛЬ  
3 - 9

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:

Евгений СЕМЕНОВ, 
старшийпомощникпрокурораЧебоксарскогорайона:

–Очисткаобщедомовогоимуществажилыхдо-
мовотснега,наледи(сосулек),представляющих
угрозужизнииздоровьюграждан,должнаосу-
ществлятьсяуправляющимиорганизациями.

Вслучаенепринятияимимерпоустранению
нарушений,бездействиеможетбытьобжаловано

вГосударственнуюжилищнуюинспекциюЧувашии,атакжев
соответствующуютерриториальнуюпрокуратуру.

Дляуправляющейорганизациипредусмотренаадминистра-
тивнаяответственностьпост.7.22КоАПРФ,котораяпредусма-
триваетнаказаниеввидештрафанадолжностныхлицвраз-
мереот4тысячдо5тысячрублей;наюридическихлиц-от
40тысячдо50тысячрублей.

Законодательтакженеснимаетответственностисорганов
местногосамоуправления.

3

    ВОПРОС ЮРИСТУ   
Андрей  
КОМАРОВ,
автоюрист:

–НаличиеКАСКО,
гдевыгодоприобре-
тателемявляется
банк,являетсяусло-
виемвыдачикреди-
та,такчтоотказать-

сявынеможете.Аможетесумму
заКАСКОневключатьвавтокре-
дит.Непутайтеодносдругим.

1.Обязатьвасзаключитьдого-
ворКАСКОниктоневправе.Дру-
гоедело,еслиуавтосалона(бан-
ка)КАСКОвключеновразрабо-
танныепакетыкредитованияи
другихнеимеется.

2.Всебанки,какправило,пре-
доставляюткредитбезоформ-
ленияКАСКО,носувеличенным
процентом.
3.Дажевслучаедосрочного

погашениякредитавампридет-
сявыплатитьсуммусучетомде-
нежныхсредств,взятыхподКА-
СКО(таккакбанкужеперечис-
лилденежныесредствавстрахо-
вуюкомпаниюивыплатитеБан-
ку,анеСтраховщику).Однакопо-
слепогашениякредитавывпра-
веобратитьсявстраховуюком-
паниюдлярасторжениязаклю-
ченногодоговораКАСКОивоз-
вратачастиденежныхсредствпо
договору.

КАСКО: да 
или нет?

Могу ли я отка
заться от стра
хования КАСКО 

при оформлении 
кредита? И в случае, 
если всетаки при
дется включить КА
СКО в кредит, могу 
ли я при досрочном 
погашении кредита 
отказаться от него?

 � О. КРИКОВА, п. Кугеси

?

   ДЕЛА МЕСТНЫЕ      

НЕОБЫЧНОЕ ИЗ 
ОБЫЧНОГО
Мы даже не подозреваем 
о секретных свойствах тех 
вещей, которые нас окру
жают. Оглянитесь вокруг и 
найдите им применение.
 Хотите устранить непри-

ятный запах в сумке, холо-
дильнике, коробке, банке из-
под какого-либо продукта? 
Положите туда неисполь-
зованный чайный пакетик.
 Перекись водорода не толь-

ко заживляет раны, но и вы-
водит пятна на одежде.
 Не торопитесь покупать 

специальные тряпочки для 
протирания своих любимых 
гаджетов! Детские влажные 
салфетки отлично справля-
ются с этой задачей.
 Хотите избавиться от му-

равьев? Насыпьте побольше 
корицы в «опасные» места.
 Металлические предметы 

отлично очищаются с по-
мощью зубной пасты.
 Протрите столовые прибо-

ры обратной стороной ба-
нановой кожуры. Сразу заме-
тите, как они засверкают.
 Мед может заменить ан-

тибактериальное средство.
 Измельчите таблетку аспи-

рина, разбавьте водой и по-
мажьте место укуса комара. 
 Крем для рук придаст блеск 

обуви.
 Древесный уголь поможет 

освежить воздух в помещении.
 Окна можно мыть бумаж-

ными кофейными фильтра-
ми. Тогда не будет никаких 
разводов.
 Хотите заточить ножни-

цы? Сложите пополам кусо-
чек фольги и порежьте ее.

ДЛЯ ПЕРНАТЫХ ДРУЗЕЙ
Вот и подходит к концу район
ная акция «Поможем зимую
щим птицам», в которой прини
мают участие учащиеся Сятра
Лапсарской школы. Каждое 
утро ребята подсыпают корм 
в свои кормушки. И какое сча
стье наблюдать за синичками, 
воробьями и другими птичка
ми, которые прилетают пола
комиться к кормушкам!

Врамкахакцииребятапри-
нялиучастиевконкурсерисун-
ковспризывомпомочьнашим
братьямменьшим.К.Кантеева
организоваламастер-класспо
изготовлениюснегирейизшер-
стяныхниток.Н.Гордеевапро-

велауроксиспользованиемне-
традиционнойтехникирисова-
ния,гдедетиизобразиливоро-
бьевприпомощизакрашенных
краскойладошек.

Старшеклассникинапереме-
нахчиталиучащимсяначальных

классоврассказыозимующих
птицах.Школьникипринимали
участиеввикторинах,беседах
идругихмероприятиях.Полу-
ченныезнанияпригодились
присоставлениикроссвордов
инаписанииавторскихстихов.

Вместо весов...

КАК СДЕЛАТЬ ВАННУ 
БЕЛОСНЕЖНОЙ?

Смешайтепо2ст.л.кальци-
нированнойипитьевойсоды
инатритевлажнуюваннуэтой
смесью.

Через5-10минутвозьмите
50гуксусаи50готбеливате-
ля.Несмываяпервыйчистя-
щийслой,нанеситеповерхне-
годругой.

Черезполчасаополосните
ваннубольшимколи-
чествомводы.
Ваша ван-
на станет 
белоснеж-
ной – вы 
убедитесь 
в этом са-
ми.

   ВОПРОС-ОТВЕТ   

Чтобы не 
лопнуло окно

Подскажите, сколько времени 
сруб бани должен садиться? У 
меня сруб из бруса. Через ка

кое время можно начинать вну
треннюю отделку?

 � И. СМИРНОВ, Лапсары

Игорь КИРИЛЛОВ,
строитель:

–Несмотрянато,чтов
интернетемногиепишут
отом,чтосрубизбруса
долженотстоятьсягод,и
приэтомпроисходитусад-
кана5-8см,присоблю-
дениитехнологийтакие

срубы,какправило,даютнезначитель-
нуюусадку.Отделочныеработыможно
начинатьсразу.Мынепервыйгодзани-
маемсястроительствомбаньизбруса,
поддерживаемкон-
тактыснашимиза-
казчиками,поэтому
внашейпрактикене
былослучаев,что-
быпопричинеусад-
килопалисьокна,
неоткрывалисьдве-
ри,меняласьгео-
метриястроения.

?

Если у вас возникли 
вопросы, вы може-
те их присылать на 
электронный адрес: 
tavan-en21@yandex.
ru и в ближайших но-
мерах вы получите 
на них ответ.

�Обрезку деревьев и ягодных ку-
стов производите пока не начнет-
ся сокодвижение, обычно это про-
исходит с наступлением второй 
половины апреля.

Из дорожного фонда 
страны выделено 

млрд  
рублей

30
на ремонт дорог  

в регионах

1 граненый ста-
кан (250 мг)

соль рис

вода
сахар

мука

320 г

200 г

160 г

230 г

250 г

сахар соль мука рис вода

8 г 10 г 10 г 8 г 5 г

1 
чайная 
 ложка

сахар соль мука рис вода

25 г 30 г 30 г 18 г 25 г

1 
столо-

вая 
 ложка
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@ Мультфильм     лепрограмма

Понедельник
3 апреля

Вторник
4 апреля

Среда
5 апреля

Четверг
6 апреля

Пятница
7 апреля

Суббота
8 апреля

Воcкресенье
9 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.35 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 #ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.20, 3.05 *ОСВЕДОМИ-

ТЕЛЬ 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 #СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ 12+
23.15 Специальный корре-

спондент 16+
1.45 #СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

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

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Из нашего фонда. Что в 
имени твоем. В. Агеев

9.15-9.55 Из нашего фонда. 
Незабываемые имена. П. 
Ялгир

11.40-11.55 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.20-17.40 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 $ «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
6.30, 12.30, 16.10 «Мульти-

мир» 6+
7.00 «Ирхи салам»
8.00 «Я люблю Чувашию» 6+
8.30 «Истоки» Международ-

ный музыкальный этно-
фестиваль 12+

11.00 «Рыкакасси» Илемлĕ 
фильм 6+

12.00 $ «Наука 2.0» 16+
13.00, 19.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ
13.10 «На Олимпе» 6+
13.30 «IT не обойти» 6+
14.00, 16.00, 23.30 «Республи-

ка». Информационная 
программа 12+

14.10 «Учим чувашский» 6+
14.30 $ «Непростые вещи» 

12+
15.00, 23.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
15.10 $ «Загадки космоса. 

Космос. Новые откры-
тия» 16+

16.30 #«ГРОМ» 16+
18.30 «Республика в дета-

лях» 12+
19.30 «Каçхи тĕл пулу» 12+
20.00 «Республика». Инфор-

мационная программа
20.15, 23.45 «По существу» 

12+
20.30 «Сделано в Чувашии» 

12+
21.00 *«ТРИ ДНЯ С ПРИ-

ДУРКОМ» 16+

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

16+
10.20 #ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 #УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показыва-

ем 16+
21.35 #КОНСУЛЬТАНТ 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Поздняков 16+
0.15 #ШЕФ 16+
1.10 Место встречи 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.50 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 #САЛАМ МАСКВА 18+
1.30, 3.05 *КВИНТЕТ 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 #СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
1.45 #СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

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

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Утренний гость. Премьера 
(на чувашском языке)

9.40-9.55 Сельская жизнь (на 
чувашском языке)

11.40-11.55 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.20-17.40 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 $ «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
6.30, 15.00, 23.00 «Республи-

ка». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

7.00 «Будильники»
8.00, 16.00, 23.30 «Республи-

ка». Информационная 
программа 12+

8.15 «По существу» 12+
8.30 «Сделано в Чувашии» 12+
9.00, 18.30 «Республика в де-

талях» 12+
9.30 «Я люблю Чувашию» 6+
10.00 *«ВĂРМАНА ЮЛНĂ 

ÇАМРĂКЛĂХ» 12+
12.00 $ «Наука 2.0» 16+
12.30, 16.10 «Мультимир» 6+
13.00, 14.00, 20.00 «Республи-

ка». Информационная 
программа

13.10 «На Олимпе» 6+
13.30 «IT не обойти» 6+
14.10 «Учим чувашский» 6+
14.30 $ «Непростые вещи» 

12+
15.10 «Разрушители мифов. 

Пережить апокалип-
сис» 16+

16.30 #«ГРОМ» 16+
19.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ
19.15, 23.15 «Тĕплĕ калаçу» 

12+
19.30 «Кил ăшши» 12+
20.30 «Отличные студенты» 

12+
21.00 «Синяя-синяя речка». 

Спектакль 12+

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

16+
10.20 #ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 #УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показыва-

ем 16+
21.35 #КОНСУЛЬТАНТ 16+
23.35 Итоги дня
0.05 #ШЕФ 16+
1.00 Место встречи 16+
2.55 Квартирный вопрос
4.00 #ЧАС ВОЛКОВА 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.35 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 #САЛАМ МАСКВА 18+
1.30, 3.05 *ГОРЯЧИЙ КА-

МЕШЕК 12+

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

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

сти. Местное время
11.55 #СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
1.45 #СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

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

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Неизвестное об извест-
ном. Мой город. Введен-
ский собор

9.15-9.55 Из нашего фонда. 
Певец с берегов Суры Т. 
Серов

11.40-11.55 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.20-17.40 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 $ «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
6.30, 15.00, 23.00 «Республи-

ка». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

6.45 «Тĕплĕ калаçу» 12+
7.00 «Ирхи салам»
8.00, 14.00, 16.00, 23.30 «Ре-

спублика». Информаци-
онная программа 12+

8.30 «Отличные студенты» 12+
9.00, 18.30 «Республика в де-

талях» 12+
9.30 «Я люблю Чувашию» 6+
10.00 «Синяя-синяя речка» 

Спектакль 12+
12.00 $ «Наука 2.0» 16+
12.30, 16.10 «Мультимир» 6+
13.00, 19.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ
13.10 «На Олимпе» 6+
13.30 «IT не обойти» 6+
14.10 «Учим чувашский» 6+
14.30 $ «Непростые вещи» 

12+
15.10 $ «Хроники будущего. 

Предчувствие катастро-
фы» 16+

16.30 #«ГРОМ» 16+
19.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.00 «Республика». Инфор-

мационная программа
20.15, 23.45 «По существу» 

12+
20.30 «Правительственная 

связь» 12+
21.00 «Туй икерчи». Спек-

такль 12+

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

16+
10.20 #ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 #УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показыва-

ем 16+
21.35 #КОНСУЛЬТАНТ 16+
23.35 Итоги дня
0.05 #ШЕФ 16+
1.00 Место встречи 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 Но-

вости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.50 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 #САЛАМ МАСКВА 18+
1.30, 3.05 *ДОРОГА В РАЙ 

16+

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

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

Местное время
11.55 #СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 #СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ 16+

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

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

ка». Информационная про-
грамма 12+

8.15 «По существу» 12+
8.30 «Правительственная связь» 

12+
9.00, 18.30 «Республика в дета-

лях» 12+
9.30 «Я люблю Чувашию» 6+
10.00 «Туй икерчи». Спектакль 

12+
12.00 $ «Наука 2.0» 16+
12.30 «Отличные студенты» 16+
13.00, 14.00, 20.00 «Республи-

ка». Информационная про-
грамма

13.10 «На Олимпе» 6+
13.30 «IT не обойти» 6+
14.10 «Учим чувашский» 6+
14.30 $ «Непростые вещи» 

12+
15.10 $ «Сенсация или прово-

кация. Последние из Ат-
лантов» 16+

16.10 «Мультимир» 6+
16.30 #«ГРОМ» 16+
19.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ
19.15 «Тĕплĕ калаçу» 12+
19.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
20.30 «Идем в школу» 6+
20.35 «Открытый город» 12+
21.00 *«ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
23.15 «Тĕплĕ калаçу» 12+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
5.20, 9.20 Контрольная закупка
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.20 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.00 The Rolling Stones Ole, Ole, 

Ole 16+
2.00 *БОЛЬШАЯ 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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 #СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 *ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА 12+
1.55 #СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ 16+

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «И в шутку и всерьез» 6+
6.30, 15.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
6.45 «Тĕплĕ калаçу» 12+
7.00 «Ирхи салам»
8.00, 16.00, 23.30 «Республи-

ка». Информационная про-
грамма 12+

8.30 «Идем в школу» 6+
8.35 «Открытый город» 12+
9.00, 18.30 «Республика в дета-

лях» 12+
9.30 «Я люблю Чувашию» 6+
10.00 «По острым иглам ярко-

го огня» Творческий вечер 
Айдара Хисамутдинова 12+

12.00 $ «Наука 2.0» 16+
12.30 «Отличные студенты» 16+
13.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ
13.10 «На Олимпе» 6+
13.30 «IT не обойти» 6+
14.00, 20.00 «Республика». Ин-

формационная программа
14.10 «Учим чувашский» 6+
14.30 $ «Непростые вещи» 

12+
15.10 $ «Загадки нашей Зем-

ли. Рождение новой зем-
ли» 16+

16.10 «Мультимир» 6+
16.30 «Все только начинает-

ся...» 0+
19.00, 23.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.15, 23.45 «По существу» 12+
20.30 «НаоБУМ» 12+
21.00 «ПĔРРЕХИНЧЕ 20 ÇУЛ ИРТ-

СЕН». Чăвашла куçарнă 
фильм 12

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

ключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Нагиев - это моя рабо-

та 16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети
15.50 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.35 *МОЙ КОРОЛЬ 18+
1.50 *НЯНЬ 18+

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

время
8.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.20 *ЕЛЕНА ПРЕКРАС-

НАЯ 12+
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 *ПРОСТИ 12+
0.50 *ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССА-

ЖИР 12+
2.50 #МАРШ ТУРЕЦКОГО-2 12+

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Я люблю Чувашию» 6+
6.30, 13.30 «Мультимир» 6+
7.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
8.00 «Республика». Информа-

ционная программа 12+
8.15 «По существу» 12+
8.30 «Туй икерчи» Спектакль 

12+
11.00 «Вячеслав 

Христофоровăн 
пултарулăх каçĕ» 12+

14.00 «Хырăм тытса кулар-ха» 
Виктор Петров 12+

16.30 $ «Академия жизни» 
12+

17.00 «Отличные студенты» 16+
17.30 «Правительственная 

связь» 12+
18.00 «Кĕмĕл сасă» Конкурсăн 

гала-концерчĕ 12+
21.00 «Вăрçă хĕрарăм сăнлă 

мар». Документлă фильм 
12+

21.30 $ «Долго и счастли-
во» 16+

23.00 «Пуç таятăп юррăмпа». 
Людмила Семенова 
концерчĕ 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *ГАРАЖ 12+
8.05 Смешарики. ПИН-код
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 ТилиТелеТесто
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.30 Концерт. О чем поют 

мужчины
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 *ФОРСАЖ 16+
1.40 *МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ 16+
3.25 Модный приговор
4.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
5.05 #ЧОКНУТАЯ 12+
7.00 Ü Маша и Медведь
7.30 Сам себе режиссёр
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 *ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-

СКАЗАНИЕМ 12+
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

0.30 Вещий Олег 12+
2.00 #ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ 12+

ЧТВ
10.20-11.00 Вести-Чувашия. 

События недели 

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Кĕмĕл сасă» Конкурсăн 

гала-концерчĕ 12+
9.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
10.00 *«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 

12+
11.30 $ «Плодотворная шко-

ла» 12+
12.00 «Мультимир» 6+
12.30 «И в шутку, и всерьез» 

12+
13.00 $ «Наука 2.0» 16+
13.30 «Преступление и нака-

зание». Спектакль 16+
17.00 «Аннене халалласа». Ва-

силий Раймов концерчĕ 
6+

20.00 «Яш, чух, çамрăк чух!» 
12+

20.30 «Уйăх тулнă каç». 
Илемлĕ фильм 12+

22.00 $ «National 
geographic» 16+

23.15 «Раиса Казакова - Сэйт» 
Концерчĕ 6+

НТВ
5.05, 2.10 
*АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ 16+
7.00 Централь-
ное телевиде-
ние 16+
8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
8.20 Лотерея 
Счастливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техни-
ки 12+
12.00 Дачный 
ответ
13.05 НашПо-
требНадзор 16+
14.10 Поедем, 
поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 
16+
19.00 Итоги не-
дели
20.10 *ДУЭ-
ЛЯНТ 16+
22.20 *ОПАС-
НАЯ ЛЮБОВЬ 
16+
4.00 #ЧАС ВОЛ-
КОВА 16+
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   ЧĂРМАВСĂР ХУТЛĂХ   

    КИЛ ĂШШИ   

Пар ха тар лă  служ ба

Хÿ тлĕх

Ç ак уй рăм спе циа
лис чĕ сем ра йон 
цент рĕн чен аяк
ра выр наç нă ял се
не тух са çÿ реç çĕ, 

пĕч чен пу рă на кан ва тă се
не шы ра са ту паç çĕ. Вă хăт ра 
вы рă на тух са пу лă шу кÿ ре
кен уй рăм спе циа лис чĕ сем 
çул та лăк хуш шин че 17 ял 
тă рă хĕн чи 171 яла çит еç çĕ. 
Мар тăн 28 мĕ шĕн че цент р 
уй рă мĕн заве дую щи йĕпе 
Ека те ри на Мос ка лен ко па, 
Люд ми ла Шу би на спе циа
лис т Вăр манÇĕк тер ял тă
рă хĕн чи Ĕç пе вăр çă ве те ра
нĕ сен пур нăç ус ло ви йĕ сем пе 
пал лаш рĕç. Кÿ кеç ре пу рă
на кан Илья За ха ров во ди
тель пĕл тер нĕ тă рăх, ирт нĕ 
эр не кун центр спе циа лис
чĕ сем Çĕнъял па Иш лей ял 

тă рă хĕ сен че пул нă.

Вăр манÇĕк тер ял тă
рă хĕн че паян хи кун тĕл
не 57 Ĕç пе вăр çă ве те ра нĕ 
пу рă нать. Вĕ сен чен 6 шĕ 
Атăлъял тан. Чи мал та нах 
ĕç лĕ спе циа лист сем пе пĕр ле 
87 ри  Га ли на Хри сан фо ва 
па тĕн че пул тă мăр. Пур нăç ра 
ну май ху ра шур кур нă ял ти 
хи сеп лĕ хĕ ра рăм  хă на се не 
та ра ват кĕт се ил чĕ, хă йĕн 
пур нă çĕ çин чен ка ла са па
чĕ. 9 ача амă шĕ 7ш не ура 
çи не тă рат нă. Унăн 19 мă
нук па ну май кĕ çĕн мă нук. 
Ха лĕ ки не мей кĕ çĕн ывă лĕн 
Олегăн çемйи пе ки лĕш тер се 
пу рă нать. Мă ну кĕ Рос тис лав 
çар тан тав рăн нă, çурт çĕк
лет. Сер гей ывă лĕ те пу лă
шать ва тă çын на. 

89 çу ла çыв ха ра кан Юлия 
Ни ки ти нă на çа вăн чух лĕ çул 
па рай мас тăн та пу лĕ. Ва тă 
çын сем шĕн çум ри çын сем 
ăш шăн ка лаç ни те пи тĕ па
ха. Вăл хĕ рĕ пе Ва лен ти нă
па, кĕ рÿ шĕ пе Алек сандр па, 
3 мă ну кĕ пе та та кĕ çĕн мă ну
кĕ пе пĕр ле ки лĕш тер се пу
рă нать. 86 ри Ан на Анд рее
ва 5 ача на ăс пар са ура çи не 
тă рат нă. Ха лĕ кĕ çĕн ывă лĕ
пе В ла ди мир па ки нĕ пе Ла
ри сă па та та икĕ мă ну кĕ пе 
пу рă нать. Мă шă рĕн йă мă кĕ 
Раи са Анд рее ва та ăна пу
лăш са пы рать. Каш нин хă
йĕн пÿ лĕ мĕ пур. Паян Ан на 
Анд рее вăн 10 мă нук та та 7 
кĕçĕн мăнук пур. 35 çын ран 
тă ра кан пы сăк йыш каш
ни çу лах ки не мей пе пĕр ле 
унăн çу рал нă кун не уяв ла
ма хăт лă ки ле пуç та рă нать.

Ял ти чи сум лă, ас лă хĕ
ра рăм  94 çу ла кай нă Ма
рия Фа дее ва. 7 ача амă шĕ 
вăл. Ăна кĕ çĕн ывă лĕ В ла
ди мир пăх са тă рать. Ма рия 
Фа дее вă на çул та лăк  кая
рах ури не тат ни не пу ла пу

рин чен те йы вăр та рах ти
вет. Хĕ рĕ Ли дия та каш
ни эр не кун ху ла ран кил
се амăш не пу лă шать. 88 
ти Зи наи да Семенова икĕ 
ывă л амă шĕ, кĕ çĕн ывăлĕ
пе В ла ди мир пе та та мă ну
кĕн Сер ге йĕн çемйи сем
пе пĕр ле ки лĕш тер се пу
рă нать. Кĕ çĕн мă ну кĕ сем 
те са вăн та раç çĕ ват лăх ра. 
Ял ти чи ас лă ар çын  Тă
ван Çĕр шы вăн Ас лă вăр
çин ве те ра нĕ, 91 çу ла кай
нă Фе дор Ни ки тин. Вăл 2 
ывăл па 2 хĕр аш шĕ. Ха лĕ 
ăна ти вĕç лĕ ка нă ва тух
нă ывă лĕ Ген на дий пăх
са пу рă нать. Центр ĕç че
нĕ сем пÿр те кĕр се нех ве
те ра на пал ла са ил чĕç. Вĕ
сем, ирт нĕ çул хи  кĕр кун
не кă на пул нă ик кен кун
та хă на ра. Ва тă, сум лă çын
се не тим лĕх уйăр са, вĕ сен 
пур нăç ус ло ви йĕ сем пе кă
сăк лан са, пу лăш са пы ра
кан центр спе циа лис чĕ
сен ĕçĕ пар ха тар лă. Çын
сем шĕн тă рă ша кан служ
ба ĕç че нĕ сем çывăх кун
сен че Кÿ кеç по се ло кĕн чи 
ва тă сем пат не çит ме па
лăр таç çĕ.     

 НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, 
АТĂЛЪЯЛ    

Ас лă ăру çын ни сен йы шĕ ху шăн ни – чи мал та
нах этем ĕмĕ рĕ вă рăм лан нин пал ли. Шу паш кар 
ра йо нĕн чи ха лă хăн со циал лă ый тă вĕ се не ти вĕç
те ре кен центр та вă хăт ра пу лă шу кÿ ре кен уй рăм 
пур. Вăл йы вăр лă ха лек нĕ, ан чах Цент ра хăй
сем тĕл лĕн ки лей мен ва тă сем пе ин ва лид сем шĕн 
чăн чăн çă лă нăç.

Тĕ рĕс лев пĕ тĕм ле тĕ вĕ сем
20112020 çул се не вал ли йы

шăн нă «Чăр мав сăр хут лăх» 
пат ша лăх прог рам ми пе ки
лĕ шÿл лĕн предп рия ти сем пе 
уч реж де ни сен, предп ри ни
ма тель сен лавк ки сене кĕрсе 
çÿреме пан дус сем выр наç тар
мал ла. Шел те, çакна шута ху
ман объект сем çук мар. Çа пах 
та асăр хат тар ни не шу та иле
кен сем пур ри те пĕл те рĕш лĕ. 
Ра йон про ку ра ту рин кă тар тă
вĕ сем пе, 2016 çул та Кÿ кеç ли
це йĕн че та та Çат раХо чех мат 
шку лĕн че кÿ мел лĕ су сăр се не 
та та хăй сем тĕл лĕн куç са çÿ ре
ме йы вăр лăх пур çын се не кĕр
се тух ма пан дус сем те, по ру
чень сем те пул ман. Про ку ра
ту ра асăн нă вĕ рен тÿ уч реж де

ни йĕ се не та вăç па тух нă – 2017 
çул тĕл не вĕ сем çит мен лĕх се
не пĕ тер нĕ.

Ра йон ти поч та уй рă мĕ сен чи 
ла ру тă ру па пал лаш нă хыç çăн 
про ку ра ту ра ĕç че нĕ сем çа кăн 
пек пĕ тĕм ле тÿ ту нă – сыв лăх
ран хав шак рах хи се не со циал лă 
пу лă шу кÿ рес си çин чен ка ла
кан фе де ра ци за ко но да тельст
ви не хăшĕпĕри пă хăн масть, 
Ваç ли кас си, Ик кас си, Тă рăн, 
Ту тар кас си, Ла кăр поч та уй
рă мĕ сен че пан дус сем çук.

«Ин ва лид се не со циал лă пу
лă шу па рас си çин чен» фе де ра
ци за ко нĕн 15мĕш статйи пе 
ки лĕ шÿл лĕн ин ва лид се не со
циал лă, ин же нери та та транс
порт инф раст рук ту ри, ка ну вы
рă нĕ сем пат не çит ме ус ло ви

сем ту са па мал ла. Пу рăн мал
ли зда ни сен, ин же нер, транс
порт та та со циал лă пĕл те рĕш
лĕ инф раст рук ту рă сен проект
не ха тĕр ле нĕ та та ту нă чух не те 
ин ва лид сем пе хăй сем тĕллĕн 
куç са çÿ ре ме йы вăр çын се не 
кĕр се тух ма мел лĕ пул ассине 
шута илмелле. 

Тĕс лĕх ли сен чен пĕ ри
Ра йон ти со циал лă пĕл те рĕш

лĕ объект сем пат не пы мал ли 
çул йĕ р чылай çĕр те тавлаш

тармасть, пан дус се не аван ту нă, 
кÿ ме пе чи пе рех çав рăн са тух
ма пу лать. Те пĕр çĕр те кивел
нĕ, пу лă шу сăр кĕр се тух ма çук, 
юса мал ли сем те са маях. Вĕ се
не çĕ нет ме тă рăш мал ла, çук 
çĕр те ва ра çĕн ни се не, су сăр
се не тух са çÿ ре ме мел ли се не 
ху та ямал ла. 

Лайăх тĕс лĕх ли сен чен пĕ ри 
– РФ Пен си фон чĕн ра йон ти 

уй рă мĕн çур чĕ. Кун та су сăр
се не йы шăн ма пур ус ло ви те 
пур. Çурт çы вă хĕн чи ма ши нă
сем ларт мал ли ла пам ра ятар
лă паллă выр наç тар нă, вы рăн 
уйăр нă. Ша ла чăр мав сăр кĕ ме 
пан дус сем, по ру чень сем пу лă
шаç çĕ, Пен си фон чĕн ĕç че нĕ
се не чĕн мел ли ятар лă кноп
ка та çă мăл лăх кÿ рет. Мне
мос хе мă сем, çул йĕ ре Б райль 
шрифт лă таб лич кă сем пе, так
тиль лĕ пик тог рам мă сем пе, по
ло са сем пе та та плит кă сем пе 
кă тарт ни япăх ку ра кан су сăр
сем шĕн мел лĕ. Пен си фон дĕн
чи ка би нă сем пе алăк сем те 
хăй сем тĕл лĕн куç са çÿ ре ме 
йы вăр су сăр се не вал ли аван, 
са ни та ри пÿ лĕм не кĕр се ту
хас си те чăр мав лă мар – по
ру чень сем, пу лă шу чĕн мел
ли кноп кă сем, кос тыль се не 
тыт тар мал ли çе кĕл сем выр
наç тар нă. Ку ç япăх ку ра кан
се не пу лăш ма пус ман пĕр ре
мĕш та та юлаш ки карт лаш
ки се не йă мăх çу тă тĕс сем пе 
пал лă ту нă. 

Ме ди ци на пу лă шă вĕ сĕр пуç
не су сăр се не тав ра ри çын сен 
тим лĕ хĕ те кир лĕ, çа вăн па вĕ
сем çин чен ма нар мар, урамра 
курсан, пулăшу сĕнер.

 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА

Со циал лă пĕл те рĕш лĕ объект сем су сăр се не ха пăл-и?

Кÿ ме пе ăç та кĕ ме мел лĕ?

?

    ЫЙ ТУ- ХУ РАВ      

И рĕк сĕр ле ме юра масть
Мă ну кăм пĕр ре мĕш кла са çÿ рет. Шкул
та кир лĕ япа ла сем туян маш кăн вĕ

рен ме пуç ла нă ран па ми çе хут чен ук
çа пуç тар чĕç ĕн тĕ... Çак наш кал ыйтни за
кон лă мар те се илт нĕч чĕ, тĕ рĕ сехи? 

 � К. ШИШКИНА, Кÿ кеç

Илья ГАВРИЛОВ,
районпрокурорĕнпулăшуçи:

–Муниципаллăвĕрентÿучреж-
денийĕсенчеирĕксĕрлесеукçа-
тенкĕпуçтарнизаконлăмар.РФ
Конституцийĕн43-мĕшстатйи-
пепатшалăхтатамуниципаллă
вĕрентÿучрежденийĕсенчепĕ-
тĕмĕшле,вăтампрофессипĕлĕ-

вĕтÿлевсĕрпулмаллипиркикаланă.«Раççей
Федерацийĕнчивĕрентÿçинчен»федераци
законĕнчевĕрентÿпрограммипекилĕшÿллĕн
пĕлÿилнĕвăхăтраучебниксемпетатавĕрентÿ
пособийĕсемпетÿлевсĕрусăкурмалла.Шкул-
семкирлĕхатĕр-хĕтĕрпе,пурлăхпативĕçтер-
меллипиркитекаланăзаконра.Унтаашшĕ- 
амăшĕнченшкултакирлĕяпаласем,калăпăр,
ĕçтетрачĕсем,туянсапамаллипиркиасăнман.
Çавăнпаташкулсене,ачасачĕсенеукçа-тенке
ашшĕ-амăшĕнхăйĕнкăмăлĕпурпулсанкăна
памалла,кунашкалхистевпулмалламар.Ен-
чентеирĕксĕрленĕтĕслĕхсемпуртăкпроку-
ратурăнаевитлемелле,хыпарсене2-12-02,2-13-
32номерпешăнкăравласапĕлтермепулать.

      ХЫ ПАР- ХĂ НАР  

Ва тă сем кăсăкланаç çĕ
Ра йон ти ха лă ха со циал лă пу лă шу па ра
кан цент рăн «Со циал лă ту ризм» проект
не ма лал ла тăс са ва тă сем пе су сăр сем 
рес пуб ли кă ри та та ра йон ти пал лă вы
рăн сем пе, куль ту ра та та ăс тăн ет кер лĕ
хĕ пе пал ла шаç çĕ. 

НумаяхпулмастьШорккаялĕнчиватти-
сенçурчĕнертÿçиЛарисаАфанасьеваватă-
семпеинвалидсенеК.ИвановячĕллĕЧăваш
академидраматеатрнемюзиклкурмаилсе
кайнă.Спектакльпурнетекăмăлакайнă.Чă-
вашэстрадаçăлтăрĕсенконцерчĕпекилĕш-
нĕ.Çакуйăхрахватăсеммăнастирте,3чир-
кÿрепулсакурнă. Н
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СĂМАХ МАЙ 
РФ Пен си фон чĕн ра йон ти уй
рă мĕ 4522 су сă ра пăх са тă рать.

А. Андреева Г. Хрисанфова З. Семенова Ф. НикитинЮ. Никитина

Пĕр пĕр лавк ка на, ну май хват тер лĕ çур та, е со циал лă пĕл те
рĕш лĕ объек та кĕ мел ле пул сан эпир, куç са çÿ рес енĕ пе йы
вăр лăха туй ман ни сем, шу хăш ла са тă ма сă рах карт лаш ка се не 
хы çа хă ва рат пăр. Кÿ ме пе çÿ ре кен су сăр сем шĕн ва ра кĕр се 
тух ма па чах та çă мăл мар – ятар лă вы рăн сем, анчах пан дус
сем вĕсен пурнăçне чылай ансатлама пултараççĕ.

РФ Пенси фончĕн районти 
уйрăмĕн пандусĕсем меллĕ
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     ЯВАПЛĂХ     

Па рăм – мил лио нпа
Шу паш кар ра йон про ку ра ту ри за ко на пăс нă тĕс
лĕх се не тă рă шыв çи не кă лар сах пы рать. Ну
маях пул масть акă «Чă ваш брой ле рĕ» ОАО вĕсен 
сăнав объекчĕ пулса тăнă. 

Предприяти2016çулхидекабрьуйăхĕшĕншалутÿ-
леменшĕн164ĕçченумĕнче2624000тенкĕлĕхпарă-
макĕнĕ,кунсăрпуçнетатаĕçренхăтарнă89çынна
таиртнĕçулхиноябрь-декабрьуйăхĕсемшĕнĕçук-
çитÿлемен,пурĕ–2627000тенкĕ.Кунпеклару-тăру-
шăнпуçлăхаяваптыттармасăртамайçук,çавăнпата
РФКоАП-ĕн5.27статйин6-мĕшпайĕпеадмĕçпуçар-
нă.Директорăн12000тенкĕштрафтÿлемеллепулĕ.

Ĕçзаконĕпекилĕшÿллен,ĕçлекенсенеçуруйăхра
пĕррешалупамалла,енчентетивĕçренхăтарсанçав
кунахăнаукçа-тенкĕтÿлесетатмалла.ÇакăнпиркиРФ
Ĕçкодексĕн22,84.1,136-мĕшстатйисенчекаланă.

Нар ко тик пе лек нĕ
Ну маях пул масть Шу паш кар ра йон су чĕ нар ко тик
сен за кон ла мар çав рă нă шĕ пе çы хăн нă ĕçе пăх са 
тух са пăн чă ларт нă: Шу паш кар çын ни се не РФ Уго
лов нăй ко дек сĕн те ми çе статйи пе айăп ла нă – пĕр
не пы сăк ка лă пăш па нар ко тик япа ли туян ма хăт
лан нă шăн, теп ри не – çак ĕç ре пу лăш са пы нă шăн. 

Районпрокуратуринченпĕлтернĕтăрăх,юсанмалли
6-мĕшколонирелараканскер,пĕлтĕрхиавгустуйăхĕн-
чепалланăçыннипатнешăнкăравласаунваллинар-
котиктуянмаыйтнă.Лешĕхирĕçлемен,мĕнкирлине
туянсаапат-çимĕçпепĕрлеколониепĕлĕшĕнчентыт-
тарсаянă.Шăпахунтаçакланнăта...

Судрапĕритеайăпнейышăнман,анчахтавĕсемусал
ĕçтунинечылайфактпаçирĕплетнĕ.Айăплавçапла-
рах:пĕринçирĕпрежимлăколонире6çулта6уйăх,
тепринвара3çулта6уйăхюсанмалла.

Йĕрке хуралĕ
   ЛАРУ   

   ЙĂНĂШ ÇУЛПА    

П ро фи лак ти ка тĕп ре
Çĕнъялялтăрăхĕнче2010-2020

çулсенченаркотикхатĕрĕсемпе
иртĕхессинетатавĕсензакон-
ламарçаврăнăшнесирессипе
çыхăннăĕçсемпеялтăрăхпуç-
лăхĕАлексейВасильевпаллаш-
тарчĕ.Çынсемйышлăканакан,
çамрăксемпухăнаканвырăнсен-
чеçулçитменнисемнаркотик-
сем,психотроплăхатĕрсемту-
таннинетатанаркотикçаврăнă-
шĕнтĕслĕхĕсенетупсапалăр-
тассипетĕрĕслевсемирттернĕ.
Полицинучастокриуполномо-
ченнăйĕсемпеялстаростисем
килсеренçÿресемăкăньекан-
тăрÿстернĕшĕняваптыттарма
пултарассиçинченăнлантарнă.
Кунсăрпуçнепĕлтĕр«Вилĕме
ăçтасутнинепĕлтер»акциша-
йĕнчекультура,вĕрентÿ,меди-
цинаучрежденийĕсенчетĕр-
лĕмероприятииртнĕ.Шкул-
сенчекласссехечĕсенчеача-
сенесиенлĕйăласенемар,сы-
вăпурнăçйĕркинепăхăнмал-
линеасаилтерсехтăраççĕ.Çам-
рăксенепултарулăх,культура
татаспортмероприятийĕсене
явăçтарматăрăшаççĕ.Социал-
лăхÿтлĕх,опекаорганĕсен,РФ
ШĔМĕнрайонтиуйрăмĕнĕçче-
нĕсемăнăçсăр,йывăрлару-тă-
руриçемьесенесăнасахтăраç-
çĕ.Ялтăрăхĕнчеэрех-сăраĕçсе
иртĕхекен4çемьенешутаил-
нĕ.Паллах,хăйсеначисенети-
вĕçлĕвоспитанипараймаççĕ
вĕсем.Шкулсенчейĕркенепăс-

нă,уроксенесăлтавсăрсиктере-
кеначасенсписокнейĕркеле-
нĕ,унпеккисемпетатаашшĕ-
амăшĕпеуйрăммăнкалаçусем
ирттереççĕ.Наркотиксенехи-
рĕçкĕрешекенкомиссичле-
нĕсемпеялтăрăхдепутачĕсем
çулçитменнисенеалкогольта-
тапируссутнинечармататаун
пектĕслĕхсенетупсапалăртма
суту-илÿвырăнĕсенетĕрĕсле-
сехтăраççĕ.

 Хăрушă авă рта
РФШĔМĕнШупашкаррайо-

нĕнчиуйрăмĕнĕçченĕсемнар-
котиклехутăшсен,психотроп-
лăяпаласензаконламарçав-
рăнăшĕпеçыхăннăпреступле-
нисенетупсапалăртмайĕрке-
лекенмероприятисемпирки
РФШĔМĕнуголовнăйшырав
пайĕнпуçлăхĕнçумĕЕвгений
Крыловпĕлтерчĕ.Наркотик-
сенавăрнекĕрсеÿкекенсенçу-
лĕсемçамрăклансахпыни,нар-
коман-хĕрарăмсеншучĕÿсни
пиркилăпкăнкалаçаймăн.РФ
ШĔМĕнШупашкаррайонĕнчи
уйрăмĕнĕçченĕсемнаркотик-
сензаконламарçаврăнăшне
чарас,унпаçыхăннăпреступ-
ленисеншутнечакарастĕллев-
перайадминистрациçумĕнчи
комиссичленĕсемпенаркотик
хатĕрĕсене,психотроплăяпала-
сенезаконламарçаврăнăшран
кăларас,вĕсенехатĕрлемелли
мелсенетупсапалăртасси,уп-
расситататĕптăвассипирки

калаканхушупатата2010-2020
çулсенченаркотикхатĕрĕсем-
пеиртĕхесситатавĕсензаконла
марçаврăнăшнехирĕçтăрасси
программăпакилĕшÿллĕнпĕл-
тĕртепрофилактикамероприя-
тийĕсемирттернĕ.

Наркотикхутăшĕсенеусăкур-
нăшăншанмасăрпĕлтĕр24çын-
намедицинатĕрĕслевĕвитĕр
кăларнă,10-шĕнаркотикпетус-
лашнинетупсапалăртнă.Вĕсен
тĕлĕшĕпеадминистративлăпро-
токолсемçырнă,судаярсапа-
нă.Наркотикесиплевтĕллевĕпе
марусăкурнăтĕслĕх2015çул-
та15пулнă.Медицинаучреж-
дениненаркăмăшланнипеилсе
çитернĕпĕрçынтĕлĕшпеадми-
нистративлăпротоколçырнă.РФ
ШĔМĕнШупашкаррайонĕнчиуй-
рăмĕнаркотикпемедицинатĕл-
левĕпемарайкашнисенсписок-
нехатĕрленĕ.2016çулхидекаб-
рĕн30-мĕшĕтĕлнеунта97çын-
накĕртнĕ(2015çулта–91çын).
Наркомани–чир,çавăнпа

унăнавăрнелекнĕçынначи
малтанахмедицинапулăшă-
вĕпамаллатататĕрĕсçулçи-
нетăмапулăшмалла.Çакнар-
кăмăшорганизмĕçнетĕпрен
улăштарать.2016çулхидекаб-

рĕн31-мĕшĕтĕлнерайонтитĕп
больницăранарколог31çын-
научетатăратнă,вĕсенчен19-
шĕ(2015çулта–11çын)нарко-
тикхатĕрĕсемпеиртĕхнинсăл-
тавĕпе,12-шне«наркомани»
диагнозлартнă(2015çулхиçак
тапхăрта–10çын).Çакăнпир-
кибольницăнтĕптухтăрĕнти-
вĕçĕсенепурнăçлаканĕЕлена
Петровапĕлтерчĕ.Кашниçул
1-2çынна,тĕпренилсенвĕсем
тинçеçтĕрмерентухнисем,ме-
дицина,социаллăреабилитаци
витĕртухмапулăшаççĕ.Нарко-
тикхатĕрĕсемпеусăкурнăшăн
административлăяваптыттарнă
9çыннавăйпасиплемеллету-

нă.Пĕрирайонтитĕпбольницă-
насипленмеçÿрет,3-шĕ–рес-
публикăринаркологицентрне.
АнчахтаЕленаВладимировна
каланăтăрăх,сиплеврежимне
пăсакансемтепур-мĕн.

Ш кул сак кин че нех
Наркотикçамрăксенехăйĕн

авăрнепĕршелсĕрсĕтĕрет,çа-
вăнпатавĕрентÿучреждени-
йĕсенуйрăмахсыхăпулмал-
ла.Райадминистрацинвĕрен-
тÿуправленийĕнпуçлăхĕБо-
рисРоманов2016çултаача-
семпеçулçитменнисенхуш-
шинче«Манăншанăçтелефо-
нĕ»,волонтерсенпрограмми-
семпекилĕшÿллĕнйĕркеле-
нĕмероприятисемпиркика-
ласапачĕ.Шкулсенчеçулçит-
меннисемпенаркоманисиенĕ
пиркивидеофильмсемпăхнă,
класссехечĕсем,тĕрлĕспорт
мероприятийĕ,конкурс,пуху
ирттернĕ.

Психологсем,педагогсем9-11-
мĕшклассачисеневĕсенхуш-
шинчехутăшсенетуртакансе-
нетупсапалăртастĕллевпеан-
кетаыйтăвĕсенехуравламасĕн-
нĕ.Теста693ачахутшăннă,каш-
нин101ыйтăвахуравламативнĕ.
Унăнкăтартăвĕсемтăрăх9ача
хăрушлăхрапулнинепалăртнă.
Вĕренекенсенемедицинатĕрĕс-
левĕвитĕркăларнă,вĕсенорга-
низмĕнченаркотиклеяпаласем
пурринетупсапалăртман.Семи-
нар-занятисенчеçулçитменни-
сенпурнăçĕнчистреслалару-тă-
рутемисенесÿтсеявнă.Кăçал
мартуйăхĕнчеиртнĕ«Вилĕме
ăçтасутнинепĕлтер»акциша-
йĕнчекласссехечĕсем,ÿкерчĕк-
сенконкурсĕсем,чиркÿĕçченĕ-
семпетĕлпулуиртнĕ.Райадми-
нистрацивĕрентÿуправленийĕн
пуçлăхĕБорисРомановашшĕ-а-
мăшнеачасемИнтернетрамĕн-
лесайтсенекĕнинетĕрĕслемел-
липиркиасаилтерсехтăмалли-
непалăртрĕ.

 МИЛЕНА СЕРГЕЕВА

Кор руп ци:  ты мар се не кăк лаç çĕ

Бюд же та « çÿ хет нĕ»
Шу паш кар ра йон про

ку ро рĕн пу лăшу çи Татья
на Ва силье ва 2016 çул
та кор руп цие хи рĕç кĕ
ре шес си пир ки ка ла кан 
за кон ри йĕр ке не пăс нă 
тĕс лĕх сем пе пал лаш тар
чĕ. 2016 çул та ра йон та 
кор руп ци пе çы хăн нă 15 
прес туп ле ние (2015 çул
та – 22) шу та ил нĕ. Вĕ
сен чен чы ла йă шĕ му ни
ци па ли тет  хар пăр лă хĕ пе 
сак ку на пăс са усă кур ни пе 
çы хăн нă. Çап ла Вăр ман
Çĕк тер, Çĕнъял, Лап сар, 
Са ра па кас си ял тă рă хĕ сен 
унч чен хи пуç лă хĕ сем çĕр 
лап тă кĕ се не уйăр са па ни 

пир ки ка ла кан йы шă ну
сен чи суя вы пис кă сем тă
рăх çын сем çĕр хар пăр лă
хĕн пра ви се не ре гист ра
ци ле се  бюд же та 3,1 млн 
тен кĕ лĕх шар кÿ нĕ, 775 
пин тен кĕ ук çа на хăй сен  
ирĕ кĕ пе каял ла та вăр са 
па нă. Ирт нĕ çул взят ка 
ил нĕ 2 тĕс лĕ хе туп са па
лăрт нă (2015 çул та – 5). 

Кор руп цие хи рĕç кĕ
ре шес си пир ки ка ла кан 
сфе рă ра йĕр ке не пăс нă 
57 тĕс лĕ хе уç са па нă. Вĕ
сен чен чы ла йă шĕ ту пăш, 
пур лăх, хар пăр лăх пир
ки тĕ рĕс мар хы пар тă
рат ни пе, ĕç па ра кан пат
ша лăх та та му ни ци па ли

те тăн ĕнер хи слу жа щи
йĕ се не ĕçе ил ни не пĕл
терес ти вĕç се не пур нăç
ла ман ни пе, çа вăн пе кех 
ор га ни за ци сем кор руп
цие хи рĕç за ко на пă хăн
ман ни пе çы хăн нă. 

2016 çул та бюд жет ук
çи не тĕл лев сĕр усă кур ни
не туп са па лăрт нă   тĕс
лĕх сем çин чен Шу паш
кар ра йо нĕн чи конт роль
пе счет ор га нĕн пред се
да те лĕ На деж да Ве ди на 
ка ла са па чĕ. Шу паш кар 
ра йон ад ми нист ра ци йĕн 
ор га ни за ци пе конт роль, 
пра во та та кадр ĕçĕ сен уп
рав ле ни йĕн пуç лă хĕ Еле
на В ла ди ми ро ва пра во
па нор ма ак чĕ сен кор
руп цие хи рĕç экс пер ти
за пĕ тĕм ле тĕ вĕ сем пе пал
лаш тар чĕ.

Преступлени сĕ мĕ 
2016 çул та кор руп ци тĕс

лĕ хĕ се не туп са па лăр тас  
те се 535 нор мă па пра во 
акт не тиш кер нĕ. Татья
на Ва силье ва кор руп цие 
хи рĕç экс пер ти за пĕ тĕм
ле тĕ вĕ сем тă рăх 74 про

тест па ни не, вĕ сен чен 
56 шĕн че кор руп ци сĕм
не асăр ха ни не пĕл тер чĕ. 
Сă мах ран, Шем шер ял тă
рă хĕ 2010 çул та сен тяб рĕн 
16 мĕ шĕн че йы шăн нă 40 
мĕш но мер лĕ ху шу па му
ни ци па ли тет ри  слу жа щи
сем тĕ лĕ шĕ пе ĕç ри тре бо
ва ни се не пă хă нас си пе та та 
шу хăш сем хи рĕç ле тă ни
не тат са па рас си пе ĕç ле
кен ко мис си пир ки йĕр ке 
çи рĕп лет нĕ. Ан чах та ун
та вы рăн ти хăй ты тăм лăх 
ор га нĕн кадр уй рă мĕн чи 
долж нăç ри çын сем мĕн
ле ĕç пур нăç ла мал ли пир
ки та тăк лăн ка ла ман. Çак 
пос та нов ле ни тĕ лĕ шĕ пе 
ра йон про ку ра ту ри хи рĕç
лев тă рат нă. Кор руп цие 
хи рĕç за кон па ки лĕш се 
тă ман çа кăн пек тĕс лĕх се
не та та 13 ял тă рăх ад ми
нист ра ци йĕн пос та нов ле
ни йĕ сен че туп са па лăрт
нă. Татья на Алек сеев на 
пра во па нор ма ак чĕ се не 
кор руп цие хи рĕç экс пер
ти зă на вал ли вă хăт ра тă
рат мал ли не аса ил тер чĕ.          

   АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

2016 çул та ра йон про ку ро рĕн ху шă вĕ пе 
долж нăç ри  7 çын на  пат ша лăх та та му ни ци
па ли тет слу жа щи йĕ се не сак кун сăр май па ĕçе 
йы шăн нă шăн, çа вăн пе кех пĕр юри ди ци сă
пат не хă йĕн  ятĕн чен сак кун сăр май па тÿ лев 
па нă шăн ад ми нист ра тив лă йĕр ке пе явап тыт
тар нă. Кор руп ци сĕ мĕл лĕ прес туп ле ни сем тă
рăх пу çар нă уго лов нăй ĕç сем та та ăна асăр
хат та рас май сем пир ки ра йад ми нист ра ци 
пуç лă хĕн ти вĕ çĕ се не пур нăç ла кан В ла ди мир 
Ди мит риев ерт се пы нă кор руп цие хи рĕç кĕ
ре ше кен ка наш ла рă вĕн че сÿт се яв рĕç.

Паян нар ко тик ха тĕ рĕ сен, пси хот роп лă ху тăш сен та та вĕ сен 
йыш ши япаласен законла мар çав рă нă шĕ уй рă мах çам рăк сен 
хуш шин че ан лă са рăл ать. Нар ко тик – этем лĕ хе ви лĕм пат не 
ил се çи те ре кен хă руш лăх. Унăн се ре пи çав те ри хă ват лă. Мар
тăн 27 мĕ шĕн че Шу паш кар ра йон ад ми нист ра ци  çу мĕн чи нар
ко ти ке хи рĕç кĕ ре ше кен ко мис си ла рă вĕн че ка ла çу çак ый ту 
тав ра ирт рĕ. Ăна ра йад ми нист ра ци пуç лă хĕн пĕр ре мĕш çу мĕ 
Зоя Мас ло ва ерт се пы чĕ. 

«Шу рă ви лĕм» се ре пи тар тĕи?

СĂМАХ МАЙ
2016 çул та Шу паш кар ра йо
нĕн че нар ко тик ха тĕ рĕ сен 
законла мар çав рă нă шĕ пе 
çы хăн нă 14 прес туп ле ние 
туп са па лăрт нă (2015 çул та – 
16), 2015 çул хи çак тап хăр па 
тан лаш тар сан ку вăл 12,5% 
са хал рах. 2015 çул та нар ко
тик сен законла мар çав рă
нă шĕ пе çы хăн нă прес туп
ле ни се не 33,3% уç са па нă, 
2016 çул та – 66,7%.

НАРКОТИКЕ - ÇУК!
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Ценасвободная

СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

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

03-43.Продаютелят,бычков
(1-2мес.)Бесплатнаядоставка.
Тел.:8-927-984-15-15.

03-76.Продаюбанныепечи,ба-
ки(нержавейка),камнидляба-
ни.Недорого.Доставка.Тел.:
8-917-660-92-01.

03-77.Продаютеплицы(поли-
карбонат).Доставкаиустановка.
Гарантия.Тел.:8-903-358-03-42.

02-36.Продаюкурмолодок,бе-
логоикрасногоцвета.Доставка.
Тел.:8-905-029-90-50.
02-39.Продаюпоросят.Достав-
ка.Тел.:8-960-311-22-86.
03-75.Продамкозузааненской
породы(первыйприплодвию-
не).Ценадоговорная.Тел.:8-906-
389-10-44.
03-51.Тюкланăутăсутатăп.Тел.:
8-937-383-61-78.
01-30.Продаюсено,соломуизер-

но.Тел.:8-903-346-71-89.
03-59.Продаюкорову.Тел.:8-917-
664-37-95.
03-48. КИРПИЧкрасный,цвет-
ной.БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОН
НЫЕзаводские.
Манипулятор.Тел.:8-903-322-
0208,8(8352)48-02-08.
03-42.Кирпичоблицовочный,
полнотелый,поризованный,пе-
ноблоки.Доставка,разгрузка.
Тел.:8-966-249-49-45.
03-64.Продамподразборсру-
бовыйдом5*6.Самовывоз.Стои-
мость35т.р.Тел.:8-905-342-02-31.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

03-41.Куплюпородистых,приви-
тыхкроликовввозрастеот3до
9месяцев.Тел.:8-917-671-31-20.
03-85.Куплюкартофель.Тел.:
8-903-346-39-21.

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

03-83.МЕЖЕВАНИЕ.ТЕХПЛАНЫ.
Понизкимценам89176562507

03-79.Триколор,Телекарта.Уста-
новка,ремонт.Акция!Обменста-
рыхприемников(Триколор,Те-
лекарта,НТВ+)нановыйТрико-
лорHD.Тел.:8-906-385-29-30.

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

01-28. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 89196550019.
03-47.Строимиремонтируем
бани,дачи,дома.Кровля.Пен-
сионерамскидки.Тел.:8-927-
857-99-16.

03-78.Пластиковыеокнаотпро-
изводителя.Выездназамери
консультацияБЕСПЛАТНО.До-
ставкаиустановка.Тел.:8-917-
663-65-05.

ĔÇ
РАБОТА

02-61.Примемнаработуме-
неджера,администратора.Тел.:
8-900-332-63-58.
03-37.Требуютсялицензирован-
ныесотрудникиохраны,дляра-
ботывпос.Кугеси.Тел.: 8917
0788850, 8 (8352) 509390.

ÇУРТ-ХВАТТЕР
НЕДВИЖИМОСТЬ

03-66.Продаюжилойдом(газ,свет
имеется).Тел.:8-927-842-17-51.
03-70.Продаюземельныйуча-
стоквд.Шорчекасы.Тел.:8-905-
341-86-55.

ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
03-71.ИЗВЕЩЕНИЕОПРОВЕДЕ-

НИИСОБРАНИЯОСОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫЗЕ-
МЕЛЬНОГОУЧАСТКА

КадастровыминженеромПоно-
маревойТамаройВикторовной,ква-
лификационныйаттестат21-11-11,
№6135вгосударственномреестре
лицосуществляющихкадастровую
деятельность,адрес:ЧР,Чебоксар-
скийрайон,п.Кугеси,ул.Шоссей-
ная,д.14а. 

E-mail:ooo-zemlemer21@mail.ru
тел.8(83540)2-12-52,выполняют-
сякадастровыеработывотноше-

нииземельногоучасткаскадастро-
вымномером21:21:190107:22,рас-
положенногопоадресу:Чебоксар-
скийрайон,д.Шорчекасы.

Заказчикомкадастровыхработ
являетсяАндреевАльбертВикен-
тьевич,проживающийпоадресу:
г.Новочебоксарск,ул.Советская,
д. 77,кв. 107.

Собраниезаинтересованныхлиц
поповодусогласованияместопо-
ложенияграницысостоитсяв10ч.
00м.«10»мая2017г.поадресу:ЧР,
Чебоксарскийрайон,п.Кугеси,ул.
Шоссейная,д.14а.

Спроектоммежевогопланазе-
мельногоучасткаможноознако-
миться,атакжевозраженияпопро-
ектумежевогопланаитребованияо
проведениисогласованияместопо-
ложенияграницземельногоучастка
наместности,принимаютсяс«31»
марта2017г.по«10»мая2017г.по
адресу:ЧР,Чебоксарскийрайон,п.
Кугеси,ул.Шоссейная,д.14а.

Смежныеземельныеучастки,спра-
вообладателямикоторыхтребуется
согласоватьместоположениеграни-
цы:земельныеучасткискадастро-
выминомерами:21:21:190107:23.
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Кольца 
колодцев ж/б
D-0.7; 1.0; 1.5. 
Бурение колодцев и 
скважин. 
К/б блоки от производи-
теля 20х20х40, 30х20х40, 
12х20х40. 
Доставка. 

Т.: 8-902-327-82-52. 
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  ПРОФНАСТИЛ (С8, МП20, НС35)

  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
      (Монтеррей, Супермонтеррей)

  МЕТАЛЛОСАЙДИНГ
           (БлокХаус, Евробрус) тел/факс: 8 (8352) 641531

За
ме

р
До

ст
ав

ка
Мо

нт
аж

  8-962-321-11-99,  21-11-99

E-mail:641531@mail.ru.



ООО "СтройТри"

п. Кугеси, ул. Калинина, 10

Изготовление  
в день  

обращения
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ДоборныеэлементыПрофильныетрубыКрепеж

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

ПАМЯТНИКИ от 2000 рублей
АО «Базальт» 

(8 (8352) 
56-29-68.

г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 7.
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Помощь,  
консультация по 

КРЕДИТУ 

Гражданам РФ. 
Возможно с плохой К.И.
( 8 (495) 120-14-62
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
предлагает:

� ПАМЯТНИКИ из мра-
мора, гранита  
� ОГРАДЫ � СТОЛЫ

Чебоксарскийрайон,п.Кугеси,ул.
Шоршелская,д.12А
ост.«Ветстанция»

Тел.: 89278487622.

03
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03-84.НаоснованиираспоряженияадминистрацииЧебоксарскогорайонаот
29.03.2017года№162-радминистрациейЧебоксарскогорайонапроводитсяаук-
ционнаправозаключениядоговороварендыземельныхучастков,которыйсо-
стоится10мая2017годав10-00часоввзалезаседанийадминистрацииЧебок-
сарскогорайонапоадресу:Чебоксарскийрайон,п.Кугеси,ул.Шоссейная,д.15.

ОрганизаторомаукционавыступаетадминистрацияЧебоксарскогорайона.
Нааукционвыставленыследующиеземельныеучастки:

№
л
от

а
Месторасположение
земельногоучастка

Разрешенное
использование,
кадастровый
номерземель-
ногоучастка

Пло-
щадь,
кв.м.

Началь-
ныйраз-
мергодо-
войаренд-
нойплаты
земельно-
гоучастка,

руб.

Сум-
маза-
датка
участ-
ни-

кааук-
циона,
руб.

Вид
права

1 ЧувашскаяРеспубли-
ка,Чебоксарскийрайон,
Сарабакасинскоесель-
скоепоселение,земель-
ныйучастокрасположен
всеверо-восточнойча-
стикадастровогокварта-
ла(землисельскохозяй-
ственногоназначения)

длясельскохо-
зяйственного
производства

21:21:221601:291
745760 47730 47730

аренда
сро-

комна
10лет

2 ЧувашскаяРеспубли-
ка,Чебоксарскийрайон,
Сарабакасинскоесель-
скоепоселение,земель-
ныйучастокрасположен
взападнойчастикада-
стровогоквартала(зем-
лисельскохозяйственно-
гоназначения)

длясельскохо-
зяйственного
производства
21:21:221801:35

42151 8640 8640
аренда
сро-

комна
10лет

3 ЧувашскаяРеспубли-
ка,Чебоксарскийрайон,
Сарабакасинскоесель-
скоепоселение,земель-
ныйучастокрасполо-
женвюго-восточнойча-
стикадастровогокварта-
ла(землисельскохозяй-
ственногоназначения)

длясельскохо-
зяйственного
производства

21:21:221601:286
51574 10570 10570

аренда
сро-

комна
10лет

4 ЧувашскаяРеспубли-
ка,Чебоксарскийрайон,
Сарабакасинскоесель-
скоепоселение,земель-
ныйучастокрасполо-
женвюго-восточнойча-
стикадастровогокварта-
ла(землисельскохозяй-
ственногоназначения)

длясельскохо-
зяйственного
производства

21:21:221601:288
56601 9790 9790

аренда
сро-

комна
10лет

5 ЧувашскаяРеспубли-
ка,Чебоксарскийрайон,
Сарабакасинскоесель-
скоепоселение,земель-
ныйучастокрасполо-
женвюго-восточнойча-
стикадастровогокварта-
ла(землисельскохозяй-
ственногоназначения)

длясельскохо-
зяйственного
производства

21:21:221601:289
58975 10200 10200

аренда
сро-

комна
10лет

ния(http://gov.cap.ru/default.
aspx?gov_id=490).Приемза-
явок,оформлениедокумен-
товдляучастияваукционе,
ознакомлениеспроектами
договороварендыосущест-
вляютсяврабочиеднис8
час.00мин.до17час.00
мин.помосковскомувре-
мени(кромевыходныхи
праздничныхдней)вотде-
леэкономики,имуществен-
ныхиземельныхотношений
администрацииЧебоксар-
скогорайонапоадресу:Чу-
вашскаяРеспублика,Чебок-
сарскийрайон,пос.Кугеси,
ул.Шоссейная,д.15кабинет
№20.Телефондлясправок
(8-83540)2-40-82.Осмотрзе-
мельногоучастканаместно-
стизаявительосуществляет
самостоятельно.

Рассмотрениезаявоки
признаниепретендентов
участникамиаукционасо-
стоится04мая2017годав
администрацииЧебоксар-
скогорайона(кабинет№
5)в10-00часовпомосков-
скомувремени.

Регистрацияучастников
аукциона–10мая2017го-
дас9час.00мин.поадресу:
пос.Кугеси,ул.Шоссейная,
д.15кабинет№20.

Дляучастияваукционеза-
явителипредставляютсле-
дующиедокументы:

1)заявканаучастиеваук-
ционесуказаниембанков-
скихреквизитовсчетадля
возвратазадатка–2экзем-
пляра;

2)копиидокументов,удо-
стоверяющихличностьза-
явителя;

3)документы,подтверж-
дающиевнесениезадатка.

Вслучаеподачизаявки
представителемЗаявите-
ляпредъявляетсянадлежа-
щимобразомоформленная
доверенностьидокумент,
удостоверяющийличность.

Задатоквноситсяединым
платежомввалютеРоссий-
скойФедерацииналицевой
счетАдминистрацииЧебок-
сарскогорайонапоследу-
ющимреквизитам:

Р а с ч е т н ы й  с ч е т
40302810997063000301От-
деление–НБЧувашскойРе-
спублики,БИК049706001.

Получатель:УФКпоЧу-
вашскойРеспублике(Ад-
министрацияЧебоксарско-
горайонаЧувашскойРеспу-
бликил/с05153002730)ИНН
2116820246КПП211601001.
КБК–нетребуется.

Задатоквозвращается
участникамаукциона,за
исключениемпобедителя,
втечение3(трех)рабочих
днейсодняподписанияпро-
токолаорезультатахаукци-
она.Задаток,внесенныйпо-
бедителем,засчитываетсяв
счетаренднойплатызазе-
мельныйучасток.

Победителемпризнается

участникаукциона,предло-
жившийнаибольшийразмер
годовойаренднойплатыза
земельныйучасток.

Вслучае,еслиаукцион
признаннесостоявшимся
попричинепоступления
единственнойзаявкиили
толькоодинзаявительпри-
знанучастникомаукциона,
Организатораукционавте-
чениедесятиднейсодня
подписанияпротоколарас-
смотрениязаявокипризна-
нияпретендентовучастни-
каминаправляетзаявите-
лютриэкземпляраподпи-
санногопроектадоговора
арендыземельногоучаст-
ка.Приэтомдоговораренды
земельногоучастказаклю-
чаетсяпоначальнойцене
предметааукциона.

Организатораукционана-
правляетпобедителюаукци-
онаилиединственномупри-
нявшемуучастиеваукцио-
неегоучастникутриэкзем-
пляраподписанногопроек-
тадоговораарендыземель-
ногоучасткавдесятиднев-
ныйсроксоднясоставле-
нияпротоколаорезульта-
тахаукциона.Приэтомдо-
говорарендыземельного
участказаключаетсяпоце-
не,предложеннойпобеди-
телемаукциона,иливслу-
чаезаключенияуказанно-
годоговорасединствен-
нымпринявшимучастиев
аукционеегоучастникомпо
начальнойценепредмета
аукциона.Недопускается
заключениеуказанныхдо-
говоровранее,чемчерез
десятьднейсодняразме-
щенияинформацииоре-
зультатахаукционанаофи-
циальномсайте.

Вслучае,есливтечение
тридцатиднейсодняна-
правленияпобедителюили
единственномуучастнику
аукционапроектадоговора
арендыземельногоучастка,
этотучастникнепредста-
вилОрганизаторуаукцио-
наподписанныеимдогово-
ры,организатораукциона
вправеобъявитьопрове-
денииповторногоаукциона
илираспорядитьсяземель-
нымучасткоминымобра-
зомвсоответствиидейству-
ющимзаконодательством.
Задатки,внесенныеэтими
лицами,незаключившими
вустановленном порядке
договорарендыземельно-
гоучасткавследствиеукло-
ненияотзаключенияука-
занныхдоговоров,невоз-
вращаются.

Сведенияопобедителях
иединственныхучастниках
аукционов,уклонившихсяот
заключениядоговораарен-
дыземельногоучастка,яв-
ляющегосяпредметомаук-
циона,включаютсявреестр
недобросовестныхучастни-
коваукциона.

Земельныеучастки№№1,3,4,5ча-
стичнопопадаютвохраннуюзонуобъек-
товэлектросетевогохозяйстваиособых
условийихиспользования21.21.2.119.
Земельныеучастки№№2,5частично
попадаютвохраннуюзонуобъектов
электросетевогохозяйстваиособых
условийихиспользования:21.00.2.91.
Иныхзарегистрированныхобремене-
нийиограниченийназемельныеучаст-
кинеимеется.

Задатокустановленвразмере100%
отначальногоразмерагодовойаренд-
нойплатыземельногоучастка.

Шагаукционасоставляет3%отна-
чальногоразмерагодовойарендной
платыземельногоучастка.

Организатораукционапринимаетре-
шениеоботказевпроведенииаукцио-
навслучаевыявленияобстоятельств,
предусмотренныхпунктом 8статьи39.11
ЗемельногокодексаРоссийскойФеде-
рации.Организатораукционавтечение

трехднейсодняпринятиярешенияоб
отказевпроведенииаукционаразме-
щаетизвещениеоботказевпроведе-
нииаукционанаофициальномсайте,
извещаетобэтомучастниковаукцио-
наивозвращаетимвнесенныезадатки.

Датаначалаприемазаявокнауча-
стиеваукционе–03апреля2017года,
8часов00минут.

Датаокончанияприемазаявокна
участиеваукционе–02мая2017года,
17часов00минут.

Заявительобеспечиваетпоступле-
ниезадатканасчетАдминистрации
Чебоксарскогорайонанепозднее04
мая2017года.

Извещениеопроведенииаукциона,
формызаявок,проектыдоговороварен-
дыразмещенынасайтахРоссийской
Федерации(www.torgi.gov.ru),админи-
страцийЧебоксарскогорайона(http://
www.cap.ru/Default.aspx?gov_id=93)и
Сарабакасинскогосельскогопоселе-
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Живи в своем доме
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Кăмăл

Реклама  
тата 

пĕлтерÿ
8(83540) 
22188

 САЛАМЛАТПĂР!

    С ПОРТ ЭР НИ      
 Мар тăн 21 мĕ шĕн чеШупашкартаиртнĕ
«Ылтăншайба»хоккейвăййисенăмăртăвĕн-
чеçаракаймаçулçитменçамрăксенушкă-
нĕнчерайонкоманди5-мĕшвырăнатухнă.

 Мар тăн 22 мĕ шĕн чеКанашрайонĕнче
иртнĕволейболчемпионачĕнфиналĕнче
Вăрман-Çĕктерçамрăкĕсемпьедесталăнчи
çÿллĕкартлашкиçинехăпарнă.

 Шă мат кун хиспортпасывлăхкунне6пин
ытлаçынхутшăннă,вĕсенчен1910-шĕ«Улăп»
спортпасывлăхцентрĕнчесывлăхаçирĕплетнĕ.

 Мар тăн 24 мĕ шĕн чеÇĕрпÿреЧăвашЕн
ПуçлăхĕнМихаилИгнатьевăнпарнисене
çĕнсеилессишĕншкулачисенСпартакиа-
диншучĕпеишессипеăмăртуиртнĕ.Район
командипĕтĕмĕшлекăтартупа2-мĕшвырă-
нативĕçнĕ,хутăшэстафетăрапьедесталăн
3-мĕшкартлашкиçинехăпарнă.

 Те пĕр кунрайонтамалатухассишĕн«Улăп»
спортпасывлăхцентрĕнбассейнĕнчешкулачи-
семишессипетупăшнă.Ăмăртăва12вăтамта-
та5пĕтĕмĕшлепĕлÿпараканшкулсенкоман-
дисемхутшăннă.Пьедесталăнтĕрлĕкартлаш-
кинеКÿкеçлицейĕн,Кÿкеçри1-мĕшшкулăн,
Янăшшкулĕнкомандисемйышăннă.Пĕтĕмĕш-
лепĕлÿпараканвĕрентÿучрежденийĕсенчен
лайăхкăтартусемпеКарачура,ТăрăнтатаÇат-
ра-Лапсаршкулĕсенчеăспухакансемпалăрнă.

 Мар тăн 25 мĕ шĕн че«Улăп»спортпасывлăх
центрĕнчерайонтатаялтăрăхадминистраци-
йĕсенĕçченĕсем,физкультурăнавĕрентекен-
сем,тренер-преподавательсемГТОнормати-
вĕсенепурнăçланă.Вĕсемвырăнтанвăрăмăш-
несикессипе,отжиманитăвассипе,турникрен
туртăнассипе,ишессипетатаыттиенпевăй-ха-
латĕрĕсленĕ.Мероприятие64çынхутшăннă.

 Мар тăн 2526 мĕ шĕ сен че«Улăп»спортпа
сывлăхцентрĕçумĕнчиАча-пăчапаспортшку-
лĕнчемалатухассишĕнухăрантĕлперессипе
тупăшнă,унта50ытлаçамрăкхутшăннă.
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  ТАШ ЛАТ ТА РА КАН ТАК МАК        

Сех ре хăп сан
Пĕррекайрăмçырлана
Хоп,тĕлпултăмупана.
Сăпаççипах,утаман
Маначунсăрхăварман.

Макайрăм-шиçырмана
Каймаллаччĕкăмпана
Кăмпаяшкинеарăм
Питюратать–паркăна!

КÿршĕматкиКулине
Кăчăктуртрĕпÿрнипе
Арăмсисрĕпулмалла,
–Касап!–терĕапăрша.

Макайрăм-шиМакара?
КаймаллаччĕСахара...
КайăттăмччĕСахара,
Анчахпапакхырăмра.

Манăнсавниватăлчĕ,
Малтишăлĕкатăлчĕ...
«Пистолетпе»мухтанатчĕ–
Пружинийĕтатăлчĕ...

Савниманасаваптет,
Анчахямастьяхăнне...
Хураçипеккакалать,
Питкаçăртатьсăмсине?

Кала,кала,гармонист,
Калапĕртакăнмасăр,
Эпĕсанакурмакилтĕм
Старикекаламасăр...

Типĕшушкăкăшлама
Тимĕршăлсемлартмалла,
Урахуçсаташлама
Кĕввисавăкпулмалла.

Пырĕтипет,йĕмнÿрленет,
Тăр-тăр-тăрчĕтретВаçук,
Мухмăркасать,пуçусăнать
Ярсапаранникамçук!

«Анкулянăр!»–тетАнани
Пăтăрмахсиксетухсан.
Пĕтĕмпехпулатьнормально
Пĕрчерккенепушатсан.

Çиçĕмçиçрĕйăлтăр-ялтăр,
Кĕмсĕртететаслати...
Мухмăрçеçмартухсатарĕ,
Сехрехăпсан–Васпати!

 МИ ХАИЛ КО РАБ ЛЕВ, ШУ ПАШ КАР

Шу паш кар ра йо нĕн чи тĕп боль
ни цă ра, ги не ко ло ги уй рă мĕн че ас
лă аку шер кă ра ĕç ле кен Татьяна
СеменовнаФЕДОРОВА ап ре
лĕн 1 мĕ шĕн че 55 çул хи юби лей не 
пал лă тă вать. Эпир çак ятпа ăна 
чун чĕ ре рен са лам лат пăр. 
Пул ялан ха вас та ырă,
Ан пĕл сем чир чĕр мĕн не.
Чу ну па пул ĕмĕр çам рăк,

              Те лей пе пĕр ле çÿ ре.
 �Юл та шĕ сем, ĕç те шĕ сем. 

03-45.

Хак лă ран та хак лă  ан не не, асан
не не, Са ра па кас си ялĕн че пу
рă на кан ФедораТарасовна
АЛЕКСАНДРОВĂНА 80 çул
хи юби лей пе ăш шăн са лам лат
пăр. Пур нăç çулĕ пе ут ма çирĕп 
сыв лăх, вă рăм кунçул, иксĕл ми 
вăй хал, канлĕ ват лăх су нат пăр. 
Эсĕ пирĕншĕн кил ăш ши, тĕ рев, 
пы сăк те лей. Тай ма пуç са на пу

риншĕн те. 
 �Мă шăрĕ, ывăлĕ сем пе кинĕ сем, хĕрĕ пе 
кĕрӳшĕ, мă нукĕ сем, кĕçĕн мă нукĕ сем.

03-67.

валюта 
курсĕ

 Апрель      Тунтикун........  +3°
 Апрель        Ытларикун ........ +1°
 Апрель       Юнкун ............. +3°
 Апрель        Кĕçнерникун..... +6°
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5
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$ 56,38
€ 61,53

Шăматкун

Эрнекун

Вырсарникун

...Март, 31

...Апрель, 1

...Апрель, 2

    2°              8°

    0 °              9°

    +2 °              10°

31.03.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

�  ПИЛОМАТЕРИАЛЫ �  ВАГОНКА � ПОЛОВАЯ ДОСКА � ПОГОНАЖ � ФАНЕРА, OSB-ФАНЕРА 
� ЦЕМЕНТ М-400, М-500 � ПРОФНАСТИЛ � МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА � ВОДОСТОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ � САЙДИНГ ОРТО, DOCKE � УТЕПЛИТЕЛИ � МЕТАЛЛ

( 8 903 358 38 26, 8 917 662 30 65

оптом и в розницу п. Кугеси, ул. Шоршелская, 6

03
2

9

Т ух са ка ла çа кан сен 
йы шĕн че Ви та лий 
Станъял ака де мик, 
ЧР куль ту рăн та
ва ти вĕç лĕ ĕç че

нĕ, ЧНК пай та шĕ Эдуард 
Бах ми сов, Ту тар Рес пуб ли
кин чи Чă ваш тав ра пĕ лÿ çи
сен пĕрлĕхĕн ер тÿ çи Алек
сандр Се ме нов та та ыт ти
сем пул чĕç.  

 Сер гей Со ро кин мал та
нах çул та лăк хуш шин че 
пур нăç ла нă ĕç сем, Станъя
лĕн чи «Че мен кар тин че» 
ирт тер нĕ уяв сем çин чен 
ка ла са кă тарт рĕ, Тав ра пĕ
лÿ лĕх пе ту ризм цент рĕн
че йĕр ке ле кен «Чă ваш ке
рем» проек чĕ пе пал лаш
тар чĕ. Ун та хă на, апат ла
ну, му зей çур чĕ сем, ав то
ма ши нă сем ларт мал ли вы
рăн сем, фут бол па кĕ ре шÿ 
вăййи сен тÿ ре мĕ сем, бе сед

кă сем пул мал ла. Му зей ра 
арес тант се не « ху рăн çу лĕ
пе» ил се кай ни не сă нар ла
кан стенд сем, ям шăк сен ка
ну пÿ лĕ мĕ, ти мĕр çĕ лаç çи, 
ху рал баш ни, тĕ рĕ, ал ăс ти
сен çур чĕ, су туи лÿ лавк ки, 
сă ра тă ва кан сен та та поч та 
ĕç че нĕ сен ĕç не çу тат са па
ра кан пÿ лĕм сем те вырăн 
тупĕç. Йы вăç ран ăс та ла нă 
«Чă ваш ке ре мĕн»  вă рă мă
шĕ 24 метр, сар ла кă шĕ 12 
метр пу лĕ, ача сем пе тĕр лĕ
рен ăмăр ту ирт тер ме те вы
рăн çи те лĕк лех. Ер тÿ çĕ ию
нĕн 1012 мĕ шĕн че  Респу
блика кунĕ тĕлне уçă ла кан 
му зея пыр са кур ма чĕн чĕ. 

Ы вăн ма пĕл ме сĕр, хас
тар рăн тă рăш нă тав ра пĕ
лÿ çĕ сем ер тÿ çĕ сен ал ли сен
чен гра мо тă се не  ти вĕç рĕç. 
Вĕ сен йы шĕн че Алек сандр 
Тро фи мов, Лев Медве дев, 

Га ли на Зо то ва, Ни ко лай 
По ло зин, Ва ле рий Ро ма
нов пул чĕç. Ва ле рий Ива
новс кие ва ра Хи сеп хут
не «Чу вашс кий на род ный 
ка лен дарь» 2 том лă кĕ не
ке се не кă лар нă шăн па чĕç. 
«Хи сеп лĕ тав ра пĕ лÿ çĕ» ята  
К. Ива нов ячĕ пе хи сеп ле не
кен Ли те ра ту ра му зе йĕн че 
ăс лă лăх енĕ пе ĕç ле кен Га
ли на Ели ва но ва ти вĕç рĕ. 

Ви та лий Станъял Чă ваш 
тав ра пĕ лÿ çи сен эн цик ло пе
ди не та та На ци ка лен дарь
не кă ла рас ый тă ва хус кат рĕ. 
Вăл пу лас ка лен да рĕн пĕр 
ст ра ни ци не тĕс лĕх вы рăн
не ил се кă тарт рĕ. Чă ваш ка
лен да рĕн че пал лă çын се не, 
чă ваш ха лăх апат çи мĕç не 
сăн ла са па рĕç.

     НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ,  
АТĂЛЪЯЛ 

Автомойка 37-64-43        Автосервис 21-47-09, 606-355  Магазин 8-906-385-82-7203
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Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Шоршелская, 6

    ТАВРА ПĔЛŸ      

Ĕç сĕр лар маç çĕ

КОН КУРС ПĔ ТĔМ ЛЕ ТĔ ВĔ
Ирт нĕ çул та лăк вĕ çĕн че пĕл
тер нĕ «Таш лат та ра кан так
мак» кон кур са çы ру нумай 
кил чĕ. Чи ăнăç лă, ву ла кан хăй 
çыр нă так мак се не но мер тен 
но ме ре пи чет ле рĕ мĕр. Вĕ
сем ыйт ни пех кон кур са ап
ре лĕн 1 мĕ шĕч чен тăс ма йы
шă ну ту рă мăр. Ха лĕ ва ра, ку
лăш ку нĕ умĕн хи но мер те, 
çĕн те рÿ çе па лăр тар. Вăл  – 
Михаил Кораблев,  Шупаш
картан. У нăн «Пирĕн ялта  
сысна çук» так ма кĕ 2016 çул хи 
де кабрь уйă хĕн 16мĕшĕнчи,  
49мĕш но мер те пи чет лен нĕч
чĕ. Парнене редакцие кĕрсе 
илме пулать.
Пирĕн ялта сысна çук,
Сысна усракан та çук...
Кружка хыççăн кружка –
Эпĕ хам та «хрюшка»!

 ГИПСОКАРТОН  ПРОФИЛИ  МАЯКИ  КЛЕЙ ПЛИТЛОЧ-
НЫЙ  ШТУКАТУРКИ  СУХИЕ СМЕСИ  КРЕПЕЖ  ГВОЗДИ 
 ГЕРМЕТИКИ  АНТИСЕПТИКИ  СЕТКА-РАБИЦА  СТОЛБЫ

ИПТрофимовС.О.иООО«СтройАвтоЦентр» e-mail: info@stroyavtocentr.ru, www.stroyavtocentr.ru

Пирĕн ĕмĕр иккĕ мар 
Ташши,ташши
Салакайăкташши,
Салакайăкташшимар,
Чанкассисенташши.

Хоппа,хоппа,
Хоппамĕнтумалла.
Никаматанимтетуман–
Ташшаярапамалла.

Эпташламапĕлместĕп,
Уткаласаçÿретĕп.
Уткаласа,сулкаласа
Эреххинеĕçетĕп.

Кăмакаçинчесалатпур,
Салатçинчешăшипур.
Шăшиурисаккăрмар,
Пирĕнĕмĕриккĕмар.

Пĕрре,иккĕ,виççĕ,
Тетпĕрянăравлăн.
Эреххинеĕçтермесен
Урăхташламастпăр.

Гармонист,гармонист,
Мĕнçывăрсаларатăн?
Ялăнчиперпикине
Тĕлĕкреçеçкуратăн.

 МИХАИЛ КАРПОВ, ШУПАШКАР

   ÇИ ТĔ НŸ   

Танк ран ирĕл чĕк  
кă на юл чĕ...

Шу паш кар ра йо нĕн чи Явăш ра пу рă на кан ви
çĕ кач чă ăс та ла нă « танк» тĕн че ша йĕн чи ин тер
нет кон курс ра çĕн тер нĕ. Хĕл вĕç ле нет ĕн тĕ – 
пăр тех ни ка çап лах тĕ лĕн тер ме пă рах масть.

ТăванçĕршывăнАслăвăрçивăхăтĕнчиТ-34танккÿ-
лепинеиртнĕхĕллеАлексейпаАлександрФедоров-
семтатавĕсенкӳршиДмитрийРоманов–пуртеаслă
шкултавĕренекенскерсем–ăсталанă.ЙĕкĕрешФе-
доровсемЧăвашпатшалăхуниверситечĕнэлектроэ-
нергетикафакультетĕнчеăспухаççĕ,Дмитрийвара
Пермьриинститутстуденчĕ.Кăткăстехникатытăм-
неансатшĕкĕлчекеняшсемлегендарлăçармаши-
нинеӳкерчĕкричертежапăхсакупаланă.Унăнкаш-
нипайнемиллиметрпавиçселартнă-мĕн.Гусеници-
нехатĕрлемекăнапĕруйăхкирлĕпулнă.Ыттинека-
никулвăхăтĕнчетунă.Сăрласаилемлетсенвăлзавод-
ратусакăларнăчăн-чăнтанкпекехпулсатухнă.Сăн
ӳкерчĕкепăхсахтӳресемĕçепысăкхакпанă.Конкурс
çĕнтерÿçинятнекамапарассивĕсенеиккĕлентермен.

«Танкирĕлнĕпулсантасăнÿкерчĕксем,видеосых-
лансаюлнă.«WorldofTanks»конкурсрамалатухма
вĕсемпулăшрĕçте.Иртнĕçулсенчеконкурсçĕнте-
рÿçисене100пинтенкĕукçапанă.КăçалвараiPad
шантарчĕç»,–теççĕăстасемтепĕрçултахутшăнма
хатĕрринепалăртса.

  КУЛТАРАÇÇĔ  
Прихожăйĕнчеачакăшкăрать:
–Ан-не!А-а-н-н-е-е!Ан-не!
–Ну,мĕнкăшкăратăн?!Эпĕзал-

та.Кунтакилтесанамĕнкирлине
татăклăнкала.

Ачапÿлĕмтăрăхлаплаттарса
утсакаять,амăшĕпатнепырать.

–Анне,астумасăрпылчăкçине
пусрăм.Сандалиеăçтаçумалла?
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С. Сорокин пурнăçа кĕрекен 
проектсемпе паллаштарать

Мар тăн 25 мĕ шĕн че На
ци биб лио те кин че ирт
нĕ Чă ваш тав ра пĕ лÿ çи
сен пĕр лĕ хĕн кон фе рен
ци йĕн че тĕр лĕ ра йон
тан 32 де ле гат хут шăн
чĕ. Пу хă ва пĕр лĕх ер тÿ
çи Сер гей Со ро кин  та
та унăн çу мĕ Га ли на Со
ловье ва ерт се пы чĕç. 


