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Тĕ рĕс лев пе асăр хав служ би не ре фор-
мă лас си, вĕ сен ĕç- хĕ лĕ пе çы хăн нă тĕп 
прог рам мă на тĕп лĕн сӳт се явас си РФ 
Пра ви тельст вин Пред се да те лĕ Д мит-
рий Медве дев юн кун  ирт тер нĕ ви део-
ка наш лу тĕп те ми пул нă. Унăн ĕç не Чă-
ваш Ен Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев ĕç тă ва-
кан влаç ор га нĕ сен ертӳ çи сем пе, фе де ра-
ци служ би сен ре гион ти уй рă мĕ сен пуç-
лă хĕ сем пе хут шăн нă.  Се лек тор ка наш-
лă вĕн че РФ Пра ви тельст вин Пред се да те-
лĕ 2018 çул та асăр хав па тĕ рĕс лев служ-
би сен ме роп рия ти йĕ се не ыт ла рах чух не 
хă руш лăх ри сен тĕ лĕш пе йĕр ке ле ме сĕн-
нĕ, план сăр тĕ рĕс лев сем вы рăн сăр ри не 
па лăрт нă. «Ĕç ту хăç лăх не предп рия ти сем-
пе ор га ни за ци сем е му ни ци па ли тет сем 
шт раф тӳ ле ни не ку ра кă на  хак ла мал ла 
мар, – те нĕ вăл. Тĕ рĕс лев  ме роп рия ти-
йĕ се не ирт тер нĕ чух не ин фор ма ци тех-
но ло ги йĕ се не, фо то, ви део сă нав ха тĕ рĕ-
се не  ан лă рах усă кур ма сĕн нĕ. 

Чă ваш Рес пуб ли кин Пуç лă хĕ Ми хаил 
Иг натьев ĕнер Чă ваш пат ша лăх фи лар-
мо ни йĕн че Ҫемье, юра ту та та шан чăк-
лăх кун не ха лал ла нă са вă нăç лă ме роп-
рия ти е хут шăн нă. Уяв ра Чă ваш Рес пуб-
ли кин Указĕ пе ки лĕшӳл лĕн, çемье инс ти-
тут не çи рĕп ле тес тĕ лĕш пе ту нă пы сăк çи-
тĕнӳ сем шĕн 130 çемье не «Ю ра ту па шан-
чăк лăх шăн» ор ден па наг ра дă ла нă. Ĕç ди-
нас ти йĕ сем пир ки те аса ил нĕ. Вĕ се не кă-
çал хи пе 14- мĕш хут чыс лаç çĕ. Рес пуб ли-
кă ра вĕ сем пĕ тĕм пе пи не яхăн. 

Ию лĕн 4- мĕ шĕн че Чă ваш Ен Пуç лă хĕ 
Ми хаил Иг натьев Рес пуб ли кă ра кор-
руп цие хи рĕç кĕ ре шес си пе тим ле кен 
коор ди на ци Ко мис си йĕн че рет лĕ ла-
рăв не ирт тер нĕ. Ви део ка наш лу ме лĕ пе 
йĕр ке ле нĕ ме роп рия тие Чă ваш Ен ри ху-
ла та та ра йон ад ми нист ра ци йĕ сен пуç лă-
хĕ сем хут шăн нă. ШĔМ-ĕн эко но ми ка хă-
руш сăр лă хĕ пе та та кор руп ци е хи рĕç кĕ-
ре шес си пе ĕç ле кен уп рав ле ни йĕн пуç-
лă хĕ Анд рей Се ме нов служ ба  кă çал хи 5 
уйăх ра кор руп ци енĕ пе йĕр ке не пăс нă 42 
тĕс лĕ хе шу та ил ни не, вĕ сен чен 38- шĕ пе 
уго лов лă ĕç пу çар ни не пĕл тер нĕ.

Йĕр кене пă са кан се не, сак ку на пă хăн-
ман ни се не туп са па лăр тас си тĕп ый ту-
сен чен пĕ ри шут лан ни не па лăрт нă Ми-
хаил Иг натьев. Пуçлăх нор ма тив лă пра-
во ĕç ху чĕ се не çи рĕп рех йы шăн са хă вар-
ма, бюд жет ук çи- тен ки пе ту хăç лă пĕл се 
усă кур ма, пат ша лăх туя нă вĕ се не ирт-
тер нĕ чух не мĕн пур сак ку на çи рĕп пă-
хăн ма хуш нă.  хăн ма хуш нă.  хăн ма хуш нă.  

Паян та мă шăр не 
« чи перк ке» те се чĕ нет 

Ию лĕн 8- мĕ шĕн че Раç çей-
ре Юра ту, çемье та та шан-
чăк лăх кун не пал лă ту ма 
йы шăн нă. 13- мĕш ĕмĕр-
те пу рăн нă Му ром княç не 
Пе т ра та та унăн мă шăр не 
Фев ро ние ха лал ла нă  ăна. 
Вăл паян чи сă вап лă уяв-
сен чен пĕ ри пул са тă чĕ. 
Çак кун тĕс лĕх лĕ çемье се-
не чыс лаç çĕ.

Че чек çых хи пе 
кă мăл не çа вăр нă
Ю ра ту па шан чăк лăх, пĕр- 

пĕр не ăн лан са хи сеп ле нин 
ни кĕ сĕ çин че чă мăр тан нă 
çемье чи çи рĕп пи шут ла-
нать. Та рăн та çи рĕп ту-
йăм сем кă на йы вăр лăх се не 
чăт са ирт тер ме, вăй лă рах та 
ăс лă рах пул ма пу лă шаç çĕ. 
Вăр ман-Çĕк тер ял тă рă хĕн-
чи Смир нов сен, Апаш ял 
тă рă хĕн чи Пав лов сен та та 
Са ра па кас си ял тă рă хĕн чи 
Жу рав лев сен çемйи се не шă-
пах çа кăн пек ки сен шут не 
кĕрт ме пу лать, вĕ се не па-
ян «Ю ра ту па шан чăк лăх-

шăн» ме даль пе чыс ла ççĕ.

Шорк ка ри В ла ди мир па 
Алек санд ра Жу рав лев сен 
çемье стажĕ – 43 çул. Çемье-
ри пур нăç ура пи не ну май 
çул пĕр ле тыт са пы ра кан сем 
ки лĕ шÿ ре пу рă наç çĕ, аш шĕ-
амăш не су ма сă ва кан ача-
сем пăх са ÿс тер нĕ. Алек-
санд ра Мак си мов на яла-
нах мă шă рĕ пе юна шар, 
ăна кир лĕ са мант сен че пу-
лăш са, хав ха лан тар са тă ра ка-
нĕ. Мă шă рĕ пур нăç тăрш шĕ-
пех пĕ лÿ илес си шĕн тă рăш-
нă, çав вă хăт ра кил ти ĕç се не 
пур нăç лас си, 5 ачи не пă хас-
си ыт ла рах этем лĕ хĕн чер чен 
çур ри йĕн хул пуç çи йĕ сем çи-
не тиен нĕ. «Ял ти та та Çат ра-
Хо чех мат шкул не пĕ тер сен 
Шу паш кар ти пĕр учи ли щĕ-
ре ка мен щик про фес си не ал-
ла ил тĕм, ун тан ст рой кă ра 2 
çул вăй ху тăм. 19 çул та сал-
так ат ти тă хăн са 3 çул авиа-

ци çа рĕн че службă ра тă тăм. 
Ун тан тав рăн сан кал лех ст-
рой кă ра ĕç ле рĕм, çав вă хăт-
рах каç хи не тĕп ху ла ри ма-
ши ност роени тех ни кум ĕнче 
вĕ рен тĕм. Хур çă шă ра та кан 
пул ма тĕл лев ле нĕч чĕ. Ва тăл са 

пы ра кан ат те-ан не тă ван яла 
тав рăн ма ÿкĕ те кĕрт рĕç, ял-
та кир лĕ про фес си ал ла илес 
те се ст рои тель ство тех ни ку-
мне вĕ рен ме кĕ тĕм. Ăна пĕ-
тер сен мал тан Шу паш кар ти, 
кай ран Кÿ кеç ри пĕр предп-
рия ти ре тех ник-ст рои тель-
те ĕç ле рĕм», – сÿ тет аса илÿ 

çăм хи не çемье пу çĕ. Шă пах 
çа вăн чух не пу лас мă шă рĕ-
пе, Вăр мар хĕ рĕ пе Алек санд-
рă па пал ла шать те 27 çул ти 
кач чă. Тă ва нĕ сем ав лан ма 
вă хăт çит ни не аса ил тер сех 
тă ни те, хĕр кă мă ла кай ни те 
хăюл лă рах утăм сем ту ма хис-
теççĕ ăна. Çак тă рăх ри хĕр-
юл та шĕ кач чă на ыр ла ни пе 
те яш çи не тим лĕ рех пă хать 
Вăр мар хĕ рĕ. «Ну май ка ла-
çат чĕ пул сан та, вă хăт ирт нĕ-

çе мĕн йĕр кел лĕ кач чă пул-
ни не ăн лан тăм. Че чек çых-
хи пех кă мă ла çа вăр чĕ пу-

лас. Че че кĕ сем те туян нăс-
кер се мех пул нă, те та кам пах-
чин чен вă тăр са тух ни сем», 
– шÿт ре чăн- чăн ту йă мĕ се-
не пы тар ни си сĕн чĕ Алек-
санд ра Мак си мов на сă ма-
хĕ сен че. 

«Ял ти хунь кас си 
вăл – чă мăр ла çĕр ул-
ми, уй ур ли – ме сер-
ле çă мар та», – те се вĕ-
рент нĕ ик кен ас ла мă-
шĕ В ла ди мир Анд рее-
ви ча мă шă ра аяк-
ри ял сен че шы ра-
ма сĕн се. 

 КАЛЕНДАРЬТИ КУН

Альбина ИШОВА,
Çĕнĕ Тутаркасси4

Пĕ тĕ мĕш ле шут ла-
са пăх рăм та – эпĕ 
хам пур нă çăм ра 33! 
çул вĕ рен нĕ! 

СĂМАХ МАЙ
Ра йон ти ЗАГС уй рă мĕн чен пĕл тер нĕ тă рăх, Çвет туй 
Петр па Фев ро ни ку нĕн че 7 çам рăк мă шăр çемье çа-
вăр ма кă мăл ту нă.
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СĂМАХ МАЙ
Паян Чă ваш Ен ту ла шĕн-
че 100 ыт ла чă ваш на ци-
пе куль ту ра пĕр ле шĕ вĕ ĕç-
лет.  Вĕ сем РФ 34 субъек-
тĕн че та та 6 ют çĕр шы ра 
йĕр ке лен нĕ. 
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УЯВ САЛАМĔСЕМ

Хи сеплӗ ен тешӗмӗр сем!
Си ре Ҫемье, юра ту та-

та шанчӑклӑх кунӗ ячӗ пе 
чун-чӗ ре рен са лам латӑп!

Ҫемье, юра ту та та шан-
чӑклӑх пирӗн пурнӑҫа па-
ха пӗл терӗш пе пуян ла-
таҫҫӗ, вӗ сем ҫын те лейӗн 
никӗсӗ. «Ҫемье – тӑнӑҫлӑх 
ву чахӗ», – те се палӑр тать 
халӑх ӑсӗ.   

Рес пуб ликӑ ра пурӑ на-
кан сем ҫемье йӑ ли се не 

хи сеп леҫҫӗ та та вӗ се не ӑ ру ран-ӑрӑ ва 
куҫар са пы раҫҫӗ. 

2017 ҫу ла Чӑ ваш Ен ре Амӑшӗ пе Ашшӗн 
ҫул талӑкӗ те се пӗл тернӗ. Эпир ҫемье 
членӗ сен чен каш нийӗ хӑйӗн пӗтӗм 
вӑй- хал не та та чун та ра ватлӑх не шел-
ле месӗр тӑрӑш са, пӗр не-пӗ ри ӑн лан-
са та та тӑтӑ шах пулӑш са пыр са кӑ на 
ҫирӗп ҫемье ҫавӑр ма пул ни не пур не 
те аса ил те рес тетпӗр. 

Ҫак уяв кунӗн че мӑшӑр се не ҫемье 
йӑ ли се не ҫирӗп тыт са пынӑшӑн та та 
ача се не тивӗҫлӗ вос пи та ни пар са ӳс-
тернӗшӗн чун тан тав тӑ ватӑп. 

Пур не те ырлӑх, ҫирӗп сывлӑх та та 
килӗр те ытлӑх-ҫитлӗх су натӑп! Каш ни 
ҫемье ре яла нах савӑнӑҫ, ача кул ли, юра-
ту, пӗр-пӗр не су ма су ни та та килӗшӳлӗх 
хуҫа ланччӑр!

Поч та ҫыхӑнӑвӗн хи сеплӗ 
ӗҫ ченӗ сем та та ве те ранӗ сем!

Раҫҫей поч тин кунӗ ячӗ пе чун-чӗ ре-
рен са лам ла ни не йышӑн самӑр! 

Раҫҫей поч тин Чӑ ваш Ен ри фи лиалӗн-
че виҫӗ пи не яхӑн ӗҫ чен вӑй ху рать. 
Сирӗн тӑрӑ шулӑхӑ ра пу ла поч та уйрӑмӗ-
сен тытӑмӗ йӗр келлӗ ата ла нать, пулӑ шу 
ӗҫӗ сен тӗсӗ сем йышлӑ ла наҫҫӗ. 

Кӑҫал че ре те тыт са пы ма пулӑ ша кан 
тытӑ ма ӗҫе кӗр тес си пе ҫыхӑннӑ проект 
пурнӑҫ ла нать, обо ру до ва ние та та прог-
рам ма тивӗҫ терӗв не ҫӗ нет мел ли анлӑ ӗҫ 
вӗҫ ле нет. Ло гис тикӑ па тех но ло ги про-
цесӗ се не лайӑх лат ни почтӑ па яра кан 
япа ла сен ӳс се пы ра кан калӑпӑш не тул-
лин пурнӑҫ ла ма та та кӳ ре кен пулӑ шу ӗҫӗ-
сен па халӑх не лайӑх лат ма май па раҫҫӗ.

Чӑ ваш Ен ре Раҫҫей поч ти хаҫат- жур нал 
са ла та кан тӗп тытӑм шут ла нать. Хаҫат- 
жур нал па тивӗҫ тер се тӑ рас енӗ пе рес-
пуб ли ка Раҫҫей ре 7-мӗш вырӑн йышӑ нать. 

Поч та ҫыхӑнӑвӗн ӗҫ ченӗ се не тӳрӗ 
кӑмӑл па пурнӑҫ ла кан ӗҫӗшӗн чун тан 
тав тӑ ватӑп. 

Си ре та та сирӗн ҫывӑх ҫыннӑр се не 
чун-чӗ ре рен ҫирӗп сывлӑх та та ырлӑх 
су натӑп! 

Михаил 
ИГНАТЬЕВ, 

Чӑваш 
Республикин 

Пуçлӑхӗ

Хи сеплӗ ен тешӗмӗр сем!

ПУ ШĂ ÇУРТ СЕМ ПИР КИ 
ПĔЛ ТЕР МЕ ВАС КАÇ ÇĔ

Рес пуб ли ка Пуç лă хĕн Ми хаил Иг-
натье вăн Пат ша лăх Ка наш не янă 
Çы рăв не пур нăç ла са  Чă ваш Ен ре 
усă кур ман куç ман пур лăх  ху çи се-
не па лăр тас тĕл лев пе пу çар нă «Ха-
лăх инвен та ри за ци йĕ» ак ци ма лал-
ла пы рать.

Çак эр не пуç ла мă шĕ тĕл не Шу паш-
кар ра йо нĕн че куç ман пур лă хăн усă 
кур ман 24 объект не туп са па лăрт нă. 
Вĕ сен чен 7- шĕ – му ни ци па ли тет хар-
пăр лă хĕн че, 10 – уй рăм çын сен, 7- шĕн 

пуш шех те ху çи сем çук. Ра йад ми нист-
ра цин эко но ми ка, пур лăх та та çĕр хут-
шă нă вĕ сен па йĕн чен çак объект сен чен 
тă ват тă шĕ тĕ лĕш пе граж дан сен çы ру 
йĕ рĕ пе   тĕ рĕс лев сем пу çар ни не пĕл-
тер чĕç.  Ял илем не пă са кан çурт сем пе 
кам кă мăл лă- ши? Ак цие ки рек кам та 
хут шăн ма пул та рать. Ху çа сăр, пу шă е 
па чах усă кур ман объект сем пир ки хы-
пар се не çак ад рес па йы шă наç çĕ: Чă ваш 
Рес пуб ли ки, Кÿ кеç по се ло кĕ, Шос сей-
ная урам, 9- мĕш çурт, 5а пÿ лĕм. Те ле-
фон па та шăн кă рав ла са пĕл тер ме май 
пур: 8(83540) 2-50-77, элект рон ад рес па 
çыр са та: checonom4@cap.ru.     

Çак кун сем ял ху çа-
лăх ĕç че нĕ сем шĕн 
пĕл те рĕш лĕ пу лăм-
па ас ра юлчĕç – ию-
лĕн 5- мĕ шĕн че Пĕ тĕм 
Раç çей ри уй- хир ку нĕ 
иртрĕ. Кă çал хă на се не 
Ту тар Рес пуб ли ки кĕт се 
ил чĕ. Уя ва тĕр лĕ ре гион 
предс та ви те лĕ сем хут-
шăн чĕç, çав шут ра Чă-
ваш Ен де ле га ци йĕ те. 

Кă сăк ли ну май
60 га лап тăк çин че ура яр-

са пус са нах чы лай тĕ лĕн мел-
ли куç ум не ту хать: ре гион-
сен хăй нее вĕр лĕ кар ти шĕ-
сем, çĕ нĕ йыш ши хă ват лă 
ял ху çа лăх тех ни ки сем, тĕр-
лĕ сорт лă тыр- пул та та пах-
ча çи мĕç ÿсе кен лап тăк сем, 
ăрат лă выльăх- чĕр лĕх. Ун сăр 
пуç не фо рум прог рам мин-
че – çав ра сĕ тел сем, кон фе-
рен ци сем, ка наш лу сем, се-
ми нар сем, мас тер-к лас сем. 
Ял ху çа лă хĕн че вăй ху ра кан 
каш ни çын кун та хăй не кă-
сăк лан та ра кан ни не ту па тех. 

Чă ваш Ен де ле га ци йĕ йы-
шĕн че ял ху çа лăх ми нист рĕ 
Сер гей Ар та мо нов та пул чĕ. 
«Ту тар рес пуб ли кин чи Пĕ-
тĕм Раç çей ри уй- хир кун не 
Чă ваш Ен де ле га ци йĕ те, çав 
шут ра 13 ра йон çын ни сем та-
та предп рия ти сем хут шă наç-
çĕ. Эпир хă на се не чă ваш ха-
лă хĕн йă ли- йĕр ки пе, куль ту-
ри пе, апат- çи мĕ çĕ пе пал лаш-
та рат пăр. Кун та чă ваш на ци 
апат- çи мĕç не – шăрт тан не те, 
чă кăт не те, сă ри не те ту тан са 
кур ма, йă ла- йĕр ке пе – хăм-
ла ту са ил ни пе, сă ра пĕ çер-
ни пе, утă çул ни пе та та ыт ти-
пе пал лаш ма пу лать. РФ ял 
ху çа лăх ми нист рĕ Алек сандр 
Тка чев хут шăн ни пе ир те кен 
çав ра сĕ тел те кă çал хи çă мăл 
мар ла ру- тă ру ра, пĕр маях çу-
мăр çу са тă нă вă хăт ра, ял ху-
çа лăх ĕçĕ се не пур нăç лас ый-
ту се не сÿт се явă пăр», – па-
лăрт рĕ вăл. 

Чă ваш йă ли- йĕр ки не 
тĕ пе хур са
Ку ра ва хут шăн нă ха лăх-

сем хăй сен на ци кар ти шĕ-
се не йĕр ке ле нĕ. Чă ваш Ен 
кил- кар ти шĕ те хăй нее вĕр-
лĕх пе уй рăл са тă чĕ. Ула тăр-

сем хăй сен кĕ тес не утă çул-
са ти пĕ тес, етĕр не сем – сă-
ра вĕ ре тес йă ла- йĕр ке не ха-
лал ла рĕç. Йĕп реç сем йы-
вăç ран кас са, ĕнт се çун тар-
нă япа ла сем пе чăн ни пех те 
мă наç лăх ту йă мĕ çу ра таç çĕ 
– мĕн ле рех ăс та сем пу рă-
наç çĕ пи рĕн рес пуб ли кă ра! 
Сĕн тĕр вăр ри сем кар çинк ка 
çы хас ăс та лăх па пал лаш тар-
чĕç, мур каш сем пыл хур чĕ 
ты тас ĕç- хĕ ле сăн ла са па-
чĕç, хĕр лĕ чу тай сем – паян 
те сен паян хă на се не мун ча 
 кĕрт ме ха тĕр. Çак на пур нăç-
ла ма вĕ сен пĕ тĕм пех пур – 
ун тах мун ча кă ма ки мă кăр-
ла нать, ми лĕк сем çак са ху-
нă. Вĕ ри мун ча хыç çăн чей 
вĕ рет мел ли ку рăк сем пир-
ки те ну май пĕ леç çĕ чу тай-
сем. Кус лавк ка тă рă хĕ ва ра 
мĕн авал тан пу лă ты тас ĕç пе 
мă наç ла нать. Çа вăн пах вĕ-
сен кĕ те сĕ те çак ĕç пех çы-
хăн нăччĕ. 

Шу паш карьен сем те 
мат тур
Шу паш кар ра йон де ле га-

цийĕн йы шĕн че – Апаш ха-
лăх теат рĕн, Ко тер кас син-
чи «Шор тан» фольк лор ан-
самб лĕн, Чă рăш кас си клу бĕн 
«Ми ниарт» пĕр ле шĕ вĕн ар-

тис чĕ сем, ра йон ад ми нист-
ра ци ĕç че нĕ сем. Ра йон кĕ-
тес не тăм ран ту нă ста туэт кă-
сем пе суве нир сем, сăн ÿкер-
чĕк сен та та авал хи япа ла-
сен ку ра вĕ, чă ваш ха лăх кĕ-
пи сем пе тухйи сем, ты рă пу-
ча хĕ сен çых хи сем илем лет-
рĕç. Чă ваш тум ти рĕл лĕ хĕ-
ра рăм сем кан тăр тыл ла ни-
не, пир ха тĕр ле ни не кă тарт-
са па чĕç. Чă ваш Ен кар ти шĕ 
са мант лă ха та шăп лан ма рĕ, 
пул та ру лăх уш кă нĕ сем  ыл-
ма шă на-ыл ма шă на юрă сем 
шă ран тар чĕç, так мак ла са 
таш ла рĕç.

Чă ваш тĕр рин, на ци кос-
тю мĕ сен илем лĕ хĕ пе ăç та 
пал лаш ма пу лать? «Па ха тĕ-
рĕ» пир-а вăр фаб ри кин кĕ-
те сĕн че. Вĕ сен экс по зи ци йĕ 
чă ваш тĕр ри сем пе илем лет-
нĕ чă ваш ха лă хĕн ĕлĕк хи та-
та халь хи кĕ пи сен чен, эре-
шĕ сен чен, тухъя сен чен тă-
чĕ. Га ли на Во ро но ва ăс та çă 
кă мăл тă ва кан се не çа вăн тах 
чă ваш тĕр рин вăрт тăн лă хĕ-
сем пе пал лаш тар чĕ. Фаб ри ка 
ди рек то рĕ На та лия Па сын-
ки на пĕл тер нĕ тă рăх, юлаш-
ки вă хăт ра кă на тĕ рĕ ăс ти-
сем рес пуб ли кă ри 10 ра йон-
ти Ака туй уя вĕ се не хут шăн-
нă, хăй сен экс по зи ци йĕ сене  

тăрат нă. Çак кан мал ли кун-
сен чех Ту тар Рес пуб ли кин 
Нăр лат ра йон не çит ме па-
лăр таç çĕ. «Э пир паян чă ваш 
на ци кос тю мĕ сем пе Чăваш 
Ен кил-картишне илем лет-
рĕ мĕр», – пĕл тер чĕ вăл хă-
йĕн шу хă шĕ се не. «Па ха тĕ-
рĕ» пир-а вăр фаб ри кин чă-
ваш тĕр ри сем пе илем лет нĕ 
кĕ пи се не, ыт ти та вар не рес-
пуб ли кă ра кă на мар, пĕ тĕм 
тĕн чи пе аван пĕ леç çĕ. Вĕ сен-
че чă ваш ха лă хĕн ис то ри йĕ-
пе пуян лă хĕ сăн ла нать. Чă-
ваш Ен де ле га ци йĕн чле нĕ-
сем РФ ял ху çа лăх ми нистр-
не Алек сандр Тка че ва та та 
Ту тар Рес пуб ли кин Пре зи-
дент не Рус там Мин ни ха но-
ва чă ваш тĕр рил лĕ шу пăр-
сем пар не ле рĕç. 

Ча рăн ма пĕл ми çу мăр, пĕр 
лăпланманс кер, теп ре вит ре-
рен тăк нă пек çă ва канс кер, 
уяв кă мăл- ту йăм не сÿн тер-
ме рĕ. Чă ваш Ен кил- кар ти-
шĕ пе ыт ти ре гион де ле га-
чĕ сем те пал лаш рĕç, пы сăк 
хак па чĕç. «Кун пек илем-
лĕ кар тиш урăх кур ма рă-
мăр, си рĕн чи- чи аван ни», 
– çа кăн пек сă мах сем чу на 
мĕн ле хă парт мĕç?

 ДЕО МИД ВА СИЛЬЕВ

Ва лен ти на МАТ ВИЕН КО,
РФ Фе де ра ци Ка на шĕн Пред се да те лĕ: 

– Чă ваш Рес пуб ли ки – Раç çей Фе де ра ци йĕн 
вăй лă про мыш лен но ç лĕ та та ял ху çа лăх комп-

лек сĕл лĕ субъек чĕ. Си рĕн ен теш сен ăрă вĕ-
сем çĕр шыв про мыш лен но çĕн тĕ рек не çи-
рĕп ле тес те се хас тар ĕç ле нĕ, паян хи ăнă-

çу сем вал ли тĕп лĕ ни кĕс хыв нă... Рес пуб ли ка çын ни сем 
мăн асат те-а сан не сен йă ли- йĕр ки не ма лаш не те уп-
ра са ре гио на че чек лен ме пу лă шас са ик кĕ лен мес тĕп. 

Çĕ нĕ йыш ши тех ни ка, 
ăрат лă выльăх- чĕр лĕх...
Пĕ тĕм Раç çей ри уй- хир ку нĕн че кур мал ли чы лай пул чĕ 

Ва лен ти на 
РФ Фе де ра ци Ка на шĕн Пред се да те лĕ: 

вăй лă про мыш лен но ç лĕ та та ял ху çа лăх комп-
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• ХЫПАР-ХĂНАР

ЯЛ ХУ ÇА ЛĂХ ТА ВАР НЕ ТУ СА ИЛЕ КЕН-
СЕМ 2017 ÇУЛ ХИ ИЮЛЬ УЙĂ ХĔН ЧЕ 
9 МЛРД ТЕН КĔ ХУШ МА ПУ ЛĂ ШĂВА 
ШАНМА ПУЛ ТА РАÇ ÇĔ – çа кăн çин-
чен пĕл те реç çĕ рес пуб ли кăн ял ху çа-
лăх ми нис терст вин сай тĕн че. Раç çей 
ял ху çа лăх ми нис терст ви хуш ма пу лă-
шă ва ре гион се не çак уйăх рах çи тер ме 
пул та рать. Суб си ди сем ял ху çа лăх та-
вар не ту са кă ла ра кан се не çă мăл лăх лă 
инвес ти ци кре ди чĕ сем пе ти вĕç тер ме 
та та ял ху çа лăх от рас лĕн проек чĕ се-
не йĕр ке ле ме та та мо дер ни за ци ле ме 
усă кур нă тă как сен пĕр пай не сап лаш-
тар ма ка йĕç. 

Пĕ тĕ мĕш ле ял ху çа лăх от расль не 
ата лан тар ма 215,9 млрд суб си ди уйăр-
ма па лăрт нă, 2016 çул та ва ра çак ви-
çе кăшт ну май рах пул нă – 220 млрд. 

Шупашкарьенсем юрлама та ăста
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Шу паш кар ра йо нĕн 
хи сеп лĕ çын ни сем!

Си ре Çемье, юра ту та та шан-
чăк лăх ку нĕ пе са лам лат пăр!

Çемье – об щест во тĕ ре кĕ. 
Çи тĕн се пы ра кан ăрă ва тĕ рĕс 
вос пи та ни па рас явап лăх шă-
пах ун çи не тие нет. Унăн йă-
ла на кĕ нĕ пуян лă хĕ се не çи-
рĕп ле тес си – пат ша лăх по-
ли ти кин тĕл ле вĕ сен чен пĕ ри. 
Çи рĕп те тус лă çемье ре кă на 
ас лă ăрă ва хи сеп ле ме вĕ рен-
тес, пĕр- пĕр не пу лă шас ырă 
пу çа ру сем тĕ вĕ ле неç çĕ, явап-
лăх çи рĕп ле нет.

Çемье, юра ту та та шан чăк-
лăх кун не Раç çей ре 2008 çул-
тан па пал лă тă ваç çĕ. Çемье ри 
çу ра çу лăх па ки лĕ шĕве уп ра-
кан Петр па Фев ро ния çвет туй-
сем çин чен ка ла кан ле ген дă-
на аса ил се каш ни çу лах ию-
лĕн 8- мĕ шĕн че тĕс лĕх лĕ, ят- 
сум лă мă шăр се не чыс лас си 
йă ла на кĕ чĕ. Чă ваш Рес пуб-
ли кин че çемье инс ти тут не 
çи рĕп ле тес си не пы сăк тим-

лĕх уйă раç çĕ. Çемье ăш ши не чĕ рĕк ĕмĕр-
тен кая мар уп ра кан, ачи се не об щест вă на 
юрăх лă, тĕс лĕх лĕ вос пи та ни пар са çи тĕн-
тер нĕ, çемье па ха лă хĕ се не тĕ рĕс тыт са пы-
ра кан се не «Ю ра ту па шан чăк лăх шăн» ме-
даль пе пал лă та ваç çĕ. 

Ра йон та пу рă на кан се не пĕ тĕм чун- чĕ ре-
рен çемье ре ки лĕ шÿ лĕх, юра ту та та ху рăн-
таш сен хи сеп не су нат пăр. 
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Андрей 
НИКОЛАЕВ, 

Шу паш кар 
ра йон 

пуç лă хĕ

Владимир 
ДИМИТРИЕВ, 

ра йад ми ни-
ст ра ци пуç лă-

хĕн  ти вĕ çĕ се не 
пур нăç ла канĕ

УЯВ САЛАМĔ

Ве те ран се не та та ин-
ва лид се не реа би ли та-
цилекен «Ве га» центр та 
кан ма пу тев ка кĕтекенсен 
че ре тĕн че

635 
çын
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Та риф сем ул шăн чĕç 
Июль уйă хĕн чен шыв, ăшă, элект ри чест во та ри фĕ сем 
кал лех ул шă нас си çин чен пĕл тер чĕç. Тĕп лĕн рех ăн-
лан тар са па рăр- ха, мĕн кĕт мел ле пи рĕн?
  К се ния ИВАНОВА, Ту тар кас си

И ри на КРЫЛОВА, 
ЧР кон ку рент лă по ли ти кă па та риф сен пат ша лăх 
служ бин ер тÿ çин çу мĕ:

– Чăн ни пе те, ию лĕн 1- мĕ шĕн чен ты тăн са 
рес пуб ли кă ра та риф сем ул шăн чĕç. Вă там ран 
кă тар ту сем çап ла рах – си вĕ шыв 2,42%, та са 
мар шы ва юх тар са кă ла рас  пу лă шу 4,24%, вĕ-
ри шыв – 2,71% ÿс рĕ. Ăшă шăн тÿ ле мел ли хак 

2,71% хă пар чĕ.  Элект роэ нер ги шĕн ию лĕн 1- мĕ шĕн чен ху-
ла ра пу рă на кан сен 1 ки ло ват шăн 3,11 тен кĕ, ял çын ни сен 
– 2,18 тен кĕ тÿ ле ме ти вĕ. 

2017 çул хи ию лĕн 1- мĕ шĕн чен ты тăн са рес пуб ли кă ри уй-
рăм му ни ци па ли тет пĕр ле шĕ вĕ сен че граж дан сен ком му-
нал лă пу лă шă вăн тÿ ле вĕ чи ну маййи 6,2% ÿс ме пул та рать,  
ан чах рес пуб ли кă ри  вă там ви çе 3,9% ыт ла пул мал ла мар.

Рес пуб ли ка бюд же тĕн че граж дан се не ком му нал лă пу лă шу-
шăн тÿ ле ме со циал лă пу лă шу кÿ рес тĕл лев пе ук çа- тен кĕ пăх-
са ху нă. ЧР ĕç та та со циал лă пу лă шу ми нис терст вин кă тар-
тă вĕ сем пе, 2017 çул хи ян варь- май уйă хĕ сен че 315775 çын на, 
ку вăл рес пуб ли кă ра пу рă на кан сен чен 25,6%,  ком му нал лă 
пу лă шу шăн тÿ ле ме 664,1 млн тен кĕ лĕх суб си ди пе ти вĕç тер-
нĕ. Пĕр çын на кÿ ре кен пу лă шу уйăх ра  вă там ран 420,6 тен-
кĕ пе тан лаш нă.

Фе де ра цин Атăл çи ок ру гĕн чи ре гион сем пе тан лаш тар сан Чă ваш 
Ен ре ком му нал лă пу лă шу тÿ ле вĕн хакĕ пы сăк те се ка ла ма çук.  

?

Ком пен са цие кам  ти вĕ çеет?
Х ват тер те икĕ ва тă кă на пу рă нат пăр, ик сĕ мĕр те 

70 ур лă каç рă мăр. Ка пи тал лă юсав фонд не ук çа- 
тен ке каш ни уйăх рах тÿ ле се тă рат пăр- ха. Ва тă се-

не ун шăн тиве кен ком пен са ци пир ки пĕ лес ки лет. 
Ка лăр- ха, пат ша лăх пу лă шă вĕ пе ик сĕ мĕр тен ка мăн усă 
кур ма май пур?

 Ми ро нов сем, Кÿ кеç

Чăваш республикин Ĕç тата социаллă хÿтлĕх министерствин-
чен пĕлтереççĕ:

– Ком пен са цие хват тер хар пăр çи сем – пĕч чен пу рă на кан, 
ĕç ле мен пен сио нер сем та та вĕ сем пе пĕр ле пу рă на кан 70, 80 
çу ла çит нĕ ва тă сем ил ме пул та раç çĕ. 70 çул ти сен ка пи тал лă 
юсав тÿ ле вĕн çур ри не каял ла та вăр ма ирĕк пур, 80 çул ти сен 
– 100% та ра нах. Асăн нă ка те го ри ри çын се не ка пи тал лă юсав 
тÿ ле вĕн тă ка кĕ сен пĕр пай не сап лаш тар ма рес пуб ли ка бюд-

же тĕн че 13,2 млн тен кĕ пăх са ху нă. 
Хват тер те 2 пен сио нер пĕр ле пу-

рă наç çĕ, 2- шĕ те хар пăр çă сем пул сан 
каш ниех хă йĕн па йĕ шĕн ком пен са-
ци ил ме пул та рать. 

РФ Çурт- йĕр ко дек сĕн 169- мĕш ста-
тйин 1- мĕш па йĕ пе ки лĕ шÿл лĕн, ну-
май хват тер лĕ çурт сен чи хват тер сен 
хар пăр çи сен ми çе çул ти не пăх ма сăр 
пу рин те ка пи тал лă юсав ĕçĕ сем шĕн 
каш ни уйăх рах тÿ ле се тă мал ла.  

Те кех хă ру шă мар
Ха çа тăн ирт нĕ но ме рĕн че Çĕнъял ял тă рă хĕн-
чи Ăс та кас си ялĕ çу мĕн чи çыр ма ра эмел сен 
çÿп- çап ку пи не туп ни çин чен пĕл тер нĕч чĕ. Усă 

кур ма юрăх лă вă хăт ирт нĕ пре па рат се не  ăç та 
ху нă, мĕн ле сиен сĕрлет нĕ? 

  Свет ла на ИВАНОВА, Вăр ман-Çĕк тер ял тă рă хĕ

В ла ди мир МАРЕЕВ, Çĕнъял ял тă рăх пуç лă хĕ:
– Кил се пă рах нă эмел се не Шу паш кар ра йон та та 

Çĕнъял ял тă рăх ад ми нист ра ци йĕ сен ĕç че нĕ сем кĕс-
ке вă хăт рах пуç тар чĕç. Пре па рат сем тă ван тав ра лă ха 
сиен кÿ мен. Ăс та кас си ялĕ çу мĕн чи çыр ма ри усă кур-
ма юрăх лă вă хăт ирт нĕ им çам пре па ра чĕ се не «Э ко ло-
гия» НПО ООО произ водст во ба зин че спе циа лист сем 
ути ли за ци ле нĕ. 1,403 тон на пре па ра та 1200 ыт ла гра-
дус та ран вĕрилентернĕ, ту сан та та газ се не тыт са юл-
са тă ван тав ра лă ха сых ла мал ли ты тăм лă ятар лă кă ма-
ка ра сиен сĕр лет нĕ.  

?

?
Ыйт   - Ыйт   - Ыйт   - 

Х   равХ   равХ   рав
Ыйт   - Ыйт   - Ыйт   - 

Х   равХ   равХ   раву

СĂМАХ МАЙ
2017 çул ти июль уйă хĕн-
че ну май хват тер лĕ çурт-
сен че пу рă на кан уй рăм 
ка те го ри ри граж дан се не 
ка пи тал лă юсав фонд не 
тÿ ле кен ук çан пĕр пай не  
сап лаш тар ма рес пуб ли-
ка бюд жет не  1972 пин 
ук çа- тен кĕ çит нĕ. 

Шу паш кар ра йо нĕн Шу паш кар ра йо нĕн 

2020 ÇУЛ ТĔЛ НЕ ра йон та 
ĕç ле ме пул та ра кан çул ÿсĕ-
мĕн чи ин ва лид сен 50%- не 
ĕçе выр наç тар ма план ла нă. 
Кă çал ра йон ти ха лă ха ĕç-
пе ти вĕç те ре кен центр ин-
ва лид сен 35%- не ĕç вы рă-
нĕ пе ти вĕç тер ме тĕв ту нă. 
Паян хи кун тĕл не сыв лăх 
ен чен хав шак 1329 çын ран 
278-ш не ĕçе выр наç тар нă. 
Ыт ти се не ял тă рă хĕ сен че 
ĕç сĕр лĕх сăл тав не пăх ма-
сă рах об щест вăл ла ĕç се не 
явăç тарĕç.  

тă рать. 2016 çул та ун-
та 67-ĕн кан нă.    

ЧĂ ВАШС ТАТ ПĔЛ ТЕР НĔ ТĂ-
РĂХ, кă çал хи 5 уйăх ра ре-
гио на 15668 çын пу рăн ма 
кил нĕ, 16865- шĕ куç са кай-
нă. Миг ра ци ÿсĕм не Шу паш-
кар та ре гист ра ци ле нĕ, тĕп 
ху ла мă ра 663 çын пу рăн ма 
кил нĕ, Çĕ нĕ Шу паш кар та 
124 çын ни кĕс лен нĕ, Шу-
паш кар ра йо нĕн че – 101 
çын. Шу паш кар ра йон не 
974 çын кил нĕ, 873- шĕ тух-
са кай нă. 
КĂ ÇАЛ ХИ ЯН ВАРЬ-АП РЕЛЬ 
УЙĂ ХĔ СЕН ЧЕ Чă ваш Ен ре 

ирт нĕ çул ти çак тап хăр ти-
пе тан лаш тар сан вă там ĕç 
ук çи 8,4% ÿс нĕ, вăл 23592,1 
тен кĕ пе тан ла шать. Рес пуб-
ли ка ор га ни за ци йĕ сен че ĕç-
ле кен сен вă там спи со кĕн че 
– 316,3 пин çын, çа кă – пĕл-
тĕр хи ян варь-ап рель уйă хĕн 
97,7%. Шу паш кар ра йо нĕн че 
предп ри ни ма тельст вăн пĕ-
чĕк субъек чĕ сен шут не кĕ-
мен ор га ни за ци сен че 8883 
çын вăй ху рать. Ра йон та вă-
там ĕç ук çи 20408,7 тен кĕ-
пе танлашать. 

МЕД ТĔ РĔС ЛЕВ ХЫÇ ÇĂН – РЕЙ СА
Шу паш кар ра йон про ку ра ту ри «Че бо» ком-

па ни ООО ĕç за ко но да тельст ви не пур нăç-
ла ни тĕ лĕ шĕ тĕ рĕс лев ирт тер нĕ. Об щест вă-
ри Ford Transit ав то мо биль во ди те лĕ рейс 
умĕн хи ме ди ци на тĕ рĕс ле вĕ ви тĕр тух ман-
ни не (2017 çул хи ап ре лĕн 25- мĕ шĕн чи çул 
ху чĕ) туп са па лăрт нă. РФ Ĕç ко дек сĕн 76- 
мĕш статйи пе ки лĕ шÿл лĕн, ĕçе иле кенĕн 
ме ди ци на тĕ рĕс лев не тух ман кадрпа ĕç 
килĕшĕвне татмаллла. 

РФ Ĕç ко дек сĕн 213- мĕш статйи пе ки лĕ шÿл-
лĕн, ĕç ле кен сен хăш- пĕр ка те го ри йĕ вал ли 
ĕç ку нĕ (с ме на) пуç ла мă шĕн че, çа вăн пе кех 
кун тăрш шĕн че та та вĕ çĕн че ме ди ци на тĕ-
рĕс лев не ятар ла са тух мал ли йĕр ке не па лăрт-
ма пул та раç çĕ. Ко дек сăн 212- мĕш статйи пе 
хă руш лăх сăр ус ло вийĕ се не йĕр ке лес си пе 
та та ĕç сых ла вĕ пе ти вĕç те рес си пе çы хăн-
нă ти вĕç се не ĕçе иле ке нĕн пур нăç ла мал ла. 
Ра йон про ку ра ту рин тĕ рĕс лев пĕ тĕм ле тĕ-
вĕ сем тă рăх об щест во ди рек то рĕ тĕ лĕ шĕ-
пе РФ КоАПĕн 5.27 статйи пе (3- мĕш пай) ĕç 
пу çар нă, предс тав ле ни тă рат нă. Пос та нов-
ле ние пăх са тух нă хыç çăн юлаш ки не 15000 
тен кĕ лĕх шт раф ла нă.  

Ию нĕн 29- мĕ шĕн че Лап сар проез дĕн че 
выр наç нă предп рия ти сен чен пĕ рин це хĕн-
че  вăй ху ра ка на ти мĕр- бе тон пли та шар кă-
тарт нă. Ÿк нĕ май йы вăр ст рой ма те риал 41 
çул ти хĕ ра рăм ури не хĕс тер се ларт нă, вăл 
пе рĕн нĕ те пĕр пли та та юна шар тă нă 38 та та 
45 çул сен чи хĕ ра рăм сем çи не йă тăн са ан нă. 
Ра бо чи се не виç çĕш не те тĕр лĕ су ран сем пе 
вас кав лăн боль ни цă на леç нĕ, ме ди ци на пу-
лă шă вĕ пе  ти вĕç те реç çĕ. Çак ин кек хыç çăн 
Следст ви ко ми те чĕн Чă ваш Ен ри уп рав ле-
ни йĕн че Пат ша лăх ĕç инс пек ци йĕн спе циа-
лис чĕ се не явăç тар са следст ви умĕн хи тĕ рĕс-
лев се не пу çар ни не пĕл тер чĕç.  

• ПРОКУРАТУРА ПĔЛТЕРЕТ

• ХЫПАР-ХĂНАР

ПĔЛ ТĔР ШУ ПАШ КАР РА ЙО НĔН ЧИ ха лă ха со-
циал лă хÿт лĕх па ра кан центр ре гион ти ль гот-
ник сен чен йы шăн нă 494 заяв ле ни рен ыт ла ра-
хă шĕ уйăх се рен тиве кен ук çа- тен кĕ тÿ ле вĕ пе, 
вы рăн ти те ле фон çы хă нă вĕн або нент ли ни йĕ-
пе (п ро вод лă ли ни) усă кур нă шăн тă как се не сап-
лаш тар ма ыйт ни пе çы хăн нă. Ирт нĕ çул хи ян-
ва рĕн 11- мĕ шĕн чен 924 ĕç ле кен ĕç ве те ран не 
уйăх се рен па ра кан ук çа- тен ке тÿ ле ме ча рăн нă, 
вĕ сен чен 784- шĕ тÿ леве ма лал ла та ил се тă рас 
те се ĕç ле ме пă рах ни çин чен пĕл тер се çыр нă.  

Карт тă па пи рус туян ма май пул мĕ 
Ви çĕ çул каял ла РФ су ту-и лÿ та та про мыш-
лен ноç ми нис терст ви Раç çей ре са хал ту пăш-
лă çемье сем вал ли апат- çи мĕç туян мал ли кар-

точ кă се не ва леç се па ма  шан тар нăч чĕ. Çак пат-
ша лăх пу лă шă вĕ пе çĕр шыв çын ни се не хă çан ти вĕç-
тер ме ты тă нĕç?  

  Ок са на ЕГОРОВА, Шу паш кар ра йо нĕ

– П рог рам ма хă çан ĕç ле ме пуç лас си 2017 çул хи июнь уйă-
хĕн че пал лă пул чĕ. 2018 çу лăн ик кĕ мĕш çур çу лĕн че ăна 
тест йĕр ки пе ху та ярĕç. РФ ял ху çа лăх ми нист рĕн çу мĕ 
Д жам бу лат Ха туов па лăрт нă тă рăх, кă çал хи май уйă хĕн-
че апат- çи мĕç про дук чĕ сен та ло нĕ сем пе пу рăн мал ли чи 
пĕ чĕк ви çе рен са хал рах ук çа- тен кĕ ĕç ле се иле кен сем – 
19 млн яхăн Раç çей çын ни – усă кур ма пул та рĕç. Прог-
рам мă на хут шă на кан се не мĕн ле кри те ри сем пе па лăр-
тас си не, çа вăн пе кех карт тă се не мĕн ле йĕр ке пе па рас-
си не те халь лĕ хе уçăмлат ман. Пĕр ад рес па ре гист ра ци-
лен нĕ, çемье ри ки рек мĕн чух лĕ çын ран тă ра кан ту пăш 
ĕç ле се ил ме пул та ра кан сем юл хав лан ни пе мар, ук çа- тен-
кĕ чă нах та çит мен ни не ку ра пу рăн ма кир лĕ чи пĕ чĕк ви-
çе рен са хал ли не ĕнен тер мел ле.

Çемьен каш ни уйăх ри ту пăш не па лăрт ма чи нов ник-
сем каш ни çын нăн юлаш ки ви çĕ уйăх ри ту пăш не ( кун та 
пен си сем, сти пен ди сем та та по со би сем те кĕ реç çĕ) 
хуш ни пе пул нă сум мă на мал тан виç çĕ çи не пай ла ма 
сĕ неç çĕ, ун тан – çемье чле нĕ сен шу чĕ çи не. Ен чен те 
циф ра ре гион ти пу рăн мал ли чи пĕ чĕк ви çе рен са хал-
рах пул сан çемье не са хал ту пăш лă те се йы шă наç çĕ та-
та вĕ сем па лăрт нă ль го тă па усă кур ма ирĕк пур ри сен 
йыш не кĕ реç çĕ. 

П рог рам мăн ĕç схе ми 2018 çул та кă на пал лă пу лĕ. Халь-
лĕ хе ва ра РФ су ту-и лÿ та та про мыш лен ноç ми нис терст ви 
çа кăн пек ты тă ма сĕ нет: плас тик кар та çи не каш ни уйăх-
ра бал сем ку çар са пы раç çĕ (1 балл – 1 тен кĕ). Çак бал се-
не çĕр шыв ра ту са кă лар нă апат- çи мĕ çе туян ма усă кур-
ма пу лать. Кун та хă вăрт пă сă ла кан про дук ци – ул ма- çыр-
ла, пах ча çи мĕç, сĕт, пу лă – кĕ рет. Спи сок ра çа вăн пе кех 
çă кăр, çă нăх, кĕр пе, ма ка рон, са хăр, тă вар, шыв, çă мар та, 
тип çу пур. Уйăх тăрш шĕ пе усă кур ман бал сем « çун са каяç-
çĕ», вĕ се не пух ма май пул мĕ. Çул та лăк не про дукт карт ти 
çи не 10 пин тен ке яхăн ук çа çи тет. Кар та сче чĕ çи не  çын 
хăй те ук çа ху ма пул та рать, ху нă ук çан 30-50%- не бюд-
жет ран бо нус вы рăн не ку çар са па раç çĕ. Со циал лă пу лă-
шу карт ти пе пи рус, ал ко голь, де ли ка тес сем та та чипс евĕр 
« сиен лĕ» апат- çи мĕç туян ма май пул мĕ. 

?

Ху сан та – Ро нал-
до, чă ваш яшĕ сем

Кон фе де ра ци Ку бо кĕ 
вă хă тĕн че Шу паш кар 
ра йон кач чи сем те хă-

руш сăр лăх па ти вĕç тер ни-
не илт нĕч чĕ? Çа кă тĕ рĕ сех-и? 

  Де нис МИХАЙЛОВ, 
Лап ра кас си ялĕ

?

А лек сандр 
КОЧУРОВ,
ЧР Çар ко мис са риа-
чĕн Шу паш кар та-
та Сĕн тĕр вăр ри ра-
йо нĕ сен чи уй рă мĕн 
çар ко мис са рĕ:

– Çап ла, тĕ рĕ сех. 
РФ На ци гвар ди-
йĕн çа рĕ сен че Чă-

ваш Рес пуб ли кин чен, çав шут ра 
Шу паш кар ра йо нĕн чен те хĕс мет-

ре тă ра кан çар слу жа щи йĕ сем Кон-
фе де ра ци Ку бо кĕ вă хă тĕн че Ту-
тарс тан ри «Ху сан-Аре на» ста дион 
тав рал ли тер ри то рие ху рал ла нă. 
Матч кунӗ сен че ста дион патӗн чи 
виççӗмӗш транс порт дам би не акк-
ре ди та ци ле нĕ транс порт ха тĕ рĕ-
се не кă на кӗрт нĕ. Ен теш- сал так-
сем тĕн че ша йĕн чи ме роп рия ти 
вă хă тĕн че пул ма пул та ра кан ин-
кек сен чен сых лас ти вĕ çе тул лин 
пур нăç ла нă те се шу хăш ла тăп. 

СĂМАХ МАЙ
Июнӗн 22-мӗшӗн-
че Гер ма ни пе Чи-
ли, 24-мӗшӗн че 
Раç çей пе Мек си ка 
сбор нăйӗ сем вы ля-
нă, 28-мӗшӗн че çур-
ма фи нал ирт нĕ. Çак 
ху шă ра Ху са на фут-
бо лăн  тĕн чи пе  па-
лăр нă вă йă çи Ро нал-
до та çит се кур нă. 
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Пурнăç таппи

Ва ле риан Ива но вич Ша ров  1951 çул хи де каб рĕн 
13- мĕ шĕн че Ыраш пулӑх ялĕн че çуралнӑ. Çемье ре 
тӑ ватӑ ача ран вăл чи ас ли. Ар çын ача ултӑ çул та 
чух не тем ле май па пÿр те кĕ нĕ шар çи çĕ мĕ кӑ ма-
ка мӑрйи не ват са хӑ вар ни пе çыр лах ман, çы вă ра-
кан амӑш не те вĕ лер нĕ. 

Кĕт мен тĕл пу лу
 АСА ИЛ-ХА, САЛТАК!

1958 çул та Ва ле рий  
Ыраш пулӑ хри пуç ламӑш 
шку ла каять, Ишек шку-
лĕн че тӑ ватӑ çул ăс пух нă 
хыççӑн Сĕн тĕрвӑр рин чи 
учи ли щĕ не çул ты тать. Ун-
та шофер-т рак то рист спе-
циальноç не ал ла илет. Çул-
ла хи вӑхӑт ра кач чă вĕ рен-
ме Ыраш пулӑ хран ве ло си-
пед па Сĕн тĕрвӑр ри не çӳ-
ре нĕ. 1968 çул та ал ла до-
ку мент ил сен Ва ле рий тӑ-
ван «С ла ва» сов хоз ра трак-
то рист ĕç не кӳ лĕ нет. 

1971  ç у л  х и  м а й ӑ н 
3- мĕ шĕн че хĕс ме те кай-
ма ят ту хать унăн. Са ма р 
(Куй бы шев пулнӑ) ху лин чи 
учебкӑ ра ун па пĕр ле 84 чӑ-
ваш кач чи вĕ рен нĕ. Ко ман-
дир каш ни ача на алӑ пар-
са ӑ сатнӑ. Ва ле рий БМП на-
вод чик-о пе ра торĕ пулнӑ. 
Вӑл вӑхӑт ра çак ма ши нăна 
пысӑк вӑрттӑнлӑх ра тытнӑ. 
Вĕ рент нĕ чух тет радь ри 
каш ни ст ра ни цă на но мер-
ле се панӑ, сал так сем çыр-
са пы ни не тĕ рĕс ле сех тӑнӑ. 
Тет радь рен пĕр ст ра ни-
цăна та çу хатма юра ман. 
Са марта пĕр уйӑх вĕ рен-
нĕ хыççӑн сал так сем нояб-
рĕн 7- мĕ шĕн че па рад ра ут-
ма ти вĕç нĕ. Пӑх са тӑ ра кан-
сем: «Идет от лич ная ро та  
Ан тош ки на», –  те се хавха-
лантарса тăнă. «У чебкӑ ра  
Чер но речье по ли го нĕн че 
ĕç ме юрӑхлӑ шыв пĕр тĕл-
те ан чах чĕ. Ача сем çывӑр-
са тӑ рич чен шыв тул тар са 
ки лет тĕмч чĕ. Чӑ ваш сем ĕç-
ле ме хӑнӑхнӑ вĕт»,  – аса 
илет сал так çу лĕ се не Ва-
ле риан Ива но вич.

У чеб ка хыççӑн сал так-
се не 1971 çул хи нояб рĕн 
18- мĕ шĕн че служ бăна тӑс-
ма Гер ма ние ил се каяç çĕ. 
Ва ле рий 280- мĕш ко мандӑ-
ри мо тост ре лок сен чаç не 
Пер ле берг ху ли не ле кет. 
Çит се нех çĕ ле ме пĕл ни не 
ку ра Мар ка кач чи не çĕ вĕ 
ма ши ни шан са па раç çĕ. Вӑл 
ача се не бы тов кăра çӳ çĕ се-

не те кас са ярать. 8 уйӑх 
Ва ле ра полк яла вĕ умĕн-
че ка раул та  тă рать. БМП- 
па Эль ба юхан шы вĕ урлӑ та 
каç ма тӳр ки лет сал так сен. 

Тĕн че хĕ сĕк те се ахаль 
ка ла маç çĕ: Ва ле ра Пер-
ле бург ху лин че хĕс мет ре 
тӑнӑ вӑхӑт ра хӑй сен ялĕн-
чи Лео нид Алаев па тĕл пу-
лать. Вӑл Ви тен берг ху лин-
че службӑ ра тӑнӑ. Ик кĕ шĕ 
те пи тĕ тĕ лĕн нĕ ва ра. 

Ва ле риан  Ива но вич  «От-
лич ник СА» кӑкӑр пал ли не 
ти вĕç нĕ,  1973 çул та еф рей-
тор зва нийĕ пе яла таврӑн-
са  «С ла ва» сов хоз ра трак-
то рист ра ĕç ле ме тытӑ нать. 
Тырӑ пуç тарнӑ вӑхӑт ра 26 
çул ком байн па та ĕç лет. 
Вăл 2011 çул тан па ти вĕç-
лĕ ка ну ра. 

Мӑн Мар ка хĕ рĕ пе Га ли-
на Ген надьевнӑ па пĕр леш-
се çемье çавӑ рнă Валери-
ан Шаров. Вĕ сен 6 ача та-
та 10 мӑ нук. 

 Е КА ТЕ РИ НА 
Г РИ ГОРЬЕ ВА, МӐН МАР КА

чух не тем ле май па пÿр те кĕ нĕ шар çи çĕ мĕ кӑ ма-
ка мӑрйи не ват са хӑ вар ни пе çыр лах ман, çы вă ра-

В. Шаров

 

«Тă ван Ен» ха çат ăн ма-
йăн 5- мĕ шĕн че тух нă 
номерĕнчи 1- мĕш ст-
ра ни цă ра пи чет лен нĕ 
«Ф рон то вик тă ва нĕ се не 
шы рат пăр» ма те риал 
пи тĕ кă сăк лан тар чĕ. 

Унăн ав тор не Еле на Гу-
ба но вă на мух тас ки лет. 
«Ун та çыр са кă тарт ни шă-
пах ман ат те не пыр са ти-
вет»,– пĕл тер чĕ « ту пăн нă 
сал та кăн» хĕ рĕ Ва лен ти-
на. Конс тан тин Сте па-
но вич Ле вин ун чух не хи 
Иш лей ра йо нĕн чи Ти мĕр-
çыр ма ялĕн че 1907 çул та 
çу рал нă. Унăн аш шĕ Сте-
пан Ни ко лае вич хрес чен 
çемйин чен. Ма нăн асат-
те пе Иван Ни ко лае вич-
па пĕр тă ван сем – шăл-

лĕ пе пич чĕ шĕ – пул нă. 
Конс тан ти нăн пич чĕ-

шĕ Анд рей 1906 çул та çу-
рал нă, вăр çă ра пуç не ху-
нă. Шăл лĕ Ни ки та та вăр-
çа хут шăн нă, 1979 çул та 
çĕ ре кĕ нĕ. Йă мă кĕ Ма-
рия пе динс ти тут ран вĕ-
рен се тух сан 40 çу ла яхăн 
шкул та ача се не вĕ рент-
нĕ, 80 çул тан ир тич чен 

пу рăн нă.
С татья ра кă тарт нă факт-

сем пе усă кур са эпир ра-
йон ти та та рес пуб ли кă-
ри çар ко мис са риачĕсем-
пе çы хăн тă мăр. Пи ре, пал-
лах, Конс тан тинăн вил тăп-
рин юлаш ки не ха мăр па та 
ку çар ма май пур ри кă сăк-
лан тар чĕ. Рес пуб ли кăн çар 
ко мис са рĕ ку ый тăва тĕп-

лĕн ху рав ла рĕ. Çак на пĕл-
тĕ мĕр: 26 çын на пĕр çĕ-
рте, тă ван ла ма сарта пы-
тар нă. Конс та нин Ле ви-
нăн юлаш ки не уйăр са тă-
ван тă рă ха ил се ки лес те-
сен ятар лă ге не ти ка экс-
пер ти зи ту мал ла. Ку ва ра 
пи тех те кăт кăс та та хак-
лă. Çак на шу та ил се унăн 
хĕ рĕ 87 çул ти Ва лен ти на 
та та ки нĕ Раи са ку ĕç йы-
вăра ле кет те се ап па ла-
нас те мерĕç. Çа кăн çин-
чен ял ха лăх не пĕл тер-
ме шухăш ла рĕç.

Ию нĕн 22- мĕ шĕн че 
ял ха лă хĕ асă ну па хур-
лăх кун не ха лал ла нă ми-
тин га пуç та рăн чĕ. Ун та 
пу хăн ни сем Конс тан тин 
Сте па но вич çин чен тух-
нă ма те риал па пи тĕ кă-
сăк лан чĕç. Хы пар сăр çу-
хал нă сал так юлаш ки се-
не туп ни ял ис то ри йĕн-
че хальч чен пул манч чĕ.

 ГЕН НА ДИЙ КОН НОВ, 
ТИ МĔР ÇЫР МА

 ХАÇАТРА ÇЫРНĂ ХЫÇÇĂНХАÇАТРА ÇЫРНĂ ХЫÇÇĂН

Тĕн че та та Раç çей ша йĕн чи ăмăр-
ту сен че, Олимп вăййи сен че утас 
енĕ пе пы сăк çи тĕ нÿ сем пе па лăр-
нă спортс мен сен хуш шин че ен-
теш сем те са хал мар: Еле на Ни-
ко лае ва, Али на Ива но ва, Олим-
пиа да Ива но ва, В ла ди мир Анд-
реев, Ве ра Со ко ло ва… Пи рĕн тă-
рăх ра та спортăн çак тĕс не пу-
рин чен ма ла ху ра кан спортс мен 
пу рă нать. Элĕк ра йо нĕн че çу рал-
нă, ха лĕ Кÿ кеç ре пу рă на кан Петр 
Фе до ров СССР,  Раç çей, Ев ро-
па ша йĕн чи ăмăр ту сен че те ми çе 
хут та мал ти вы рă на çĕн се ил нĕ.

Вăл ял ти, кая рах кÿр шĕ ял-
ти 7- мĕш класс пĕ тер сен, 
тан тă шĕ сем пе пĕр ле 8 çух-
рăм ра выр наç нă Советс ки 

са ли не çÿ ре нĕ. Çав ху шă рах кол хоз 
ĕçĕ се не те хут шăн ма ĕл кĕр нĕ. Шу-
паш кар ти 1- мĕш тех ни ка учи ли щи-
не вĕ рен ме куç сан спорт ăмăр тă вĕ-
се не хас тар хут шăн ма ты тă нать. Хă-
вăрт утас енĕ пе спорт мас те рĕ Ва си-
лий Се ме нов ăна асăр ха са хăй пат-
не чĕн се илет. Çур çĕр ти нĕс фло тĕн-
че службă ра тă нă чух та спор т пир-
ки ман масть. Энер го тех ни ку ма вĕ-
рен ме кĕр сен юл та шĕ сем пе те ми çе 
хут та «Советс кая Чу ва шия» ха çат 
эс та фе тин че мал ти сен ретĕнче пул-
са пар не се не ти вĕç нĕ. Ал ла дип лом 
ил сен мă шă рĕ пе пĕр ле Ка захс тан ри  

Те мир-Тау ху лин чи ти мĕр шă ра та кан 
ком би на та çĕк ле нĕ çĕ ре каяç çĕ. Те-
пĕр икĕ çул тан Ка захс тан ри хă вăрт 
ута кан сен пĕр леш тер нĕ ко ман ди-
не ле кет. Пĕр ăмăр ту ра Петр Федо-
рович 50 çух рăм ут са ма ла ту хать, 
СССР спорт мас те рĕн ят не ти вĕ çет. 
1967 та та 1971 çул хи СССР ша йĕн чи 
ту пă шу сен че 3- мĕш та та 2- мĕш вы-
рă нсене йы шă нать.

1969 çул та Ки ши нев ху лин че ирт-
нĕ ăмăр ту ран 3- мĕш вы рăн па тав-

рă нать. Çа кăн та ăна спорт мас те рĕ 
Ген на дий Со ло дов асăр хать, пур ен-
чен те пу лăш ма ты тă нать. Уж го род 
ху лин че пы нă ăмăр ту ра Ка захс тан 
чыс не хÿ тĕ ле нĕ Петр Фе до ров 50 
çух рă ма па рăн тар са хак лă пар не-
не ти вĕ çет. Те пĕр çул  Киев ра пы нă 
ăмăр ту ра Мель бурн ри 1952 çул ти 
Олимп вăййи сен че ла йăх кă тар ту-
сем пе па лăр нă Петр Бо лот ни ков-
па пал ла шать, ун ран ну май усăл-
лă сĕ нÿ илет.

1991 çул та Бол га ри çĕ рĕ çин-
чи ăмăр ту ра Петр Фе до ров чă ваш 
спортс ме нĕ сен чыс не ăнăç лăн хÿ тĕ-
лет. 5 та та 10 çух рă ма ут са çĕн те рÿ çĕ 
ят не ти вĕ çет. 1992 çул хи не  Са ранск 
ху лин че 50-55 çул хи сен хуш шин че 
50 çух рă ма ут са ма ла ту хать. 1996 
çул та Ху сан ху лин чи тĕп ста дион ра 
75-79 çул хи спортс мен сен хуш шин-
че 2- мĕш вы рăн па ки лет. 

2004 çул та Кÿ кеç ри ста дио на пĕ-
тĕм Раç çей ри ял спортс ме нĕ сем пу-
хă наç çĕ. Тĕп судья – Анд риян Ни ко-
лаев кос мо навт – Петр Фе до ро ви-
ча хак лă пар не пе та та Хи сеп ху чĕ пе 
чыс лать, çĕ нĕ çи тĕ нÿ сем ту ма су нать.  

Ен теш-с портс мен ап рель те Мус кав 
ху лин че ирт нĕ ăмăр ту сен чен те ла-
йăх кă тар ту сем пе тав рăн чĕ, 2- мĕш 
вы рă на ти вĕç рĕ. Вăл, хă йĕн пур нăç-
не спорт па та та сы вă пур нăç йĕр-
ки пе çы хăн тар нăс кер, ÿс се пы ра кан 
ăру шăн ырă тĕс лĕх. 80 çу ла çыв хар-
са пы рать пу лин те Петр Фе до ров 
ма лаш не те спорт па тус лă пу рă нас 
тĕл лев лĕ, ăмăр ту се не хут шăн ма ха-
тĕр ле нет. 

 ЛЕО НИД ПАВ ЛОВ, ЧĂ РĂШ КАС СИ

 ХИСЕПЕ ТИВĔÇЛĔ

Тĕн че хĕр нех çи тес чĕ

Константин Степанович Левин 
мăшăрĕпе Анисия Флегонтовнăпа  

ХЫ ПАР СĂР ÇУ ХАЛ МАН

 КАЛЕНДАРЬТИ КУН

1 Тă ва нĕн сă ма хĕ се не 
ăша хыв са ял ти чи пе-

рук сем пе мар, пĕр ре кур са ки-
лĕш тер нĕ пи ке пе тус лаш нă та 
хай хи. Ну май та вă хăт ирт мен, 
туй кĕр лет тер нĕ. «Тур ри çап-
ла çыр нă. Çап ла вĕт, чи перк-
ке?», – пур нăç ри чи пĕл те рĕш-
лĕ утă ма ту ни не аса ил се хаш 
сыв ла са мар, кă мăл лăн кул ка-
ла са мă шă рĕ пе пуп лет В ла ди-
мир Жу рав лев. 

Çемье ре те, пул та ру лăх-
ра та юна шар
А лек санд ра Мак си мов на 

ме ди ци на учи ли щи пĕ тер нĕ 

хыç çă нах Кÿ кеç  больницин са-
ни та ри пе эпи де мио ло ги уй-
рă мĕн че ĕç ле ме ты тăн нă та 
мĕн пен сие ту хич че нех ун та 
вăй ху нă. В ла ди мир Анд рее-
вич ва ра амă шĕ чир ле се ÿк-
сен вы рăн ти «Звез да» кол-
хоз ра 2 çул ĕç лет. Ча сах ăна 
кун ти клуб ра ĕç вы рă нĕ сĕ неç-
çĕ. Пĕ лĕве ÿс тер ме вăл Çĕр-
пÿ ри куль ту рă па çу тĕç учи ли-
щи не çул ты тать. Ун хыç çăн 
И.Н. Улья нов ячĕл лĕ ЧПУ- 
ра куль ту ро ло ги фа куль те-
тĕн че ку çăм сăр май па вĕ ре-
нет. Юлаш ки дип ло ма вăл 54 
çул та ал ла илет. «Пĕр вă хăт-
ра кил тен виç çĕн ас лă пĕ лÿ 
ил ни çин чен дип лом ил тĕ-

мĕр – эпĕ та та 2 хĕ рĕм. Пĕ-
тĕ мĕш ле шут ла са пăх рăм та 
– эпĕ хам пур нă çăм ра 33! çул 
вĕ рен нĕ!»  –  мă наç лăх ту йă-
мĕ си сĕ нет унăн сă ма хĕ сен че. 
Мă шă рĕ ва ра ăна хав ха лан-
тар са тă нă. Ыт ти чă ваш хĕ-
ра рă мĕ пе кех хăй не сă пай-
лă тыт са ту йă мĕ сем пир ки 
ка ла ма юрат масть пу лин те 
унăн кул лин че, тыт ка ла рă-
шĕн че мă шăр не хи сеп ле ни, 
су ма су ни си сĕ нет.

В ла ди мир Жу рав лев тă рă-
шу лă хĕ пех, 1985 çул та Шорк-
ка ри «Тус лăх» фольк лор уш-
кă нĕ çурал нă. Хăй сем кă на 
мар, ачи се не те шкул та вĕ рен-
нĕ чух не пул та ру лă ха явăç тар-

нă. «Ра йон та кон церт па çит-
мен ял тă рă хĕ юл ман, рес пуб-
ли ка ша йĕн чи кон курс се не 
те са хал мар хут шăн нă. Кÿр-
шĕ ре гион се не те çит нĕ», – 
аса илеç çĕ ва тă сем. Фольк лор 
уш кă нĕн 30 çул хи юби лей не 
халал ла са кĕ не ке те кă лар нă 
В ла ди мир Анд рее вич. «Ха лĕ 
эпĕ вут хур са тă ра кан ни кă-
на», – тет вăл хă йĕн паян хи 
об щест вăл ла пур нă çĕ пир ки 
шÿт ле се.  Жу рав лев сем паян 
та пул та ру лăх уш кă нĕн чен уй-
рăл ми, кар чăк па ста рик ро-
лĕ се не ка лăп ла ма вĕ се не ша-
наç çĕ. Ун сăр пуç не Алек санд-
ра Мак си мов на спек такль-
сем пе ин тер ме ди сен че вĕç-

кĕн рех хĕ ра рăм сен сă на рĕ-
се не ка лăп ла ма кă мăл лать. 
«Пур нăç ра ха ма хам сă пай лă 
çын те се шу хăш ла тăп, спек-
такль сен че ва ра ха ма вĕç кĕн-
рех ты та тăп», – тет вăл. 

Çемье тĕш ши мĕн ре? Пал-
лах, ача сен че. 4 хĕр пе 1 ывă ла 
ÿс тер нĕ мă шăр,  аяк ка са лан-
ман тĕп рен чĕ кĕ сем – тĕп ху-
ла ран час- ча сах кил се çÿ реç-
çĕ. 5 мă нук пар не ле нĕ вĕ сем 
аш шĕ-а мăш не, паян вĕ сем пе 
ки ле неç çĕ Жу рав лев сем. 

Пĕр- пĕ рин чен шÿт ле се тă рăх-
лас си те, сă мах па тĕрт се ил ни 
те пул ка ла сан та Жу рав лев-
сен çемйин че ăн ла ну лăх, тус-
лăх, ки лĕ шÿ ху çа ла нать. Юра-
ту шă пах çа кăн çин че ни кĕс-
лен мест-и ва ра?

  АН НА ФИ ЛИП ПО ВА

Паян та мă шăр не « чи перк ке» те се чĕ нет 

П. Федоров
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Путь к по бе де над фа шистс-
кой Гер ма нией был очень 
труд ным. Не все сол да ты 
вер ну лись с фрон та, мно гие 
от да ли свою жизнь за бу ду-
щий мир на зем ле.  

С каж дым го дом все мень-
ше и мень ше с на ми ос-
тает ся ве те ра нов вой ны. 
Но и ушед шие всег да в 

на шей па мя ти. Се год ня хо чет ся 
вс пом нить и расс ка зать о жиз-
нен ном и бое вом пу ти участ ни-
ка Ве ли кой Оте чествен ной вой-
ны Леон тия Се ме но ва. Леон тий 
ро дил ся в де рев не Сир ма по си 

Че бок сарс ко го ра йо на 6 сен тяб-
ря 1917 го да. В воз рас те 6-ти лет 
он ос тал ся си ро той. Вос пи та ла 
маль чи ка стар шая сест ра Ека те-
ри на. Нес мот ря на все прег ра-
ды, он прояв лял ин те рес к уче-
бе, сна ча ла окон чил 4 клас са 
Чи гирс кой на чаль ной шко лы, 
по том пос ту пил в То ли ковс кую 
сред нюю шко лу. Пос ле уче бы 
тру до лю би вый па рень ра бо-
тал биб лио те ка рем в из бе- чи-
таль не де рев ни То ли ко во. Од-
нов ре мен но тру дил ся и поч-
тальо ном, раз но сил пись ма и 
га зе ты жиль цам своей де рев-
ни. В то вре мя Леон тий стал 

пи сать в ра йон ную и рес пуб ли-
канс кие га зе ты не боль шие ста-
тьи о жиз ни од но сель чан, мо-
ло де жи и школь ни ков. 

Пос ле окон ча ния шко лы 
Леон тий в те че ние двух лет 
ра бо тал в кол хо зе. За тем по 
ре ко мен да ции ком со мольс кой 
ор га ни за ции и глав но го ре дак-
то ра ра йон ной га зе ты мо ло до-
го че лове ка нап ра ви ли учить-

ся в пар тий но- га зет ную шко-
лу при ОКВКТ(б). С 1 сен тяб-
ря 1936 го да по 27 мар та 1938 
го да он обу чает ся на этих кур-
сах, ко торые рас по ла га лись в 
быв шем зда нии До ма пе ча ти 
по ул. К. Во робье вых. 

В ию ле 1938 го да Леон тий Се-
ме но вич же нил ся на од но сель-
чан ке Алек санд ре Ка зан ко вой. 
В 1939 го ду у них ро дил ся сын 
Гер ман, пос ле вой ны – до че ри 
Раи са, Юлия и Лю бовь.

Ре дак тор ра йон ной га зе ты 
«Путь Ильи ча» за ме тил та лант-
ли во го пар ня, еще ког да он ра-
бо тал поч тальо ном, при нял на 
ра бо ту кор рес пон ден том, им 
он про ра бо тал с 1938 по 1940 
год.  За тем его наз на чи ли глав-
ным ре дак то ром га зе ты, коим 
он тру дил ся до 1941 го да. Ра-
бо та в ти пог ра фии бы ла ин те-
рес ная. Мо ло до го спе циа лис-
та це ни ли за хо ро шую ра бо ту, 
пра виль ный и своев ре мен ный 
под бор ста тей в га зе те. В се бы-
ло в его жиз ни как по мас лу, 
по ка не нас ту пи ла вой на. Она 

обор ва ла все его пла ны на бу-
ду щее. 13 нояб ря 1941 го да он 
ушел на фронт. 

Г вар дии ря до вой Леон тий 
Се ме нов был за чис лен ог не-
ви ком 1-й ба та реи 46-го ар тил-
ле рийс ко го за пас но го пол ка. С 
14 де каб ря 1941 го да он при ни-
мает учас тие в бое вых дейст-
виях в ка честве ра дис та, свя-
зис та ми но мет но го пол ка под 
ко ман до ва нием под пол ков ни-
ка А. Ка ли ни чен ко. Вое вал на 
ле ген дар ных ми но ме тах «Ка-
тю ша». В бою бы ло вся кое. Од-
наж ды рас чет ми но ме та ехал 
на за да ние. По до ро ге сол да ты 
по па ли под обст рел не мец ко-
го са мо ле та. Пу ле мет ная оче-
редь прош ла в нес коль ких сан-
ти мет рах от на ше го зем ля ка. 
Мно гие бое вые то ва ри щи тог-
да по гиб ли от пуль фа шистс ко-
го стер вят ни ка. 

(П ро дол же ние в сле дую щем 
но ме ре).

 Е ЛЕ НА ВА СИЛЬЕ ВА, Е ЛЕ НА ВА СИЛЬЕ ВА, 
 А НА ТО ЛИЙ ЛЕ ПИН 

85 лет остался день
До юбилея газеты 

деньденьденьдень2 1
Вой на об орвала 
все пла ны

деньдень 27
июля

Л. Семенов

С са мо го ран не го 
детст ва Да ниил 
го то вил се бя к 
служ бе в элит-
ных войс ках. 

Про жи ваю щий в де рев-
не Ка ран дай ка сы, мо ло-
дой че ловек за ни мал ся 
бок сом у тре не ра Ни ко-
лая Ива но ва в физ куль-
тур но-оз до ро ви тель ном 
комп лек се «У лăп». Пос-
ле 9- го клас са  пос ту пил 
в Че бок сарс кий тех ни-
кум ст рои тельст ва и го-
родс ко го хо зяйст ва и выу-
чил ся по спе циаль нос-
ти «Мон таж, на лад ка и 
эксп луа та ция элект роо-
бо ру до ва ния про мыш-
лен ных и граж данс ких 
зда ний». «Ч то бы по пасть 
имен но в ВДВ, нам приш-
лось прой ти раз лич ные 
ис пы та ния в ви де ан ке-
ти ро ва ния, тес ти ро ва ния, 
при этом долж но быть от-
лич ное здо ровье, вос пи-
та ние в пол ной семье, от-
сутст вие су ди мос ти сре ди 
родствен ни ков, – расс ка-
зал бу ду щий военнослу-
жа щий. – Пос ле служ бы я 
пла ни рую по лу чить выс-
шее об ра зо ва ние на юри-

ди чес ком фа куль те те, за-
тем уст роить ся в ор га ны 
внут рен них дел».

На прош лой не де ле, 28 
ию ня, сос тоя лась отп рав-
ка в ВДВ двоих жи те лей 
из Че бок сарс ко го и од но-
го из Ма риинс ко-По садс-
ко го ра йо нов. Трое мо ло-
дых лю дей прош ли обу-
че ние в Авиас портк лу бе 
ДОСААФ, там они совер-
ши ли три прыж ка с па-
ра шю том, нау чи лись ук-
ла ды вать их. Алек сандр 
Ели за ров (п. Ку ге си), Да-
ниил Пав лов (д. Ка ран дай-
ка сы) и Иван Гур жий (г. 
Ма риинс кий По сад) отп-
ра ви лись в Омс кий учеб-
ный центр ВДВ, где пос-
ле 3-4 ме ся цев обу че ния 
бу дут расп ре де ле ны по 
час тям и под раз де ле ниям 
ВДВ Рос сии. 

19- лет ний Алек сандр Ели-
за ров по шел по сто пам сво-
их родствен ни ков, ко торые 
про хо ди ли сроч ную служ-

бу, и ни ког да не ду мал из-
бе гать ис пол не ния дол га 
пе ред Ро ди ной. По ка пла-
нов на даль ней шую служ бу 
по конт рак ту он не ст роит 
– сна ча ла, по его мне нию, 
год отс лу жить на до.

О пред ва ри тель ных ито-
гах при зыв ной кам па нии 
2017 го да на еже не дель ной 
пла нер ке в ад ми нист ра ции 
Че бок сарс ко го ра йо на до-
ло жил воен ный ко мис сар 
Че бок сарс ко го и Ма риинс-
ко-По садс ко го ра йо нов ЧР 
Алек сандр Ко чу ров. 

Он сооб щил о том, что 2 
ию ля сос тоя лась одна из 
последних отправок 7 мо-
ло дых лю дей в войс ка. Од-
на ко при зыв бу дет длить-
ся до 15 ию ля, так как су-
щест вует ре зерв Ге не раль-
но го шта ба, при ко то ром 
воз мож но по лу че ние за-
да ния, ес ли ка кой- то субъ-
ект РФ не вы пол нит план. 

По сло вам Алек санд ра 
Алек сее ви ча, все го при-

зыв ную ко мис сию прош-
ли 351 че ловек при пла-
не 451. С луч шей сто ро ны 
бы ли от ме че ны Ат ла шевс-
кое, Вур ман-Сюк терс кое, 
Лап сарс кое сельс кие по се-
ле ния. «В этом го ду День 
при зыв ни ка мы прове ли 
сов мест но с Ма риинс ко-
По садс ким ра йо ном в Му-
зее кос мо нав ти ки, где для 
ре бят бы ла под го тов ле на 
боль шая куль тур но- разв ле-
ка тель ная прог рам ма, ко-
то рой все ос та лись до воль-
ны», – по де лил ся воен ный 
ко мис сар. 

Во вре мя ве сен не го при-
зы ва боль шинст во ре бят 
бы ли нап рав ле ны в ку-
рорт ные зо ны: Крым, Се-
вас то поль, Ана пу, Фео до-
сию, Ад лер, Со чи. На конт-
ракт ную служ бу при пла не 
11 че ловек уже отоб ра но 
15 ре бят со сред ним про-
фес сио наль ным об ра зо-
ва нием.

 Е ЛЕ НА ДА ДЮ КО ВА 

На воен ную служ бу – 
НА КУ РОРТ
«Навер ное, мое ст рем ле ние по пасть 
имен но в элит ные войс ка, це леуст-
рем лен ность, хо ро шее пове де ние 
и тя га к спор ту по мог ли мне се год-
ня стоять здесь, на отп рав ке в воз-
душно-десантные войс ка», – по де-
лил ся с на ми кан ди дат в мас те ра 
спор та по кик бок син гу Да ниил 
Пав лов, в 19 лет имею щий пер-
вый вз рос лый раз ряд по бок су.

 ПРИЗЫВ

• ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Погода с 
«сюрпризами»
В связи с неблагоприятными погодными 
условиями по поручению Михаила Игна-
тьева с 6 июля 2017 года на территории Чу-
вашской Республики для органов управле-
ния и сил территориальной подсистемы Чу-
вашской Республики единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций введен режим 
повышенной готовности.

Напомним, что по данным Гидрометцентра 
Чувашии, в ночь с 5 на 6 июля 2017 года на тер-
ритории Чувашской Республики установились 
неблагоприятные погодные условия: сильный 
дождь, усиление ветра до 8-13 м/с, местами гро-
зы. 5 июля на территории республики выпало 
в среднем 42 мм осадков. В городах Алатырь и 
Канаш, Алатырском, Порецком, Ибресинском и 
Канашском районах за сутки выпала месячная 
норма осадков (от 58 до 80 мм).

По данным ЕДДС администрации Чебоксар-
ского района, информация о режиме повышен-
ной готовности получена, никаких сообщений 
от жителей района за вчерашние сутки и сегод-
няшний день не поступало. 

Как сообщил генеральный директор ООО «Те-
плоэнергосети» Николай Елагин, на данный мо-
мент по устранению последствий дождя в посел-
ке работают две бригады по 4 человека. После 
ливней, прошедших в выходные, в старых кир-
пичных домах по улицам Шоссейная, К. Марк-
са, 30 лет Победы провалились канализацион-
ные колодцы и стоки. «Ремонтные работы идут 
полным ходом. Кладем временные щиты на ко-
лодцы, устанавливаем знаки, чтобы жители и ав-
томобили не подверглись опасности. В основ-
ном, провалились колодцы с кирпичной клад-
кой. С целью устранения неполадок в последу-
ющем нужно будет заново выкапывать колод-
цы и устанавливать железобетонные кольца и 
крышки», – поделился Николай Арсентьевич. 
Примерный материальный ущерб составляет 
около 100 тысяч рублей.

Неблагоприятные погодные условия могут 
спровоцировать и аварии на дорогах. Поэто-
му сотрудники ГИБДД призывают водителей 
быть предельно внимательными за рулем. По 
информации начальника ГИБДД по Чебоксар-
скому району Юрия Полякова, в связи с погод-
ными условиями на территории района за про-
шедшие сутки аварий не зарегистрировано. 

К СЛОВУ
Опасные природные явления могут приве-
сти к возникновению происшествий, связан-
ных с нарушением функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения, обрывом ЛЭП и ли-
ний связи, обрушением слабо укрепленных 
конструкций, ветхих крыш, высотной стро-
ительной техники и кранов, затруднением в 
работе всех видов транспорта, подтоплением 
подвальных помещений, цокольных этажей, 
жилых домов, объектов социальной сферы. 

Наставления перед 
отправкой в войска всегда 

пригодятся



6 Июль 7 - 13, 2017www.tavanen.ru TȘBAH EH    № 26 (10569-10570)

Ф
от

о 
Е

. Д
ад

ю
ко

во
йВетераны передают эстафету молодым

Новости с пригородным акцентом 

МНЕНИЯ 

А лек сандр 
ИВА НОВ, 
ми нистр ин фор-
ма цион ной по-
ли ти ки и мас со-
вых ком му ни ка-
ций  ЧР: 

– Я пом ню, 
в п е р  в ы е  в 

2002 го ду про во ди лись со-
рев но ва ния для ми нис терств 
и ве домств в рес пуб ли ке, я 
тог да при ни мал в них учас-
тие. И в пос ле дую щие го ды 
был ак тив ным участ ни ком 
раз лич ных со рев но ва ний, 
про во ди мых в ре гио не. Я 
за ни маюсь лыж ным спор-
том, фут бо лом, во лей бо лом, 
пла ва нием. Та кие ко манд ные 
ви ды спор та очень сп ла чи-
вают, в та ком мес те – осо-
бен но, ведь здесь есть все 
для прие ма столь важ ных 
гос тей. И пло щадь поз во-
ляет, и инф раст рук ту ра эт но-
комп лек са. Ви жу, что участ-
ни ки до воль ны, уси лия при-
ни маю щей сто ро ны вы со ко 
оце не ны. Ко ман да Че бок-
сарс ко го ра йо на очень по-
ра до ва ла – за нима ла толь-
ко при зо вые мес та.

А лек сандр 
КОЧ НЕВ, 
на чаль ник от де-
ла спецп рог рамм 
ад ми нист ра ции г. 
Шу мер ля:

– В дан ных 
со рев но ва-
ниях участ вую 

пя тый год под ряд. В этом го-
ду они про хо дят в уни каль-
ном мес те – Че мень кар ти. 
Здесь есть на что пос мот-
реть: са мо быт ные до ми ки, 
краевед чес кий му зей, дру гая 
инф раст рук ту ра. На деюсь, 
на по бе ду своей ко ман ды.

Ма рат 
ХА КИ МОВ, 
гла ва Та тарс-
ко-Су гутс ко го 
сельс ко го по се-
ле ния Ба ты ревс-
ко го ра йо на:

– Е  же год-
но участ вую 

в кон кур се «Бо га тырь-г ла-
ва». Д ля ме ня по бе да не глав-
ное, глав ное – учас тие. Ги рю 
се год ня ки нул на 4 мет ра, с 
меш ком при сел 35 раз, впе-
ре ди – те ле га ве сом 500 кг. 
Ва ше го гла ву Сер гея Муль-
дия ро ва, навер ное, слож но 
бу дет « пе реп лю нуть». 

Пос лед ний июньс кий день 
радуш но вст ре тил гос тей, 
прие хав ших в эт но комп лекс 
«Че мень кар ти» в д. Ма лый 
Сун дырь на X День гла вы и 
му ни ци паль но го слу жа ще го 
му ни ци паль но го об ра зо ва-
ния Чу вашс кой Рес пуб ли ки, 
от лич ной по го дой. В те че ние 
все го дня, как по велению, 
па ля щее солн це не скры ва-
лось за об ла ка ми и спо собст-
во ва ло оп ти мис ти чес ко му 
наст рою участ ни ков со рев но-
ва ний.  

У  же ночью ко ман ды му-
ни ци па ли те тов на ча ли 
при бы вать в эт но комп-
лекс, что бы за нять луч-
шие мес та. До са мо го 

обе да предс та ви те ли ра йо нов 
рас по ла га лись на выб ран ных 
тер ри то риях, го то ви ли вкус ней-
шие де ли ка те сы из мя са, ры бы, 
накры ва ли сто лы, ко торые ло-
ми лись от ово щей, шаш лы ков, 
до маш них на пит ков, пи ва. На-
ва рис тая уха, вкус ней ший шур-
пе ды ми лись со всех сто рон, 
расп рост ра няя умо пом ра чи-
тель ные за па хи на всю ок ру гу. 
Па лат ку Че бок сарс ко го райо на 
мож но бы ло уви деть из да ле ка, 
бла го да ря кра соч нос ти ус та нов-
лен ных эле мен тов: яр ких под-
сол ну хов, сим во ли ки му ни ци-
па ли те та и дру гой ат ри бу ти ки, 
характеризи рую щей тра ди ции 
и быт ра йо на.

«В сос таве на шей ко ман ды 17 
глав сельс ких по се ле ний, и.о. 
гла вы ад ми нист ра ции В ла ди-
мир Ди мит риев, так же 5 му ни-
ци паль ных слу жа щих, – по де-
лил ся гла ва Боль ше кат расьс ко-
го сельс ко го по се ле ния Юрий 
Баш ки ров. – В своих си лах в 
предс тоя щих сос тя за ниях мы 
уве ре ны, но счи таю, что бы ло 
бы неп ри лич но на своей зем-
ле по бе дить сно ва».

В те че ние дня ко ман дам предс-
тоя ло со рев но вать ся в ком би ни-
ро ван ной эс та фе те, кон кур сах 
«Бо га тырь-г ла ва», «Ко си, ко-
са, по ка ро са», во лей бо ле, ми-
ни- фут бо ле, сда че норм ГТО. 

Пер вым при нял удар на се-
бя и.о. гла вы му ни ци па ли те та 
В ла ди мир Ди мит риев, стар то-
вав ший в ком би ни ро ван ной эс-
та фе те на ав то мо би ле и удач но 
прео до лев ший под го тов лен ные 
пре пятст вия. Сле дую щим эс та-
фет ную па лоч ку при нял гла ва 

Лап сарс ко го сельс ко го по се ле-
ния Алек сей Ива нов на ве ло си-
пе де (1000 м), за ним до фи ни-
ша про бе жа лась за мес ти тель 
Ат ла шевс ко го сельс ко го по-
се ле ния Алек санд ра Пав ло ва 
(500 м). В ито ге в этой борь бе 
паль му первенст ва за вое ва ла 
на ша ко ман да.

П рош ло год ний по бе ди тель 
кон кур са «Бо га тырь-гла ва» 
Сер гей Муль дия ров при об-
ще нии с на ми был не очень 
уве рен в своих си лах. Од на ко 
в не рав ной сх ват ке с дру ги ми 
« бо га ты ря ми» Сер гей Ива но-
вич вновь был приз нан са мым 
силь ным гла вой сельс ко го по-
се ле ния рес пуб ли ки. 

Са мым кра соч ным и зре лищ-
ным стал кон курс «Ко си, ко-
са, по ка ро са», в ко то ром и.о. 
гла вы ад ми нист ра ции ра йо на 
В ла ди мир Ди мит риев по ра зил 

всех своим бе зуп реч ным под-
хо дом к кось бе тра вы. Сле ва 
от его ног куч ка ми ук ла ды ва-
лась соч ные стебли, а сле дом 
ос та ва лась тща тель но ско шен-
ная поверх ность зем ли. Это от-
метил и присутствовавший на 
мероприятии известный крае-
вед Виталий Станьял: «Влади-
мир Димитриев показал при-
мер всем, как нужно правиль-
но скашивать траву. После не-
го не осталось ни одной торча-
щей травинки. И в работе тоже 
так же бывает. Кто-то делает все 
поверхностно, а кто-то – с пол-
ной отдачей». В ито ге луч шим 
ко са рем был приз нан гла ва ад-
ми нист ра ции Крас но че тайс ко-
го ра йо на Алек сандр Баш ки ров, 
вто рое мес то дос та лось В ла ди-

ми ру Ди мит рие ву.  
На тор жествен ное откры тие 

ме роп рия тия при бы ли Г ла ва 
Чу ва шии Ми хаил Иг натьев, 
де пу тат Го су дарствен ной Ду-
мы Фе де раль но го Соб ра ния 
РФ Лео нид Чер ке сов, Пред се-
да тель Го су дарствен но го Сове-
та ЧР Ва ле рий Фи ли мо нов, за-
мес ти тель Пред се да те ля Ка би-
не та Ми нист ров ЧР – Ру ко во-
ди тель Ад ми нист ра ции Г ла вы 
ЧР Юрий Ва сильев, ми нистр 
ин фор ма цион ной по ли ти ки и 
мас со вых ком му ни ка ций ЧР 
Алек сандр Ива нов и дру гие.  

Ми хаил Иг натьев вы ра зил 
приз на тель ность гла вам му-
ни ци па ли те тов и му ни ци паль-
ным слу жа щим за ответствен-
ный труд, ведь бла го да ря ус-
пеш но му взаи мо дейст вию всех 
ветвей влас ти и биз нес- сооб-
щест ва Чу ва шия вош ла в чис ло 
са мых инвес ти цион но прив ле-
ка тель ных субъек тов Рос сийс-
кой Фе де ра ции.  

«Со рев но ва ния ук реп ляют ко-
манд ный дух для эф фек тив ной 
реа ли за ции важ ней ших нап рав-
ле ний го су дарствен ной по ли-
ти ки на мест ном уров не и ре-
ше ния са мых острых воп ро сов, 
оп ре де ляю щих ка чест во пов-
сед нев ной жиз ни граж дан», – 
под черк нул Г ла ва рес пуб ли ки.   

Пос ле наг раж де ния луч ших 
из луч ших глав сельс ких по се-
ле ний и му ни ци паль ных слу жа-
щих Г ла ва рес пуб ли ки пооб щал-
ся с предс та ви те ля ми райо нов, 
по се тил открыв ший ся но вый 
му зей су ва ро- бол га ро- чу вашс-
кой куль туры, ис то рии поч ты и 
Си бирс ко го трак та на тер ри то-
рии мест но го Цент ра краеве де-
ния и ту риз ма «Че мен кар ти».   

 ЕЛЕНА ДАДЮКОВА,
 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

 П РОИ ЗОШ ЛО В РА ЙО НЕ

Силь ным лю дям по го да по мо гает

Лап сарс ко го сельс ко го по се ле-
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1 ию ля в д. Боль шие 
Кат ра си сос тоял ся Фес-
ти валь се на. В этом го-
ду в нем при ни ма ли 
учас тие ко ман ды трех 
по се ле ний Че бок сарс-
ко го ра йо на – Ат ла-
шевс ко го, Синьяльс ко-
го и при ни маю щая сто-
ро на. 

Все ко ман ды предс та ви-
ли свои ком по зи ции, пос-
вя щен ные ле ту и се но ко-
су. Ко ман да Ат ла шевс ко-
го сельс ко го по се ле ния 

привез ла с со бой це лый 
фур гон ат ри бу ти ки и рек-
ви зи тов для соз да ния ком-
по зи ции, пос вя щен ной 
се но ко су. Из сно пов они 
сооруди ли фи гуры муж чи-
ны и жен щи ны, на ря ди ли 
их в кос тю мы, ря дом из се-
на и па лок из го то ви ли ко-
ро ву. На зем ле рас те ли ли 
ска терть, на ко то рой бы-
ло бо га тое уго щенье – до-
маш няя вы печ ка, со ленья 
и во семь сор тов чая.

Борь ба сре ди ко са рей 
развер ну лась очень ожес-
то чен ная, в ли де рах ока-
за лись Алек сандр Афа-

насьев и В ла ди мир Пет-
ров. Они шли поч ти вро-
вень, но Алек сандр под ко-
нец до ба вил ско рос ти и 
стал пер вым. 

Не шу точ ная борь ба 
развер ну лась меж ду се-
мей ны ми ко ман да ми Ми-
хай ло вых из д. Сар хорн и  
Пав ло вых из д. Ат ла ше во. 
Петр Ни ко лае вич Пав лов 
вывел свою ко ман ду на пер-
вое мес то. В кон кур се сре-
ди ко са рей- жен щин пер вой 
с боль шим отры вом ли ди-
ро ва ла Лю бовь Его ро ва.

Выс туп ле ния участ ни ков 
комментировал за мес ти-

тель гла вы ад ми нист ра ции 
Сер гей Ва нюш кин. Он от-
ме тил, что на про фес сио-
наль ных кон кур сах оце-
ни вает ся ши ри на ска ши-
вае мой пло ща ди, ко то рая 
долж на быть рав но мер ной 
по все му пе ри мет ру, важ-
но, что бы не бы ло нес ко-
шен ных оди ноч но тор ча-
щих трав. Меж ду со рев но-
ва ния ми бы ла и на сы щен-
ная кон церт ная прог рам-
ма – пес ня ми и тан ца ми 
ра до ва ли твор чес кие кол-
лек ти вы Боль ше кат расьс-
ко го до ма куль туры. 

 Е ЛЕ НА ГУ БА НО ВА

 П РАЗДНИК

Ко ро ва из се на – всем на удив ленье!

Футбол – игра 
азартная

С. Мульдияров с 50 кг мешком 
справился лучше всех  

В. Димитриев мастер 
на все руки

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ www.tavanen.ru
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:

Евгений СЕМЕНОВ, 
старший помощник прокурора Чебоксарского района:

– Очистка общедомового имущества жилых до-
мов от снега, наледи (сосулек), представляющих 
угрозу жизни и здоровью граждан, должна осу-
ществляться управляющими организациями.

В случае непринятия ими мер по устранению 
нарушений, бездействие может быть обжаловано 

в Государственную жилищную инспекцию Чувашии, а также в 
соответствующую территориальную прокуратуру.

Для управляющей организации предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 7.22 КоАП РФ, которая предусма-
тривает наказание в виде штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 
40 тысяч до 50 тысяч рублей.

Законодатель также не снимает ответственности с органов 
местного самоуправления.

! Пе ред при ме не нием про кон-
с ул ь т и - руй тесь с вра чом

Новости с пригородным акцентом 

  ГОРОСКОП 
         НА НЕДЕЛЮ  РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ 

ЯЗЫКОМ 
ЦИФР 

15
         УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

По данным 
районного 
отдела ЗАГС

Д  л я  О В  Н О В 
приш ло вре-

мя пе ре мен. Ес ли 
есть воз мож ность 
на чать но вое ин те-

рес ное де ло – вос поль-
зуй тесь этим шан сом. 

ТЕЛЬ ЦЫ, уде ляй-
те вни ма ние здо-

ровью. Ес ли вы бу-
де те ак тив ны, то 

су мее те привес ти к ло-
ги чес ко му завер ше нию 
слу жеб ные воп ро сы.

У Б ЛИЗ НЕ ЦОВ пер-
вое мес то в жиз-
ни зай мут де ти. 
Проб лем с ни ми 

не бу дет, прос то 
поя вит ся вре мя, ко то-
рое вы смо же те провес-

ти с семьей. 
РА КИ, за ра нее сос-

тавь те спи сок, ког-
да и ку да иде те. 
По за боть тесь о 

по дар ках: ина че са-
мые ма лень кие мо гут уст-
роить скан дал.

В пос лед нее 
вре мя ЛЬ ВЫ за-
бы ли, что та кое 

оп ти мизм. Ско рее 
все го, это следст-

вие силь но го пе реу том-
ле ния. Отп рав ляй тесь на 
ку рорт.

Неп рият ные си туа-
ции бу дут прес ле до-

вать ДЕВ. За то пос-
ле мо же те ждать 
хо ро ших но вос-
тей. Это слож ное 

вре мя для ва ше го здо-
ровья.

Лич ная жизнь ВЕ-
СОВ бу дет ра до-
вать своей на сы-
щен ностью. Од-

на ко не спе ши-
те расс ка зы вать 

об этом всем – мо гут сг-
ла зить. 

С КОР ПИО НАМ нуж но 
обуз дать свою 
лень: она мо-
жет по ме шать 

вам. Кол ле ги по-
ра дуют бла го же ла тель-
ным от но ше нием.

СТ РЕЛЬ ЦЫ по лу-
чат пред ло же-
ние о сме не ра бо-
ты. В ни ма тель но 
взвесь те все « за» и 
«п ро тив», преж де 

чем при ни мать его. 
КО ЗЕ РО ГАМ при-
де т с я  лю  б ы е 
проб ле мы ре-
шать без пос-
то рон ней по-

мо щи. Хо тя же лаю щих 
вам по мочь бу дет пре-
дос та точ но. 

Д  л я  В О  Д О  Л Е Е В 
серьез ной проб ле-
мой ста нут взаи-
моот но ше ния с 
ок ру жаю щи ми. 
Воз дер жи тесь от 

ехид ных выс ка зы-
ва ний в их ад рес. 

У РЫБ от но ше ния со 
стар шим по ко ле-

нием мо гут дать 
тре щи ну. Будь те 
тер пи мее и бла-

госклон нее. На ла-
дят ся от но ше ния с кол-
ле га ми.

ЗАКЛЮЧЕНО БРАКОВ СОВЕРШЕНО РАЗВОДОВ10

Мас  ра Причебоксарья

зуй тесь этим шан сом. 
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мя пе ре мен. Ес ли 
есть воз мож ность 
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116 
тысяч
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7 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ. Победа в Чес-
менском сражении в 1770 году. 
Сражение было частью Второ-
го Пелопоннесского восстания 
1769 года, предшественником 
последующей греческой вой-
ны за независимость. 
10 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ. В 1709 году 
русская армия под командова-
нием Петра Первого одержала 

победу над шведскими войска-
ми в Полтавском сражении.
12 ИЮЛЯ –  в 1943 году под 
Прохоровкой произошло круп-
нейшее во Второй мировой 
войне танковое сражение меж-
ду советской и германской 
армиями.
13 ИЮЛЯ – ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ ВИЛЬНЮСА от немецко-
фашистских захватчиков в 1944 
году. 

В 
ЭТ

О
Т 

ДЕ
НЬ

ТО
ЛЬ

КО
 Ф

АК
ТЫ мальчиков  12

девочек  3
мужчин    10   средний возраcт  61  
женщин   3  средний возраcт     74  

видеокамер по 
всей стране обе-
спечили прозрач-
ность ЕГЭ теку-
щего года.

Более 3,6 
млн часов 
видеотран-
сляций с 

Межрайонная инспекция 
ФНС №5 по Чувашской 
Республике сообщает о 
проведении 13, 20 и 27 
июля 2017 года с 10.00 до 
11.30 в фойе «ОТКРЫТЫХ 
КЛАССОВ» по вопросу пе-
рехода на новый порядок 
применения контрольно-
кассовой техники.

 ФНС СООБЩАЕТ  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Каж дая дверь – 

 ЛЮ ДИ ДЕ ЛА

По дол гу своей служ бы мы 
по се ти ли од ну из че ты рех 
фаб рик ком па нии «Зод-
чий» в по сел ке Ку ге си, где 
поз на ко ми лись с 55- лет ней 
Эль зой Ни ки ти ной.  

У же 10 лет она тру дит ся в 
це хе по произ водст ву меж-
ком нат ных две рей, сна ча-
ла шли фов щи ком по де-
ре ву, сей час – от де лоч ни-
ком из де лий по древе си-
не. Шум но в це хе, в ру ках 
у жен щин шли фо валь ные 
ма шин ки, ко торы ми они 
лов ко во дят по поверх нос-
ти бу ду щей две ри, на ли цах 
– за щит ные мас ки – тре бо-
ва ния ох ра ны тру да при хо-
дит ся соб лю дать.  

Эль за Алек сеев на ро ди-
лась в д. Чирш ка сы Сир-
ма по синс ко го сельс ко го 
по се ле ния, учи лась в Аба-
шевс кой шко ле. Пос ле 10- 
го клас са пос ту пи ла в Ци-
вильс кое про фу чи ли ще по 
спе циаль нос ти «швея». «В 
те вре ме на бы ло тя же ло 
с детс ки ми ве ща ми, я са-
ма ши ла сы новьям курт-
ки, кос тю мы, ру баш ки, – 
вс по ми нает Эль за Алек-

сеев на. – Се год ня все го на 
при лав ках пол но, дав но не 
са ди лась за швей ную ма-
шин ку». 

Пос ле учи ли ща тру ди-
лась по своей про фес сии 
на швей ных фаб ри ках, 10 
лет на зад уст рои лась в ком-
па нию по произ водст ву две-
рей шли фов щи ком по де ре-
ву. «О бу че ние про хо ди ли 
пря мо в це хе, прош ли огонь 
и во ду, по сей день учим ся 
– вд руг что об ра щаем ся к 
мас те рам, они нам ни ког да 
не от ка зы вают в по мо щи», 
– расс ка зы вает жен щи на. 

Мы поп ро си ли Эль зу Ни ки-
ти ну по де лить ся с на ми про-
цес сом об ра бот ки две рей на 
ее участ ке. По ее сло вам, на 
участ ке по на не се нию па ти-
ны тру дит ся друж ный кол лек-
тив. С не дав них пор они ста ли 
ра бо тать по бо лее удоб но му 
гра фи ку, с дву мя вы ход ны-
ми дня ми. Д ля ра бо ты соз да-
ны все ус ло вия: ком форт ные 
це ха, есть хо ро шие ду ше вые, 
бу фет, ком на та прие ма пи щи 
с хо ло диль ни ка ми и мик ро-
вол нов ка ми, ти та на ми». Из 
ее слов мы так же уз на ли, что 
с зарп ла той ни ког да за дер-
жек не бы вает. Нес коль ко 

раз в год ком па ния ор га ни-
зует кор по ра тив ные выез ды. 
К при ме ру, в эти вы ход ные 
они пла ни руют вые хать на 
кон курс «Луч ший ры бак». В 
прош лом го ду они по се ти ли 
Дивее во, ак ва парк в Ка за ни. 
Эль за Алек сеев на не про пус-
кает ни од ну поезд ку. «Ор га-
ни за ция оп ла чи вает поезд ку 
луч шим сот руд ни кам ком па-
нии, ос таль ным – 50/50, по-
че му бы и не пое хать. Не все 
мо гут се бе фи нан со во поз во-
лить пу те шест во вать, а тут, 
по жа луйс та, вмес те с кол лек-
ти вом са дись и ез жай», – де-
лит ся тру же ни ца.

До ма Эль зе Ни ки ти ной 
то же ску чать не при хо дит-
ся: свек ровь, муж, два сы на, 
невест ки и две внуч ки жи вут 
вмес те в част ном до ме в де-
рев не Ой ка сы. Че ты ре по-
ко ле ния Ни ки ти ных очень 
друж ны: и ра бо тать умеют 
вмес те, и от ды хать. «Мы и 
со свек ровью всю жизнь ла-
ди ли, и невест ки друг дру га 
под дер жи вают: де ти у них 
по год ки. Мой смысл жиз ни 
на се год ня – это счаст ли вые 
де ти и вну ки», – улы бает ся 
пен сио нер ка.

 Я НА МАЙС КАЯ 

Если наследник не один? 
Как оформить машину, которая до-
сталась мне по наследству? 

  О. ЛОБОВА, Кугеси

Андрей КОМАРОВ, юрист:
– Для того, чтобы офор-

мить автомобиль, который 
получен в наследство, необ-
ходимо для начала открыть 
наследственное дело. После 
того, как вы вступили в на-
следство (а это происходит 
обычно по истечении 6 меся-

цев со дня открытия наследственного де-
ла), вы получаете свидетельство о праве 
на наследство. Затем у вас есть 10 суток 
для перерегистрации автомобиля. Если 
у машины несколько наследников, то на 
учет в ГИБДД он все-равно будет постав-
лен на одно имя (остальные будут совла-
дельцами). От наследников также потре-
буются заявления, подтверждающие, что 
они согласны на оформление транспорт-
ного средства на указанного человека. 

 ВОПРОС ЮРИСТУ

?

Блокировка не сработала
Провайдер выставил нам счет на 
огромную сумму. Стали разбирать-
ся и выяснилось, что гостивший у 

нас племянник, увидев на экране 
отображающую положительную сум-
му баланса, с помощью интерактивно-
го приложения покупал фильмы. Нами 
была включена услуга блокировки, но 
она не сработала. Возможно ли в данном 
случае рассматривать данный факт, как 
введение в заблуждение с целью обо-
гащения, ведь сколько раз не обраща-
лись к оператору с просьбой откоррек-
тировать баланс, все безрезультатно.

  И. МАКАРОВА, Чебоксары

Александр ЗЕЛЕНЦОВ,
заместитель директора 
юридической фирмы:

– Скорее всего в данном 
случае потребитель не смо-
жет претендовать на возврат 
суммы, потраченной на по-
купку фильмов, поскольку 

в действиях поставщика телевизионных 
услуг не усматривается намерения вве-
сти потребителя в заблуждение с целью 
обогащения.

Так, ст. 178 ГК РФ дает понятие сделки со-
вершенной под влиянием заблуждения. В 
частности, сделка, совершенная под влия-
нием заблуждения, может быть признана 
судом недействительной по иску сторо-
ны, действовавшей под влиянием заблуж-
дения, если заблуждение было настолько 
существенным, что эта сторона, разумно 
и объективно оценивая ситуацию, не со-
вершила бы сделку, если бы знала о дей-
ствительном положении дел.

В этом случае потребитель, покупая 
фильм, знал (или должен был знать) о це-
не покупки и о том, что именно он приоб-
ретает. Указанное позволяет сделать вывод 
о том, что потребитель не находился под 
влиянием заблуждения, поскольку внуши-
тельная сумма баланса, отображенная на 
экране, не обязывает потребителя приоб-
ретать что-либо. 
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Поне-
10 июля

Вторник
11 июля

Среда
12 июля

Четверг
13 июля

Пятница
14 июля

Суббота
15 июля

Воcкресенье
16 июля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 23.20, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.45 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #КРАСНЫЕ ГОРЫ 16+
23.35 Международный му-

зыкальный фестиваль 
Белые ночи Санкт-
Петербурга Гала-концерт. 
Прямая трансляция 12+

1.50 *ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ 12+

3.05 Гид для замужней женщи-
ны 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 #ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН 12+
0.50 Специальный корреспон-

дент 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Пирĕн фондран. Чĕрĕ тĕвĕ
9.30-9.55 Танцы народов По-

волжья. Ансамбль Сувар
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, 14.30 $ Легенды Кры-

ма 12+
6.30, 12.30, 16.10 Мультимир 6+
7.00 Легенды госбезопасности. 

Рэм Красильников 16+
8.00 Я люблю Чувашию 6+ 
8.30 Виктор Петров култарать, 

60 çул та тултарать! Юби-
лей концерчĕ 16+

11.30 След в истории 12+
12.00 $ Вопрос времени 16+
13.00, 19.00 Республика. Хы-

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

ка. Информационная 
программа 12+

14.10 Ылтăн çÿпсерен 12+
15.00, 23.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
15.10 $ В мире чудес 16+
16.30 #СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ 16+
18.30 Республика в дета-

лях 12+
19.30 Комфортный город 12+
20.00 Республика. Информа-

ционная программа
20.15, 23.45 По существу 12+
20.30 Экономика в деталях 

12+
21.00 *РАЗДОЛБАЙ 16+

НТВ
5.10, 6.05 #ТАКСИСТКА 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.15 *КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 #УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
19.40 #ГЛУХАРЬ 16+
23.40 #СВИДЕТЕЛИ 16+
1.25 Тёмная сторона 16+
2.05 Суд присяжных: главное 

дело 16+
3.30 Лолита 16+
4.20 #ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 23.20, 3.00 

Новости
9.20, 4.10 Контрольная за-

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

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #КРАСНЫЕ ГОРЫ 16+
23.35 Антарктида. Селфи 12+
0.40 Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера 16+
1.45 *УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ-

ЛЫ 16+
3.05 Увлечение Стеллы 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 #ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН 12+
0.50 #ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Утренний гость. Премье-

ра (чув)
9.30-9.55 Поет детский хор 

России
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, 14.30 $ Легенды Кры-

ма 12+
6.30, 15.00, 23.00 Республика. 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
7.00 Легенды госбезопасности. 

Сергей Федосеев 16+
8.00, 16.00, 23.30 Республика. 

Информационная про-
грамма 12+

8.15 По существу 12+
8.30 Экономика в деталях 12+
9.00 Республика в деталях 12+
9.30 Комфортный город 12+
10.30 Сказки Гофмана.

Опера12+
12.00 $ Вопрос времени 16+
12.30, 16.10 Мультимир 6+
13.00, 14.00, 20.00 Республи-

ка. Информационная 
программа

13.10 На Олимпе 12+
13.30 Это мы Программа ТРК 

Башкортостан 6+
14.10 Сто лиц столицы 12+
15.10 $ Библейские тай-

ны 16+
16.30 #СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ 16+
18.30 И в шутку, и всерьез 6+
19.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ
19.30 Учим чувашский 12+
20.30 IT не обойти 12+
21.00 *ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО 16+

НТВ
5.10, 6.05 #ТАКСИСТКА 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.15 *КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 #УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
19.40 #ГЛУХАРЬ 16+
23.40 #СВИДЕТЕЛИ 16+
1.20 Квартирный вопрос
2.15 Суд присяжных: главное 

дело 16+
3.30 Лолита 16+
4.20 #ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 23.20, 3.00 

Новости
9.20, 4.05 Контрольная за-

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

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #КРАСНЫЕ ГОРЫ 16+
23.35 Гонка на вымирание 

16+
0.40 Орсон Уэллс: Свет и те-

ни 16+
1.55 *ОМБРЕ 12+
3.05 Омбре 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 #ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН 12+
0.50 #ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00-9.55 Приложение силы
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, 14.30 $ Легенды Кры-

ма 12+
6.30, 15.00, 23.00 Республи-

ка. Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

7.00 Легенды госбезопасно-
сти. Яков Серебрян-
ский 16+

8.00, 14.00, 16.00, 23.30 Ре-
спублика. Информаци-
онная программа 12+

8.30 IT не обойти 12+
9.30 Учим чувашский 12+
10.00 Танцевальный фейер-

верк. Концерт 6+
12.00 $ Вопрос време-

ни 16+
12.30, 16.10 Мультимир 6+
13.00, 19.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.10 На Олимпе 12+
13.30 Большое сердце 12+
14.10 Сто лиц столицы 12+
15.10 $ В мире секретных 

знаний 16+
16.30 #СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ 16+
18.30 Республика в дета-

лях 12+
19.15 Литература тĕпелĕ 12+
20.00 Республика. Информа-

ционная программа
20.15, 23.45 По существу 12+
20.30 Круглый стол 12+
21.00 *ЛЮБОВЬ.RU 16+

НТВ
5.10, 6.05 #ТАКСИСТКА 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.15 *КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 #УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
19.40 #ГЛУХАРЬ 16+
23.40 #СВИДЕТЕЛИ 16+
1.20 Дачный ответ
2.15 Суд присяжных: главное 

дело 16+
3.30 Лолита 16+
4.20 #ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 23.20, 3.00 

Новости
9.20, 4.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #КРАСНЫЕ ГОРЫ 16+
23.35 На ночь глядя 16+
0.35 Уоррен Битти: Голливуд-

ские амбиции 16+
1.40 *НЯНЬ 18+
3.05 Нянь 18+

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 #ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН 12+
0.50 #ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Правовой консультант
9.10-9.55 Шагнувшие в бес-

смертие. Документаль-
ный фильм

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, 14.30 $ Легенды Кры-

ма 12+
6.30, 15.00, 23.00 Республика. 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
7.00 Легенды госбезопас-

ности. Вадим Матро-
сов 16+

8.00, 16.00, 23.30 Республика. 
Информационная про-
грамма 12+

8.15 По существу 12+
8.30 Круглый стол 12+
9.00 Республика в деталях 12+
9.30 Я люблю Чувашию 6+
10.00 Юрăсен юрри. Кон-

церт 6+
12.00 $ Вопрос времени 16+
12.30, 16.10 Мультимир 6+
13.00, 19.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.10 На Олимпе 12+
13.30 Туслăх йывăçĕ 12+
14.00, 20.00 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

14.10 Сто лиц столицы 12+
15.10 $ Тайны разведки 16+
16.30 #СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ 16+
18.30 И в шутку, и всерьез 6+
19.30 Учим чувашский 12+
20.30 Актуальное интер-

вью 12+
21.00 *МОСКВА - НЕ МО-

СКВА 16+

НТВ
5.10, 6.05 #ТАКСИСТКА 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.15 *КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 #УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
19.40 #ГЛУХАРЬ 16+
23.40 #СВИДЕТЕЛИ 16+
1.20 Двойные стандарты. Тут 

вам не там! 16+
2.15 Суд присяжных: главное 

дело 16+
3.30 Лолита 16+
4.20 #ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 16+
21.00 Время
21.30 Суперкубок России по 

футболу 2017 г. Спар-
так - Локомотив. Прямой 
эфир

23.30 *МЕГРЭ РАССТАВЛЯ-
ЕТ ЛОВУШКУ 16+

1.15 *ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА 16+
3.50 Сегодня вечером 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 #ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Торжественная церемо-

ния открытия ХХVI Меж-
дународного фестиваля 
Славянский базар в Ви-
тебске

1.30 #ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-
ДА 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Открытый город
9.15-9.55 Телеюрă
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 $ Легенды Крыма 12+
6.30, 15.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
7.00 Легенды госбезопасности. 

Геннадий Зайцев 16+
8.00, 16.00, 23.30 Республика. 

Информационная про-
грамма 12+

8.30 Актуальное интервью 12+
9.00 Учим чувашский 12+
9.30 Я люблю Чувашию 6+
10.00 Каллех пĕрле Шоу-

концерт 16+
12.00 $ Вопрос времени 16+
12.30, 16.10 Мультимир 6+
13.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ
13.10 На Олимпе 12+
13.30 НаоБУМ 12+
14.00, 20.00 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

14.10 $ В мире прошло-
го 16+

15.10 $ 5 чувств 16+
16.30 Эп те пулăп телейлĕ Е. 

Османова пултарулăх 
каçĕ 12+

19.00, 23.00 Эрне. Хыпарсен 
тишкерĕвĕ 12+

20.30 Бухты барахты 12+
21.00 *ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-

СЯ 16+

НТВ
5.10, 6.05 #ТАКСИСТКА 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.15 *КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 #УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
19.40 #ГЛУХАРЬ 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 

12+
1.15 Точка невозврата 16+
2.10 Суд присяжных: главное 

дело 16+
3.30 Лолита 16+
4.20 #ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ 16+

1 КАНАЛ
5.40, 6.10 Наедине со все-

ми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
6.40 *КУРАЖ 16+
8.45 Смешарики. Новые 

приключения
9.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Григорий Лепс. По на-

клонной вверх 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
15.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.25 Кто хочет стать мил-

лионером? с Дмитри-
ем Дибровым

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 *МЕГРЭ И МЕРТ-

ВЕЦ 16+
0.50 *ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В МУСПОРТ 16+
2.55 *ПОСЛЕДНИЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ 
ГЕРОЙ 16+

РОССИЯ 1
5.10 *ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА 12+
7.10 Живые истории
8.00, 11.30 Вести. Местное 

время
8.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 #ТОЧКА КИ-

ПЕНИЯ 12+
20.50 *ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ 12+
0.50 Танцуют все!
2.50 #МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3 12+
4.55 *ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-

КОВ ИЗМЕНЫ 12+

ЧТВ
8.00-8.20 Вести-Чăваш ен
8.20-9.20 Юратнăран
11.30-11.50 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Я люблю Чувашию 6+
6.30 Мультимир 6+
7.00 Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
8.00 Республика. Инфор-

мационная програм-
ма 12+

8.30 Бухты барахты 12+
9.00 Песни России 12+
13.00 $ National 

geographic 16+
14.00 Король дроздобород 

Сказка 12+
15.00 Аsамат. Концерт 12+
18.00 Актуальное интер-

вью 12+
18.30 Круглый стол 12+
19.00 След в истории 12+
19.30 Ырă кăмăлпа 12+
20.00 Регионы России - но-

вые точки роста. Х Че-
боксарский экономи-
ческий форум 12+

22.30 *ТЕМНАЯ ЭНЕР-
ГИЯ 16+

НТВ
5.10 #ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА 16+
5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.20 Устами младенца
9.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым
9.25 Умный дом
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая и мерт-

вая 12+
11.50 Квартирный вопрос
12.55 Двойные стандарты. 

Тут вам не там!
14.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на милли-

он 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 #МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 16+
23.45 Экстрасенсы против 

детективов 16+
1.05 #ППС 16+
2.35 Призраки Дома Рома-

новых 16+
3.30 Лолита 16+
4.20 #ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *КУРАЖ 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово с Юрием Никола-

евым
11.10 Пока все дома
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники
16.50 Концерт Стаса Михайлова
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. Лет-

ний кубок в Сочи 16+
21.00 Воскресное Время
22.30 Планета обезьян: Революция 16+
0.50 Детектив Леди в цементе 16+
2.40 Модный приговор
3.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
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. Не-

деля в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00, 14.20 #ИСТИНА В ВИНЕ 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
0.30 Война и мир Александра I. Импера-

тор. Человек на троне 12+
1.35 *ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
3.15 Смехопанорама

ЧТВ
10.20-11.00 Вести-Чувашия. События 

недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 И в шутку, и всерьез 6+
6.30 Ĕмĕр иртет, кун юлать. Илемлĕ 

фильм 16+
8.30 Поет детский хор России
9.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
10.00 Ырă кăмăлпа 12+
10.30 Это мы. Программа ТРК Башкор-

тостан 6+
11.00 ПĂРУ ÇУЛТАЛĂКĔ. Чăвашла 

куçарнă фильм 12+
12.30 Мультимир 6+
13.00 $ National geograp.ic 16+
14.00 Златовласка Сказка 12+
15.00 Родники России - 2017. Фестиваль 

народного творчества 12+
19.00 Тата мĕн кирлĕ пурнăçра?
20.00 Тĕлĕннипе попугайсем те çăвар 

караççĕ. Камит 16+
22.00 *ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ 16+

НТВ
5.10 #ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ-

КА 16+
5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея Счастливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 Поедем, поедим!
14.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.45 Экстрасенсы против детекти-

вов 16+
1.10 #ППС 16+
2.40 Квартирный вопрос
3.30 Лолита 16+
4.20 #ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БА-

НЕ 16+

На прошлой неделе протоирей 
Николай Мазиков, настоятель 
Храма Рождества Христова Че-
боксарского района, в зале со-
вещаний отдела МВД России по 
Чебоксарскому району провел 
встречу с сотрудниками отдела. 

Он рассказал присутствующим 
о существующих в России лже-
религиозных учениях, их пре-
ступных деяниях и их послед-
ствиях. В рамках беседы он на-
целил сотрудников правопоряд-
ка на выявление и профилакти-
ку преступлений, возникших на 
национальной или религиозной 
ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной 
группы.

 ДОСЛОВНО
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– Ва лен тин Ни ко лае вич, 
био ло ги пе хи ми учи те лĕ 
хă йĕн пур нăç не театр па 
мĕн ле май па çы хăн тар-
нă- ши?

– 13-14 çул сен чех сце-
на çин че вы ля ма пуç ла нă. 
Паян хи кун тĕл не 47 çулта 
сце на çин че 44 роль ка лăп-
ла рăм. Ыт ла рах тĕп роль-
сем, уй рă мах кач чă сă на-
рĕ се не вы ля рăм. Паян хи 
кун та кач чă ро лĕ се не ка-
лăп ла тăп. 
– Çĕньял ти ха лăх теат рĕн 
ис то ри йĕ пе ву ла ка на та 
пал лаш та рăр- ха...

– 1977 çулч чен ял та дра ма 
кру жо кĕ ĕç ле нĕ. Эпĕ шкул-
та вĕ рен нĕ чух не ăна чă-
ваш чĕл хи пе ли те ра ту ра 
учи тель ни ци ерт се пы чĕ. 
Сце на çин че сцен кă сем, пĕ-
чĕк спек такль сем лар тат-
тă мăрч чĕ. 1977 çул тан ял-
та ха лăх теат рĕ ĕç ле ме пуç-
ла рĕ. Ăна ЧР куль ту рăн та-
ва ти вĕç лĕ ĕç че нĕ ăс та ре-
жис сер Геор гий Алек санд-
ро вич Алек санд ров ерт се 
пы чĕ. Вăл тă рăш ни пе çак 
çул пи рĕн театр В ла ди мир 
Суз даль те пĕ тĕм Раç çей ри 
ха лăх теат рĕ сен фес ти ва-
лĕн че I сте пень дип ло ма 
çĕн се ил чĕ. Çа кăн  хыç çăн 
пул та ру лăх кол лек тив не 
ха лăх теат рĕн ят не па чĕç. 
1980 çул тан па ха лăх театр-
не Зи наи да Ни ко лаев на 
Пет ро ва ерт се пы чĕ.
– Театр « тил хе пи йĕ» хă çан 
си рĕн ал ла куç нă? 

– И.Я. Яков лев ячĕл лĕ чă-
ваш пат ша лăх пе да го ги ка 
инс ти тут не вĕ рен се пĕ тер-
сен Аль кеш ри шкул та ĕç-
ле рĕм. 1993 çул тан па ял ти 

куль ту ра ву ча хĕн ди рек то-
рĕн че тă рă ша тăп, 2015 çул-
тан па ва ра – ху дож ник- 
пос та нов щик те. 60 çул-
тан каç рăм пу лин те театр 
юхăм не пă ра хас кил мест- 
ха. Çĕньял театр не Зи наи-
да Ни ко лаев на ерт се пы нă 
пе кех ма лал ла тыт са пыр-
са, унăн пул та ру лăх шай не 
хă парт са, ха лă ха спек такль-
сем пе са вăн та рас ки лет. 
– Паян «Ю ра тă ва айăп ла-
ма юра масть» спек такль-
ти пĕр сцен кă на кур тă мăр. 
Чу на пыр са тив рĕ...

– Çак сцен кă ра На деж-
да Тае ро ва та та çĕ нĕ ар-
тист ка, халь кă на вы ля-
ма пуç ла нă Оль га Ту рин-
ге ва тă хĕ ра рăм сен ролĕсе-
не ка лăп ла рĕç. Сек такль ти 
ĕç- пуç 1985 çул сен че пул-
са ир тет. Вăр çă çу лĕ сен че 
ни мĕç сем ял ха лăх не тис-
керрĕн çун тар са яни, тыт-
кăн ри совет сал та кĕ се не 
хĕ не ни, мăш кăл ла ни çин-
чен вăр çă ну ши не кур нăс-
кер сем аса ил се ка ла са па-
раç çĕ. Хăй сен çам рăк чух-
не хи та са та пы сăк юра тă-
вĕ çин чен те. Спек такль 
вă хă тĕн че çам рăк çын сен 
те, хĕр сен те ку çĕ сем шыв-
ла наç çĕ. 

– Вăр çа каш ни кил тен тух са 
кай нă. Эп пин çак те ма си-
ре те çы вăх.

– Ат те Ни ко лай За ха ро-
вич За ха ров 37 çул та фрон-
та тух са кай нă. Вăр çă ра 2-3 
хут чен аман нă, ун тан хă рах 
ура сăр ки ле тав рăн са пи-
ре 8 ача на ура çи не тă рат-
нă. Каш ни Çĕн те рÿ ку нĕн че 
ат тен вил тăп ри йĕ çу мĕн чи 

юпа умĕн че чыс пар са ка-
раул та тă рат пăр... Ат те-ан-
не не хи сеп ле се сад пах чин-
че  ларт нă са кăр ул муç çие 
«Çĕн те рÿ ул муç çи йĕ сем» 
тесе ят па тă мăр.
– Си рĕн театр ре пер туа рĕ 
мĕн пе пуян? 

– Люд ми ла Сач ко ва çыр-
нă «Э сĕ кай рăн та» спек так-
ле вы лят пăр (Чеч ня вăр çи 
вă хă тĕн че пул са ирт нĕ мыс-
ка ра сем çин чен).  Алек сандр 
Пăрт тан «Вăр ма на юл нă 
çам рăк лăх» спек такль не те 
ну маях пул масть ка лăп ла-
рă мăр. Ăна сен кер эк ран па 
каш ни эр не рех кă тар таç çĕ. 
«Ак, тин çеç си ре те ле ви зор-
па кур тăм», – теç çĕ çын сем 
час- ча сах ху ла ра трол лей-
бус ра пал ла са ил се. Çа вăн 
пе кех «Пу са кач чи», «Ху-
сах Ваç çа ав ланать» спек-
такль се не те ку ра кан пат-
не çи те рет пĕр. Каш ни се-
зон рах 2-3 акт лă пы сăк та-
та пĕ чĕк рех спек такль сем, 
ку лăш ла ин тер ме ди сем ка-
лăп лат пăр.

– Ха лăх теат рĕн че ача сен 
уш кă нĕ пур ри пир ки те илт-
нĕч чĕ...

– Çап ла. Акă кă çал вĕ сем 
Кÿ кеç ре Сур ху ри фес ти ва-
лĕн че вы рăс ла ран чă ваш-
ла ку çар нă «Пом çик» ят-
лă спек так ле ларт рĕç. Ун та 
çын па чĕр чун хуш шин чи 
çы хă нă ва сă нла нă. Спек-
такль чĕр чун се не уп ра-
ма, юрат ма вĕ рен тет. 
– С пек такль сем пе ăç та-ăç-
та çи те тĕр?

– Ял та пĕр спек так ле 3-4 
хут чен вы лят пăр. Та та çы-
вăх ри ял се не те тă тă шах тух-
са çÿ рет пĕр. Вĕ сен че куль ту-
ра çур чĕ пур-и, çук-и, лар-
ма- тă ма вы рăн пул сан çа-
вăн тах спек такль сем вы-
ля ма май ту пат пăр. 2-3 çул 
каял ла театр кол лек ти вĕ пе 
Пуш кăрт ри чă ваш сем па-
тĕн че гаст роль те пул тă мăр, 
10 кун каш ни чă ваш ялĕн че 
спек такль ларт рă мăр. 

– Ре пе ти ци сем вал ли вă хăт 
ту паять-и ва ра ĕç лĕ ха лăх? 

– Эне ре ви çĕ хут чен пуç-
та рă нат пăр. Тĕ рĕ сех, теат-
ра çÿ ре кен сем кăн тăрлах 
пыр са ла рай маç çĕ. Ре пе-
ти ци се не каç па 18 се хет-
рен пуç ла са 22 се хет чен 
ирт те рет пĕр. Шу паш кар-
тан та, Кÿ кеç рен те çÿ реç-
çĕ пи рĕн па та. 

– Ма лаш не хи план сем мĕн-
ле рех?

– Ан лă, «Ю ра тă ва айăп-
ла ма юра масть» спек такль-
пе сен кер эк ран çи не  ту хас-
шăн. Та та икĕ спек так ле те 
чун кĕр тес шĕн.  Спек такль-
се не ларт ма хĕр се не туп ма 
пу лать, ар çын се не, уй рă мах 
кач чă сă на рĕ се не ка лăп ла-
кан се не, ва ра йы вăр та рах. 
Çам рăк сем хут шă нас шă-
нах мар. Те вă та наç çĕ, те 
урăх сăл тав пур. Сце на çин-
че  ка мит пул ни те ла йăх, 
çав ху шă рах шу хăш лат та-
ра кан ни сем те кир лĕ. Ку-
ра кан пул сан театр ĕмĕ рĕ 
вă рăм пу лĕ.

  АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

У чи тель сем, кол хоз ник сем, куль ту ра ĕç че нĕ сем, ахаль 
çын сем кă мăл тур тă мĕ пе пĕр леш се ял- са ла ра, ху ла сен-
че спек такль сем лар таç çĕ. Уй рă мах ăнăç лă ĕç ле кен ха-
лăх теат рĕ сен «Я ла нах театр» кон курс- фес ти валь те  Кÿ-
кеç ри куль ту ра çур тĕн чи сце на çин че хăй сен ăс та лăх-
не кă тарт ма май пул чĕ. Çĕньял ти ха лăх теат рĕ Анд рей 
Куд ряв цев пье си пе лартнă «Ю ра тă ва айăп ла ма юра-
масть» спек такль ти пĕр сы пă ка вы ля са па чĕ. Кĕ не ке-
ри сă нар се не сце на çин че асам çă евĕр чун кĕр те кен ре-
жис сер, хăй не вăл ху дож ник- пос та нов щик тет, Ва лен-
тин За ха ров  уш кă нĕн пул та ру лă хĕ пе пал лаш тар чĕ. 

«Юратăва айăплама 
юрамасть» спектакльти 

пĕр самант 
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Сă нар се не чун кĕр те кен 

С пор тăн пи лĕк тĕ сĕ пе 
ирт нĕ çул ла хи ăмăр тă-
ва  çĕр шыв ри 19 ре гион 

ко ман ди сем хут шăн нă. Тă-
ва тă кун вĕ сем чу пас, ишес, 
ме чĕк ывă тас та та пă шал-

па пе рес енĕ пе вăй виç нĕ. 
Çĕн те рÿ çĕ се не бал сен шу-
чĕ се не ку ра па лăрт нă. 

Ă мăр ту сен юлаш ки ку-
нĕн че спортс мен сен чă тăм-
лăх не тĕ рĕс ле кен чу пу кĕт-
нĕ.  Ре на та çа кăн та па лăр нă 
та. Спорт ри пул та ру лăх не 
Кÿ кеç ри «У лăп» сыв лăх па 
спорт комп лек сĕн че ата лан-
та ра канс кер 306 оч ко пух-
са 12-13 çул ти хĕр сен хуш-

шин че 12- мĕш вы рăн йы-
шăн нă. «Çан та лăк кан сĕр-
ле ме рĕ. Çу мăр çу рĕ пу лин 
те сп ринт ăмăр тă вĕ сем пуç-
ла нич чен çул сем тип рĕç... 
Кил те ма на са вă нăç лă ат-
те-ан не кĕт се ил чĕ», – хă-
йĕн кă мăл не уç рĕ Ре на та. 

С портс мен уй рă мах ишес 
енĕ пе ăмăрт ма ки лĕштер ни-
не пĕл тер чĕ. Ва ле рий Ива-
нов тре нер па тĕн че пи çĕ-

хекенс кер ирт нĕ кĕр кун не 
Рес пуб ли ка Чем пио на тĕн че 
та та Пер винст вин че ирĕк лĕ 
стиль пе иш се ла йăх кă тар-
ту сем пе па лăр нă. Çак çу лах 
Ре на та пĕ тĕм Раç çей ри «Ĕç-
пе хÿ тĕ леве ха тĕр» комп-
лек сăн В ла ди мир та ирт нĕ 
çул ла хи фес ти ва лĕн че Чă-
ваш Ен ко ман ди не са май 
оч ко пух ма пу лăш нăч чĕ. 

Ха вас лă вă хăт 
Çул ла хи ка ни кул ма лал ла тă сă лать. Çу ку нĕ сен-
че ача сем сыв лă хĕ се не пĕ ри ял та уçă сыв лăш ра, 
теп ри ти нĕс хĕр рин че çи рĕп ле тет, вĕсем ху ла ту-
ла шĕн че выр наç нă ла герь сен че те, шкул çу мĕн-
чи сен че те вă хă та усă па ирт те реç çĕ.

Кă çал ача- пă ча ла ге рĕ сен чи 1- мĕш сме нă ра ра-
йон ти 60 ача сыв лăх не çи рĕп лет нĕ – пĕл те реç çĕ 
Шу паш кар ра йон ад ми нист ра ци йĕн вĕ рен тÿ уп-
рав ле ни йĕн чен. 2- мĕш сме нă ра 85 ача ка нать. Пу-
рĕ ва ра тă ва тă сме нă ра 345 ача сыв лăх не çи рĕп-
лет мел ле. Ну май ачал лă, са хал ту пăш лă çемье сен-
чи ача сем пу тев кăн 20% кă на тÿ ле се ка наç çĕ. Ыт ти 
тă ка ка ра йон ад ми нист ра ци йĕ сап лаш та рать. Шу-
паш кар ра йо нĕн чи ха лă ха со циал лă хÿт лĕх па ра-
кан центр ва ра çа кăн пек çемье сен чи ача се не тÿ-
лев сĕр 9 та та пу тев кăн 5% кă на тÿ ле се ил мел ли 
50 пÿ тев кă па ти вĕç тер нĕ. 

«Зо ло той Ко лос» ла герь ди рек то рĕ Софья Ка ма-
лут ди но ва ик кĕ мĕш сме нă ра 200 ача – Мус кав ри 
спорт от ря чĕ, «Эт кер» куль ту рă па вĕ рен тÿ прог-
рам ми пе ка на кан 10 ре гион ти чă ваш диас по рин, 
со циал лă центр сен чи та та вĕ рен тÿ уп рав ле ни йĕ 
ур лă пу тев ка ил нĕ ача сем – кан ни çин чен пĕл тер-
чĕ. Чă ваш диас по ра ачи сен ла герь прог рам ми сĕр 
пуç не чă ваш куль ту ри пе пал лаш та ра кан хуш ма экс-
курс си сем те пур. Çак эрнере вĕсем Кÿкеçри «Би-
чурин тата паянхи самана» музейра пулнă. 

Ра йон ти 21 шкул çу мĕн чи ла герь сем ва ра  
хăй сен ĕç не вĕç ле нĕ. 21 кун ра ун та 1361 ача 
сыв лăх не çи рĕп лет нĕ. Кÿ кеç ри 1- мĕш шкул та 
ла герь сме ни ию лĕн 7- мĕ шĕн че вĕç лен мел ле. 
Сме нă сем уçă лич чен шкул çу мĕн чи тер ри то-
ри се не хăн кă ла ран та та сă вăс ран де зин фек-
ци ле ни пе хурт- кăп шан кă ран пĕр ача та сиен 
кур ман ни не па лăр тать ра йад ми нист ра цин 
вĕ рен тÿ па йĕн ме то дис чĕ Ва лен ти на Алек-
санд ро ва.

Ла герь сен че ача сем ÿт- пĕве çи рĕп лет ни сĕр 
пуç не хуш ма пĕ лÿ те ил ме пул тар нă. Ача се не 
ата лан тар мал ли та та сыв лăх не çи рĕп лет мел-
ли прог рам мă па, ăна ла герь сме ни сем уçă лич-
чен каш ни шкул ха тĕр ле нĕ, ача сем  му зей се не 
кай са кур нă, ача- пă ча пул та ру лăх цент рĕн ĕç че-
нĕ сем теат ра ли за ци ле нĕ ме роп рия ти сем, кон-
курс сем ирт тер нĕ. Уçă сыв лăш ри спорт вăййи-
сем, кон церт сем те ача се не вă хă та усă па ирт-
тер ме пу лăш нă. 

 МИЛЕНА СЕРГЕЕ ВА

 КАНУ

Чер чен, тÿсĕмлĕ

Кÿ кеç ли це йĕн вĕ рене ке нĕ Ре на та Чай ни ко ва Ка-
лугă ра по лиат лон па ирт нĕ Раç çей Чем пио на тĕн че 
та та Первенст вин че рес пуб ли ка спортс ме нĕ сен чыс-

не ти вĕç лĕн хÿ тĕ ле нĕ.

СĂМАХ МАЙ 
Кă çал рес пуб-
ли кă ра ка ну па 
та та сыв лă ха 
çи рĕп лет мел-
ли тĕр лĕ мел-
пе шкул ачи-
сен 65% – 102 
пин ыт ла ача-
на  – явăç тар ма 
план ла нă. Çул-
ла хи ка ну вал-
ли 460 млн тен-
ке яхăн уйăр нă. 

С пор тăн пи лĕк тĕ сĕ пе 
ирт нĕ çул ла хи ăмăр тă-
ва  çĕр шыв ри 19 ре гион 

Чер чен, тÿсĕмлĕ

Кÿ кеç ли це йĕн вĕ рене ке нĕ Ре на та Чай ни ко ва Ка-
лугă ра по лиат лон па ирт нĕ Раç çей Чем пио на тĕн че 
та та Первенст вин че рес пуб ли ка спортс ме нĕ сен чыс-

не ти вĕç лĕн хÿ тĕ ле нĕ.

 СЫВĂ ПУРНĂÇ

ЧĂ ВАШ ЕН РЕ ТĔ РĔК ÇАМ РĂ КĔ СЕН «ТĔ РĔК СЕН 
ЫЛ ТĂ НĔ» ПĔ ТĔМ РАÇ ÇЕЙ РИ ФО РУ МĂН РЕ ГИОН-
РИ ТАП ХĂ РĔ СТАРТ ИЛ ЧĔ. 

Фо рум икĕ тап хăр па ир тĕ. Ре гион сен чи тап хăр-
сен пĕ тĕм ле тĕ вĕ пе Пĕ тĕм Раç çей ри фо ру ма хут-
шă на кан тĕ рĕк çам рă кĕ сен де ле га ци не йĕр ке лĕç. 

Пĕ тĕм Раç çей ри çам рăк сен «Тĕ рĕк сен ыл тă нĕ» 
II фо ру мĕ 2017 çул ти сен тяб рĕн 10-14- мĕ шĕ сен че 
Ту тар рес пуб ли кин че ир тĕ. Ун та хут шă на кан се-
не кă сăк лă çын сем пе тĕл пу лу сем, эт ноквест сем, 
куль ту ра прог рам ми сем кĕ теç çĕ, ун сăр пуç не вĕ-
сем тĕ рĕк ха лă хĕ сен йă ли- йĕр ки пе те пал ла шĕç.  

КĔ ÇĔН КЛАС РА ВĔ РЕ НЕ КЕН АЧА СЕ НЕ 
кĕ не ке ву ла ма явăç та рас тĕл лев пе ра-
йон ти тĕп биб лио те кăн кĕ не ке пе ти вĕç-
те ре кен пунк тĕн че «По ст ра ни цам лю би-
мых мульт филь мов»  ку рав уçăл нă. Ун та 
вĕ сем тă рăх мульт фильм сем ÿкер нĕ хай-
лав се не тă рат нă. Çам рăк ву лав çă сен кун-
та юмах ри пер со наж сем пе тĕл пул ма, ну-
май çĕн ни не пĕл ме май пур.

Ра йон ти тĕп биб лио те ка ва ра ву ла кан-
се не вал ли Çемье, юра ту та та шан чăк лăх 
кун не ха лал ла са «Се мей ная ака де мия» 
ку рав ха тĕр ле нĕ. Кĕ не ке сем ву ла кан се-
не туй йă ли- йĕр ки пе та та çемье пси хо-
ло ги йĕ пе пал лаш та раççĕ.  

ИЮ НĔН 30- МĔ ШĔН ЧЕ-ИЮ ЛĔН 
2- МĔ ШĔН ЧЕ Ко ми рес пуб ли кин-
че ха лăх юр ри се не шă ран та ракан-
сен ре гион сен хуш шин чи «За ва-
лин ка» XIV фес ти валь- кон кур сĕ 
ирт нĕ. Кă çал ме роп рия тие Ко ми 
рес пуб ли кин чи Выль горт са лин-
чи му зы ка инст ру мен чĕ сен пал лă 
ăс ти Се мен На ли мов çу рал нă ран-
па 160 çул çит ни не хал ла нă. Йă ла-
на кĕ нĕ ха лăх юр ри сен кон курс-
не тĕр лĕ ре гион ти ха лăх пул та-
ру лă хĕн кол лек ти вĕ сем хут шăн-
нă. Çав шут ра – Чă ваш Ен ри пул-
та ру лăх уш кă нĕ сем те.  
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В России все события марафона в деталях покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Россия 
24», регулярные выходы в эфир также планируются на НТВ и Russia Today.

Пĕл тĕр ра йон ти сад юл-
таш лă хĕ сен че « хĕр лĕ 
ав тан» 6 хут таш ла нă, 
кă çал çул та лăк пуç лан-
нă ран па çав шут ра да-
чă сен че те – 8.  

Сăлтав тĕрлĕрен
РФ МЧСĕн Шу паш кар 

ра йо нĕн чи про фи лак ти ка 
та та над зор ĕçĕ- хĕ лĕн уй-
рă мĕн  сот руд ни кĕ сем ял 
тă рăх пуç лă хĕ сем пе эр не-
се рен рейд сем ирт тер се 
вут- çу лăм па асăр ха нул лă 
пул мал ли не аса ил те реç-
çĕ. Ан чах та кан мал ли кун-
сен че пу шар нăй сен çак ĕçе 
пур нăç ла ма май кил мест. 
Да чă сен че пу шар сем хă-
çан тух ни не тиш кер ни ва-
ра шă пах çак кун сен че сад 
юл таш лă хĕ сен че вут- çу лăм 
уй рă мах йыш лă тух ни не 
кă тарт са па рать. Акă май 
уйă хĕн чи кан мал ли кун-
сен че кă на 5 да ча çун нă. 
Сăл тав – тĕр лĕ рен. «Ра-
ду га-1»  сад юл таш лă хĕн-
чи пу шар ятар ла са тиверт-
ни пе пул ни пал лă. Кă ма ка-
се не выр наç та рас та та усă 
ку рас пра ви лă се не пă хăн-
ман ни «Ав тот ранс порт-
ник-2», «Дуб ра ва», «Ни-
ва», «Вик то рия» сад юл-
таш лă хĕ сен че « хĕр лĕ ав-
та на» таш лат тар нă, элект-
рообо ру до ва ние выр наç та-
рас та та усă курас пра ви-
лă се не пăс ни пе тух нă пу-
шар сем «Т ри ду ба», «Фа-
кел» сад юл таш лă хĕн чи 
да ча çур чĕ се не çĕр пе тан-
лаш тар нă. «Дуб ра ва-1» сад 
юл таш лă хĕн че çын пур нăç-
не тат нă вут- çу лăм ва ра пи-
рус турт нă чух не асăр ха ну-
сăр пул ни пе тух нă. 

Сад – иккĕмĕш кил 
вырăнĕнче
Да чă сен че пу шар сен шу-

чĕ ÿс ни не ку ра РФ МЧСĕн 
Шу паш кар ра йо нĕн чи про-
фи лак ти ка та та над зор ĕçĕ- 
хĕ лĕн уй рă мĕ вĕ сен че дач-
ник сен чен ирĕк лĕ пу шар 
ху ра лĕ се не йĕр ке ле ме сĕн-
нĕч чĕ. Çĕньял ял тăрăхĕнчи 
«Дуб ра ва-1» сад юл таш лă-
хĕн че çа кăн пек ты тăм ну-
май пул масть ĕç ле ме пуç ла-
рĕ те ĕн тĕ. Ху рал пред се да-
те лĕ шĕн На талья Мак си мо-

вă шăн, кун та çам рăк чух нех 
ĕç ле ме кил нĕс кер шĕн, сад 
юл таш лă хĕ ик кĕ мĕш кил 
вы рă нĕн чех. Пĕ тĕм чун- 
чĕ ри пе ун шăн « чир лет» 
вăл. Ни ко лай Ни ки фо ров 
та та Ана то лий Куп рия нов 
– унăн пу лă шу çи сем. Ни-
ко лай Леонтье вич пен сие 
ту хич чен ин же нер та ĕç ле-

нĕ, ирĕк лĕ пу шар ху рал не 
кĕ ме сĕн сен шу хăш ла ма-
сă рах ки лĕш нĕ. Ана то лий 
Куп рия но вич мон таж ник 
пу шар ху ра лĕн че ыл маш-
тар ма май çук спе циа лист 
те сен те йă нăш пул мĕ. 

Сад юл таш лă хĕн чи 1134 
учас ток 58 га çин че выр-
наç нă. Çурт сем çум ма çу-
мăн тăнă ран пу шар тух сан 
вут- çу лăм юна шар ри не ку-
çас хă руш лăх пы сăк ки не 
ăн лан ни ал ла та лă кĕ пех 
юн тап пи çин че тыт са тă-
ма хис тет. На талья Мак си-
мо ва дач ник сен тир пей лĕх-
не па лăрт са вĕ сем çÿп- çа па 
ăç та- кир лĕ ун та пă рах ман-
ни не пĕл тер чĕ, да чă на пыр-
са кĕ нĕ çĕр те выр наç тар нă 
пы сăк кон тей не ра ху раç çĕ. 
Ăна каш ни эр не ре турт тар-
са тух са пу ша таç çĕ. 

Урамсем таса, 
шыв пур 
Сад юл таш лă хĕ пе ут нă май 

çул айк кин че çÿп- çап вырт-
ни не чăн та кур ма рăм. Ку-
рă ка та çул са ил нĕ. Сар ла ка 
та та са çул сем тă рăх пу шар 
ма ши ни не е урăх опе ра тив-
лă служ ба тех ни ки не ин кек 
вы рăн не çит ме  чăр мавлă 
мар. «Дач ник сем урам ра 
хы тă каяш, ст рой ма те риал 
çÿп- çа пĕ пух са ху ни не кур-
са нах пуç тарт та рат пăр. Тĕ-
рĕс си пе, вĕ сем çак на ту мал-
ли не ка лас са та кĕт меç çĕ», 
– тет пу шар ху ра лĕн ер тÿ çи. 

Каç пул сан ва ра дач ник-
сем ав тот ранс порт ирт мел-

ли çу ла пÿ лес мар те се çă-
мăл ма ши ни се не сад юл-
таш лăх не кĕ нĕ çĕр те ятар-
ла са уйăр нă стоян кă на лар-
таç çĕ. Транс порт ха тĕ рĕ сен 
сы хă лă хĕ шĕн пу çа ырат тар-
ма тив мест. Кун тах – ху рал çă 
çур чĕ. Çак ĕç ре вĕ се не тă ва тă 
урал лă ту сĕ сем пу лă шаç çĕ. 

Вут куç не шыв теç çĕ. Вут- 
çу лăм ал хас ма ты тăн сан 
ик кĕ мĕ шĕ сĕр май та çук. 
Сад юл таш лă хĕн че ку енĕ пе 
ни мĕн ле йы вăр лăх та çук. 
150 куб ла метр шыв кĕ ре-
кен ви çĕ пич ке яла нах тул-
ли. Шыв гид ран чĕ сем вĕ-
сен çу мĕн чех выр наç нă. Пу-
шар ма ши ни вал ли ăна та-
рăн яра кан на сус па та ил ме 
май пур. Сад юл таш лă хĕн-
чи кил се не сек тор се не пай-

ла ни шыв сăр ла рас син чен 
хă та рать. Каш ни сек то ра 
ăна па лăрт нă вă хăт ра се-

хет çу рă лăх па раç çĕ. Да чă-
ра пу рă на кан сем пе пу шар 
хă руш сăр лă хĕ пе инст рук-
таж сем тă тă шах ирт те реç-
çĕ. «Пи рĕн упол но мо чен-
нăй сем каш ни урам ра пур. 
Вĕ се не те пу шар ху рал не 
кĕрт мел лех», – пĕл те реç çĕ 
хă руш сăр лăх шăн чун ыйт-
ни пе тă рă ша кан сем хăй сен 
ре чĕ та тах ту лас са шан са.    

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

Хăй ирĕк лĕ дру жи нă сем кол лек-
тив лă сад сен че та лă кĕ пех ху рал-
та тă раç çĕ

ли çу ла пÿ лес мар те се çă-Хăй ирĕк лĕ дру жи нă сем кол лек-

Юл таш лăх 
ту йă мĕ сых лать

Сад юл таш лă хĕ-
пе ут нă май çул 

айк кин че çÿп- çап 
вырт ни  курăнмасть 

Йĕрке хуралĕнче  Каç пул сан ва ра дач ник сем ав тот ранс порт ирт мел ли çу ла пÿ лес мар те се çă мăл ма-
ши ни се не сад юл таш лăх не кĕ нĕ çĕр те ятар ла са уйăр нă стоян кă на лар таç çĕ. 

 ХĂРУШСĂРЛĂХ

Çул та лăк пуç лан нă-
ран па рес пуб ли кă-
ра 436 пу шар пул нă. 
Вут- çу лăм ра 33 çын 
пур нă çĕ та тăл нă, 37- 
шĕ су ран лан нă, 112 
çын на çăл са хă вар нă. 
«Хĕр лĕ ав та на» пу ла 
45 млн тен кĕ лĕх пур-
лăх çун са кĕл лен нĕ. 

Ию лĕн 4- мĕ шĕ тĕл не 
Шу паш кар ра йо нĕн че 
пул нă 35 пу шар тан 11- 
шĕ кă ма ка на выр наç та-
рас та та усă ку рас пра ви-
лă се не пăс нин сăл та вĕ пе 
тух ни пал лă. А кă ию лĕн 

2- мĕ шĕн че кăнтăрла ирт-
сен Шу паш кар ра йо нĕн-
чи За горс кое по се ло кĕн-
чи Дол гоп руд ная урам ри 
çĕ нĕ йы вăç çурт ра вут- çу-
лăм тух нă. Çак кун 37 çул-
ти кил ху çи кă ма ка хут са 
янă, ан чах вĕ ри мун ча-
ра ми лĕк пе çа пăн са ре-
хет ле нес  вы рăн не унăн 
таш ша çапнă « хĕр лĕ ав-
та на» лăп лан тар ма тив нĕ.

РФ МСЧĕн Шу паш кар 
ра йо нĕн чи про фи лак-
ти ка та та над зор ĕçĕ- хĕ-
лĕн пуç лă хĕ Де нис Порт-
нов пĕл тер нĕ тă рăх, пу-
шар мун ча кă ма кин тĕ-
тĕм çул не тĕ рĕс мар выр-
наç тар ни не пу ла тух нă. 
Мун ча на пу рăн мал ли çур-
тăн 1- мĕш ху тĕн че ту нă. 
Çу лăм мăрье çу мĕн чи 
пÿрт тăр рин пĕр пай не 
тĕп ту нă. Çу лăм па Кÿ кеç-
рен, Шу паш кар тан та та 
Çĕнъялтан çитнĕ тă ва тă 
пу шар ма ши ни кĕ реш нĕ.

 МИ ЛЕ НА СЕР ГЕЕ ВА 

Мун ча ку нĕ
ин кек пат не ил се ан çи тер тĕр

 СĂМАХ МАЙ 
Мун ча кă ма ки не выр наç та рас ĕçе сер ти фи кат-
лă ст рои тельст во ор га ни за ци йĕ се не кă на шан-
ма юрать. Вут- çу лăм ту хас пул сас сăн экс пер ти-
за кă ма ка на йĕр ке не пăс са ту ни не çи рĕп лет сен 
кил ху çи сен шт раф тÿ ле ме ле кет. 

А ва ри ре яш пур нăç та тăл нă

 01 ПĔЛТЕРЕТ

 ÇУЛ ÇИНЧЕ

А ча сен вĕ ре нÿ çулĕ вĕç-
лен нĕ рен пе  Чă ваш Рес-
пуб ли кин çул- йĕр пат ша-
лăх инс пек ци йĕн чен  ав-
то çул сем çин че мо то-
цик лист сем хут шăн ни-
пе пул нă çул- йĕр ин ке кĕ-
сен шу чĕ ÿс ни не пĕл те реç-
çĕ. Каш ни кун те нĕ пе кех 
опе ра тив лă свод кă сен-
че вă там ран çа кăн йыш-
ши ик шер ин ке ке ре гист-
ра ци леç çĕ. 

Çул та лăк пуç лан нă ран па 
(ию лĕн 5- мĕ шĕ тĕл не) рес-
пуб ли кă ра мо тот ранс порт 
хут шăн ни пе 26 çул- йĕр ин-
ке кĕ пул нă, вĕ сен че 5 мо то-
цик лист вил нĕ та та 26- шĕ су-
ран лан нă. Ию нĕн 29- мĕ шĕн че 
икĕ ура пал лă транс порт хут-
шăн ни пе тÿ рех икĕ ава ри пул-
нă. Пĕ ри – «Шу паш кар-Сăр-
Кă ша вăш-С туд го ро док» ав-
то çул  çин че  каç кÿ лĕм пи-
лĕк сехетре пул нă. Шу паш-
кар ра йо нĕн чи Кă ша вăш ял 
тă рă хĕн че. Кă ша вăш ра пу-
рă на кан 16 çул ти кач чă юл-
та шĕн чен ну маях пул масть 

туян нă, па лăрт нă йĕр ке пе ре-
гист ра ци ле мен «Коб ра» мо-
то цик лĕ пе ял тан «Шу паш-
кар-Сăр» ав то çул ен нел ле 
ярăн ма тух нă. Çам рă кăн во-
ди тель пра ви пул ман, руль 
умĕн че те ни хă çан та лар са 
кур ман вăл. Мо то цикл па пы-
сăк хă вăрт лăх па пы нă, хи рĕç 
ма ши нă сем ки ле кен йĕр çи-
не тух нă. Çак вă хăт ра хирĕç 
килнĕ «Форд Тран зит Кон-
нект» ма ши на мо то цикл па 
çа пă нас мар те се çул хĕр ри-
не пăр ăннă, ан чах кач чă та 
çа вăн тал лах çа вăр нă. Ин ке-
ке сир ме май кил мен. Кă-
çал 9 класс вĕ рен се пĕ тер-
нĕ ар çын ача вас кав лă ме-
ди ци на пу лă шă вĕ кил се çит-
нĕ хыç çă нах су ран се не пу ла 
вил се кай нă.

Йы в ăр г ру з  лă т р анс-
порт ха тĕ рĕн 57- ри во ди-
те лĕ руль умĕн че урах пул-
ни пал лă – эк спер ти за юн ра 
ал ко голь пал ли се не туп ман.

Кă ша вăш ял тă рăх пуç лă-
хĕ Сер гей Муль дия ров кач-
чă мо тош лем сăр пул ни не 
па лăр тать. «Тен, пуç не хÿ-
тĕ ле нĕ пул сан йы вăр су ран-
сен чен хă тăл ма та пул та рĕч-

чĕ», – тет вăл. Çав кун кач-
чăн çу рал нă ку нĕ пул нă. РФ 
çул- йĕр хă руш сăр лă хĕн пат-
ша лăх инс пек ци йĕн Шу паш-
кар ра йо нĕн чи уй рă мĕн пуç-
лă хĕ Юрий По ля ков пĕл тер нĕ 
тă рăх, 2017 çул та Шу паш кар 
ра йо нĕн че 49 çул- йĕр ин ке кĕ 
пул нă, вĕ сен че 5 çын вил нĕ, 
74- шĕ су ран лан нă. 

 
СĂМАХ МАЙ. Чă ваш 
Ре с  п у б  л и  к и н ч е и ю  н ĕ н 
30- мĕ шĕн чен пуç ла са ию-
лĕн 2- мĕ шĕч чен ирт нĕ «Мо-
то» рей да ЧР ГИБДДн 395 сот-
руд ни кĕ хут шăн нă. Ви çĕ кун-
ра çул- йĕр пра ви ли се не пăс-
са мо тот ранс порт па çÿ ре кен 
28 во ди те ле чар нă. Вĕ сен чен 
10- шĕ мо тот ранс порт па çÿ-
ре ме ирĕк па ра кан пра ва-
сăр руль ум не лар нă (РФ КоА-
пĕн 12.7 статйи (1- мĕш пай)), 
пĕ ри суд йы шă нă вĕ пе во ди-
тель пра ви се не турт са ил ни-
не пăх ма сă рах çул çи не тух нă 
(РФ КоАПĕн 12.7 статйи (2- мĕш 
пай)), теп ри до ку мент сем сĕр 
пул нă (РФ КоАПĕн 12.3 статйи 
(1- мĕш пай)). Рейд вă хă тĕн че 
мо тот ранс порт па 3 ава ри пул-
нă, вĕ сен че 4 çын су ран лан нă. 
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СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

06-42.  Продаю гравмассу, пе-
сок, щебень,  бой кирпича и бе-
тона, цемент М-400, М-500. До-
ставка. Тел.: 8-927-849-76-75. 

04-68.  Продаю к/б блоки от 
32 рублей, цемент, доски, пе-
сок, гравмасса, кирпич, проф-
настил, профтрубы. Услуги ма-
нипулятора. Тел.: 8-903-345-53-
24, 8-903-322-25-32.

06-45. Бычков. Телок, овец, ягнят 
романовской породы.  Тел.: 8-987-
126-30-07.
07-01. Хĕрлĕ-шурă тĕслĕ 2 уйăхри  
тына пăрупа вăкăр сутатăп. Тел.: 
8-906-388-73-83.
7-13. Зерно. Доставка бесплатно.  
Тел.: 8-937-393-57-57.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

05-14. Куплю скотину. Дорого. Тел.: 
8-961-344-03-82.
05-38. КРС, свиней, лошадей. Тел.: 
8-902-327-56-06.
07-03. Корову, бычка, телку, овец.  
Тел.: 8-905-342-39-43.

КИЛ-ÇУРТ
НЕДВИЖИМОСТЬ

06-40.  3-х комнатную кварти-
ру, 69 кв. Инд., отоп. п.Кугеси. 
Ул. К. Маркса, д. 112. Дом сдан. 
6 этаж.  Цена 2030 тыс. Тел. 
8-903-322-31-22.

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

05-42. Натяжные потолки. Ак-
ции! Замер бесплатно! Тел.: 
37-62-44.

06-08.  Чистка колодцев, сква-
жин. Тел.: 8-961-342-90-59.

06-10. Отопление, водопро-
вод, канализация. Тел.: 8-917-
678-19-65. 

06-57.  Услуги мини-экскаватора, 
эвакуатора. Тел. 8-927-857-72-60. 

06-43.  Строительство домов и 
бань под ключ.  Кровельные и 
отделочные работы, обшивка 
фасадов. Кладка, фундамен-
ты. Заборы. Срубы. Тел.: 8-927-
667-03-55.

ТĔРЛĔРЕН
РАЗНОЕ

06-62. Утерян аттестат об основ-
ном общем образовании на имя 
Филиппова Геннадия Владими-
ровича, 1987 года рождения, вы-
пускника МОУ «Янгильдинская 
СОШ» Чебоксарского района Чу-
вашской Республики 2003 года.  
Просим вернуть   аттестат за воз-
награждение.

ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

07-08. Администрация Чебоксар-
ского района извещает о возможно-
сти предоставления в аренду сро-
ком на 20 лет земельного участка 
площадью 1429 кв.м. с кадастро-
вым номером 21:21:290103:30, рас-
положенного по адресу: Чуваш-
ская Республика, Чебоксарский 
район, Сирмапосинское сельское 
поселение, с. Икково, ул. Моло-
дежная (земли населенных пун-
ктов), для ведения личного под-
собного хозяйства.

Подача заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка осуществляется 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения. Дата 
окончания приема заявлений – 
07 августа 2017 года,  17 часов 
00 минут. Заявки принимаются в 
письменной форме,  по адресу: 
Чувашская Республика, Чебоксар-
ский район, пос. Кугеси, ул. Шос-

сейная, д. 15. Телефон для спра-
вок (8-83540) 2-14-00.
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Кольца 
колодцев ж/б
D-0.7; 1.0; 1.5. 
Áóðåíèå êîëîäöåâ è 
ñêâàæèí. 
Ê/á áëîêè îò ïðîèçâîäè-
òåëÿ 20õ20õ40, 30õ20õ40, 
12õ20õ40. 
Äîñòàâêà. 

Т.: 8-902-327-82-52. 

ХУРЛАНАТПĂР
СОБОЛЕЗНУЕМ

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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3

03
-5

3

Коллектив Централизованной 
библиотечной системы Чебоксар-
ского района выражает искреннее 
соболезнование Ивановой Галине 
Валериановне, заведующей Кша-
ушской сельской библиотекой, в 
связи со смертью сына 

            АЛЕКСЕЯ.    07-02.

Апаш шкулĕнче ĕçлекенсем 
нумай çул водитель пулса 
ĕçленĕ 

Анатолий Евдокимович 
НИКОЛАЕВ 

вăхăтсăр вилсе кайнă пир-
ки чун-чĕререн хурланнине 
пĕлтереççĕ.     07-09.

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


ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

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

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

ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ. 
89524659723; 89290427904; тел/факс: 8(83174) 2-86-05.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»
 на новом современном оборудовании                             

ДОСТАВКА

1000
рублей
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ООО «ТМ»

с полимерным покрытием разных цветов

06
-5
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Экологичный утеплитель

ЭКОВАТА 
от производителя 

С ДОСТАВКОЙ.
Профессиональный 

монтаж с гарантией 5 лет!

На рынке более 20 лет! 

 

Пенсионерам 

скидка - 

      
  5%www.ecovata21.ru

Пенсионерам 

www.ecovata21.ru

  8(903)359-71-74,
       499-399.
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Коллегия 
юридической защиты 

Юридическая помощь 
по возврату водитель-

ских удостоверений. 
ДТП. 

Возврат по амнистии 
уже лишенных прав. 

Официально. 
Тел.: 8-800-35-01-002. 

Звонок бесплатный! 05
-0

4

СКИДКА 
5%

СКИДКА
5%Пр

и п
редъявлении купона

8-987-579-25-33.

Окна. Двери.
Гарантия. Качество. 

Недорого.  

06
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Рубрика
«СОБОЛЕЗНОВАНИЕ»

для юрлиц и ИП1 – 
600 РУБ,

для частных лиц2 – 
400 РУБ.

1 Свыше 40 слов – дополнительно 
25 руб, за каждое слово. 

2 Свыше 40 слов – дополнительно 
18 руб, за каждое слово.

05
-0
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Пластиковые окна от 
оконного завода

 8-927-668-69-55. 

50%
Недорого.

50%Ск

идки до 

Вызов замерщика бесплатно.

Летние суперскидки. 
От 2800 руб. 

ЗА ДЕРЕВЕНСКОЕ ОКНО.

 Утепленные в 3 стекла.  06
-6

3

Окна, двери, 
натяжные 
потолки. 

8-962-599-65-62.

06
-6

5

 07-05. Результаты аукциона по 
продаже земельных участков:  
на основании распоряжения 
администрации Сирмапосин-
ского сельского поселения Че-
боксарского района Чувашской 
Республики от 19.05.2017 г. №14, 
03.07.2017 г. был организован  от-
крытый аукцион по продаже в 
собственность земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 
21:21:210507:196, 21:21:210507:199, 
21:21:210507:200 площадью по 
0,135 га и 21:21:210507:201 пло-
щадью 0,1193 га, расположенные 
на территории Сирмапосинско-
го сельского поселения Чебок-
сарского района, который был 
признан несостоявшимся  в свя-
зи  с тем,  что  на участие  в аук-
ционе не было подано заявок. 

Требуются 
сотрудники 

в офис. 
Тел. 8-900-331-76-78. 07

-1
2

Çур тăн пил лĕк мĕш ху тĕн-
чи пĕр бал кон ран 5-6 çул-
ти ачан пу çĕ ку рăн са кай-
рĕ. Шă пăр лан чÿ ре че кан-
тă кĕ се не яриех уç са ячĕ. 
Пи лĕ кĕ та ра нах та йăл нăс-
кер ун- кун пăх ка лать. Хам 
сис ме сĕ рех алă кĕсье ре те-
ле фон шы ра рĕ: вас кав лă 
службă на чĕн мел ле мар-и? 
Бал кон çин чи шă пăр лан 
куç ран çу хал сан тин чĕ ре 
лăш тах пул чĕ. 

Çа кăн пек ÿкер чĕ ке сă на ма 
тÿр кил чĕ ма на ирт нĕ кан мал-
ли кун сен че. Çу мăр лă çан та-
лăк ра та çын сем чÿ ре че се не 
яриех уç са пă ра хаç çĕ. Ача чÿ-
ре че рен тух са ÿк ни  Шу паш кар 
ра йо нĕн че те пул ман мар. Кÿ-
кеç ре пу рă на кан Ма ри на Ива-
но ва çа кăн пек чу на çÿ çен те-
ре кен ÿкер чĕ ке халь хи пек 
ас тă вать: «Те ми çе çул каял ла 
пул чĕ ку.  Кÿ кеç ри Советс кая 
урам па ут са пы нă чух не пи лĕк 

хут лă пĕр çурт умĕн че çын сем 
кĕ пĕр лен се тă ни не, вас кав лă 
ме ди ци на пу лă шă вĕн ма ши-
ни не кур тăм. «Мĕн пул нă?» – 
ыйт рăм хи рĕç ки ле кен çын сен-
чен. Чÿ ре че рен пĕ чĕк ача тух-
са ÿк ни не пĕл сен пăл хан сах ÿк-
рĕм... «Вас кав лă пу лă шу» ма-
ши нин си ре на сас си хăл ха ра 
чы лайч чен янă ра са тă чĕ ун 
чух не. Ача на боль ни цă на тÿ-
рех ил се кай рĕç, ан чах та кая-
рах йы вăр су ра нĕ се не пу ла пĕ-
чĕкс ке рĕн пур нăç не çăл ма май 
кил мен ни не пĕл тĕм». 

Шă пăр лан сем кан тăк ран ÿк-
се чы лай чух не йы вăр су ран-
ла наç çĕ, çакă ви лĕм пе те вĕç-
ле нет. 

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

 ХĂРУШСĂРЛĂХ

Чÿ ре че яна хĕ – 
вă йă вы рă нĕ мар

Ача на ин кек рен сых ла ма 
яла нах ас ра ты тăр!

Кан тă ка уçă ан хă ва рăр. Çек кунт лă ха пă рăн-
ни те ин кек пат не çи тер ме пул та рать. 
Мос кит сет кă се не чÿ ре че не хÿ тĕ ле кен ха тĕр-

сем сĕр усă кур мал ла мар. Ача хă йĕн умĕн-
чи чăр ма ва кур са ун çи не та йă нать, сет кă-
па пĕр лех тух са ÿк ме пул та рать. 
А ча се не чÿ ре че е кан тăк алăк сем па тĕн че сă-

нав сăр хă вар мал ла мар. 
Чÿ ре че çу мĕн че сĕ тел- пу кан ан лар тăр. 
А ча се не кан тăк çу мĕн че ла ра кан кро вать е 

урăх сĕ тел- пу кан çин че сик ме- вы ля ма ирĕк 
па мал ла мар. 
Хĕвел кĕ рес рен хÿ тĕ ле кен ха тĕр се не, жа лю-

зие е ру лон лă чÿ ре че кар ри се не  кант рал-
ли се не та та сăн чăр ли се не ан суй лăр. Чÿ ре-
че сак ки çин чи ача вĕ сен че чăл хан са лар са 
пă вăн ма пул тарать. 
Чÿ ре че не ача хăй тĕл лĕн ан уç тăр те сен вĕ-

сем çи не бло кира тăр сем ларт мал ла. 

СĂМАХ МАЙ
Кă çал шă рăх тă нă июнь уйă-
хĕн 5-11- мĕ шĕ сен че  рес-
пуб ли кă ра ви çĕ ача уçă кан-
тăк ран тух са ÿк нĕ, вĕ сен-
чен пĕ ри вил нĕ. 

Çĕр шыв пра ви тельст ви транс-
порт объек чĕ сем çин че тер ро-
ризм па кĕ ре шес си не вăй лат-
ма  ад ми нист ра тив лă ко дек-
са тÿр ле тÿ сем кĕрт нĕ – пĕл-
те рет «П ра во. ру». 

РФ ШĔМĕ ха тĕр ле нĕ до ку-
мент КоАПăн 23.3 та та 28.3 
статйи сен чи пай се не улăш-
тар са шал ти ĕç сен ор га нĕ-
сен че вăй ху ра кан сен долж-
ноç пол но мо чи йĕ се не ан лă-
ла тать. По ли ци сот руд ни кĕ-
се не ма лаш не транс порт хă-
руш сăр лă хĕ пе усă ку рас йĕр-
ке не пăс нă тĕс лĕх сем пе  пу-
çар нă ад ми нист ра тив лă ĕç-
се не пăх са тух ма ирĕк па рĕç. 
Ен чен те за кон проект не  ыр-
ла сан, по ли ци сот руд ни кĕ сем 
ху пă транс порт объек чĕ се не 
за кон сăр май па кĕр се кай ни-
сем тĕ лĕ шĕ пе про то кол сем 
çыр ма та та ĕç ма те риа лĕ се-
не су да яр са па ма пул та раç çĕ. 
Вĕ се не ху ма ирĕк па ма пул-
таракан чи пĕ чĕк штаф  ви çи 
3-5 пин тен кĕ пе тан ла шать.

Çак уйăх ран 7-11 çул сен чи ача-
се не транс порт ха тĕ рĕн хы çал-
ти лар кă чĕ çин че хă руш сăр лăх 
пи çих хи пе çак лан са ав ток рес-
ло сă рах ил се çÿ ре ме ирĕк па-
раç çĕ. 12 çул тул тар ман ача ва-

ра çă мăл ма ши нăн мал ти лар-
кă чĕ çин че ав ток рес ло ра кă на 
лар са пы ма пул та рать. Унч чен 
ма ла рах РФ премьер- ми нист-
рĕ Д . Медве дев çи чĕ çул тан кĕ-
çĕн рех ача се не ма ши нă ра хăй-
сем тĕл лĕн хуп са хă вар нă шăн 
явап лă ха çи рĕп ле тес си çин чен 
ка ла кан ху шă ва алă пус ни не 
аса ил тер ни вы рăн лă. 

ОСАГО ул шă нă вĕ се не пыр са 
тиве кен за ко на та тÿр ле тÿ-
сем кĕрт нĕ. Çул çин чи пĕ чĕк 
ава ри сем тĕ лĕш пе çыр нă ев-
роп ро то кол тă рăх тÿ лев сен ви-
çи ÿсĕ. Ул шă ну се не «Т ранс порт 
ха тĕ рĕн ху çи граж дан пур лăх-
не ти вĕç лĕ йĕр ке пе ст рах ла ни 
çин чен» за кон ри 11.1 статья-
на кĕр теç çĕ. Ха лĕ ев роп ро то-
кол па сап лаш та ра кан тÿ ле вĕн 
чи пы сăк ви çи 50 пин те нкĕ-
рен ыт ла мар (экс пе ри мен та 
хут шă на кан Мус кав ра, Пе тер-
бург ра та та çак ху ла сен çу мĕн-
че ли мит 400 пин тен кĕ чух-
лĕ пул ни не па лăрт ни вы рăн-
лă). Паян хи кун ОСАГО па вă-
там тÿ лев 65 пин тен кĕ пе тан-
ла шать, сиен ви çи не ва ра чы-
лай чух не вы рăн та па лăрт ма 
та йы вăр, за кон проек чĕ çак 
ви çе не 100 пин тен кĕ та ран 
ÿс тер ме сĕ нет.  

• ЗА КОН  ÇĔ НĔ ЛĔХĔ СЕМ
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Кăмăл
     САЛАМЛАТПĂР!
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Кашни утăма 

шухăшласа тумалла

валюта 
курсĕ

 Июль       Тунтикун........  +17°
 Июль        Ытларикун ........ +20°
 Июль       Юнкун ............. +23°
 Июль        Кĕçнерникун..... +23°

10
11
12
13

$ 60,24
€ 68,38

Шăматкун

Эрнекун

Вырсарникун

...Июль, 7

...Июль, 8

...Июль, 9

    +18°              +11°

    +15 °              +9°

    +17 °              +10°

курсĕ
07.07.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

             

    +15

    +17

    

             

              

уйрăм çынсемшĕн «Тăван Енри»  салам хакĕ 500 тенкĕ; предприяти-
организацисемшĕн, юридици сăпачĕсемшĕн 600 тенкĕ; сăн ÿкер чĕк 100 тен кĕ.

Ча ка нар ялĕн че 
пу рă на кан, Кÿ-
кеç ри 5- мĕш но мер лĕ на-
лог инс пек ци йĕн пуç лă хĕн 
ти вĕ çĕ се не пур нăç ла ка н На деж-
да Фа деев на ДЕМИДОВĂНА 
55 çул хи юби лей пе са лам лат пăр. 
Юман пек çи рĕп сыв лăх, вă рăм 
ĕмĕр, çемье ре те лей, ĕç ре ăнă-
çу су нат пăр.

 Ки пек кассин че Конс тан ти нов сен 
çемйин че çу рал са ÿс нĕ ачи сем пе 

мă шă рĕ сем та та аш шĕ.
07-10

кеç ри 5- мĕш но мер лĕ на-
лог инс пек ци йĕн пуç лă хĕн 

Юман пек çи рĕп сыв лăх, вă рăм 
ĕмĕр, çемье ре те лей, ĕç ре ăнă-
çу су нат пăр.

Ки пек кассин че Конс тан ти нов сен 
çемйин че çу рал са ÿс нĕ ачи сем пе 

85 ÇУЛ ХА ЛĂХ ПА ПĔР ЛЕ! Çа кăн пек ло-
зугн па ир тет пи рĕн ку çул та лăк. Çав ра да тă на 
ха лал ла нă ВИК ТО РИ НА ый тă вĕ се не эпир «Тă ван 
Ен» ха çа тăн июнь уйă хĕн 23-мĕш  но ме рĕн че 
пи чет ле нĕч чĕ. Пур ый тă ва та Ни ко лай Смир-
нов (А тăльял) тĕп- тĕ рĕс ху рав ла рĕ. Ха-
çат юби лей не ха лал ла нă са вă нăç лă 
уяв ра ăна асăн ма лăх пар не пе чыс-
лат пăр. Тĕ рĕс ху рав сем ва ра çап ла рах:

1) Шу паш кар та та Çĕр пÿ ра йо нĕ сен «Путь 
Ок тяб ря» пĕр ле хи ха çа чĕ тух ма пуç ла сан.

2) Эр не ре икĕ хут тă ват шар по ло са па, 8500 
ти раж па тух са тă нă.

3) Пур нăç ра тĕл пул акан çит мен лĕх сем пе, 
пă тăр мах сем пе, дис цип ли нă на пă са кан сем-
пе çи вĕч кĕ реш ме.

4) 1991 çул хи ок тяб рĕн 1- мĕ шĕн че.
5) 2010 çул та чи пĕр ре мĕш но мер тен пуç ла са 

вăл «Тă ван Ен» пек тух ма пуç лать, те пĕр май-
лă кал асан эр не ре пĕр ре 12 ст ра ни цă па пи чет-
ле нет. Ун сăр пуç не мал тан «Ку ге си плюс», кая-
рах па «П ри че бок сарье» ят сем пе ра йон ха çа чĕ 
çу мĕн че вы рăс ла ву ла кан сем вал ли уй рăм ха-
çат тух ма пуç лать. 

 ПĔТĔМЛЕТŸ

Ию лĕн 2- мĕ шĕн че Чă ваш 
çам рă кĕ сен «Су вар» пĕр-
ле шĕ вĕн хи сеп лĕ эл те пе рĕ 
Олег Цып лен ков ерт се пы ра-
кан 47 хĕр пе кач чă ран тă ра-
кан уш кăн че рет лĕ 28- мĕш 
чун çÿ рев не тух рĕ. 

Хас тар сен йы шĕн че – Ху сан ти 
Ев ге ний Тур хан çы рав çă, Ча ка-
нар ти Ни ко лай Фо ми ря ков тав-
ра пĕ лÿ çĕ мă шă рĕ пе Ири нă па, ЧР 
вĕ рен тĕ вĕн Хи сеп лĕ ĕç че нĕ Га-
ли на Ни ко лае ва, Свет ла на Мер-
чен юрăç, Ди ма Ку ру лен ко флей-
тист ... 47 чун çÿ рев çĕ рен 8- шĕ 
Шу паш кар ра йо нĕн чен пул чĕç: 
ма ла рах асăн нă Фо ми ря ков сен 
çемйи, Кÿ кеç ри тĕп куль ту ра çур-
чĕ çу мĕн чи На талья Ар сентье ва 
ерт се пы ра кан «Те лей» фольк лор 
уш кăн не çÿ ре кен 75- ри Та ма ра 
На дольс кая па Га ли на Фе до ро-
ва, Чă ваш Ха лăх сай чĕн тĕп ре-
дак то рĕ Ни ко лай Плот ни ков та-
та çак йĕр ке сен ав то рĕ.

Ин çе çу ла кĕс кет се Ĕрен пур 
чă ва шĕ сем пат не çи тес си пи рĕн 
тĕл лев пул чĕ. Чун çÿ рев çĕ сем Чă-
ваш, Ту тар Рес пуб ли ки сен, Чĕм-

пĕр, Са мар об ла çĕ сен çĕ рĕ сем-
пе 700 км хы çа хă вар са ка çа ла-
па Ĕрен пур об ла çĕн чи Г ра чевс-
кое ра йо нĕн чи Çи рĕк лĕ Ток ял-
не çит рĕç. Чĕм пĕр ху лин че Ни ко-
лай Конд раш кин çы рав çă-скульп-
тор па Пуш кăрт Рес пуб ли кин чен 
кил нĕ Але на Савелье ва (Силь пи) 
юрăç та та унăн ывă лĕ, 6 çул ти пĕ-
чĕк çул çÿ рев çĕ Саве лий, пи рĕн 
йы ша хут шăн чĕç. Ял тă рăх пуç-
лă хĕ Ни ко лай Ры ба ков çă кăр- тă-
вар па, сă ра па кĕт се ил чĕ. Ял ис-
то ри йĕ пе та та авал лă ха сăн ла са 
па ра кан пĕ чĕк ва кун ри стенд па 

пал лаш тарчĕ. Ăна уяв се не та та 
ме роп рия ти се не ил се çÿ реç çĕ. 
Шал та кро вать, сăп ка, çип тĕрт-
мел ли ста нок, кă ма ка т.ыт. япа ла 
пур. Çи рĕк лĕ Ток ялĕ 1709 çул та 
пуç лан са кай нă. «Ял тă рăх не 2 ял 
– Анд реев ка та та Çи рĕк лĕ Ток кĕ-
рет. Вы рăн ти де пу тат сем 8- шĕ те 
чă ваш. Çи рĕк лĕ Ток ри 250 кил- 
çурт ра пĕ тĕм пе те нĕ пе кех чă-
ваш сем пу рă наç çĕ. Ял ти шкул та 
чă ваш чĕл хи не вĕ рен теç çĕ. Çĕ нĕ 
çурт сем лар тат пăр, ас фальт çул 
юсат пăр. Ял та 17 фер мер. Мă-
шăр па пĕр ле фер мер ху çа лă хĕн-

че тă рă ша тăп. 400 га çин че ты-
рă, хĕвел çав рă нăш çи тĕн те рет-
пĕр. Ху çа лăх ра 4 трак тор, ком-
байн, тă ват тăн пу лăш са пы раç-
çĕ», – пĕл тер чĕ ял тă рăх пуç лă-
хĕ Ни ко лай Ры ба ков. Ял та каш-
ни кил те те нĕ пе кех трак тор пур. 
Фер мер сем çĕр çит мен ни пе юна-
шар ял сен чи лап тăк сем пе усă ку-
раç çĕ. Вы рăн ти де пу тат, Ĕç ве те-
ра нĕ Петр Фе до тов пĕл тер нĕ тă-
рăх, чă ваш сем Сам лай, Ха мин ка, 
Ст рояж кин та та Ка ле кин ялĕ сен-
че те пу рă наç çĕ. Куль ту ра çурт-
не 1961 çул та хă парт нă. 

Тĕл  пу лу ка çĕ ялăн куль ту ра çур-
тĕн че ирт рĕ. Ви çĕм  çул та пул нă 
ик кен кун та пи рĕн çул çÿ рев уш-
кă нĕ. Чи мал та нах Олег Цып лен-
ков çул çÿ рев çин чен ка ла са кă-
тарт рĕ, авал хи йă ла па ял тă рăх 
пуç лăх не кĕ пе тă хăн тарт рĕ, пар-
не ва леç рĕ. Уяв прог рам ми не ЧР 
вĕ рен тĕ вĕн хи сеп лĕ ĕç че нĕ Га ли-
на Ни ко лае ва ерт се пы чĕ. Кон-
цер та вы рăн ти Алек сандр Мак-
си мов ерт се пы ра кан «Нарс пи» 
фольк лор уш кă нĕ авал хи чă ваш 
юр ри сем пе пуç ла рĕ. Ча ка нар ти 
Ни ко лай па Ири на Фо ми ря ков-
сем шăх ли чĕ пе ка ла са юрă- кĕ вĕ 
шă ран тар чĕç. Мур каш ра йо нĕн-

чи Мос ка кас син чи куль ту ра çур чĕ 
çу мĕн чи Ири на Пет ро ва ерт се пы-
ра кан «Ка лин ка» та шă та та Кÿ кеç-
ри На талья Ар сентье вăн «Те лей» 
пул та ру лăх уш кă нĕ сем, Пуш кăрт 
Рес пуб ли кин чи Але на Савелье ва 
(Силь пи), Свет ла на Ива но ва (Мер-
чен), Ту тарс тан ри Ири на Ягод ки-
на хăй сен юр ри- таш ши пе пу хăн-
ни сен кă мăл не çĕк ле рĕç. В ла ди-
мир Бол гарс кий та та Олег Цып-
лен ков Пе тĕр Ху сан кай сăв ви се-
не аса ил чĕç. Ири на Раевс кая па 
Анд рей Сос нин та сă вă сем ву ла-
рĕç. Д мит рий Ку ру лен ко флей тă па 
му зы ка шă ран тар чĕ. Та шă уш кă-
нĕсем чă ваш, ту тар, уд мурт, пуш-
кăрт, иран, вы рăс çар таш ши сем-
пе тыт кăн ла рĕç. Ар тист сем пе пĕр-
ле ял ха лă хĕ те юр ла са- таш ла са са-
вăн чĕ. Кон церт хыç çăн ял çын ни-
сем хă на се не ки лĕ рен йы шăн чĕç, 
çул çин чен мун ча кĕрт рĕç, сĕ тел 
ха тĕр ле рĕç. Эпир, Д мит рий Ку-
ру лен ко, Шу паш кар ти На талья 
Сос ни на па унăн ывă лĕ Анд рей, 
Па тăръел ра йо нĕн чи çам рăк сă-
вăç 17- ри Ни ко лай Ел лин Павел-
па Лю бовь Мак си мов сем па тĕн-
че хă на ра пул тă мăр. Та ра ват кил 
ху çи се не ха мăн «А вал лăх ран пу-
лас лă ха» кĕ не ке не пар не ле рĕм. 
Кан нă хыç çăн ма лал ла çу ла тух-
рă мăр, вăл ва ра ма лал ла Ка захс-
тан ен нел ле вырт рĕ.

 НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, АТĂЛЪЯЛ 

Шу паш кар тан – Ĕрен пур тă рăх не
 АЯКРИ ТĂВАН

Ре на Мур каш ра-
йо нĕн чи Хорн-
кас си ялĕн че 1965 
çул хи ок тяб рĕн 
15- мĕ шĕн че сакăр 

ачаллă çемье ре кун çу ти 
курнă. Паян хи ку на икĕ 
пич чĕ шĕ пи рĕн тен яланлă-
хах уйрăл са кайнă, ултă 
ап пă шĕ- йă мă кĕ çĕр шывăн 
тĕр лĕ кĕ те сĕн че тĕп лен се 
пу рă наç çĕ. Йăмă кĕ 6 уйăх ра 
чух не аш шĕ сарăмсăр çĕ ре 
кĕ рет вĕ сен. Амă шĕн пĕч-
че нех ачи се не ура çи не тă-
рат ма тивет. Çĕ нĕ пÿрт те 
хă партнă, ху ралтă тав раш-
не те çавăрнă. «Ÿс нĕ чух ан-
не не ку лян тар ман  эпир», 
– аса илет паян Ре на Ген-

надьев на. Юсь кас син-
чи вă там шку ла пĕ тер сен 
пурнăç хĕ ре Вăр нар ти сов-
хоз- тех ни ку ма ил се çи те-
рет. Ун та аг ро но ми уйрăм-
не вĕ рен се пĕ тер сен 1986 
çул та Шу паш кар ра йо нĕн-
чи «С ла ва» сов хо за нап-
рав ле ни пе ĕç ле ме яраç çĕ. 
Мал та нах 4- мĕш уйрăм-
ра бри га дир пулă шу çин че, 
ун тан Ишек ри теп лицă ра 
бри га дир та ĕç лет. Ун чух-
не, сов хоз ата ланнă вăхăт-
ра, каш ни кун хăяр, по-
ми дор ик шер ма ши на та 
ă сатнă, купăс та кал чи çи-
тĕн тер нĕ.

Çат ра Мар ка кач чи пе Ана-
то лий Анд рия но вич Ива-

нов па (вăл во ди тель те вăй 
хунă) 1991 çул та туй кĕр лет-
тер се пĕр çемье çавăрнă. Ху-
нямă шĕ пе çи чĕ çул, ху няш-
шĕ пе 17 çул пĕр ле пурăн-
са пĕр си вĕ сă мах илт  ни-
не ас ту масть Çат ра Мар-
ка ки нĕ. Çы пă çул лă алă-у-
раллă та çе пĕç чĕл хел лĕс-
кер пе ним пай ла мал ли те 
ту пăн ман ватă сен. Сă мах 
май, Анд риян Ива но вич – 
вăрçă ве те ра нĕ, наг радă сем 
кăкăр тул лиех пулнă унăн. 
Ха лĕ вĕ се не ачи сем пе мă-
ну кĕ сем тип тер лĕн уп раç çĕ. 

Çул талăк ран хĕ рĕ Ро за çут 
тĕн че не ки лет Ива нов сен, 
ун тан Ре на мăшăр не Петр-
па Иван ывăл сем пар не лет. 

Ро за И.Я. Я ков лев ячĕл лĕ 
пе да го ги ка универ си тет не 
пĕ тер нĕ, Шу паш кар ти 62- 
мĕш но мер лĕ шкул та чă-
ваш чĕл хи учи те лĕ пул са 
ĕç лет, çав вăхăт рах Трак-
тор сем тă ва кан сен Куль-
ту ра кер ме нĕн чи «Çăл куç» 
халăх теат рĕн че те вы ля-
ма вăхăт ту пать. Петр ывă-
лĕ элект ро ме ха ни ка тех-
ни ку мне пĕ тер нĕ, хĕс мет-
ре те пулнă, ха лĕ Шу паш-
кар та хă йĕн спе циальнă-
çĕ пе ĕç лет. Кĕ çĕн ни Иван 
Ишек ри вă там шкул та кă-
çал 9 кла са ăнăçлă вĕ рен-
се пĕ тер чĕ. 

Мăшă рĕ А на то лий Ишек-
ри АЗС- ра вунă çул ыт ла 
зап рав щик ре тăрă шать.

Ре на Ген надьев на Ишек-
ри поч та уйрă мĕн че 2005 
çул тан па ĕç лет. Поч та уйрă-
мĕ çĕ нĕ çур та куçнă хыççăн 
ĕç ус ло ви йĕ сем лайăх лан ни 
ĕç лес кăмă ла çĕк ле ни не па-
лăр тать вăл. Ĕç ук çи пысă-
ках мар пул сан та çын сем-
пе кур са ка лаç ма май пур ри  
па ха. «Мĕн пурнăç тăрш шĕ-
пех ха лăх па хутшăн са ĕç-
ле нĕ те пĕрт те кил те ла рас 
кил мест, – ăшшăн пуп лет 
поч тальон, – хамăр уй рăм 
пуç лă хĕ Эль ви ра Ген надьев-
на Та лан це ва та яла нах ăшă 
кăмăллă, ĕç лес хав ха ла нă-
ва кол лек тив ри туслăх та 
ÿс те рет».

Вырăн ти халăх «Тă ван 
Ен»  ха çа та кăмăл ла сах ву-
лать. Поч тальон вăл ву ла-
кан чи ха пăл ту са йы шă-
на кан кă ла рăм сен чен пĕ-
ри пул ни не пĕл тер чĕ. Тăрă-
шуллă ĕç че не ха çат- жур на-
ла са рас ĕç ри ла йăх кă тар-
ту сем шĕн Тав ху чĕ пе те хав-
ха лан тарнă. 

 Е КА ТЕ РИ НА Г РИ ГОРЬЕ ВА, 
МĂН МАР КА ЯЛĔ

Cуй ла са ил ни шĕн ӳ кĕн мест КАЛЕНДАРЬТИ КУН

нов (А тăльял) тĕп- тĕ рĕс ху рав ла рĕ. Ха-

лат пăр. Тĕ рĕс ху рав сем ва ра çап ла рах:

Кăмăл Чи паха парне мĕн хак?

Каш ни çу лах ию лĕн ик кĕ мĕш выр-
сар ни ку нĕн че Поч та ĕç че нĕ сем хăй-
сен про фес си уяв не пал лă тă ваç çĕ. 
Ку пу лă ма офи циал лă май па Раç-
çей Пре зи ден чĕн 1994 çул хи май 
уйă хĕн чи йы шă нă вĕ пе çи рĕп лет-
нĕ. Çак çу лах уя ва поч тальон сем 
пуç ла са пал лă ту нă.

Р. Иванован 
почта сумки 
çăмăл мар

«Çумăр çă вать-и е çил-тă ман,
Те лей лĕ çул пултăр саншăн ялан…» – су нас ки-
лет Ишек ри поч та уйрă мĕн че тăрă ша кан Ре на 
Ген надьев на Ива но ва поч тальон кă на. Икĕ яла, 
Мăн Мар ка па Мал ти ка са, ну май çул хуш ши ха-
çат- жур нал па ти вĕç тер се тă рать вăл. Пурнăç 
çу лĕ унăн тӳ рех поч та ĕçĕ пе çыхăн ман- ха.


