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 РЕСПУБЛИКĂРА

О. Шалеева 
диплома тивĕçрĕ 

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ 
Ра йон ти вак су ту-и лÿ çав рă нă-
шĕ 2017 çул та ян варь-июнь уйă-
хĕ сен че 1253,5 млн тен кĕ пе тан-
лаш нă, ра йон ти пĕр çын пуç не 
19,9 пин тен кĕ лĕх та вар сут нă. 

О. Шалеева 
диплома тивĕçрĕ 

 «Тăван 
Енсĕр» 
тăвансăр 

 «Тăван 
Енсĕр» 
тăвансăр 

Михаил ВАСИЛЬЕВ,
Шăнкас
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Выр ма кая рах пуç ла нĕ
ан чах та тех ни ка ха тĕр пул тăр

Кĕр хи ты рă се не выр са пуç-
тар мал ли вă хăт çыв хар-
са пы рать. Çав тĕл лев-
пех паян хи кун ял ху çа лăх 
предп рия ти йĕ сем пе ХФХ- 
сем ком байн се не ха тĕр леç-
çĕ. Выр ма ĕçĕ се не ăнăç лă 
ир тте рес си çан та лăк ран та, 
ĕç çие еп ле ха тĕр лен нин чен 
те ну май ки лет-ç ке. Уй- хир 
ка ра пĕ се не вă хăт ра юса-
са çит мен лĕх се не пĕ тер ни 
пĕл те рĕш лĕ. Ком бай нер-
сем пе вĕ сен пу лă шу çи сем 
çи те лĕк лĕ-и – çа кă та хĕ рÿ 
ĕç вă хă тĕн че ура ху ма пул-
та рать. 

Ш тур вал умĕн че – 
опыт ли сем
Ра йон ти тех ни ка над зо рĕн 

инс пек ци йĕн че пу рĕ 47 ком-
байн шут лан са тă рать. Вĕ-
сен чен 40– шĕ – ял ху çа лăх 
предп рия ти йĕ сем пе хрес-
чен- фер мер ху çа лă хĕ сен че, 
7 ком байн ва ра уй рăм çын-
сен аллин че. Тĕ рĕс лев вă хă-

тĕн че тех ни ка юсав лăх не кă-
на мар, пу шар хă руш сăр лă-
хĕ пе çы хăн нă пир вай хи япа-
ла сем пур ри не те пă хаç çĕ. 
Ун сăр пуç не ком бай нер сен 
трак то рист- ма ши нис тăн F 
ка те го рил лĕ удос тове ре ни-
йĕ те пул мал ла. 

 Эр не пуç ла мă шĕн че тĕ рĕс-
лев «Ат ла шевс кий» СХК- ра 
та та çа вăн ят лă аг ро фир мă-
ра ирт нĕ. Ком бай нер сем уй- 
хир ка ра пĕ се не тă рăш сах ха-
тĕр ле нĕ, 5 ком байн паян те-
сен паян выр ма на тух ма ха-
тĕр.  «Чу ра чикс кое» ОАО ĕç-
че нĕ сем 4 ком бай на тĕ рĕс-
леве тă рат нă. «CIass» ком-
байн штур вал не ирт нĕ çул хи 
пе кех Анд рей Мо ро зов тыт са 
пы рĕ. «Дон сем» çин че кă çал 
çĕ нĕ ком бай нер сем – Ген-
на дий Чер нов па Ген на дий 
Пет ровс кий вăй ху рĕç. «Па-
лес се» ком байн штур вал не 
те ми çе çул Алек сей Юну сов 
алă ран вĕ çерт мест, халь лĕ хе 
тех ни ка «П рог ресс» ЗАО- ра 
тĕ рĕс леве ха тĕр ле нет. Пĕл-
тĕр тен пе асăн нă ху çа лăх ра 

 ТĔРĔСЛЕВ
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вăй ху ра кан, пы сăк опыт-
лă ком бай нер Ми хаил Эт-
ке ров кă çал уй- хи ре çĕ нĕ, 
кÿр шĕ ра йон тан хă ва ла са 
кил нĕ «АГРОС-580» ком-
байн па тух ма ха тĕр ле нет. 
Кадр сен ый тă вĕн çи вĕч лĕ-
хĕ асăн нă ху çа лă ха пыр са 
тив мест – халь лĕ хе  кун та 
спе циа лист сем çи те лĕк лĕ. 
«Ю сав ĕçĕ се не вă хăт ра вĕç-
лес те се ком бай нер сем ĕç ку-
нĕ вĕç лен сен те юл са ĕç ле-
рĕç. Йÿç çи не кă мăл ла кан-
сем çук, ун пек ки се не тыт-
маст пăр», – ĕнен те рет тĕп 
ин же нер Игорь Мяс ни ков. 
Ху çа лăх ра 3 ком байн тĕ-
рĕс лев ви тĕр ăнăç лă тух рĕç.

Çам рăк сем 
юл хав лан маç çĕ
«П ри волжс кое» АО- ра тĕ-

рĕс леве тĕп лĕн ха тĕр лен нĕ. 
Рет пе ларт са тух нă ком байн-
сем па тĕн че юлаш ки гай кă-
на пăр са лар тас те се тă рă-
ша кан сем куç ум не пул ма-
рĕç.  Сер гей Ти тов, Сер гей 
Эт ке ров та та Ми хаил Ка ли-
шов выр ма на тух ма ха тĕр, 
вĕ сен кир лĕ удос тове ре ни-

сем пур, тех ни ка та тĕ рĕс- 
тĕ кел. Каш нин пат не пу лă-
шу çă се не çи рĕп лет нĕ.

Сер гей Эт ке ров 14 çул тан 
ты тăн са аш шĕ пе пĕр ле ком-
байн çин че вăй ху нă, пу лăш-
са тă нă. Аш шĕ хăй мĕн пĕл-
ни не пĕ тĕм пех ăна вĕ рент-
се хă вар нă. Ыт ти чух не яш 
трак тор па ĕç лет. 

Ка ли шов сен ĕç чен çемйи 
пир ки ырă сă мах па ка ла ма-
сăр май пур-и ва ра? 6 ывăл 
ÿс те ре кен çемье ре ас ли сем 
вĕç се тух нă, çемьел лĕ. Ачи-
се не мĕн пĕ чĕк рен ĕçе явăç-
тар са ÿс тер нĕ вĕ сем, ывă-
лĕ сем те хăй вă хă тĕн че 
пур те те нĕ пе кех пĕ рин 
хыç çăн теп ри ком бай-
нер пу лă шу çин че вăй 
ху нă. Халь лĕ хе че рет – 
17 çул ти Стас пат не 
çит нĕ. Вăл 3 çул ыт-
ла каш ни çул ла ком-
бай нер пу лă шу çин че 
тим лет. Аш шĕ не  юсав 
ĕçĕ сем ирт тер ме пу лă шать, 
пĕрт те ÿп ке леш мест. 

С тас аш шĕ пат не га ра-
жа ми çе çул та чуп ма ты-
тăн ни не ас ту масть те.

Хи сеп лĕ ĕç теш сем, 
«Тă ван Ен» ха çат ре-
дак ци йĕн кол лек ти вĕ!

Паян си рĕн редакци-
ре тус лă, хăй сен умĕн-
хи ăрă вĕн йă ли- йĕр ки-
не пĕ тĕм явап лăх ту йă-
мĕ пе уп ра кан ко ман да 
тă рă шать. Кă мăл лă та та 

лăп кă ла ру- тă ру, ти вĕç-
се не тĕп- тĕ рĕс ва леç ни  
му ни ци па ли тет па юрат-
нă Чă ваш Енĕн тĕр лĕ ен-
лĕ пур нă çĕ пир ки ту лăх 
ин фор ма ци уйĕ  ту ма пу-
лă шаç çĕ. Сирĕн тĕ ре в – 

штат ра тă ман кор рес пон дент сем,  чы-
ла йă шĕ рес пуб ли кă ра па лăр нă жур на-
лист сем.

Ха çа тăн 80 çул хи юби ле йĕ тĕл не Ин-
тер нет уç лă хĕн че ре дак цин çĕ нĕ сай чĕ 
ĕç ле се кай рĕ, кă çал ва ра, 85 çул хи юби-
лее вăл Рос ком над зор па нă офи циал лă 
мас сăл лă ин фор ма ци ха тĕ рĕн ста ту сĕ-
пе кĕт се илет. Юби лее ха тĕр лен се ре-
дак ци Пи чет му зей не те  йĕр ке ле рĕ.

ЧР Ин фор ма ци по ли ти ки пе мас сăл-
лă ком му ни ка ци сен ми нис терст ви Си-
ре чун тан- чĕ ре рен юби лей ячĕ пе са-
лам ла са çи тĕ нÿ сем пе лăп лан ма сăр ура 
çин че çи рĕп тă ма, ма лал ла та ма лал ла 
ата лан ма, че чек лен ме тап са тă ра кан 
вăй- хал, хав ха ла ну су нать, ĕмĕт лен нĕ 
ырă шу хă шăр сем пур нă çа кĕр сех пыч-
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Юлия 
СТРОЙКОВА, 

ЧР Ин фор ма ци 
по ли ти ки пе мас-
сăл лă ком му ни-

ка ци сен ми нист-
рĕн ти вĕ çĕ се не 

пур нăç ла ка нĕ

Ию лĕн 26- мĕ шĕн че Чă ваш Ен Пуç лă-
хĕ Ми хаил Иг натьев ерт се пы ни пе 
Ми нистр сен Ка би не чĕн че рет лĕ ла-
рă вĕ ирт нĕ. Ун та об щест вăл ла транс-
порт та та унăн тÿ ле вĕ пе çы хăн нă ый-
ту се не пăх са тух нă. Ми хаил Иг натьев 
ха лă ха йыш лăн ил се çÿ ре кен транс-
порт сен хăш- пĕр ху çи фе де ра ци та та 
ре гион ша йĕ сен че йы шăн нă мĕн пур 
сак ку на тул лин пă хăн ман ни не па лăрт-
нă. Тĕс лĕх вы рăн не Шу паш кар та çÿ ре-
кен мар шут так си йĕ се не ил се кă тарт-
нă. «Ху ла йы шă ну ту са хă вар нă, ха лă-
ха ил се çÿ ре кен сем паян кун та тер-
ми нал сем сĕ рех», – çи рĕп пĕн ка ла нă 
вăл Шу паш кар ху ла ад ми нист ра ци йĕн 
пуç лăх не Алек сей Ла ды ко ва. 

Ми хаил Иг натьев çак ый ту па ĕç ле кен 
явап лă ми нис терст вă на çи рĕп асăр хат-
тар нă, йĕр ке ту ма хуш нă.  

кăнтăрла юрлаççĕ

«ТĂВАН ЕНЕ» - 85 ÇУЛ

Хакĕ 
ирĕклĕ

«Сахал мар пуçлăхпа 
ĕçлерĕм...»
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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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Л 
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МИ ХАИЛ ИГНАТЬЕВ, 
ЧР Пуç лă хĕ:
– Пас са жир се не турт та рас-
си – ту пăш лă ус лам. Ан чах та 
кон ку рен цил лĕ хут лăх ра пу-
рин те пĕр ус ло ви сем пе ĕç-

ле мел ле. Паян пот ре би тель вал ли ни мĕн-
ле чăр мав та пул мал ла мар. Пас са жир-
сем элект рон ха тĕр сем пе те тÿ ле ме пул-
тарч чăр, транс порт ор га ни за ци йĕ сем ва-
ра вĕ се не сă мах сă рах йы шăн ма ти вĕç.

ПИРЕ САЛАМЛАÇÇĔ

«Тă ван Ен» ха çат 
ре дак ци йĕн хи сеп лĕ 

ĕç че нĕ сем!
Пĕл те рĕш лĕ кун па – 

ха çа тăн 85 çул хи юби-
ле йĕ пе – чун тан- чĕ ре-
рен са лам ла ни не йы-
шăн са ил се мĕр! 

85 çул – ку вă хăт ри 
мас сăл лă ин фор ма ци 
ха тĕ рĕ сем шĕн чăн ни-
пех те çи рĕп тĕ рĕс лев 
вă хă чĕ. Çак вă хăт тăрш-
шĕ пех ха çат Шу паш-
кар ра йо нĕн тĕп та та 
чи хи сеп лĕ пи чет кă-
ла рă мĕ пул нă. Му ни-
ци па ли тет ра ир те кен 
пур ме роп рия ти пир-
ки те ин фор ма цие ха-
лăх пат не тул лин çи те-
рет, уч реж де ни сем пе 
та та предп рия ти сем-
пе та чă çы хă ну ты тать 
паян «Тă ван Ен».

Ку вă хăт ри ин фор-
ма ци хут лă хĕ çĕ нĕ тех-

но ло ги се не те ал ла ил ме, вас кав лăн 
та та мо биль лĕ ĕç ле ме хис тет. «Тă ван 
Ен» вă хăт ыйт ни не тул лин ти вĕç тер се 
паян хă йĕн ĕçĕ- хĕл не ин тер нет уç лă-
хĕн че те, со циал лă сеть сен че те сар-
са пы рать. Паян хы пар сен хут лăх не 
Си рĕн ха çа тăр сăр куç ум не кă лар ма 
та май çук. Те çет ке шер çул ре дак ци 
хă йĕн ву ла кан не туп ма кă сăк лан тар-
мал ли çĕ нĕ мел сем, те мă сем шы рать, 
ан чах та объек тив лăх, кă мăл- си пет, 
тĕ рĕс лĕх прин ци пĕ сем ун шăн яла-
нах чи мал ти вы рăн та.

 Пул та ру лă ха ата лан тар ма, ÿсĕм-
сем тă вас хав ха ла нă ва, ну май- ну май 
çул пух нă па ха опыт па сти ле сых ла са 
хă вар ма, ву ла кан йыш не пы сăк лат ма 
ма лаш не хи ÿсĕм сем вал ли ре дак ци 
кол лек тив не чун тан- чĕ ре рен ăнă çу 

су нат пăр!                 4

Зоя 
МАСЛОВА, 

ра йад ми ни-
ст ра ци пуç лă-

хĕн  ти вĕ çĕ се не 
пур нăç ла канĕ

Ка наш ху лин чи Ле нин ячĕл-
лĕ урам ри 4 хут лă çурт ра 
пу рă на кан сен хват те рĕ се-
не пă рах са хă вар ма лек нĕ. 
Сăл та вĕ – çурт сте ни сем çу-
рăл ма ты тăн ни.

Çын се не эва куа ци ле нĕ
Ну май хват тер лĕ çурт ра пă-

рăх ран шыв юх са тă ни пал лă, 
çĕр нÿ рел ни пе урай тĕ ре вĕ сем 
ан нă. Чи аял ти хут ри пĕр ре-
мĕш хват тер те сте на 4 сан ти-
метр сар ла кăш çу рăл нă, те пĕр 
хват тер ху çи Ев ге ний Ни ки-
тин ва ра вĕ сем мал та нах çу-
рăл ма пуç ла ни не ĕнен те рет. 
«Ш ту ка тур ка ÿкет чĕ, обой сем 
çу рă лат чĕç, ан чах та кун пек 
пы сăк çу рăк сем пул манч чĕ. 
Юлаш ки çул сен че çу рă ла кан 
вы рăн се не це мент ху тă шĕ пе 
ну май рах та ну май рах сĕр ме 
тивет чĕ. Халь хин че хам кил-
те пул ман, çу рăк пы сăк лан-
ни не хват те ре пăх ма кил нĕ 
ан не асăр ха нă. Эпир кÿр шĕ-
сем пе тÿ рех пĕр ле хи дис пет-
чер служ би не шăн кă рав ла рă-
мăр», – ка ла са кă тарт нă вăл 
жур на лист се не пул ни-ирт ни 
çин чен. Пĕр подъезд ра пу рă-
на кан 21 çын на эва куа ци ле-
ме тив нĕ, вĕ сен чен 14- шĕ тă-
ва нĕ сем па тĕн че хÿт лĕх туп-
нă, те пĕр 7 çын на, çав шут-
ра 4 ача на, хă на çурт не выр-
наç тар нă.

Çа кăн пек ла ру- тă ру мĕн ле 

май па сик се тух нă та та эва куа-
ци ле нĕ çын сем хăй сен пур нă-
çĕ шĕн хă ра ма сăр хват те рĕ се-
не тав рăн ма пул та рĕç-и – çак 
ый ту се не Пра ви тельст во çур-
тĕн че те сÿт се яв нă.

Пур хват те ре те 
ле кей мен
Ку çурт ра ну май пул масть 

ка пи тал лă юсав ĕçĕ сем ирт-
тер нĕ ик кен, пă рăх се не те ыл-
маш тар нă. Ан чах под ряд чик-
се не пур хват те ре те кĕрт мен 
– шă пах çав хват тер сен пĕ рин 
айĕн че пă рăх сиен лен нĕ те. 
«Çак çурт ри 48 хват тер тен 11- 
не под ряд чик сем ле кей мен», 
– пĕл тер нĕ Чă ваш Ен ри ка-
пи тал лă юсав фон чĕн ди рек-
то рĕ Олим пиа да Епи фа но ва. 
Ка наш ра йон ад ми нист ра ци, 
уп рав ляю щи ком па ни предс-
та ви те лĕ се не çа кă ĕç се не йы-
шăн ни не çи рĕп ле те кен ак та 
алă пус ма кан сĕр ле мен тейĕн.  

2016 çул та Шу паш кар ти 

Г ра сис ура мĕн чи пĕр çурт-
ра та ка пи тал лă юсав ĕçĕ сем 
ирт тер ме па лăрт нă пул нă. 
Çан та лăк çу мăр лă тă ни не пу-
ла çурт пуç не ху нă об ли цов-
ка кир пĕч йă тăн са ан нă. Ка-
наш ри та та Шу паш кар ти ава-
рил лĕ çурт сен че пу рă на кан-
сем хăй сен пур нă çĕ шĕн шик-
лен ме сĕр ки лĕ се не тав рăн-
ма пул та рĕç-и – экс перт сем 
кă на çи тес вă хăт ра пĕ тĕм ле-
тĕç. Вĕ сем çур тăн конст рук-
ци эле мен чĕ се не кă на мар, 
çурт выр наç нă тăп ра ты тăм-
не те тĕп чĕç.

А сăн нă ла ру- тă рă ва тĕ рĕс ле-
се тă рас си не Чă ваш Ен Пуç-
лă хĕ Ми хаил Иг натьев хă-
йĕн çи не ил нĕ. Вăл экс пер-
ти за ĕçĕ се не хă вăрт лат мал-
ли не па лăрт нă. Чă ваш Ен ст-
рои тельст во ми нист рĕ В ла ди-
мир Ми хай лов та ла ру- тă ру-
па вы рă на тух са пал лаш нă. 
«Кă тар ту се не пăх са пĕ тĕм-
ле тÿ тă вă пăр. Хват тер ху çи се-

не ин кек ре пă-
рах мă пăр...» – 
шан тар нă вăл. 
Çурт шă пи не 
ăна тĕп лĕн 

тиш кер нĕ хыç-
çăн тат са па рĕç.

Шу хăш
Э пир пы сăк опыт лă ст рои-

те ле çак ла ру- тă рă ва хак ла ма 
ыйт рă мăр. Çурт сте ни çур ка-
лан ма ты тăн нин сăл тав не мĕн-
ре ку рать вăл? «Кир пĕч çурт 
150 çул лар мал ла, па нель сен-
чен ту ни – 120 çул. Çурт проек-
чĕ се не ха тĕр ле нĕ чух не çурт 
çу мĕн че транс порт çÿ ре ни не, 
сыв лăш та та тăп ра тем пе ра-
ту ри ул шăн са тă ни не, çу мăр 
çу ни не, шă рăх çан та лă ка, çил 
вĕр ни не, виб ра ци сен ви çи не 
– пĕр ен чен пĕл те рĕш лех те 
мар фак тор се не шу та илеç çĕ. 
Çурт сте ни сем çин чи хăй сем 
тĕл лĕн пу ла кан пы сă ках мар 
çу рăк сем хă ру шă мар, çа пах 
та ки вĕ çурт сен че пу рă на кан-
се не асăр ха ну лăх та та тим лĕх 
кан сĕр ле мĕ. Сте на çур ка лан-
ни не асăр ха са нах гипс ху тă-
шĕ пе çи рĕп лет мел ле. Ен чен 
те вă хăт ирт нĕ çе мĕн çу рăк сем 
са рăл сах пыр сан ти вĕç лĕ ор-
ган сен чен пу лă шу ыйт мах ти-
вĕ, хă руш лă ха тĕ рĕс па лăрт са 
вĕ сем кă на сир ме  пул та раç-
çĕ», – çап ла рах ăн лан тар чĕç 
пирĕн экспертсем.

 ДЕО МИД ВА СИЛЬЕВ 

У ра па на хĕл ле, çу на на çул-
ла ха тĕр ле те се ахаль тен 
ка ла ман ват ти сем, хут са 
ăшăт мал ли тап хă ра та çу 
ку нĕ сен чех ха тĕр лен ме ты-
тăн ни пĕл те рĕш лĕ. Шă пах 
çак ый тă ва сÿт се яв рĕç те 
ра йад ми нист ра ци пуç лă-
хĕн ти вĕ çĕ се не пур нăç ла-
кан Зоя Мас ло ва ерт се пы-
ни пе эр не пуç ла мă шĕн че 
ирт нĕ пла нер кă на.

Ун та пай ер тÿ çи сем, ял 
тă рăх пуç лă хĕ сем, уп-
рав ляю щи ком па ни сен 
предс та ви те лĕ сем  хут-
шăн чĕç. Ра йад ми нист-

ра цин ком му нал лă ху çа лăх па-
йĕн ер тÿ çи Ген на дий Ефи мов 
ра йон ти ла ру- тă ру па пал лаш-
тар чĕ. Ра йон тер ри то ри йĕн чи 
ну май хут лă 297 çурт ран 182- 
че хут са тă мал ли ты тă ма цент-
ра ли за ци ле нĕ. 91 çур та «Жил-
ком центр» ООО, 51 çур та «Теп-
лоэ нер го се ти» ООО, 7 çур та – 
«Д руж ба» СПОК, 6 çур та – «Но-

вое се ло» ООО, 14 çур та «Иш-
лейс кое» ЖХК МУП, 13 çур та 
ТСЖ пăх са тă раç çĕ. Паян хи кун 
уп рав ляю щи ком па ни сем ăшă 
пă рă хĕ се не çу са та са тас си пе 
тим леç çĕ – ию лĕн 19- мĕ шĕ тĕл-
не çак ĕç се не 132 çурт ра пур-
нăç ла нă, ку вăл – 72,5%. Ну-
май хват тер лĕ 18 çурт тăр рин-
че юсав ĕçĕ сем ирт тер ни не 
па лăрт мал ла. Çурт сен чи шыв, 
ка на ли за ци та та элект ри чест-
вă па ти вĕç те ре кен ты тăм се не 
юсас си те пур нăç ла мал ли ĕç-
сен шу тĕн че. 

Ха лă хăн уп рав ляю щи ком-
па ни сен умĕн чи па рă мĕ паян-
хи кун тĕл не 24,2 млн тен кĕ пе 
тан ла шать. Пĕл тĕр çак тап хăр-
та – 22,7 млн тен кĕ пул нă. Уп-
рав ляю щи ком па ни сем па рăм-
се не шы ра са илес тĕл лев пе су-
да та вăç сем тă ра таç çĕ. 

Вĕ рен тÿ уч реж де ни йĕ сем хут-
са ăшăт мал ли тап хă ра мĕн ле ха-
тĕр лен ни çин чен ра йад ми нист-
ра цин вĕ рен тÿ па йĕн пуç лă хĕ 
Бо рис Ро ма нов ка ла са па чĕ. Ра-
йад ми нист ра цин куль ту ра па-
йĕн пуç лă хĕ Мар га ри та Пав ло-
ва биб лио те кă сен че, клуб сен че 

çак ĕç план па ки лĕ шÿл лĕн пы-
ни не пĕл тер чĕ. Иш лей са лин-
че блок лă- мо дуль лĕ 2 ко тель-
нăй ту са пĕ тер нĕ – çа кă кун та 
пу рă на кан сем шĕн ырă хы пар. 
Çĕ нĕс кер се не «ИЗВА» ООО тер-
ри то ри йĕн чи юрăх сă ра тух са 
пы ра кан ко тель нăй вы рăн не 
усă кур ма па лăр таç çĕ.
 «Жил ком центр» ООО уп рав-
ляю щи ком па ни  ин фор ма ци-
йĕ пе, паян хи ку на 132 çурт ри 
пă рăх се не çу са та сат нă, 73 ăшă 

узел не юса нă. 18 çурт ра хват-
тер ху çи сем ыйт ни пе па нель сен 
хуш шин чи йĕр се не гер ме ти за-
ци ле нĕ. Паян хи кун элект рос-
наб же ни ты тăм не юсас, алăк-
се не, чÿ ре че се не ăшă тыт мал-
ла тă вас, ăшă счет чи кĕ се не тĕ-
рĕс лес ĕç сем пы раç çĕ. 

 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА

 ÇИ ВĔЧ ЫЙ ТУ не ин кек ре пă-

тиш кер нĕ хыç-
çăн тат са па рĕç.

Шу хăш

«Ин кек ре пă рах мă пăр...» 

Хĕ ле ни кам та пă ра хăç ла ман  СĂМАХ МАЙ
2016-2017 çул сен чи хут са 
ăшăт мал ли тап хăр та Шу-
паш кар ра йо нĕн чи çурт се не 
20 ко тель нăй та та 3 то поч-
нăй ур лă ăшă  пыр са тă нă. 

КОММЕНТАРИ
Ни ко лай ЕЛА ГИН, 
«Теп лоэ нер го се ти» ООО ер тÿ çи:
– Эпир 51 çур та пăх са тă рат пăр, паян хи ку на ăшă 
пă рă хĕ се не çу са та са тас ĕçе пур çурт ра та вĕç ле-
рĕ мĕр. Çурт тăр ри се не « çем çе кров ля» мес лет пе 
ви тет пĕр. 2016 çул та хут са ăшăт мал ли тап хăрч чен 
300 тв.м вит нĕч чĕ, кă çал çак ви çе не ха лех пур нăç-
ла рă мăр, те пĕр 100 тă ват кал метр ви тес тĕл лев-

лĕ. Ха лă хăн уп рав ляю щи ком па ни умĕн чи па рă мĕн ви çи – 10 
млн тен кĕ, ыт ла рах Ту тар кас си тă рă хĕн че пу рă на кан сен. Çын-
се не па рă ма хут са ăшăт мал ли тап хăр пуç ла нич чен тат ма чĕн-
се ка лас ки лет, мĕн шĕн те сен хĕ ле ни кам та пă ра хăç ла ман, уп-
рав ляю щи ком па ни те хут са ăшăт мал ли тап хă ра план па ки лĕ-
шÿл лĕн ха тĕр ле нет.  

К ви тан цие 
кĕт се

Çак кун сен чех ра йон çын ни сен 
поч та еш чĕ кĕ се не ком му нал лă 
пу лă шу шăн çĕ нĕл ле шут ла нă кви-
тан ци се не ил се çи те рĕç. Ию лĕн 
1- мĕ шĕн чен шыв па, кă вак çу лăм-
па та та ыт ти пу лă шу па урăх та-
риф па  усă кур ма ты тăн ни пир ки 
пи ре шă пах вĕ сем аса ил те рĕç те. 

Ми çе ком па ни – 
çа вăн чух лĕ хак
Ком му нал лă пу лă шу тă ка кĕ сен пы-

сăк па йĕ ăшă тÿ ле вĕн чен тă рать. Ию-
лĕн 1- мĕ шĕн чен вăл пур ре гион та та 
пы сăк ла нĕ. Чи пы сăк хак се не ахаль те 
« хак лă» Пуш кăртс тан ра (ÿ сĕм 5,3%), Уд-
мурт Рес пуб ли кин че (5,2%) та та хальч-
чен йÿ нĕ лĕ хĕ пе тă ват тă мĕш вы рăн та 
пул нă Чă ваш Ен ре (5,2%) кĕ теç çĕ. Çав 
вă хăт рах ăшă па ти вĕç тер нĕ шĕн тÿ-
лев каш ни пос тав щик рен кил ни не те 
ăн лан мал ла: Кÿ кеç ре, сă мах ран, ăш-
ша ви çе кен ги га ка ло ри шĕн çак çур 
çул пуç ла нич чен 1533,50 тен кĕ тÿ ле-
нĕ.  Ма лаш не ва ра – 1580,60 тен кĕ. Ку 
вăл – Шу паш кар ра йо нĕн че ăшă шăн 
çи рĕп лет нĕ та ри фăн чи пы сăк ха кĕ. 

 КОМ МУ НАЛ ЛĂ ТЫ ТĂМ
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Андрей 
НИКОЛАЕВ, 

Шу паш кар 
ра йон 

пуç лă хĕ

ЫТ ЛА РИ КУН ЧĂ ВАШ ЕН ПУÇ-
ЛĂ ХĔ МИ ХАИЛ ИГ НАТЬЕВ РАÇ-
ÇЕЙ ФЕ ДЕ РА ЦИ ЙĔН ПАТ ША-
ЛĂХ ДУ МИН ДЕ ПУ ТА ЧĔ СЕМ ПЕ 
ПĔ ТĔМ РАÇ ÇЕЙ РИ «ПĔР ЛĔХ-
ЛĔ РАÇ ÇЕЙ» по ли ти ка пар ти-
йĕн чле нĕ сем пе  Але на Ар ши-
но вă па, Ни ко лай Ма лов па та та 
Лео нид Чер ке сов па ĕç лĕ тĕл пу-
лу ирт тер нĕ, чи çи вĕч ый ту се не 
сÿт се яв нă. Де пу тат сем рес пуб-
ли ка РФ ша йĕн че ав то ри тет лă 
пул ни не та та ăна ыт ти сем хи-
сеп ле ни не пĕл тер нĕ.

Лео нид Чер ке сов Чă ваш Рес-

пуб ли ки шкул се не хă парт ма фе-
де ра ци уйă ра кан ук çа- тен кĕ не 
вă хăт ра та та ту хăç лă усă кур-
са пы ни не пĕл тер нĕ. Кун сăр 
пуç не ре гион ти хы тă каяш се-
не пуç тар са тир пей лес си пе ыт-
ти субъект шăн тĕс лĕх вы рă нĕн-
че пул са тă ни не ка ла нă. Ку ху-
тĕн че ер тÿ çĕ сем РФ вĕ ре нÿ та та 
нау ка ми нист рĕ Оль га Ва силье-
ва пу çа рăв не сÿт се яв нă, му ни-
ци па ли тет сем çин че шут лан са 
тă ра кан шкул се не ре гион сен 
шай не кă лар ма тă рат нă ый тă-
ва пăх са тух нă. 

ВИ ÇĔМ КУН М7 ТРАС СĂН ÇĔР ПŸ РА ЙО НĔН ЧИ 
ПА ЙĔ ÇИН ЧЕ 13 СЕ ХЕТ ТЕ 30 МИ НУТ РА ПЫ СĂК 
ТИЕВ ЛĔ МА ШИ НĂ ПА МИК РОАВ ТО БУС ÇА ПĂН-
НĂ. Ун та 9 çын шар кур нă. Паян хи ку на 3 çын вил-
ни та та 6 çын на рес пуб ли кă ри ме ди ци на уч реж де-
ни йĕ се не су ран сем пе ил се çи тер ни пал лă.  5 çын 
сыв лăх не вă там те се хак лаç çĕ, 1 çын реа ни ма ци-
ре йы вăр выр тать. Са на виа ци ли ни йĕ пе Чă ваш Ен 
сыв лăх сых лав ми нис терст вин штат ра тă ман тĕп 
хи рур гĕ Иль дар Абы зов ава ри ре су ран лан нă хĕ-
ра рă ма хи рург пу лă шăв не  кÿ рес та та кон суль та-
ци па рас тĕл лев пе Шу паш кар ра йон боль ни цин че 
пул нă. Çул- йĕр ин ке кĕн че су ран лан ни се не ме ди-
ци на пу лă шă вĕ кÿ ме ме ди ци на уч реж де ни йĕ сен-
че эмел сем та та юн ком по нен чĕ сем çи те лĕк лех.  
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А тай кас си ял тă рăх ад ми нист-
ра ци йĕ Явăш ра куль ту рă па ка-
ну цент рне хă парт ма аук цион 
çин чен пĕл тер нĕ. Конт рак тăн 
пуç ла мăш ха кĕ 

3 725 000 
тенкĕпе
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ПИРЕ САЛАМЛАÇÇĔ

тан ла шать. Заяв кă се не ав гус-
тăн 9- мĕ шĕч чен йы шă наç çĕ. Çĕ-
нĕ клу ба 80 çын выр наç мал ла. 


ПЕН СИ УК ÇИН ИН ДЕК СА ЦИ ЙĔ КĂ ÇАЛ ИКĔ 
ХУТ ПУЛ СА ИРТ РĔ ТЕ ĔН ТĔ: фев раль та та ап-
рель уйă хĕ сен че. РФ Пен си фон чĕ ĕç ле кен 
пен сио нер сен пен си йĕ те 2017 çул хи ав гус-
тăн 1- мĕ шĕн чен ÿс ме пул та рас си 
пир ки пĕл те рет. Ăна пĕл тĕр 
те ÿс тер мен-ç ке- ха, кă çал хи 
икĕ ин дек са ци те ăна пыр-
са тив мен. Тÿ леве ÿс тер ме 
Пен си фонд не пыр са çÿ ре-
ме тив мĕ. Ул шă ну хыç çăн ĕç-
ле кен пен сио нер сем ук çа на 
235,74 тен кĕ ыт ла рах ил се 
тă ма ты тă нĕç. Ин дек са цин 
чи пы сăк ви çи çап ла рах.   

Кадет 
корпусĕпе 

парк проекчĕ

Чи йÿн ни Иш лей ял тă рă хĕн че 
пу лĕ – 1412, 50 тен кĕ. 

Росс тат пĕ тĕм ле тĕ вĕ сем пе, фе-
де ра цин Атăл çи ок ру гĕн субъек-
чĕ сен чен Морд ва та та Чă ваш Ен 
шыв чи са хал пĕ те ре кен ре гион-
сем: уйăх ра 2589 та та 2640 литр. 
Çав вă хăт рах « пе ре кет сĕр» Са мар 
об ла çĕн чех уйăх ра пĕр çын на вă-
там ран 4257 литр шыв па ти вĕç те-
реç çĕ. Çак ви çе не шут ла нă чух не 
тă как ла нă си вĕ шыв па пĕр лех вĕ-
ри не те кĕрт нĕ. Росс тат спе циа-
лис чĕ сем ва ра халь лĕ хе Чă ваш 
Ен тĕп ху лин че пу рă на кан сем 
си вĕ шыв шăн чи са хал укçа – 25 
тен кĕ – тÿ ле ни не туп са па лăрт-
нă. Чул ху ла ра 28 тен кĕ. Шыв па 
вă там усă ку ра кан пĕр çын пуç-
не тиве кен чи пы сăк хак – 52 тен-
кĕ – Орен бург ра.

Ыт ти ком му нал лă пу лă шу ха-
кĕ пе кех, июль уйă хĕн чен си вĕ 
шыв та ри фĕ сем те ÿс рĕç. Атăл-
çи тă рă хĕн че ку кă тар ту 4-5% 
тан. Ан чах вăл пу рин шĕн те пĕр 
пек мар: шыв тĕ лĕ шĕн чен йÿ нĕ 
шут лан нă Ижевс ка, акă, ÿсĕм 17% 
та ра нах кĕ тет. Шу паш кар па Ху са-
на кăшт ыт ла рах ăн нă: шыв кун-
та 2,3 та та 2,8% кă на хак ла нать. 
Си вĕ шыв шăн чи пы сăк та риф се-
не Шу паш кар ра йо нĕн че Кÿ кеç-

ре çи рĕп лет нĕ: куб ла метр шăн 
çак уйăх ран 17,28 тен кĕ тÿ ле ме 
ти вĕ. Сă мах май вăл 2016 çул хи 
де кабрь уйă хĕн чен 2,8% ÿс нĕ. 
Вăр ман-Çĕк тер ял тă рă хĕн че те 
вăл йÿ нех мар – 16,63 тен кĕ, ан-
чах та Иш лей ял тă рă хĕн че çав- 
çа вах пĕ чĕк рех – ун та пу рă на-
кан сен 15,78 тен кĕ тÿ ле ме тивет. 
Си вĕ шыв рас ху чĕ сем пе пĕ тĕм-
пех ан сат та та ăн лан мал ла пул-
сан вĕ рин ха кĕ пир киех çак на 
ка лай мăн.  Юлаш кин ха кĕ сив-
ви пе ăна вĕ ри лен тер ме кир лĕ 
ăшă энер гин не хуш ни пе пу лать-
çке. Ре гион та та, ра йон ти каш ни 
ял тă рă хĕн че те вĕ ри пе ти вĕç те-
ре кен пос тав щик сем те ми çе те. 
Ха кĕ сем те вĕ сен тĕр лĕ рен. Чи 
пы сăк хак се не Атай кас си ял тă-
рă хĕ вал ли  ию лĕн 1- мĕ шĕн чен 
«Но вое се ло» ООО çи рĕп лет нĕ. 
Ги га ко ло ри шĕн – 1601 тен кĕ. Çав 
вă хăт рах Вăр ман-Çĕк тер ял тă-
рă хĕн чех вăл ăшă энер ги йĕ шĕн 
1328 тен кĕ ил се тă рĕ. Ун хыç çă-
нах ха ка ку ра Кÿ кеç ри «Теп ло-
ком» ООО пы рать:  ре сурс па ти-
вĕç те ре кен ор га ни за ци та ри фĕ 
1586 тен кĕ пе тан.

Шыв юх тар са кă ла рас ти вĕ-
çе те ра йон та ха рă сах те ми çе 
ком па ни пур нăç лать. Çĕньял ти 
«Д руж ба» СПОК хыç çăн ( куб ла 

метр шăн 10,54 тен кĕ) Кÿ кеç ри 
«Теп лоэ нер го сеть» ООО та ри-
фĕ чы лай ран пах чи йÿн ни шут-
ла нать. 2016 çул вĕç лен нĕ чух-
не хи 13,16 тен кĕ рен çак уйăх-
ран 3% ÿс се вăл кун та 13,56 тен-
ке çит рĕ. Çав вă хăт рах Шĕ нер-
пуç ял тă рă хĕн чи «Ремст ройг-
рупп» ООО та са мар шы ва юх-
тар са кă лар нă шăн 26,60 тен кĕ 
ил ме ты тă нас са  па лăрт мал ла. 
Ахаль те хак лă пу лă шу тă ка кĕ – 
куб ла метр шăн 25,61 тен кĕ пул-
нă – малашне 26,6 тен кĕ пе тан 
пулĕ. Иш лей се не кă на ул шă ну 

ыт лах пыр са тив мĕ. Ком му нал-
лă пу лă шă вăн çак тĕ сĕ шĕн «Иш-
лейс кое» ЖКХ МУП та ри фĕ 0,9%- 
ран ыт ла рах ÿс мест.

Ка ма ан сат?
Ком му нал лă пу лă шу тă ка кĕ сен 

тÿ ле вĕн çĕр шыв пра ви тельст ви 
Чă ваш Рес пуб ли ки шĕн ию лĕн 
1- мĕ шĕн чен 3,9% ша йĕн че çи-
рĕп лет нĕ ул шă ну ин декс не пăх-
сан ре гион та пу рă на кан сем шĕн 
ком му нал лă пу лă шу шăн хак сем 
çак кă тар ту ран ыт ла рах ÿс мел ле 
мар. Уй рăм му ни ци па ли тет сем-
шĕн çи рĕп лет нĕ 6,2% ша йĕн чи 
чи кĕ ри ин декс ран ирт те рес йы-
шă нă ва  вы рăн ти хăй ты тăм лăх 
ор га нĕ сем Раç çей Пра ви тельст-
ви ирĕк па ни пе çеç ту ма пул та-
раç çĕ. ЧР Пуç лă хĕн Указĕ пе 2017 
çул та пы сăк рах ин дек са – 4,4% 
– рес пуб ли кă ри 276 му ни ци па-
ли тет вал ли çи рĕп лет нĕ, 5 му ни-
ци па ли тет шăн – 6,2%. 15 му ни-
ци пал лă йĕр ке ле нÿ шĕн вăл фе-
де ра ци субъек чĕн ин дек сĕн чен 
те ыт ла рах.

Кÿ кеç ял тă рăх де пу та чĕ сен пу-
хă вĕн йы шă нă вĕ пе ком му нал лă 
пу лă шă вăн пĕ тĕм тĕ сĕ пе усă кур-
нă шăн ию лĕн 1- мĕ шĕн чен çи рĕп-
лет нĕ тÿ лев ин дек сĕ 7% ша йĕн че. 

Хак се не тĕп рен ил сен си вĕ шы-
ва ăшăт ма усă ку ра кан энер ги 
нор ма ти вĕ се не  Раç çей за ко но-
да тельст ви пе ки лĕ шÿл лĕн улăш-
тар ни не пу ла та  ÿс тер ме тив нĕ – 
çа кăн пек ăн лан тар нă офи циал лă 
до ку мент ра. Ку ул шă ну Кÿ кеç ял 
тă рă хĕн че пу рă на кан сен 30,3%, 
е 3593 çын на пыр са ти вĕ. Вă там-
ран ва ра кун та хак сем 3,9%- ран 
ÿс мĕç. Ту тар кас си ял тă рăх де-
пу та чĕ сен пу хă вĕ ва ра чи пы сăк 
ин дек са 12% ша йĕн че çи рĕп лет-
нĕ, ию лĕн 1- мĕ шĕн чен ва ра тÿ-
лев ха кĕн ул шă нă вĕ вă там ран 4% 
ирт мел ле мар. Вăр ман-Çĕк тер ял 
тă рăх де пу та чĕ сем ин дек са 10% 
ша йĕн че йы шăн нă, Иш лей ял тă-
рă хĕн – 7,5%, Çĕнья лăн – 10%, ап-
ла пу лин те ун та та кун та та хак-
сен вă там ÿсĕ мĕ пĕр ре мĕ шĕ шĕн 
4,5%, ыт ти сем шĕн 4,9%  ша йĕн-
че ты тăн са тă рĕ. 

Тă как сем ÿсеç çĕ, ан чах ком му-
нал лă пу лă шу шăн тÿ ле нĕ ук çа- 
тен кĕн пĕр пай не  сап лаш тар ма 
пат ша лăх пу лă шă вĕ пе усă ку ра-
кан сем çă мăл лă ха туй са ил чĕç 
те ĕн тĕ. Вăл çемьен пĕ тĕм ту пă-
шĕн 22% тив сен ха лă ха со циал-
лă хÿт лĕх па ра кан ор ган сем ур-
лă суб си ди ил ме май пур.

  ВАЛЕРИЯ БЕЛОВА

2017 çу лăн ян варь-июнь уйă-
хĕ сен че Шу паш кар ра йо-
нĕн че пу рă на кан
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ком му нал лă пу лă шу тă ка-
кĕ се не сап лаш тар ма пу-
рĕ 2594,6 пин тен кĕ лĕх  
суб си ди пе ти вĕç тер нĕ.

Июль уйă хĕ. 11- мĕш класс 
ачи сем эк за мен сем тыт са 
шкул пур нă çĕ пе ялан лă хах 
сыв пул лаш рĕç, ка ни кул вă-
хă тĕн че ыт ти вĕ ре не кен ка-
нать. Пу шан са юл нă шкул 
кори до рĕ сен че ди рек тор-
сем пе вĕ рен те кен сем кă на. 
Вĕ сем шĕн ва ра хĕ рÿ тап-
хăр, хăй не евĕр лĕ эк за мен 
– пуç ла нать кă на- ха.

Ию лĕн 18-28- мĕ шĕ сен че ра-
йон ти шкул сем та та ача са чĕ сем 
2017-2018 вĕ ре нÿ çул не мĕн ле 
ха тĕр лен ни не ятар лă ко мис си 
тĕ рĕс ле рĕ. Ко мис си ĕç не ра йад-
ми нист ра цин вĕ рен тÿ уп рав ле-
ни йĕн пуç лă хĕ Бо рис Ро ма нов 
йĕр ке ле се пы чĕ. Пур не те тĕп-
лĕн тĕ рĕс ле кен ко мис си, ун та 10 
çын кĕ рет  – Рос пот реб над зор, 
МЧС, по ли ци, ра йад ми нист ра-
цин вĕ рен тÿ уп рав ле ни йĕн та-
та ятар лă прог рам мă сен уй рă-
мĕн спе циа лис чĕ сем – каш ни 
пункт тĕл не пал лă сем ларт рĕç.

Каш ни вĕ рен тÿ уч реж де ни-
йĕ хă йĕн çурт не хăт лă, çав вă-
хăт рах пĕ тĕм пра ви лă на пă-
хăн са ту ма тă рă шать. Шкул се-
не пу шар, çул- йĕр хă руш сăр лă-
хĕ, тер ро риз ма хи рĕç кĕ ре шес 
тĕ лĕ шĕн чен тĕп лĕн тĕ рĕс леç-
çĕ, пÿ лĕм сем та та сĕ тел- пу кан 
мĕн ле пул ни не те пă хаç çĕ, ача-
на су ран лат мал ла мар вĕ сен. 
Вĕ ре нÿ ха тĕ рĕ сен, апат пĕ çер-
мел ли блок сен çи те лĕк лĕ хĕ та-
та хă руш сăр лă хĕ те тĕп ре. Вĕ-
рен тÿ заве де ни йĕ сен чи ĕç ху-
рал не та та ĕç вы рă нĕ сен ат тес-

та ци не уй рăм мăн тĕ рĕс леç çĕ.   
Ию лĕн 25- мĕ шĕн че ко мис си 

Кÿ кеç ри ли цея та та «Ко ло сок», 
«Я год ка», «К ре пыш», «Пÿр нес ке» 
ача са чĕ се не çит рĕ. «Ко ло сок» 
ача сад не çак кун сен че 45 ача 
çÿ рет, вĕ ре нÿ çу лĕн че – 165. Са-
ди ке кĕ нĕ чух нех ко мис си чле-
нĕ сем ин фор ма ци стен чĕ çин-
чи ки вĕ хы пар се не улăш тар ма, 
эреш мен кар ри се не та сат ма сĕн-
чĕç. Ра йад ми нист ра цин ятар лă 
прог рам мă сен па йĕн тĕп спе-
циа лист-экс пер чĕ Сер гей Сар-
мо сов са ди ке кĕ нĕ вы рă на ка-
ме ра ларт мал ли не па лăрт рĕ. Çа-
кă кун та кĕ ре кен каш ни транс-
пор та сă на ма май па рĕ. Ха лĕ 
са дик ре 4 ка ме ра ĕç лет, каç-
па тав рал лах çу тă çу нать. РФ 
МЧСĕн Шу паш кар ра йо нĕн чи 
про фи лак ти кă па над зор ĕçĕ- 
хĕ лĕн пуç лă хĕ Де нис Порт нов 
сиг на ли за ци юсавлăхне тĕ рĕс-
ле рĕ, сиг нал пу шар чаç не çи-
йĕн чех çит рĕ.

Кÿ кеç ли цей не çур кун не га-
раж ра пу шар сиг на ли за ци йĕ 
çук ки пир ки асăр хат тар нă пул-
нă. Паян хи кун çак çит мен лĕх 
çук, га раж ра пу шар сиг на ли-
за ци не  выр наç тар нă. Шкул та 
юсав ĕçĕ сем ирт тер нĕ, сте на-
се не, мач ча на, пус ма карт лаш-
ки се не сăр ла нă. Шкул ди рек то-
рĕ Ан же ла Г ри горье ва мач ча-
ран  çă вĕ пех шыв юх ни пир ки 
ка ла рĕ. Çа кă çурт тăр ри юсав-
сăр ри пе çы хăн нă. 

«Я год ка» ача са дĕн че ик кĕ-
мĕш эр не юсав ĕçĕ сем пы раç-
çĕ. Сер гей Сар мо сов тер рориз-
ма хи рĕç тре ни ров кă сем ирт-

тер мел ли не аса ил тер чĕ. Çак 
вĕ рен тÿ уч реж де ни йĕ тĕ лĕ ш-
пе асăр хат та ру сем урăх пул ма-
рĕç. Те ми çе çул каял ла уçăл-
нă «К ре пыш»  ача са дĕн че те 
кăл тăк сем çук. Ача се не хă руш-
сăр лăх па ти вĕç тер ме сад ту ла-
шĕн че 5 ка ме ра выр наçт ар нă, 
шал та та та теп ре пур. Ко мис-
си çит нĕ вă хăт ра ача сем кăн-
тăр ла хи апат хыç çăн çы вăр ма 
вырт нăч чĕ. Са дик ри пÿ лĕм се-
не пăх са ытар мал ла мар: йĕ ри- 
тав ра та са, вы ля мал ли пÿ лĕм-
сем,  музыка залĕ, бас сейн та 
пур кун та. 

«Пÿр нес ке» сад «К ре пыш па» 
тан лаш тар сан ача се не 30 çула 
яхăн ытларах йы шă нать пу лин 
те хит ре лĕ хĕ пе пĕрт те кая мар. 
Сад умĕн чи пло щад кă ра ар-
тобъект сем ăс та ла са выр наç-
тар нă. Аш шĕ-а мăш не вал ли ачи-
се не кĕт мел ли ятар лă вы рăн та 
ха тĕр ле нĕ. Кун та сак сем ларт-

нă, хĕвел тă рăх вă хăт кă тар та-
кан ятар лă конст рук ци те пур. 
Садра 4 ка ме ра выр наç тар нă, 
ша ла до мо фонпа чĕнсе кă на 
кĕ ме пу лать. Са ди ке хăт лă рах 
тă вас тĕл лев пе юсаç çĕ, плас-
тик кан тăк сем те ларт нă, çурт 
тăр ри не çĕ нĕ рен вит нĕ. Сад 
пло щад кин че чăх сем çÿ ре ни-
не асăр ха рă мăр, ча сах ка йăк- 
кĕ шĕ ке пĕр хĕ ра рăм хă ва ла са 
тух са кай рĕ. Сад заве дую щи йĕ 
На та лия Ро ма но ва сă ма хĕ сем  
тă рăх, ирт нĕ çул кун та ка ча ка-
сем те кĕ нĕ. Ка йăк- кĕ шĕк ху çи-
не чăх се не кил те тыт са ус ра-
мал ли çин чен ăн лан тар ни кă-
ла хах пул нă- мĕн. Са дик çурт-
не пăх са тĕ рĕс ле се тух нă хыç-
çăн ко мис си чле нĕ сем кăл тăк-
сем туп ма рĕç. 

Де нис Ген надье вич пĕл тер нĕ 
тă рăх, ию лĕн 27- мĕ шĕ тĕл не тĕ-
рĕс леве тă рат нă 37 объект ран 
4-ш не – 2 шкул та та 2 ача са чĕ 
– халь лĕ хе  йы шăн ман.  Сăл та-
вĕ – пу шар сиг на ли за ци йĕ се-
не йĕр ке не кĕрт се çи тер мен-
ни, юсав ĕçĕ сем вĕç лен мен ни. 
Асăр хат та ру се не пĕ тер ме ав-
гус тăн 15- мĕ шĕч чен вă хăт па нă. 

  АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

 ВĔРЕНТŸ

Сен тяб рĕн 1- мĕш не ха тĕр-и? 

СĂМАХ МАЙ
Июль уйă хĕн че 2017-2018 вĕ ре нÿ 
çул не йы шăн ма рес пуб ли кă ра ко-
мис си сен 955 вĕ рен тÿ уч реж де ни-
не тĕ рĕс ле мел ле. Рес пуб ли кă ри 9 
шкул та хут са ăшăт мал ли са ни та ри-
пе тех ни ка пÿ лĕ мĕ се не ху та ямал ла 
( çак на вал ли 9,7 млн тен кĕ уйăр нă), 
ял ти шкул сен че 21 спорт за лĕ юса-
мал ла (21,1 млн тен кĕ), рес пуб ли-
кă ри 8 шкул та тĕп лĕ юсав ту мал ла. 

нă, хĕвел тă рăх вă хăт кă тар та-
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«Тă ван Ен» ха çат 
редакци коллектив-
не 85 çул тул тар нă 
ят па чун- чĕ ре рен 

са лам латпăр!
Ха çат паян Чă ваш 

Рес пуб ли кин та та Шу-
паш кар ра йон ата ла-
нă вĕн чи пĕл те рĕш лĕ 
пу лă мĕ се не çу тат са тă-
рать. 1932 çул та «Тă ван 
Ен» ха çат хă йĕн пул та-
ру лăх çул не пуç ла нă-
ран пах рес пуб ли кă ра 
пу рă на кан те ми çе ăрă-
вăн шан чăк лă пу лă шу-
çи пул са тă чĕ. Тĕп рен 
ил сен çа кă редакцире  
хăй сен ĕç не юра та кан 

та та çын се не кă сăк лан та ра кан ый ту се-
не тат са па маш кăн пу лăш ма яла нах ха-
тĕр  пы сăк про фес си ша йĕл лĕ жур на-
лист сем чă мăр тан ни пе пул са пы рать. 

Инс пек ци та та ха çат чы лай çул пĕр- 
пĕ рин пе ту хăç лă ĕç ле се пы раç çĕ. Çак 
тус лăх ма лаш не те çи рĕп лен се пы рас-
са ик кĕ лен мест пĕр. «Тă ван Ен» ха çа та 
пĕ тĕм чун- чĕ ре рен пы сăк ти раж, ву-
ла кан ша нăç не, ун та ĕç ле кен се не пул-
та ру лăх пла нĕ се не, шу хă шĕ се не пур-
нă çа кĕрт ме ыр лăх- сыв лăх су нат пăр.

Надежда 
ДЕМИДОВА, 
Фе де ра цин на-

лук служ бин Чă-
ваш Рес пуб ли-

кин чи ра йон-
сен хуш шин чи 
5- мĕш инс пек-

ци йĕн пуç лă хĕн 
ти вĕ çĕ се не пур-

нăç ла ка нĕ

Тă ван Ен ха çат ре дак-
ци йĕн хас тар кол лек тив-
не, ял кор се не, ти пог ра-
фи ре ĕç ле кен се не чап-
лă юби лей ячĕ пе хĕ рÿл-
лĕн са лам ла тăп, ма лаш-
не те пы сăк çи тĕ нÿ сем 
ту ма ыр лăх- сыв лăх су-
на тăп. Хĕ рĕх мĕш çул сен-
че Шу паш кар Ра йо нĕн-

чи «Ле нин çу лĕ пе» ха çат ре дак ци йĕн-
че ĕç ле нĕ Анатолий Семенович СЕ-
МЕ НОВ РАН – Жур на лист сен союзĕн

 чле нĕн чен хĕ рÿл лĕ са лам!          4 

РА ЙОН ТИ ТĔП БОЛЬ НИ ЦĂ-
РИ АЧА- ПĂ ЧА УЙ РĂ МĔН-
ЧЕ ИЮ ЛĔН 24- МĔ ШĔН ЧЕН 
ЮСАВ ĔÇĔ СЕМ ИР ТЕÇ ÇĔ. 
Ме ди ци на пу лă шă вĕ кир лĕ 
пĕ чĕк па циент се не ра йон ти 
2- мĕш боль ни цăн ача- пă ча 

та та ин фек ци уй рăм не 
Иш лее ăса таç çĕ. Ра йон 
боль ни цин ас лă фельд-
ше рĕ Алев ти на Ок ли-
ко ва ăн лан тар нă тă-
рăх, юсав ĕçĕ се не ав-

гус тăн 7- мĕ шĕч чен вĕç-
ле ме план ла нă. 

РА ЙОН БОЛЬ НИ ЦИН ЧЕ 2016 ÇУЛ ТА ИРТ ТЕР НĔ 
ДИС ПАН СЕ РИ ЗА ЦИ ВĂ ХĂ ТĔН ЧЕ 660 ЧИР- ЧĔР 
ТУП СА ПА ЛĂРТ НĂ. 6 çынăн не шы çă сем туп нă, 
вĕ сен чен 5- шĕ – рак. 2015-2016 çул сен че ра йон-
та ирт тер нĕ дис пан се ри за ци çын сен чен чы ла йă-
шĕн чĕ ре рен тĕр лĕ ор ган сем пат не юн çÿ ре те-
кен ты мар сен пу сă мĕ, юн ра глю ко за ви çи ÿс ни-
не, пи рус турт ни, ал ко голь пе ир тĕх нин сие нĕ-
се не, ра цион па ки лĕ шÿл лĕн апат лан ман ни не, 
са хал хус ка ну сем ту ни не па лăрт нă. Ирт нĕ çул-
та дис пан се ри за цие ра йон та 8693 çын тух нă.  

пир ки пĕл те рет. Ăна пĕл тĕр 
те ÿс тер мен-ç ке- ха, кă çал хи 
икĕ ин дек са ци те ăна пыр-
са тив мен. Тÿ леве ÿс тер ме 
Пен си фонд не пыр са çÿ ре-
ме тив мĕ. Ул шă ну хыç çăн ĕç-
ле кен пен сио нер сем ук çа на 
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Алевтина ГРИГОРЬЕВА, 
Кÿкеç типографинче ĕçленĕ печатник:

– Сок ра ще ни пе ĕç сĕр юл сан хăю лăх 
туп са ти пог ра фи йе ура яр са пус рăм. «Ĕç-
лее тĕп-и е çук-и?», – те се те ик кĕ лен тĕм 
мал тан лă ха – çа пах та 21 çул пе чат ник-
ре тă рăш рăм. Ха çат кă лар нă чух не тем-
ле са мант та пул нă. Сăн ÿкер чĕк сем тух-
са ÿкет чĕç, «ма раш ки сем» тухса чу на 
илет чĕç, ва ра те пĕр хут çап мал ла. Ир-

хи ви çĕ се хет чен ха çат кă лар ни те са хал мар пул нă. Йы-
вăр лăх сем сĕр пул ман пал лах. Ба ра ба на хут кĕр се кай са 
ва лик сем çум не хут çы пăç са ла рат чĕ те, çав на кă ла рас 
тĕ се пи чет ма ши ни не чав са та ра нах кĕр се каят тă мăрч-
чĕ. Алă, ха лат сă рă па ва ра лан са пĕ тет чĕ. Ир хи ви ççĕч-
чен ĕç ле сен те ĕçе ир хи са кăр се хет вал ли тух нă. Ка лăп-
ла са пĕ те рес се кĕт се ла рат тă мăр. Ха çат по ло си гран ка 
çин че – вăл çă мăл мар, пĕр ву нă ки ло та таять, ăна на-
бор щик сем па тĕн чен мĕ кĕр лен се йăт са кил се 
ста но ка выр наç тар мал лач чĕ. Хă вăрт рах çап-
са пĕ те рес те се апат çи ме те кай ман.  Уй-
рă мах хĕл ле ха çат кă лар ма йы вăр та рах-
чĕ. Хут маг нит лан са лар ни не пу ла, ăна 
вы рăнтан та хус кат ма йы вăрччĕ. Экс пе ри-
мент сем те тă ват тă мăр маг нит лă хут па – сте-
на çум не ил се пыр са нах ун çум не çы пăç са 
ла ратч чĕ, клей сăрах эр ни пех тă рать ва ра. 

Галина ЛЬВОВА, 
корректорта 
ĕçленĕ:

– 1985 çул та 
фев раль уйă хĕн-
че «Тă ван Ен» ха-
çа та кор рек тора 
вырнаçрăм. Çак 
ĕçре 28 çул тă-
рăш нă вăхăт ра 

аса ил се йăл кул мал ли те са хал 
мар пул чĕ. Вăл вă хăт ра компью-
тер пул ман, статья се не алă па на-
бор ла нă, çа вăн па ха çат кая юл-
са тух атчĕ.  Ма ке т са лан са кай-
са çĕ не рен на бор ла ни пе çур-
çĕр ирт сен кă на ха çа та ка лăп-
ла са пĕ тер ни те пул нă. Мĕнле 
хаçат вăл йăнăшсăр? Ĕçлемен 
çын кăна йăнăшмасть. Акă пĕр-
ре «суй ла мал ли кун» вы рăн не, 
«суй мал ли кун» те се наборлани-
пе пи чет ле се янăч чĕ. Ва ра çап са 
кă лар нă хаçата пă ра хă çласа çĕ-
нĕ рен пичетлеме тив рĕ. 

Редакцирен: Çав вăхăтрах Га-
лина Мефодьевна Кÿкеç 
радиовĕнче дик-
торта ĕçленĕ. Ун 
сас си  Кÿкеç по се-
локне нумай çул вă-
рат нă.  

Ве ра ЭВЕРККИ, 
«Хы пар» из да тельст-
во çур чĕн хы пар сен 
служ бин ре дак то рĕ:

– «Тă ван Ен» ха çат-
ра эпĕ 1996 çул та ĕç-
ле ме пуç ла нă. Ку пу-
лăм те мĕн ле асам лă-
хăн ту йă нат чĕ. Ма-
на, ре дак ци алă кĕн 

ура ти ур лă хăю сăр рăн яр са пус нă ял 
хĕр не, ха çат ра вун шар çул ĕç ле кен 
опыт лă ран та опыт лă жур на лист сем – 
П. Пав лов, Л. Бе лов –  ăш пил лĕн йы-
шăн ни паян кун та асăм рах. Чи мал-
та нах эпĕ об щест во пур нăçĕн пай не 
лек нĕ. Ун та В. Пет ров па ĕç ле ме тÿр 
кил чĕ. Вăл та ма на кă мăл тан пу лăш са 
пы чĕ. Ни ко лай Ми ро нов жур на лист 
ăс та лă хĕн чен - те мă на та рăн нăн уç-
са па ма пул тар нин чен, яка чĕл хин-
чен – тĕ лĕ нет тĕм. Ха çа тăн ре дак то-
рĕ пул са вăл вă хăт ра Ю. Сте па нов-
Лис то пад ĕç лет чĕ. Пуç лăх пул сан та 
хăй не мăн на ху ман ни, ки лен- каян па 
ăш пил лĕн ка лаç ни  ас ра. 

Пĕр ре мĕш хут за да ни пе яни те 
ма нăç масть. Ун чух не Кÿ кеç ре пы-
сă ках мар лавк ка уç рĕç. Çав на çу-
та та кан 7-8 йĕр кел лĕ хы пар  çыр-

мал лач чĕ. Ап ла та шăр çа ла рăм, 
кап ла та çа вăрт тар тăм – ниеп ле 

те пул са пĕт мест. Çур кун ыт ла асап-
лан тăм пĕр хы пар па. 

Ас ра юл нă те пĕр са мант – ра йон-
ти ял сен чен пĕр не кая кан ин фор ма-
ци уш кă нĕн чен тăр са юл ни. Вăл вă-
хăт ра Çĕр пÿ ра йо нĕн чи тă ва нăм сем 
па тĕн че пу рă нат тăм. Ча рă ну ра çур 
се хет ыт ла тă тăм - ав то бус çук та çук 
( халь хи пек марч чĕ çав вăл вă хăт ра, 
транс порт сай ра хут лат чĕ). Эпĕ Кÿ ке çе 
çит сенех ма на кир лĕ УАЗик ла рат чĕ, 
ча рă ну ран çит нĕ çĕ ре вăл хус кал нă. 
Ĕçе кĕ ме хă ра тăп. Тен, урăх уш кăн па 
кай ма май кил мĕ- ши те се ра йон ад-
ми нист ра ци не вĕç тер тĕм. Пал ла ман 
пĕр хĕ ра рăм пат не пыр са ыйт рăм. Ăш 
пил лĕн ка ла çа кан çав çын кая рах ра-
йон ад ми нист ра ци йĕн пуç лă хĕн пĕр-
ре мĕш за мес ти те лĕн че - эко но ми ка 
па йĕн пуç лă хĕн че тим ле нĕ Аль би на 
Его ро ва пул нă ик кен. Вăл хăй сем пе 
ларт са кай са  ха ма кир лĕ уш кăн пат-
не кĕрт се хă вар чĕ. Ра йон ха çа тĕн-
че ĕç ле нĕ са мант се не аса ил нĕ чух 
ырă çын се не кă на аса илес, вĕ сем 
çин чен çеç ка ла са 
кă тар тас ки лет. Ха-
çат юби ле йĕ пе са-
ламласа пĕр -пĕ-
рне юрат са, ырă 
сун са пу рăн ма 
су на тăп. 

В ла ди мир СА ВИН КИН, 
«Ха мăн ти пог ра фи»  тул ли мар явап лăхлă об-
щест во ди рек то рĕ:

– Шу паш кар ра йон ха çат ре дак ци йĕн-
че ĕç ле нĕ тап хăр  си рĕн пур нăç ра мĕн ле 

йĕр хă вар чĕ? – те се ыйт рĕç «Тă ван Ен-
ре» ĕç ле кен сем.

Ху рав ла тăп. Пи тĕ пы сăк йĕр! Кун-
та эпĕ жур на лис ти ка ăс та лăх не ал ла 

ил тĕм. Тус лă ре дак ци кол лек ти вĕн че 
ĕç ле се пы сăк опыт пух рăм. Май кил нĕ са мант па усă кур са 
пĕр ле вăй ху нă ĕç чен се не пур не те пы сăк тав сă ма хĕ ка-
лас ки лет. Уй рă мах Ген на дий Его ро ва, Иван Ми хай ло ва, Па-
вел Ва силье ва, Лео нид Бе ло ва, Ге лий Се ме но ва, Петр Пав-
ло ва, Ни ко лай Ми ро но ва, Юрий Сте па но ва та та ыт ти се не 
те. Шел, çак йыш ра пи рĕн тен ĕмĕр лĕх уй рăл ни сем те пур.

Г. Его ров ре дак тор па нă пĕр ре мĕш за да ни сен чен пĕ ри – 
«П рог ресс» кол хоз ри от чет па суй лав пу хăв не кай са ре пор-
таж çы рас си пулчĕ. Шă пах çа вăн чух не «П рог ре са» ма лал ла 
ерт се пы ма Ми хаил Ва силье вич Иг натье ва шан нăч чĕ. Пал-
лах, ха çат ра ĕç ле нĕ чух не хи ас ра юл нă пал лă рах са мант се-
не пур не те çыр са кă тар тай мăн. Вĕ сем, тĕп рен ил сен, «Ле-
ни нец ра», кай ран «Тă ван Ен ре» ĕмĕр лĕ хех вырăн тупса юл-
чĕç. Ха лĕ çак ĕçе – ра йон ис то ри не ти вĕç лĕн çыр са пы рас-
си не ха çат ре дак ци йĕн паян кол лек ти вĕ пур нăç ла са пы рать. 
Ма нăн ва ра çăмăл мар ĕçре пур не те ăнă çу су нас ки лет. 

Ха çат ре дак ци йĕ пе Кÿ кеç ти пог ра фи йĕ яла нах пĕр çемье 
пек, пĕр тĕл лев пе ĕç лет чĕç, пы сăк ме роп рия ти се не йыш-
па ирт те рет чĕç. Типог ра фи пе çы вăх пул ни пе ма лаш не-
хи пур нă çа по лиг ра фи пе çы хăн тар тăм. Ÿкĕн мес тĕп. Уй-
рă мах кĕ не ке сем пи чет ле се кă лар сан, ав тор сем ĕç пе кă-
мăл лă юл сан, чун хĕ пĕр тет. Юби лей пе са на, «Тă ван Ен»!
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Пурнăç таппи
Павел 
ВА СИЛЬЕВ, 
журналист-ветеран:

 – Шкул та пĕ лÿ пух нă чух-
нех сă вă сем çы рас тур тăм вă-
ран нăч чĕ. Сал та ка кайич чен 
те, кай ран та хай лав сем ка лăп-
лат тăм. Ма нăн пĕр ре мĕш сă-
вă «Ком му низм яла вĕ» ха çат ра 
пи чет лен се тух ни не паян хи пе-
кех ас тă ва тăп. Кĕ не ке кă лар ма 
сĕн сен турт ка лан са тă ма рăм, ки-
лĕш рĕм. «Я лав» жур нал çу мĕн-
че пĕ чĕк бро шю ра пек «Сал так 
чĕ ри» ят па сă вă сен пух хи тухрĕ. 
Сăв вăм се не асăр ха нă ра нах ма-
на «Ле ни нец» ха çа та ĕç ле ме чĕн-
чĕç. Эпĕ ун чухне 28 çул та пул нă. 
Ун чух не тĕп ре дак тор та граж-
дан вăр çин ин ва ли чĕ Яков Ни ки-
тин ĕç лет чĕ. Вăл, çа пă çу хи рĕн-
че хă рах ал ли не çу хат нăс кер, пи-
тĕ сă пай лă çынч чĕ. Ха çат кă лар-
ма пĕч чен йы вăр пул нă ран çын 
шы ра нă та. Çул та лă ка яхăн ĕç ле-
нĕ хыç çăн, вăл от пус ка кай сан, эпĕ 
пĕч че нех тăр са юл тăм. Шă пах çав 
вă хăт ра Иш лей та та Шу паш кар ра-
йо нĕ се не пĕр леш тер чĕç. Яков Ни-
ки тина, от пуск ра пул нăс кере, вă хăт 
çит нĕ те се пен сие ячĕç. Ре дак то ра 
Ва си лий Пет ро ва ларт рĕç. Вăл çы-
пă çул лă ка ла çат чĕ, ан чах статья сем 
çыр маст чĕ. Пу рă на- ки ле вăл та çыр-

ма вĕ рен се çит рĕ. 

П  р о и з -
водст во уп-
рав ле ни йĕ-
сем пул са кай сан ра йон ха çат не 
хуп рĕç. 1963 çул та ăна çĕ нĕ рен 
ту са хур са ма на те пĕр хут ре дак-
цие чĕн се ил чĕç. Ха çат вы рăс ла- 
чă ваш ла тух ма ты тăн чĕ. Транк-
вил лин Ло ги нов тĕп ре дак тор 
ма на ку çа ру çă пул ма сĕн чĕ. Пĕр 
çур уйăх ыт ла рах вы рăс ла ха çат 
тух рĕ пул мал ла. Ăна пĕ тер сен 
эпĕ ĕç сĕр тăр са юл тăм, ма на ра-
диове ща ни ре дак то рĕн че ĕç ле-
ме шан чĕç. Ву нă çул вăй ху тăм 
ун та. Эр не ре 3 хут чен пе ре да-
чă сем кă ла рат тă мăр. 15 ми нут 
пы ра канс кер сен че ра йон пур-
нăç не тул лин çу тат ма тă рăш-
нă. Тă рăш са ĕç ле нĕ шĕн маг ни-
то фон туян са па ни не ла йăх ас 
тă ва тăп, пĕр пăт ран са хал мар 
тур тат чĕ пу лĕ вăл!  Ра йон ха çа-
тĕн че эпĕ пу рĕ 32 çул явап лă 
сек ре тарь те, ку çа ру çă ра, ра-
диоор га ни за тор та вăй ху нă. 
Пен сие тух нă ран па ра йон 
ха çат не çы рăн са ил мен ни 
пĕр çул та пул ман. Статья-
се не юрат са ву ла тăп. Пи чет 
кă ла рă мĕ пи тĕ ки лĕ шет, ун-
та пур ый тă ва та çу тат ма 
тă рăш ни не ку ра тăп. Çа вă 

па ха. 
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85 çул халăхпа пĕрле

Ятарлă пÿлĕм çукки пирки редакци ун чухне райком çуртĕнчи виçĕ пÿлĕмре вырнаçнă. 
Сăн ÿкерчĕкре ĕç саманчĕ, сулахайран сылтăмалла: тăраканĕ – ответлă секретарь 
А. Павлов, районти радиовещани пайĕн редакторĕ П. Васильев, ял хуçалăх пайĕн 

заведующийĕ А. Алексеев, Фомин (ятне калаймастпăр), Л. Николаев куçаруçă, Ф. Иванов фотокор.

че ĕç ле нĕ тап хăр  си рĕн пур нăç ра мĕн ле 
йĕр хă вар чĕ? – те се ыйт рĕç «Тă ван Ен-

ре» ĕç ле кен сем.

та эпĕ жур на лис ти ка ăс та лăх не ал ла 

85 çул каял ла хи пе кех, паян та ха çа тăн каш ни но мер не, каш ни ст ра-
ни ци не, каш ни руб ри ки не ре дак ци ĕç че нĕ сем çа кăн пек пуç та рăн-

са, ка наш ла са, сÿт се яв са  пи че те тус лăн ха тĕр ле нĕ. Çур ĕмĕр каял-
ла хи са рăх нă сăн ÿкер чĕ ке хум ха н ма сăр ал ла ты тай мăн. Пĕр кун 

пек ирт нĕ çак çул сем, 1963 çул та явап лă сек ре тарь те ĕç ле нĕ Павел 
Ва сильев çеç (халĕ вăл 87 çулта, хаçатран кăшт кăна аслăрах) çур 

ĕмĕр каял ла сĕ тел хуш шин че лар са ха çат ст ра ни ци се не пи чет 
умĕн мĕн ле ву ла нă – çа вăн пе кех юби лей умĕн хи но ме ре ха тĕр-
ле ме хут шăн чĕ.  Акă мĕн пĕр леш тер чĕ çак сăн ÿкер чĕ ксене. Çак 
пул та рул лă йăх та шă мăр сен, ен те шĕ мĕр сен ĕç не ма лал ла тăс ма 

ме хел çи тер нĕ шĕн, вĕ сен пу çа рăв не ма нă çа кă лар ман ни шăн 
ти вĕç ли пех мă наç ла нат пăр эпир...

2017

тă рăш ни не ку ра тăп. Çа вă 

заведующийĕ А. Алексеев, Фомин (ятне калаймастпăр), Л. Николаев куçаруçă, Ф. Иванов фотокор.
1963
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Причебоксарье
• В МАСШТАБАХ СТРАНЫ

• ДЕЛА МЕСТНЫЕ

 ФНС СООБЩАЕТ

«Я люблю журналистов и 
всех тех, кто связан с этой про-
фессией», – повторила несколь-
ко раз при встрече родствен-
ница Ростова. Приятно слы-
шать такие слова от челове-
ка, который всю свою жизнь 
провел в журналистской сре-
де, изначально не имея к этой 
сфере никакого отношения. 

Все, кто знаком с этой невы-
сокой миловидной женщиной, 
говорят о ней, как о второй ма-
ме для пишущей братии. «Она 
часто приезжала к нам в Ку-
гесьскую типографию, прово-
дила семинары с бухгалтера-
ми, главными редакторами 
районных газет. От нее всег-
да веяло материнской забо-
той о своих подопечных, в 
глазах читалась искренняя 
заинтересованность в реше-
нии каких-либо проблем», – 
вспоминает дизайнер Мари-
на Иванова, в то время тру-
дившаяся в стенах типогра-
фии печатником.  

Уроженка поселка Кугеси Ли-
дия Александровна, окончив-
шая экономический факультет 
Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульяно-
ва по специальности «плани-
рование промышленности», 
совершенно случайно узнала 
о вакансии инженера планово-
производственного отдела, от-
крытой в Государственном ко-
митете по делам издательства 
ЧАССР. «Как сегодня помню, 

это было 25 августа 1982 года, 
мне было 36 лет, на тот мо-
мент на руках уже было трое 
детей. На собеседовании уве-
ренно сказали, приходите зав-
тра, мы берем вас на работу. 
Если чего-то не умеете – на-
учим!», – с улыбкой вспоми-
нает Лидия Александровна.   

С этого дня жизнь Лидии 
Гаврильковой стала вплотную 
связана с работниками печати, 
полиграфии, книжного изда-
тельства и книжной торговли. 
Самым первым рабочим ин-
струментом у новичка были 
деревянные счеты. Потом по-
явился арифмометр (настоль-
ная механическая вычисли-
тельная машина для точно-
го умножения и деления, а 
также для сложения и вычи-
тания), для размножения ма-
шинописного или рукописно-
го текста использовали рота-
тор. Как рассказывает Лидия 
Александровна, первый ком-
пьютер появился у них где-то 
в 1993-94 годах. «Мы приоб-
рели их в количестве 5 штук. 
Один оставили себе, два отпра-
вили в газету «Советская Чу-
вашия», остальные – в «Хы-
пар». Помню, как сидели за 
этим «чудом техники» и пы-
тались хоть как-то им восполь-
зоваться, учить-то нас было 
некому», – делится женщина.

После двух лет работы мно-
годетная мать становится стар-
шим экономистом, затем на-

чальником планового отдела, 
начальником отдела финан-
сов и экономического прогно-
зирования — главным бухгал-
тером, заместителем предсе-
дателя. Из года в год назва-
ние ведомства переименовы-
валось. В 2002 году Лидию 
Александровну назначают за-
местителем министра печати 
и информационной полити-
ки Чувашской Республики. 

«За 22 года я пережила не-
малое количество руководите-
лей, – с улыбкой говорит Ли-
дия Гаврилькова. – И считаю, 
что вместе с ними мы сдела-
ли многое для развития от-
расли печати, полиграфии и 
книгоиздательства. Я рабо-
тала с такими руководителя-
ми, как Андрей Петров, Борис 
Васильков, Петр Краснов, Фе-
ликс Шарков, Николай Григо-
рьев, Валерий Андреев, Ната-
лья Володина и Юрий Нико-
лаев». По ее словам, были и 
тяжелые времена, когда даже 
бумаги не было. Искали раз-
ные пути решения проблемы, 
даже пытались на обойной бу-
маге печатать, но это не спас-
ло положение. Обои оказались 
слишком плотными для это-
го. А о «вексельном» времени 
женщина даже вспоминать не 
любит. «Зато в Госкомиздате 
Российской Федерации мне 

всегда одобряли все наши за-
явки, почему-то не могли мне 
отказать. Представители дру-
гих регионов между разгово-
ром сетовали на то, что им по-
стоянно финансирование уре-
зают, а я молчала и слушала, 
нам-то до копейки одобрили», 
– рассказывает пенсионерка.

На хрупких плечах этой жен-
щины лежали организация 
различных семинаров для ра-
ботников районных изданий, 
участие в межрегиональных 
выставках, информационных 
днях, днях клиента, спортив-
ных мероприятиях. Уже 14 лет 
как Лидия Александровна на 
заслуженном отдыхе, однако 
ежегодно посещает Дни печа-
ти, встречается с нынешними 
и бывшими работниками сво-
его ведомства. На день рожде-
ния Лидии Гаврильковой ве-
тераны традиционно собира-
ются у нее дома за накрытым 
столом. Им всегда есть о чем 
поговорить, что вспомнить. 

Стены квартиры, в кото-
рой проживает Лидия Алек-
сандровна, увешаны карти-
нами удивительной красоты. 
Видно, скучать ей не прихо-
дится: в любую свободную 
минутку она корпит над вы-
шиванием очередного шедев-
ра, а в летнее время и по вы-
ходным дням ее дом напол-
нен детскими голосами вну-
ков и правнука.

Множество наград хранит-
ся в копилке ветерана труда, 
Заслуженного экономиста 
ЧР: Почетные грамоты род-
ного ведомства, Госкомин-
формпечати Российской Фе-
дерации, благодарственные 
письма Президента Чуваш-
ской Республики, председа-
теля Государственного Со-
вета Чувашской Республики. 

 Е ЛЕ НА ДА ДЮ КО ВА

Пи шу щая бра тия – « под кры лом» 
хруп кой жен щи ны
 Т ВОИ ЛЮ ДИ, РА ЙОН!

Накануне юбилея нашего издания мы пытались отыскать 
родственников первого главного редактора Чебоксар-
ской районной газеты «Колхозник çулĕ» Порфирия Росто-
ва. Племянницей известного журналиста оказалась быв-
ший заместитель министра печати и информационной 
политики Лидия Гаврилькова. Сестра матери Лидии Алек-
сандровны Нина Ерлакова была его женой. К сожалению, 
к моменту рождения Лидии Порфирия Матвеевича уже 
не было в живых, поэтому рассказать о нем она ничего не 
смогла. Однако ее биография оказалась не менее инте-
ресной и увлекательной. 

Межрайонная инспекция ФНС № 5 
по Чувашской Республике сообща-
ет о проведении 4, 11, 18 и 25 авгу-
ста 2017 года с 10.00 до 11.30 «от-
крытых классов» по вопросу пере-
хода на новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техни-
ки. Адрес: Чувашская Республика, 
Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. 
Советская, 32, в фойе Инспекции.

Сотрудники библиотеки пред-
ставили издания, рассказываю-
щие об истории создания газе-
ты от выхода первого номера 
до наших дней. Посетителям бу-
дет интересно узнать, что с ав-
густа 1938 года она выходила 
под названием «Ленин çулĕпе», 
а в 1959 году была объединена 
с изданием «Колхозник хаçачĕ» 
и лишь в октябре 1991 года об-
рела название, наиболее точно 

и полно отражающее ее задачи. 
За свою историю она не раз ме-
няла название, но всегда в ней 
неизменным оставалось одно 
– оперативное и объективное 
освещение жизни района.

В аннотации к выставке отме-
чено, что сегодня «Тăван Ен» – 
это не только актуальные ста-
тьи, интересные заметки и фо-
тохроника событий родного 
края и жизни знаменитых од-

носельчан, но и сплоченный 
творческий коллектив, не раз 

удостоенный  наград за свой 
труд. У читателей библиотеки 

газета всегда востребо-
вана и пользуется попу-
лярностью. 

В Ишлейской библио-
теке также открылась вы-
ставка (на фото), посвя-
щенная юбилею газеты, 
которая является самой 
востребованной читате-
лями этого учреждения. 

И на пенсии 
разводятся
В Чебоксарском районе за 6 меся-
цев 2017 года родились 282 ребен-
ка, умерли 257 человек. Из обще-
го количества рожденных детей 93 
стали в своих семьях первыми, 128 
– вторыми, 41 – третьими, 13 – чет-
вертыми, 4 – пятыми, 2 – шестыми, 
1 – седьмым. 

Об этом сообщает отдел ЗАГС адми-
нистрации района. За вышеуказанный 
период родились 139 мальчиков и 143 
девочки. В тройке популярных мужских 
имен – Максим, Егор, Кирилл, женских – 
Анна, Виктория, Екатерина. К тому же с 
начала года зарегистрировано 6 двоен. 

Марш Мендельсона прозвучал для 
161 пары, семейные узы разорвали 
89 пар. Интересно, что четверо муж-
чин и одна женщина развелись, буду-
чи старше 60 лет. 

Добавим, что по данным Росстата, за 
январь-май 2017 года в Приволжском 
федеральном округе Чувашия с коэф-
фициентом 3,2 занимает второе ме-
сто по наименьшему показателю раз-
водов на 1000 населения. За 1 полу-
годие 2017 года в органах ЗАГС ЧР за-
регистрировано 2672 акта о заключе-
нии брака, что на 3,3 % больше в срав-
нении с аналогичным периодом про-
шлого года.  

Учащийся 10-го класса гимна-
зии №1 города Мариинский Посад 
Иван Александров принял участие 
в «Недетском разговоре» с Прези-
дентом  России  Владимиром  Пу-
тиным в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи. 

Он коротко рассказал Президенту о 
себе, достижениях школы. Затем более 
подробно остановился на том, что он 
участвует в играх «Зарница», «Орленок». 
По словам Ивана, его команда  ежегод-
но на муниципальных этапах занимает 
призовые места, а в 2017 году она стала 
участником республиканских финаль-
ных игр «Зарница». «Владимир Влади-
мирович, участвовали ли вы в военно-
патриотических играх «Зарница» и «Ор-
ленок»? – спросил школьник  из Чува-
шии. На что Владимир Путин ответил, 
что, к сожалению, не участвовал. Одна-
ко все время занимался спортом. Да-
лее он ознакомил присутствующих со 
своими спортивными достижениями.

Иван – лауреат стипендии Главы Чу-
вашской Республики за особую твор-
ческую устремленность.

Он направил свой проект «Исполь-
зование микропроцессоров для по-
вышения качества услуг, предостав-
ляемых в сфере ЖКХ» на сайт центра 
«Сириус», а через месяц его пригла-
сили в Сочи. 

Библиотекари Чебоксар-
ского района первыми по-
здравили газету «Тăван Ен» 
с юбилеем. В Центральной 
библиотеке в п. Кугеси они 
оформили выставку-досье 
«Тăван Ен. 85 лет вместе с на-
родом», где можно ознако-
миться с историей издания. 

 К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

1999 год, п. Кугеси. 
После семинара

1998 год, 
«Лыжня России»

На досуге – за 
любимым делом



6 Июль 28 - Август 3, 2017www.tavanen.ru TȘBAH EH    № 29 (10575-10576)

Ветераны передают эстафету молодым

Новости с пригородным акцентом 

 ВОПРОС-ОТВЕТ

 ПРИЕМ ГРАЖДАН 

Борь ба с по жа ра ми – 
ежед нев ный кро пот ли вый 
труд, тре бую щий вы со кой 
го тов нос ти ог не бор ца, на-
ли чия у не го неи мовер ной 
си лы, мг новен ной реак-
ции, ско рос ти, лов кос ти и 
гиб кос ти. В се эти ка чест-
ва и фор ми рует по жар но-
прик лад ной спорт.

21 ию ля на ба зе 41 по жар-
но-с па са тель ной час ти ФГКУ 
«5 от ряд ФПС по Чу вашс-
кой Рес пуб ли ке-Чу ва шии» 
сос тоя лось рес пуб ли канс-
кое кус то вое со рев но ва ние 
по по жар но-с па са тель но-
му спор ту сре ди под раз де-
ле ний ГПС Чу вашс кой Рес-
пуб ли ки. В тор жествен ной 
це ре мо нии при нял учас тие 
предс та ви тель уп рав ле ния 
ор га ни за ции по жа ро ту ше-
ния и прове де ния ава рий-
но-с па са тель ных ра бот ГУ 
МЧС Рос сии по ЧР Анд рей 
Ер ма ков.

На по жар ных ав то мо би-
лях со своим тех ни чес ким 
воо ру же нием, бое вой одеж-
дой и сна ря же нием на тер-
ри то рию 41 ПСЧ при бы ли 
ко ман ды из гг. Коз лов ка, 
Ци вильск, Но во че бок сарск 
(ГЭС), с. Крас ноар мейс кое, 
п. Ур мары. Шесть ко манд 

сос тя за лись друг с дру гом 
в та ких ви дах уп раж не ний, 
как штур мо вая лест ни ца, по-
ло са с пре пятст вия ми и бое-
вое развер ты ва ние. Сна ча ла 
участ ни ки по двое под ни ма-
лись по штур мо вой лест ни-
це в ок но 4- го эта жа учеб-
ной баш ни. Каж до му да ва-
лось на это по три по пыт ки. 

С ле дую щее ис пы та ние – 
по ло са с пре пятст вия ми – 
тре бует от спортс ме нов пол-
ной кон цент ра ции сил и вни-
ма ния. Че рез 23 мет ра пос ле 
стар та участ ник прео до ле вает 
2-мет ро вый за бор, подх ва ты-

вает 2 по жар ных ру ка ва ве-
сом 5 кг, про бе гает по брев-
ну, пос ле че го при сое ди няет 
один ру кав к разветв ле нию, 
стоя ще му на бе го вой до рож-
ке, а дру гой к ст во лу, на хо дя-
ще му ся за спи ной с мо мен-
та стар та, за тем пе ре се кает 
фи ниш ный ст вор.

Бое вое развер ты ва ние – са-
мое зре лищ ное уп раж не ние. 
По жар ный ав то мо биль стоит 

на ис ход ной по зи ции, лич-
ный сос тав пост роен у зад-
не го ко ле са ма ши ны. Пос ле 
сиг на ла «С тарт» участ ни ки 
за би рают во ду на один вса-
сы ваю щий ру кав, прок ла-
ды вают ма гист раль ную ли-
нию на три ру ка ва, ус та нав-
ли вают разветв ле ние, прок-
ла ды вают две ра бо чие ли нии 
по два ру ка ва. Уп раж не ние 
счи тает ся вы пол нен ным, ес-
ли сби ты мя чи с ми шенью, 
рас по ло жен ные в 5 мет рах 
от по зи ции ст воль щи ков.

По ито гам со рев но ва ний 
ко ман да 41 ПСЧ по сел ка Ку-
ге си за ня ла при зо вое третье 
мес то. По жар ный Д мит рий 
Толс тов на по ло се с пре пятст-
вия ми стал вторым. «Кол лек-
тив час ти мо ло дой, и все по-
бе ды у них впе ре ди, – счи-
тает за мес ти тель на чаль ни-
ка 41 ПСЧ Ни ко лай Алек-
санд ров. – Г лав ное ведь не 
по бе да, а учас тие».

Паль му первенст ва за вое ва-
ла по жар ная часть 40 (г. Ци-
вильск), вто рое мес то – у по-
жар ной час ти 39 (п. Ур мары).

 Е ЛЕ НА ДА ДЮ КО ВА

 П РОИ ЗОШ ЛО В РА ЙО НЕ      

Силь ные, 
уме лые 
ог не бор цы 
сме лые...

СПРАВОЧНО
Пер вые в ис то рии со рев но ва-
ния по по жар но-п рик лад но-
му спор ту сос тоя лись в 1937 
го ду сре ди ра бот ни ков по-
жар ной ох ра ны НКВД СССР. 

Спиннер – «игрушка 
для непоседы»

Что такое спиннер, и почему он 
так привлекает детей?

  А. ВАСИЛЬЕВ, п. Кугеси

Мария ЕВДОКИМОВА,
специалист Управления Роспотребнадзора 
по ЧР-Чувашии г. Новочебоксарск:

– Спиннер – это прибор, имеющий од-
ну ось и сохраняющий свое положение 
постоянно. Пользователь держит пальца-
ми за внутреннюю, неподвижную часть 
и раскручивает внешнюю. Для запуска 
достаточно легкого касания пальцем. 
В его состав входят несколько лепест-
ков, обладающих эффектом утяжеления 
и размещенным по центру подшипни-
ком. Вес отдельных деталей подобран 
так, чтобы максимально долго сохра-
нять свободное вращение спиннера.

Родителям, которые приняли реше-
ние приобрести спиннер ребенку, ре-
комендуем обратить внимание на сле-
дующие моменты:
 не следует приобретать в неуста-

новленных местах, с рук;
 они могут быть изготовлены из ма-

териала, не отвечающего обязатель-
ным требованиям, поэтому при при-
обретении следует обращать вни-
мание на посторонний резкий хими-
ческий запах, повышенный шум;
 следует периодически проверять 

игрушку на наличие сломанных частей;
 спиннеры со светящимися элемента-

ми и с миниатюрными гальванически-
ми элементами питания должны ис-
пользоваться детьми дошкольного 
возраста под присмотром взрослых.

?

О суставах, мусоре и целевом обучении

На прошлой неделе в 
Чебоксарском районе 
Николай Николаев, де-
путат Государственно-
го Совета Чувашской 
Республики, главный 
врач ФГБУ «Федераль-
ный центр травматоло-
гии, ортопедии и эндо-
протезирования» Мини-
стерства здравоохране-
ния Российской Федера-
ции (г. Чебоксары) про-
вел прием граждан по 
личным вопросам. 

Большинство обратив-
шихся жаловались на боли 
в суставах верхних и ниж-
них конечностей и интере-
совались, как попасть на 
прием в Центр. Николай 
Станиславович всем реко-
мендовал для начала обра-
титься в районную больни-
цу, получить там направле-
ние для бесплатного прие-
ма в Центре, а дальше об-
следование покажет, какое 
лечение потребуется в том 
или ином случае. 

 Из 12 человек, записав-
шихся на прием, была сту-
дентка медицинского фа-
культета ЧГУ им. И.Н. Улья-
нова. Она поступила в вуз 
по целевому направлению 
от Чебоксарской районной 
больницы, однако подпи-
сала договор на то, что по-
сле получения диплома три 
года отработает в Алатыр-
ской больнице. Девушку 
интересует, как после за-
вершения учебы можно 
трудоустроиться в родном 
районе. Тем более что ее 
муж тоже работает врачом 
в местной больнице. Нико-
лай Николаев посовето-
вал записаться на личный 
прием к министру здраво-

охранения ЧР и озвучить 
ему свой вопрос. Заведую-
щая Хыркасинским домом 
ветеранов высказала свои 
переживания по поводу за-
крытия учреждения. 

Жительница поселка Ку-
геси очень обеспокоена 
внешним видом улицы Со-
ветская: «Всю жизнь живу 
в этом населенном пункте, 
но такого беспорядка еще 
не видела. В том месте, где 
раньше располагался 11-
й дом, теперь развалины, 
кучи битого кирпича, му-
сора. Разве можно в таком 
виде территорию остав-
лять?». Главный врач поо-
бещал помочь разобраться 
в этой проблеме. 

О суставах, мусоре и целевом обучении

Мотоблок опасен...
Ежегодно с началом весенне-летнего 
периода резко возрастает количе-
ство аварий с участием мотоблоков. 
Напомним, что это универсальное 
мобильное энергетическое средство 
на базе одноосного шасси, разновид-
ность малогабаритного трактора. 

Из года в год дорожно-транспортных 
происшествий с участием мотоблоков 
становится больше.  К примеру, в 2015 
году произошло 5 аварий, в которых 
погибших нет, ранено 8 человек. В 2016 
году количество возросло на 160% – 13 
аварий, в них погибло 5 человек и 22 по-
лучили ранения. С начала 2017 года за-
регистрировано одно происшествие с 
участием мотоблока в Яльчикском рай-
оне, произошло опрокидывание.

Следует отметить, что дорожно-
транспортные происшествия с участием 
мотоблоков носят сезонный характер и 
происходят с апреля по ноябрь, пик же 
данных дорожно-транспортных проис-
шествий выпадает на май и сентябрь-
октябрь. В 2015 году наибольшее ко-
личество аварий зарегистрировано в 
октябре, в 2016-м – в сентябре. По ин-
формации отдела сельского хозяйства 
и экологии администрации Чебоксар-
ского района, мотоблоков в районе на-
считывается около 2940. 

 ПРАВОПОРЯДОК

Боевое развертывание. 
На фото Д. Толстов

Не так-то просто 
перелезть через забор

Главное – удержать 
равновесие

 БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

 ДЕЛА МЕСТНЫЕ

Коллектив Туруновского сельского клуба 
«Тăрăн Ен» принял участие в VII межреги-
ональном фестивале мордовской наци-
ональной культуры «Эрзань Лисьмапря», 
который прошел в селе Новоселки Лукоя-
новского района Нижегородской области.
«Наш коллектив впервые выехал за пре-
делы Чувашии. Нам было очень интерес-
но побывать на мордовском фестивале, 
познакомиться с культурой другого наро-
да. Для нас это очень необычно, до сих 
пор просматриваем видео, вспоминаем. 
Мы исполнили две песни на чувашском 
языке», – поделилась заведующая Туру-
новским клубом Венера Спиридонова. 

Предупреждение преступлений, соверша-
емых в отношении несовершеннолетних, 
– одна из приоритетных задач, стоящих 
перед правоохранительными органами.

По информации прокуратуры Чебок-
сарского района, в текущем году в ре-
спублике  наблюдается устойчивая тен-
денция к росту подобных преступле-
ний. Их число за 6 месяцев 2017 года 
возросло на 30,6% (с 395 до 516). Осо-
бую озабоченность вызывает рост за-
регистрированных преступлений про-
тив половой свободы и неприкосно-
венности несовершеннолетних – на 
47,8 % (с 46 до 68).

ДЕТЯМ НЕЛЬЗЯ:
 разговаривать с незнакомыми 

людьми и впускать их в квартиру;
 заходить с ними в лифт и подъезд;
 садиться к ним в автомобиль;
 задерживаться на улице после 

школы, особенно с наступлением 
темноты;

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:
 не позволяйте детям знакомить-

ся на улице с посторонними лицами;
 не позволяйте им уходить дале-

ко от дома;
 не отпускайте их гулять в отда-

ленные места без сопровождения 
взрослых;
 просматривайте информацию в 

компьютере ребенка. 
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! 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 20 ПО 26 ИЮЛЯ В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ 

ЯЗЫКОМ 
ЦИФР 

10
         УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

По данным 
районного 
отдела ЗАГС

ОВ НЫ прек рас-
но улав ли вают 

наст рое ние ок ру-
жаю щих. Прояв ляй-
те это ка чест во на 

пол ную мощ ность, что бы 
до бить ся свое го на тру до-
вом поп ри ще. 

ТЕЛЬ ЦЫ – нас тоя-
щие гур ма ны и 

прек рас но раз би-
рают ся в еде. Мо-

жет, по ра прев ра тить лю-
би мое хоб би в ос нов ное 
за ня тие?  

Б ЛИЗ НЕ ЦЫ, вы 
добье тесь же-
л а е  м о  г о  н е -
с мот ря на то, что 

ок ру жаю щие пос-
та рают ся в этом по ме-

шать. Важ но сох ра нять 
спо койст вие.

У дач ное вре мя для 
РА КОВ-т ру до го-
ли ков. Сей час 
идеаль ный мо-

мент для круп ных 
и да же рис ко ван ных фи-
нан со вых опе ра ций.  
 Д ля ЛЬ ВОВ не де ля вы-

даст ся сует ли-
вой. Вст ре  тить-
ся со все ми не-

реаль но, поэ то му 
за ра нее сос тавь те 

спи сок, ког да и ку да иде те. 
ДЕ ВАМ удаст ся пе ревес-

ти дух. Проб ле мы, ко-
торые прес ле до ва ли 

их пос лед нее вре-
мя, сов сем ско ро 
раз ре шат ся с по-
мо щью влия тель-

но го пок ро ви те ля.
П о хо же,  к то - 
то из ок ру жаю-
щих злоу пот-
реб ляет вни-

ма нием ВЕ СОВ. 
Ид ти на конф ликт 

не стоит, но и поощ рять 
в бу ду щем злоу пот реб-
ле ния не нуж но.  

С кан да лы бу дут прес-
ле до вать СКОР ПИО-

НОВ в пер вую 
не де лю ме ся-
ца. За то пос ле 

мо же те ждать хо ро ших 
но вос тей.  

СТ РЕЛЬ ЦЫ, по ра 
нав сег да от ка-
зать ся от вред-

ных при вы чек! 
Возь ми те в ком-
паньо ны од но го 

из дру зей, вд воем лег че. 
КО ЗЕ РО ГИ ощу-

тят ост рое же ла-
ние к пе ре ме не 
мест. Их по тя нет 
пу те шест во вать. 

К вы бо ру ком па нии по-
дой ди те с осо бой тща тель-
ностью. 

Ин те рес ные вст-
ре чи ждут ВО ДО-
ЛЕЕВ в бли жай-
шую не де лю. Не 
бой тесь про бо-

вать что- то но вое.  
РЫБАМ предс тоит 

раз би рать ся в 
лич ных проб ле-
мах. Не удаст ся 

из бе жать ярост-
ных ссор и тро га тель ных 
при ми ре ний.

ЗАКЛЮЧЕНО БРАКОВ СОВЕРШЕНО РАЗВОДОВ0

Мас  ра Причебоксарья
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наст рое ние ок ру-
жаю щих. Прояв ляй-
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28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУ-
СИ. Отмечается память равноа-
постольного князя Владимира, 
известного также как Владимир 
Красное Солнышко. Существует 
легенда о том, что он выбирал 
для своего народа подходящую 
религию, и князь сделал выбор 
в пользу православия.
1 АВГУСТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ О 
ПОГИБШИХ В ПЕРВОЙ МИРО-
ВОЙ ВОЙНЕ. В 1914 году Герма-

ния объявила войну России. Все-
го за годы войны в армии воюю-
щих стран было мобилизовано 
более 70 миллионов человек, в 
том числе 60 миллионов в Евро-
пе, из которых погибло от 9 до 
10 миллионов. 
2 АВГУСТА – в 1972 году русские 
войска под предводительством 
князей Михаила Воротынского и 
Дмитрия Хворостинина разбили 
татарское войско. В 

ЭТ
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ТЫ мальчиков  5

девочек  5
мужчин    4   средний возраcт    60  
женщин   7  средний возраcт     72  

Количество бюджетных мест в учреждени-

 ВОПРОС-ОТВЕТ
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Отгадай ребус..,

... а теперь загадку

для д       ок

Почем у
от лука плачут?
Оказывается, в луке содержится масло, в 
состав которого входит сера, что не толь-
ко придает луку резкий запах, но и раздра-
жает глаза. Из-за этого происходит морга-
ние и выделение слез, чтобы смыть раз-
дражитель.

Мы привыкли 
считать, что бана-
ны растут на паль-
мах. Но на самом де-
ле банан – это трава. 
Конечно, не та, что 
растет на газонах, а 
гигантская, достига-
ющая в высоту от 5-6 
до 15 м, а на стебле мо-
гут созревать 250-300 пло-
дов весом до 50 кг и больше. 
У него огромные листья-опахала, 
длиной до 6 м и шириной до метра. 
Ствол этой необычной травы нахо-
дится под землей, а наземная часть 
образована слоями листьев. Плоды 
срезают, когда они еще зеленые, а 
по прибытии на место связки бана-
нов дозревают в специально оборудо-
ванных теплых помещениях.

Мы привыкли 
считать, что бана-
ны растут на паль-
мах. Но на самом де-
ле банан – это трава. 
Конечно, не та, что 
растет на газонах, а 
гигантская, достига-
ющая в высоту от 5-6 
до 15 м, а на стебле мо-

мах. Но на самом де-
ле банан – это трава. 
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У него огромные листья-опахала, 
длиной до 6 м и шириной до метра. 
Ствол этой необычной травы нахо-
дится под землей, а наземная часть 
образована слоями листьев. Плоды 
срезают, когда они еще зеленые, а 
по прибытии на место связки бана-

дой ди те с осо бой тща тель-
ностью. у

Игры нашего детства 
НЕВОД. Игра проходит на ограниченной 
площадке, пределы которой нельзя пере-
секать никому из играющих. Двое или трое 
берутся за руки, образуя «невод». Их за-
дача – поймать как можно больше «пла-
вающих рыб», т. е. остальных игроков. За-
дача «рыб» – не попасть в «невод». Если 
«рыбка» не смогла увильнуть и оказалась 
в «неводе», то она присоединяется к водя-
щим и сама становится частью «невода». 
«Рыбки» не имеют права рвать «невод», 
т. е. расцеплять руки у водящих. Игра про-
должается до того момента, пока не оста-
нется один игрок «рыбкой».

Устами младенца
Мама читает Богдану (6 

лет) сказку «Красная Ша-
почка». После прочтения 
спрашивает у сына: 

– Кто первым пришел к 
бабушке? Красная Шапоч-
ка или Серый Волк?

– Красная... Волк.

Папа уговаривает сына Рус-
лана (5 лет) делать зарядку:

– Будешь заниматься – 
станешь сильным и сме-

лым.
– Что за ты злодей-то 

такой, – вздыхает мальчик. – За что 
мне такое наказание...

Катя (6 лет) в магазине: 
– У вас сахарный пе-

сок есть?
– Есть.
– А сахарный цемент?

– Стас  (4 года) , уго-
щайся, попробуй кон-

фетку.
Стас разворачивает фан-

тик, облизывает конфе-
ту, морщится и спрашивает:

– А можно попробовать другую?
Колосится в поле рожь.
Там, во ржи, цветок найдешь.
Ярко-синий и пушистый,
Только жаль, что не душистый.

На клумбе у окошка 
Посажена картошка. 
Цветки ее огромные 
И светлые, и темные.

Василек Георгина

Вдовам 
поддержка есть

Я – вдова ветерана 
боевых действий. У 
меня двое несовер-

шеннолетних детей,  
проживаем мы в частном 
доме. Какие меры социаль-
ной поддержки полагают-
ся нашей семье?

  В. ВАСИЛЬЕВА, Чебоксары

Елена 
ЛЬВОВА,
начальник 
отдела 
социальной 
защиты 
населения 
Чебоксарского 
района:

– Члены семьи умершего 
ветерана боевых действий 
имеют право на ряд мер со-
циальной поддержки. В Пен-
сионном фонде РФ оформ-
ляется пенсия по случаю по-
тери кормильца. В отделе 
социальной защиты населе-
ния вдова получает удосто-
верение о праве на льготы 
на основании ст. 21 ФЗ «О 
ветеранах». Оно действи-
тельно до совершенноле-
тия детей или до достиже-

ния иждивенцем возрас-
та 23 лет и обучающимся в 
образовательных организа-
циях по очной форме обу-
чения. На основании этого 
удостоверения в Пенсион-
ном фонде РФ оформляется 
ежемесячная денежная вы-
плата на иждивенцев. В от-
деле социальной защиты на-
селения оформляется еже-
месячная денежная компен-
сация на оплату жилищно-
коммунальных услуг (ЖКУ).

Кроме этого имеется воз-
можность бесплатной уста-
новки надгробного памят-
ника ветерану боевых дей-
ствий через Военный комис-
сариат. В случае, если доля 
расходов на оплату ЖКУ в 
совокупном доходе семьи 
более 22%, имеется возмож-
ность оформить субсидию.

Если среднедушевой до-
ход семьи не превышает ве-
личину прожиточного мини-
мума, установленного в Чу-
вашской Республике, назна-
чается ежемесячное посо-
бие на детей, также семья 
может быть зарегистриро-
вана в качестве малоиму-
щей. Есть право внеочеред-
ного устройства ребенка в 
дошкольное учреждение. 

?

Где 
растут 
бананы?

Устами младенца
Мама читает Богдану (6 

лет) сказку «Красная 
почка». После прочтения 
спрашивает у сына: 

бабушке? Красная Шапоч-
ка или Серый Волк?

лет) сказку «Красная 
почка». После прочтения 
спрашивает у сына: 

бабушке? Красная Шапоч-

Папа уговаривает сына Рус-
лана (5 лет) делать зарядку:

– Будешь заниматься – 
станешь сильным и сме-

лым.

Папа уговаривает сына Рус-Папа уговаривает сына Рус-
лана (5 лет) делать зарядку:

– Будешь заниматься – 
станешь сильным и сме-

ту, морщится и спрашивает:

– А сахарный цемент?

щайся, попробуй кон-
фетку.

Стас разворачивает фан-
тик, облизывает конфе-

– А сахарный цемент?

щайся, попробуй кон-
фетку.

Стас разворачивает фан-
тик, облизывает конфе-

?

А о чем лепечут ваши дети? С не-
терпением ждем ваши истории.

Часто для украшения интерье-
ра требуется совсем немно-
го времени и усилий, а всего 
лишь ваше желание. 
Предлагаем вашему внима-
нию легкий, доступный и про-
стой эко-декор из деревянных 

прищепок, который вы може-
те сделать на досуге вместе с 
детьми. Для этого вам потре-
буется всего лишь несколько 
прищепок, жестяная баноч-
ка и клеевой пистолет (либо 
момент-клей).

 СВОИМИ РУКАМИ

ях профессионально-
го образования Чува-
шии в 2017-2018 учеб-
ном году составляет
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Понедельник
31 июля

Вторник
1 августа

Среда
2 августа

Четверг
3 августа

Пятница
4 августа

Суббота
5 августа

Воcкресенье
6 августа

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

вости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости (c 

субтитрами)
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 #КОРОЛЕВА ИГРЫ 

16+
23.50 Городские пижо-

ны. Полуночное солн-
це 16+

1.50, 3.05 *ТОРА! ТОРА! 
ТОРА! 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 

Вести. Местное время
11.55 #ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 12+
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
2.15 #НАСЛЕДНИКИ 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Пирĕн фондран. Вăйă 

карти
9.45-9.55 Из нашего фонда. 

Поет Н. Дмитриев
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 

Крыма 12+
6.30, 12.30, 16.10 Мульти-

мир 6+
7.00 Хыпарçăсем 12+
8.00 Я люблю Чувашию 6+
8.30 Раиса Казакова - Сэйт 

концерчĕ 6+
11.30 Бухты барахты 6+
12.00 $ Вопрос време-

ни 16+
13.00, 19.00 Республика. 

Хыпарсен кăларăмĕ
13.10 Летопись столицы 12+
13.30 Духовная жизнь 12+
14.00, 16.00, 23.30 Респу-

блика. Информацион-
ная программа 12+

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

парсен кăларăмĕ 12+
15.10 $ В мире чудес 16+
16.30 #ВСЕ РАДИ ТЕБЯ 16+
18.30 Республика в дета-

лях 12+
19.30 Сделано в Чувашии 12+
19.35 Акилбупсер 6+
20.00 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

20.30 Учим чувашский 12+
21.00 *ДЕРЗКИЕ ДНИ 

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 #ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА 16+
11.15, 14.00 #МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.30 #ЛИТЕЙНЫЙ 16+
19.40 *МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
0.30 #ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ 16+
1.25 Суд присяжных: глав-

ное дело 16+
2.50 Тайны любви 16+
3.30 Лолита 16+

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

вости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 3.55 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости (c 

субтитрами)
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 #КОРОЛЕВА ИГРЫ 

16+
23.45 Городские пижоны. По-

луночное солнце 16+
1.50, 3.05  *РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ ЖЕНАТЫХ 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 #ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 12+
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
2.25 #НАСЛЕДНИКИ 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Ирхи тĕпел
9.40-9.55 День Республи-

ки. Видеофильм. Пре-
мьера

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 Сделано в Чувашии 12+
7.05 Акилбупсер 6+
7.30, 12.30, 16.10 Мульти-

мир 6+
8.00, 16.00, 23.30 Республи-

ка. Информационная 
программа 12+

8.30, 19.30 Учим чуваш-
ский 12+

9.00 Республика в дета-
лях 12+

9.30 След в истории 12+
10.00 Венок дружбы 12+
12.00 $ Вопрос време-

ни 16+
13.00, 14.00, 20.00 Респу-

блика. Информацион-
ная программа

13.10 Летопись столицы 12+
13.30 Это мы Программа ТРК 

Башкортостан 6+
14.10 День перемен 12+
15.10 $ Библейские тай-

ны 16+
16.30 #ВСЕ РАДИ ТЕБЯ 16+
18.30 И в шутку, и всерьез 6+
19.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ
20.30 Комфортный город 

12+
21.00 *ИГРА 16+

НТВ
5.00, 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, 14.00 #МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.30 #ЛИТЕЙНЫЙ 16+
19.40 *МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ 16+
0.30 #ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 

16+
1.25 Суд присяжных: главное 

дело 16+
3.05 Лолита 16+

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

вости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 3.50 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости (c 

субтитрами)
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 #КОРОЛЕВА ИГРЫ 

16+
23.50 Городские пижоны. По-

луночное солнце 16+
1.55, 3.05  *ОПАСНЫЙ 

ДЖОННИ 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 #ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
0.50 Триумф Прометея 16+
1.50 #НАСЛЕДНИКИ 12+
2.50 #РОДИТЕЛИ 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 Пирĕн фондран. 

Кĕр сăри. Видеофильм
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, 9.30 Учим чувашский 
12+

7.30, 12.30, 16.10 Мульти-
мир 6+

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

8.30 Комфортный город 12+
9.00 Я люблю Чувашию 12+
10.00 Битва двух столиц. 

ХК Чебоксары VS ХК 
Барс 12+

12.00 $ Вопрос време-
ни 16+

13.00, 19.00 Республика. Хы-
парсен кăларăмĕ

13.10 Летопись столицы 12+
13.30 Вебинар ТВ 12+
14.10 Аван-и? 12+
15.10 $ В мире секретных 

знаний 16+
16.30 #ВСЕ РАДИ ТЕБЯ 16+
18.30 Республика в дета-

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

ционная программа
20.30 День Республики 6+
20.45 Один день с професси-

оналом 12+
21.00 *ЧАРТЕР 16+

НТВ
5.00, 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, 14.00 #МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.30 #ЛИТЕЙНЫЙ 16+
19.40 *МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ 16+
0.30 #ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 

16+
1.25 Суд присяжных: главное 

дело 16+
3.05 Лолита 16+

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

вости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 4.05 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости (c 

субтитрами)
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 #КОРОЛЕВА ИГРЫ 16+
23.50 Городские пижоны По-

луночное солнце 16+
1.55, 3.05  *САМОЗВАНЦЫ 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 #ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
0.50 Свои люди 16+
1.55 #НАСЛЕДНИКИ 12+
3.55 #РОДИТЕЛИ 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 Депутат в кадре. Пре-

мьера
9.15  Вести NET
9.25 Аса ил-ха, салтак. Пре-

мьера
9.40-9.55 Из нашего фонда. 

Марафон. Видеофильм
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 Литература тĕпелĕ 12+
7.30, 12.30, 16.10 Мульти-

мир 6+
8.00, 16.00, 23.30 Республи-

ка. Информационная 
программа 12+

8.30 Один день с профессио-
налом 12+

9.00 Республика в деталях 12+
9.30 Я люблю Чувашию 6+
10.00 Вячеслав Христофоровăн 

пултарулăх каçĕ 12+
12.00 $ Вопрос времени 16+
13.00, 19.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.10 Сиплĕ те тутлă 12+
13.30 Туслăх йывăçĕ 12+
14.00, 20.00 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

14.10 Такие же 12+
15.10 $ Тайны разведки 16+
16.30 #СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА 16+
18.30 И в шутку, и всерьез 6+
19.30 Учим чувашский 12+
20.30 Вектор комфорта 12+
20.45 Местное самоуправле-

ние 12+
21.00 *ГРАНАТОВЫЙ 

БРАСЛЕТ 16+

НТВ
5.00, 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, 14.00 #МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.30 #ЛИТЕЙНЫЙ 16+
19.40 *МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ 16+
0.30 #ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+
1.25 Суд присяжных: главное 

дело 16+
3.05 Лолита 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
5.25, 9.20 Контрольная за-

купка
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости (c 

субтитрами)
18.45 На самом деле
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.15 *ЛИНКОЛЬН 18+
1.55 *ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ 16+
3.55 *ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ПСА 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 #ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 *ПОНАЕХАЛИ ТУТ 

12+
3.15 #РОДИТЕЛИ 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 Доступная среда
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 Учим чувашский 12+
7.30, 12.30, 16.10 Мульти-

мир 6+
8.00, 16.00, 23.30 Республи-

ка. Информационная 
программа 12+

8.30 Вектор комфорта 12+
8.45 Местное самоуправле-

ние 12+
9.00 Комфортный город 12+
9.30 Я люблю Чувашию 6+
10.00 Хĕрарăмсен уявĕ 

ячĕпе! Стас Владими-
ров концерчĕ 12+

12.00 $ Вопрос времени 16+
13.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ
13.10 Летопись столицы 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 #СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА 16+
18.30 И в шутку, и всерьез 6+
19.00, 23.00 Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 Бухты барахты 6+
21.00 *ЗНАМЕНИЕ 16+

НТВ
5.00, 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, 14.00 #МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.30 #ЛИТЕЙНЫЙ 16+
19.40 *МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ 16+
0.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
1.30 Суд присяжных: главное 

дело 16+
3.05 Лолита 16+

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 Россия от края 

до края
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 #ТРИ МУШКЕТЁРА 16+
8.45 Смешарики. Новые 

приключения
9.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Эдита Пьеха. Я отпу-

стила свое счастье
11.20 Смак
12.15 Идеальный ремонт
13.10 *ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ 6+
15.10 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости (c 

субтитрами)
18.20 Давай поженимся!
19.20 Кто хочет стать мил-

лионером? с Дмитри-
ем Дибровым

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 Клуб Весёлых и На-

ходчивых Премьер-
лига. Второй полу-
финал

0.40 *РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ 16+

2.35 *ЖЮСТИН 16+
4.50 Модный приговор

РОССИЯ 1
5.15 #БЕЗ СЛЕДА 12+
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Местное 

время
8.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
13.10, 14.20 #РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА 12+
20.50 *ПЯТЫЙ ЭТАЖ 

БЕЗ ЛИФТА 12+
0.45 Танцуют все!
2.55 #МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3 12+

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Я люблю Чувашию 6+
6.30, 17.00 Мультимир 6+
7.00 Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
8.00 Республика. Инфор-

мационная програм-
ма 12+

8.30 Бухты барахты 6+
9.00 Акатуй 2017 12+
12.00 Жизнь на кончиках 

пальцев. Владимир 
Спиваков 16+

13.00 $ National 
geographic 16+

14.00 Бременские музы-
канты. Сказка 12+

15.00 Çерем çинчи çиçĕм. 
Чăваш патшалăх 
çамрăксен театрĕн 
спектаклĕ 6+

17.30 Акилбупсер 6+
18.00 Учим чувашский 12+
19.00 След в истории 12+
19.30 Комфортный город 12+
20.00 Мыскарасăр туй пул-

масть. Камит 12+
21.30 *НАСЛЕДСТВО СЕ-

СТЕР КОРВАЛЬ 16+
22.30 #ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПО-

ЛУНОЧИ 16+

НТВ
5.00 #2, 5 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+
11.00 Еда живая и мёрт-

вая 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНад-

зор 16+
14.05 Красота по-русски 

16+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 

Елена Проклова 16+
19.25 #КУБА 16+
0.55 Экстрасенсы против 

детективов 16+
2.30 Поедем, поедим!
3.05 Лолита 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 #ТРИ МУШКЕТЁРА 16+
8.15 Смешарики. ПИН-код
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.10 Непутёвые заметки
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
13.30 Дачники
17.10 Большой праздничный концерт к Дню 

Воздушно-десантных войск
19.00 Три аккорда
21.00 Воскресное Время
21.30 Клуб Весёлых и Находчивых
0.30 *МОЛОДАЯ КРОВЬ 16+

РОССИЯ 1
5.00 #БЕЗ СЛЕДА 12+
7.00 Ü Маша и Медведь
7.30 Сам себе режиссёр
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неде-

ля в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 #СИНЯЯ РОЗА 12+
21.45 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
0.15 На балу у Воланда. Миссия в Москву 12+
1.15 *ПОДРУГИ 12+

ЧТВ
10.20-11.00 Вести-Чувашия. События недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 И в шутку, и всерьез 6+
6.30 Тăм тивнĕ чечексем. Çамрăксен театрĕн 

спектаклĕ 12+
8.30, 12.30 Мультимир 6+
9.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
10.00 НаоБУМ 12+
10.30 Это мы. Программа ТРК Башкорто-

стан 6+
11.00 СИРЕ ТĔЛЛЕНМЕН ТЕ. Чăвашла куçарнă 

фильм 12+
13.00 $ National geographic 16+
14.00 Умная дочь крестьянина. Сказка 12+
15.00 Кĕмĕл сасă. Гала-концерт 12+
17.30 Комфортный город 12+
18.00 Один день с профессионалом 12+
18.30 Бухты барахты 6+
19.00 Хыпарçăсем 12+
20.00 Эх, юррăм, янăра! 12+
20.30 Авланасси - хур тукмакки çиесси мар. 

Камит 16+
22.30 #РАЗВОД 16+

НТВ
5.00 #2,5 ЧЕЛОВЕКА 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+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детективов 16+

 ПРАВОПОРЯДОК

Прокуратура Чувашской Респу-
блики провела анализ практики 
рассмотрения судами уголовных 
дел коррупционной направлен-
ности в 1 полугодии 2017 года. 

По информации старшего проку-
рора отдела прокуратуры республи-
ки Алексея Якушевича, за истекший 
период 2017 года 40 лиц признаны 
виновными в совершении корруп-
ционных преступлений. На скамье 
подсудимых оказались 6 глав муни-
ципальных образований, 2 сотруд-
ника полиции, 16 должностных лиц 
коммерческих организаций, а так-
же депутаты местного самоуправ-
ления, руководители бюджетных и 
иных некоммерческих организаций. 

Чебоксарским районным судом 
вынесен приговор в отношении быв-
шего главы Синьяльского сельско-
го поселения, изготовившего под-
ложные выписки из постановлений 
местной администрации о выделе-
нии гражданам земельных участков, 
на основании которых зарегистри-
рован переход права собственно-
сти на них к этим гражданам.

Приговором суда экс-глава осуж-
ден к 3 годам лишения свободы услов-
но, на основании постановления об 
амнистии от наказания освобожден.
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 ХЫПАР-ХĂНАР

«Тă ван Ен» ха çа та хас тар 
çыр са тă ра кан сен чен пĕ-
ри – пи рĕн ен теш Фа дей 
Конс тан ти нов. Вăл паян хи 
ку на тĕр лĕ пи чет кă ла рă-
мĕн че 3 пи не яхăн статья, 
очерк, тĕр лен чĕк та та ин-
фор ма ци пи чет ле се кă лар-
нă. Вăл ха çат ĕçĕн че кă на 
мар, ли те ра ту рă ра па лăр-
нă çы рав çă та.  

– Фа дей Конс тан ти но вич, çул-
се не ку ра мар эсир паян хи кун 
та ра йон ха çат не ак тив лă çыр-
са тă ра тăр. Ал ла пуç ла са ка лем 
тыт нă вă хăт се не аса илĕр- ха...

– 1949 çул хи ок тябрь 
уйă хĕн че Иш лей ра йо нĕн-
че «Кол хоз ник ха çа чĕ» ят па 
тух са тă ра кан кă ла рăм ре-
дак то рĕ Х. Ли син та та явап-
лă сек ре тарь И. Са ка лов Ки-
печ кас син чи «Г вар дия» кол-
хо за ма те риал ха тĕр ле ме кил-
нĕч чĕ. Вăл вă хăт ра Иш лей ра-
йо нĕн че çул се рен  тĕ рек лен се 
пы ра кан ху çа лăх сен чен пĕ рич-
чĕ вăл. Эпĕ кол хоз ник, ком со-
мол ор га ни за ци йĕн сек ре та рĕ 
пул нă. Ре дак тор ал ла шур хут 
лис ти тыт тар са ком со мол ор-
га ни за ци йĕ пе ял ти çам рăк сен 
ĕçĕ- хĕл не çу тат ма сĕн чĕ. Ки лĕш-
рĕм. Те пĕр са мант ран ре дак-
тор эпĕ çыр ни не ву ла са тух рĕ 
те: «Фа дей, сан ран ла йăх ял кор 
пу лать. Çыр, ан ÿр кен, ха мăр та 
пу лă шат пăр», – те рĕ. Çак кун-
тан па ра йон ха çа чĕ пе çы хă ну 
тыт ма пуç ла рăм. Çав çул хи де-
каб рĕн 5- мĕ шĕн че ха çа тăн ик-
кĕ мĕш ст ра ни цин че «Г вар дия» 
кол хоз ĕçĕ- хĕ лĕ çин чен çыр са 
кă лар чĕç. Ма нăн статья та  кун 
çу ти кур чĕ. Пи тĕ хĕ пĕр те нĕч чĕ.  

– Аг ро ном çам рăк кор рес пон-
ден та тух нă эп пин... 

– Мал тан лă ха пĕ чĕк ин фор-
ма ци сем кă на шăр çа ла нă. 1950 
çул хи июнь уйă хĕн че Ишек ри 
клуб заве дую щи йĕн че ĕç ле ме 
ты тăн сан хас тар çыр ма пуç ла-
рăм, Иш лей ра йо нĕн чи «Кол-
хоз ник ха çа чĕн» чи ак тив лă 
об щест вăл ла кор рес пон ден чĕ-
сен чен пĕ ри пул са тă тăм. Çы-
рас ăс та лă ха ата лан тар ма ма-
на тĕр лĕ çул та ха çат ре дак то-
рĕн че тă рăш нă Х. Ли син, Ф. Ма-
лыш кин, С. Сам со нов тă тă шах 
пу лăш са пы чĕç. Уй рăм статья се-
не çыр ма вĕ рент нĕ шĕн ун чух-
не ха çа тăн явап лă сек ре та рĕн-
че вăй ху нă В. Чер нов па (Ху ри) 
Петр Оси по ва (То ро ней) паян-
хи кун та ырă па асă на тăп. Ра-
йон ха çа тĕн че çы рас ăс та лă ха 
ата лан тар са пы нă май рес пуб-
ли кă ра тух са тă ра кан «Çам рăк 
ком му нист», «Ком му низм яла-

вĕ» ха çат сем пе та та «Кап кăн» 
жур нал па çы хă ну тыт ма пуç ла-
рăм. Сă мах май, 1958 çул та Нил 
Амур цев па «Ар па пуç» са ти рăл-
ла пье са пи чет ле се кă лар тă мăр. 
Ăна çав çул сен че рес пуб ли ка 
ялĕ сен чи клуб сце ни сем çин-
че те пĕр ре мар ларт нă.  
– Ха çат ĕçĕн чи хас тар лăх шăн 
хав ха лан тар нă-и си ре? 

– 1957 çул та ма на Иш лей ра-
йо нĕн чи чи ак тив лă об щест вăл-
ла çы рав çă сен шу тĕн чен ра йон-
сен чи хрес чен кор рес пон ден-
чĕ сен пĕр ре мĕш съезд не кай ма 
де ле га та суй ла рĕç. Ун та ма на 
та сă мах  па чĕç. Рес пуб ли кă ри 
пи чет ĕç не ак тив лă хут шăн нă-
шăн Чă ваш АССР Ас лă Ка на шĕн 
Пре зи диу мĕн хи сеп гра мо ти-
пе  чыс ла рĕç. 1958 çул та СССР 
жур на лис чĕ сен союзĕн член-
не йы шăн чĕç. Ун чух не ха çат-
ра ĕç ле мен штат ра тă ман çы-
рав çă се не те СССР жур на лис-
чĕ сен союзĕн член не ил мел-
ли йĕр ке пул нă. 
– «Тă ван Ен» ха çат па хă çан тан-
па çы хă ну ты та тăр? 

– 1959 çул тан па. Вăл вă хăт ра 
вăл «Ле нин çу лĕ пе» ят па тух-
са тă рат чĕ. Çав çул Шу паш кар-
па Иш лей ра йо нĕ се не пĕр леш-
тер сен «Кол хоз ник ха çа чĕ» тух-
ма пă рах рĕ. Унч чен хи Иш лей ра-
йон çын ни сем Кÿ кеç ре пи чет ле-
не кен «Ле нин çу лĕ пе» ха çа та ил-
се тă ма пуç ла рĕç. «Кол хоз ник ха-
çа чĕ» кă ла рăм ра ĕç ле ни сен чен 

хă шĕ- пĕ ри «Ле нин çу лĕ пе» ха-
çа та выр наç рĕ. Мал тан Иш лей 
ра йон ха çат не çыр са тă нă ял-
кор сем те ун па çы хă ну тыт ма 
пуç ла рĕç. Вĕ сен шу тĕн че эпĕ те. 
– Ха çат ра мĕн ле те мă се не çу-
тат нă?

– Мал тан хи вă хăт ра ял- ху çа лăх 
спе циа лис чĕ пул нă май ял ху-
çа лă хĕн ата ла нă вĕ çин чен çыр-
са тă тăм. Урăх ĕçе куç сан ха çат 
ст ра ни ци сен че пар ти пур нăç-
не çу тат рăм. Ирт нĕ ĕмĕ рĕн 90- 
мĕш та та ун хыç çăн хи çул сен че 
те ма ти кă на улăш тар тăм. Ыт ла-
рах ĕç пат тă рĕ сем, ят лă- сум лă, 
пал лă çын сем çин чен статья сем 
пи чет ле рĕм. Ис то рил лĕ ма те-
риал сем çи не пу сăм ту рăм. «Тă-
ван Ен» ха çа тăн штат ра тă ман 
кор рес пон ден чĕ пул нă май, 
статья, очерк, тĕр лен чĕк çыр-
са кон курс се не са хал мар хут-
шăн тăм, çĕн те рÿ çĕ те пул тăм...
– Ха çата çыр са тă ни тĕп ĕçе 
пур нăç ла ма чăр ман тар ма рĕ-и?

– Па чах урăх ла. Ирт нĕ ĕмĕ-
рĕн 50- мĕш çу лĕ сен че мал тан 
Ишек ри клуб заве дую щи йĕн че, 
кая рах па куль ту ра çур чĕн ди-
рек то рĕн че вăй ху нă чух не ра-
йон та та та рес пуб ли кă ра тух-
са тă ра кан ха çат- жур нал па та-
чă çы хă ну тыт са ха мăн тав ра-
ку рă ма ÿс тер ме пул тар тăм, ха-
лăх па çы вăх рах ĕç ле ме пуç ла-
рăм. 1962-1980 çул сен че «С ла-
ва» сов хо зăн тĕп аг ро но мĕн-
че та та парт ком сек ре та рĕн че, 

упашкупашкARTупашкARTупашкупашкупашк

1980-1990 çул сен че Ишек ял Со-
вет ĕç тăв ко мĕн пред се да те лĕн-
че ĕç ле нĕ çул сен че «Тă ван Ен» 
ха çа тăн ак тив лă об щест вăл ла 
кор рес пон ден чĕ пул ма ча рăн-
ман. Ха çат сен че  пи чет лен нĕ 
статья сем вăй- хă ват пар са хав-
ха лан тар са пы нă кă на. Çын хуш-
ни пе мар, чун ыйт ни пе çак на тă-
ва тăп эпĕ.
– Э сир ха çат ĕçĕн че кă на мар, ли-
те ра ту рă ра та па лăр нă çы рав çă...

– Ти вĕç лĕ ка нă ва тух сан ирт-
нĕ ĕмĕ рĕн 90- мĕш çу лĕ сен че 
пи лĕк çул ыт ла Ишек ри краеве-
де ни му зе йĕн че ас лă ме то дист 
пул са тим ле рĕм. Çа вăн чух не 
Ишек ялĕн авал лă хĕ пе пал лаш-
та ра кан до ку мент сем куç тĕл-
не пул чĕç, кă сăк лан тар са ячĕç. 
Çав до ку мент сем пе,  ар хив ма-
те риа лĕ сем пе усă кур са, ва тă 
çын сен чен ыйт са пĕл се, тĕп чев 
ĕçĕ сем ирт тер се «Тă ван Ен» ха-
çат ра Ишек тă рă хĕн авал лă хĕ 
çин чен ан лă со дер жа нил лĕ пы-
сăк статья сем пи чет ле се кă лар-
тăм. Çы вăх юл таш сем çи не тăр-
са сĕн ни пе ха мăн пĕр ре мĕш кĕ-
не ке не кă лар тăм. Кĕ не ке содер-
жа ни йĕ пуян пул са тух рĕ. Ишек  
тав ра шĕн чи ял сен че пу рă на кан-
сем ăна ха пăл ла са йы шăн чĕç. 
– Халь хи вă хăт ра кĕ не ке кă лар ма 
çă мă лах мар. Ав то рăн хă йĕн ук-
çи- тен ки не кă лар са ху ма тивет...

– Кĕ не ке пи чет ле ме пен си 
ук çи не хĕр хен мен. 2000 çул та 
«И шек тă рă хĕн че» ят па пи чет-
лен нĕ кĕ не кен 1- мĕш том не, те-
пĕр ви çĕ çул тан 2- мĕш том не, 
2011 çу ла «И шек пе Кÿ кеç тă рă-
хĕн че» ят па кĕ не ке не кă лар нă 
чух не ук çа- тен кĕ пе пу лă ша кан-
сем пул чĕç, 4, 5- мĕш кĕ не ке се-
не пи чет ле се кă лар ма ва ра ха-
мăн пен си ук çи не тă как ла рăм. 
Паян хи ку на ха лăх хуш шин че 
эпĕ пи чет ле се кă лар нă 1900 кĕ-
не ке са лан нă.
– Çак кун сен че си рĕн улт тă мĕш 
кĕ не ке кун çу ти кур чĕ...

– Ă на «Тă ван Ен» ха çа тăн 85 
çул хи юби лей не ха лал ла рăм. 
Кĕ не кен пĕр ре мĕш па йĕн че ха-
çат ис то ри не çыр са кă тарт рăм. 
«Кÿ кеç ти пог ра фи йĕ – ра йон ха-
çа чĕн тĕ ре кĕ» пай ра ти пог ра фи 
ĕçĕ- хĕ лĕ çин чен ка ла са па тăм. 
Ха çат ре дак то рĕ сем, ха çат ĕç че-
нĕ сем, ялкор сем çин чен çыр нă 
текст сем те вы рăн туп рĕç ун та.
– Çа кă тă ван ха çат ис то ри не тĕп-
чес ĕç ри пи тĕ пы сăк утăм. Та вах, 
Фа дей Конс тан ти но вич, си ре, вăй- 
ха лă ра хĕр хен ме сĕр яла нах юрат-
нă ха çат па юна шар пул нă шăн.

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

Çын хуш ни пе мар, 
чун ыйт ни пе...
Ра йон ха çа чĕ пе пĕр ле – 67 çул

ДОСЬЕ
Фа дей Конс тан ти но вич КОНС ТАН ТИ НОВ, аг ро-
ном, об щест вăл ла çы рав çă

 çу рал нă: 1929 çул та ав гус тăн 1- мĕ шĕн че
ăç та: Шу паш кар ра йо нĕн чи Са ра па кас си ялĕн че
а мă шĕ: Ва силье ва Татья на Ва сильев на, 1904 
çул та çу рал нă, ĕмĕр не кол хоз ра ĕç ле се ирт-
тер нĕ. Аш шĕ сĕр ÿс нĕ
 вĕ рен нĕ: Ишек ри вă там шкул та, Чă ваш сов-
парт шку лĕн че, Чă ваш ял хуç лах инс ти ту чĕн 

аг ро ном уй рă мĕн че
ят- сум: Чă ваш Рес пуб ли кин хи сеп лĕ тав ра пĕ лÿ çи, Шу паш кар 
ра йо нĕн хи сеп лĕ граж да ни нĕ, Чă ваш пи са те лĕ сен союзĕн чле-
нĕ, Чă ваш ха лăх ака де ми йĕн ака де ми кĕ, РСФСР ял ху çа лă хĕн 
со циа лиз ма ăмăр ту от лич ни кĕ, Чă ваш Рес пуб ли кин вăй лă тыр-
пул мас те рĕ, вăр çă ве те ра нĕ ( тыл ĕç че нĕ), са кăр ме даль, хи-
сеп та та мух тав ху чĕ сем (пу рĕ 23) ти вĕç нĕ.

– Фа дей Конс тан ти но вич, çул-
се не ку ра мар эсир паян хи кун 
та ра йон ха çат не ак тив лă çыр-
са тă ра тăр. Ал ла пуç ла са ка лем 
тыт нă вă хăт се не аса илĕр- ха...

Фа дей Конс тан ти но вич 
ном, об щест вăл ла çы рав çă

 çу рал нă:

Т. Васильевпа Ф. Константи-
нов ялкорсем стена хаçачĕ 
кăлараççĕ, 1978 ç

Г. Егоров тĕп редакторпа 
(1983-92 çç) 

Ав густăн 3- мĕ шĕн че Чă ваш пат ша-
лăх гимнĕн сă ма хĕ сен ав то рĕ Ил ле 
Тук таш çу рал нă ран па 110 çул çи-
тет. Вăл 1907 çул та Элĕк ра йо нĕн чи 
Мăн Тук таш ялĕн че чу хăн хрес чен 
çемйин че кун çути курнă. 15 çул-
та ком со мол рет не кĕ нĕ, ял ти çам-
рăк сен хуш шин че хас тар ĕç ле нĕ. 
1925 çул та Элĕк ву лă сĕн чи ком со-
мол ко ми те чĕн сек ре та рĕ пул нă.

1926-1928 çул сен че Ил ле Тук таш Шу-
паш кар та сов партш кул та вĕ рен нĕ. Ун 
хыç çăн «Çам рăк хрес чен» ха çат па «Ха-
тĕр пул» жур нал ре дак ци йĕ сен че ĕç-
ле нĕ. 1930-1932 çул сен че вăл – Са мар 
ху лин че «Кол хоз ник» ха çат ре дак ци-
йĕн явап лă сек ре та рĕ, 1933-1935 çул-
сен че – Чă ваш кĕ не ке из да тельст вин 
ре дак то рĕ, 1935-1942 çул сен че – Чă ваш 
нау кă па тĕп чев инс ти ту чĕн нау ка сот-
руд ни кĕ, 1942-1944 çул сен че фронт ри 
ха çат сен че çар кор рес пон ден чĕ пул-
са ĕç ле нĕ. Сал так ран тав рăн сан Чă-
ваш пи са те лĕ сен союзĕн прав ле ни-
йĕн пред се да те лĕ пул нă. 

1946 çул тан па ли те ра ту ра ĕçĕ пе пу-
рăн нă. Вăл сă вă сем та та юрă сем, поэ-
мă сем та та дра мă сем, по вĕç сем та та 
ка лав сем, юмах сем та та ле ген дă сем 
çыр нă. Ил ле Тук таш чы лай вă хăт ту бер-
ку лез па чир ле се пу рăн нă хыç çăн 1957 
çул хи ян ва рĕн 20- мĕ шĕн че вил нĕ. 

ИЮ ЛĔН 26- МĔ ШĔН ЧЕ ЧР МИ НИСТР-
СЕН КА БИ НЕ ЧĔН ЛА РĂ ВĔН ЧЕ «ЧĂ ВАШ 
РЕС ПУБ ЛИ КИН 2017 ÇУЛ ХИ ТА ТА 2018 
ТА ТА 2019 ÇУЛ СЕН ЧИ ПЛАН РИ ТАП-
ХĂР ТИ рес пуб ли ка бюд же чĕ çин чен» 
Чă ваш Рес пуб ли кин за кон не ул шă ну-
сем кĕр тес си çин чен» за кон проект не 
пăх са тух нă. Ун па ки лĕ шÿл лĕн 2017 çул-
та ЧР Куль ту ра ми нис терст ви не от рас-
ле ата лан тар ма хуш ма 229,7 млн тен-
кĕ уйăр са па раç çĕ. Вĕ сен чен 98,1 млн 
тен ке РФ Пре зи ден чĕн В. Пу ти нăн май 
уйă хĕн чи ху шă вĕ сем пе ки лĕ шÿл лĕн му-
ни ци па ли тет сен чи куль ту ра уч реж де-
ни йĕ сен ĕç че нĕ сен ша лăв не ÿс тер ме 

усă ку рĕç, 113,3 млн тен ке – пат ша лă-
хăн куль ту ра та та ис кусст во уч реж де-
ни йĕ сен ма те риал па тех ни ка ни кĕс не 
çи рĕп лет ме та та çĕ нет ме, çав шут ра му-
зы ка ха тĕ рĕ сем, сце на обо ру до ва ни йĕ 
туян ма, çурт тăр ри не, хут са ăшăт мал ли 
ты тă ма, шал ти ка на ли за цие  юса ма. Çа-
вăн пе кех 6,5 млн тен кĕ пе К.В. Ива нов 
ячĕл лĕ Чă ваш пат ша лăх дра ма теат рĕ 
100 çул тул тар ни не пал лă тă ваç çĕ, те-
атр çурт не рес тав ра ци ле ме нау кă па 
проект до ку мен чĕ се не ха тĕр леç çĕ.  

ЧĂ ВАШ ЕН РЕ УРАМ РА КИ НО КĂ ТАРТ-
МАЛ ЛИ ФЕС ТИ ВАЛЬ ПЫ РАТЬ. ВĂЛ 
ИЮ НĔН 9- МĔ ШĔН ЧЕ УÇĂЛ НĂ. Проект-
па ки лĕ шÿл лĕн тĕн че ри 250 ху ла ри тĕп 
ла пам сен че та та парк сен че çам рăк ре-
жис сер сен филь мĕ се не кур ма май пур. 
Пĕ тĕм тĕн че ри урам ки но вĕн фес ти-
валь не пу çар са яра кан Алек сандр Ще-
ря ков сă ма хĕ сем тă рăх, йĕр ке лÿ çĕ сен 
уш кă нĕ тĕн че ри 50 ху ла на çит ме план-
ла нă. Ку рав сем сĕр пуç не каш ни ху ла-
ра ве ло чу пу сем, яр мăрк кă сем, урам ри 
шоу сем, лек ци сем та та уçă тÿ пе айĕн чи 
ыт ти ме роп рия ти ирт мел ле. Чă ваш Ен 
çак ак цие ик кĕ мĕш хут хут шă нать. Ав-

гус тăн 11- мĕ шĕн че А.Г. Ни ко лаев лет-
чик- кос мо навт кос мо са вĕç нĕ рен пе 55 
çул çит ни не ха лал ла са Шур шăл са лин чи 
ар хив фон дĕн че кос мос те ми пе фильм-
сем кă тарт мал ла.  

Му зе й пĕрремĕш 
хă на се не йы шăн чĕ
Ĕ нер, «Тă ван Ен» ха çа тăн пĕр ре-
мĕш но ме рĕ кун çу ти кур нă кун, 
ре дак цин тĕп ху ла ри пÿ лĕ мĕ сен-
чен пĕ рин че уçăл нă Пи чет му зе йĕ 
пĕр ре мĕш ку ра кан се не йы шăн чĕ.

 Совет союзĕн 
са ма нин че Виль-
ню са та, Поль шă-
на та « тыт нă» ра-
диоп рием ник, ре-
дак ци «УАЗи кĕ пе» 
çу ла ту ха кан сен 
кă мăл не çĕк ле нĕс-
кер, бух гал тер ĕç 
укçи пе го но ра ра 
шут ла са тă нă ки вĕ 
счет сем, 1928 çул-
та пуç ла са кă лар-

нă «Ят рань» пи чет ма шин кин паян хи 
кун та ĕç ле кен мо де лĕ, пы сăк ке гель-
лĕ шрифт сем, ли но тип лă йĕр ке сем, те-
ле тайп... Çак та та ыт ти экс по на та ха лĕ 
ре дак ци йĕр ке ле нĕ Пи чет му зе йĕн че 
кур ма пу лать. «Тĕ лĕн мел ле пы сăк ĕç 
ту са ирт тер нĕ кун та эсир, счет çум не 
бух гал тер сем чав са та ран тă хăн нă ал-
са, сăн ÿкер чĕк ту мал ли ха тĕр сем пат не 
кли ше туп са хур сан та тах та аван пул-
мал ла», – тĕ лĕ нет рес пуб ли кă ри пал-
лă фо тог раф Сер гей Жу рав лев. Вăл му-
зе йăн пĕр ре мĕш хă ни пул чĕ, сăн ÿкер-
чĕк се не ĕлĕк мĕн ле пи чет ле ни пир ки 
тĕ пĕ- йĕ рĕ пе ка ла са па чĕ.

Чĕп тĕ мĕн- чĕп тĕ мĕн пу ха- пу ха ре-
дак ци экс по нат сен шут не ÿс тер сех 
пы рас шăн. Ха çат пур нăç не сă на са тă-
ра кан сем пая нах ал çы ру сем, ки вĕ сăн 
ÿкер чĕк сем, усă кур нă тĕр лĕ ха тĕр- хĕ-
тĕ ре кĕ ре- кĕ ре па раç çĕ. Вĕ се не пы сăк 
тав. Му зей па рес пуб ли кă ри ĕç теш сем 
те кă сăк ла наç çĕ:   «Чă ваш ра дио» жур-
на лис чĕ Мар га ри та Ль во ва юби лей 
умĕн «Жем чу жи ны Чу ва шии» черетлĕ 
кă ла рă ма шă пах ре дак ци ре çыр  чĕ. 
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Тĕрлĕрен  Шалти ĕçсен Шупашкар районĕнчи уйрăмĕн миграци ыйтăвĕсемпе ĕçлекен пайĕ сентябрĕн 1-мĕшĕнчен халăха 
çĕнĕ графикпе йышăнма тытăнать: тунтикунпа вырсарникунсăр пуçне кашни кун 9 сехетрен пуçласа 14 сехетчен.

С П И С О К
избирательных участков, образу-

емых на территории Чебоксарского 
района, для проведения голосова-
ния и подсчета голосов избирателей 
на дополнительных выборах депута-
тов Собрания депутатов Чебоксарско-
го района по Чурачикскому одноман-
датному избирательному округу № 3 
и Центральному одномандатному из-
бирательному округу № 9

Ишлейский избирательный уча-
сток № 1717 

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования, телефон: с. Ишлеи, ул.Советская, 
дом 52; дом творчества; тел.:25-6-71.

Границы избирательного участка: пер.
Лесной.

Новый избирательный участок № 1718 
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования, телефон: с. Ишлеи, ул. Со-
ветская, дом 58; МБОУ «Ишлейская СОШ»; 
тел.: 25-2-23.

Границы избирательного участка: село 
Ишлеи улицы: Ленина, Школьная, Комсо-
мольская,  пер.Санаторный, 60 лет Октя-
бря, Тобачи, Мостовая, Речная, Нагорная, 
Заречная, Южная, Новая, Прудная, Цен-
тральная, Шоссейная, Солнечная, Пих-
тулинская, Советская: дд. 1-46, 47, 49, 50, 

60, 62, 71, 73-79; Владимирская, Покров-
ская, Казанская, Успенская, Полевая, Но-
воишлейская.

 Мускаринкасинский избиратель-
ный участок № 1719

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования, телефон: д. Мускаринкасы, ул. 
Речная, дом 9; сельский клуб; тел.:25-4-84.

Границы избирательного участка: де-
ревни: Мускаринкасы, Хачики. 

Олгашинский избирательный уча-
сток № 1720

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования, телефон: д. Олгаши, ул. Лес-
ная, дом 3; сельский клуб; тел.: 25-4-49.

Границы избирательного участка: де-
ревни: Мамги, Мутикасы, Олгаши, Шай-
гильдино.

Чурачикский избирательный  уча-
сток № 1721  

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования, телефон: д. Корак-Чурачики, 
ул. Школьная, дом 1; МБОУ «Чурачикская 
ООШ»; тел.: 25-3-91.

Границы избирательного участка: 
деревни: Вуспюрт-Чурачики, Кивъял-
Чурачики, Корак-Чурачики, Синьял-
Чурачики, Чермаки.

 Ядринкасинский избирательный 

участок № 1722
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования, телефон: д. Ядринкасы, ул. Садо-
вая, дом 24; сельский клуб; тел.: 25-4-16.

Границы избирательного участка: де-
ревни: Хорамакасы, Ядринкасы.

Центральный избирательный уча-
сток № 1723

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования, телефон: пос.Кугеси, ул. Шос-
сейная, 17; МБУ «Централизованная клуб-
ная система»;  тел.: 2-13-82.

Границы избирательного участка: поселок 
Кугеси - улицы: Карла Маркса: дд.1-69, 73, 75, 
77; Советская: дд.6, 7,8,16,18,24,26,34,36,38,45-
48; Энгельса, Ленина, Озерная, Зеленая,  
Свободы, Тепличная, Шоссейная, Южная; 
переулок Аптечный.

Спортивный избирательный уча-
сток № 1724

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования, телефон: пос. Кугеси, ул. Со-
ветская, дом 35; стадион МАУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа «Центр 
спорта и здоровья «Улăп»;  тел.: 2-30-93.

Границы избирательного участка: по-
селок Кугеси - улицы: Советская: дд. 13, 
15, 15а, 17, 17а, 44, 49-59, 59а, 60, 61, 62, 
62а, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 72а; Колхозная.

Ию лĕн 21- мĕ шĕн че Шĕ нер-
пуç ял тă рă хĕн чи Ме реш-
пуç ялĕн чи Çĕн те рÿ çĕ сен 
пар кĕ умĕн че ват ти те, вĕт-
ти те йыш лă пу хăн чĕ. Чă-
ваш та мож ня пос чĕн пуç лă-
хĕн çу мĕ Сер гей Вах ра меев 
ял çын ни се не вăр çă хи рĕн-
че пу çĕ се не ху нă сал так сен 
рес тав ра ци ле нĕ ки вĕ сăн 
ÿкер чĕ кĕ сен стенд не пар-
не ле рĕ. 

Çĕн те рÿ çĕ сен пар кĕн че Тă-
ван çĕр шы вăн Ас лă вăр çин ве-
те ра нĕ се не ха лал ла са ви çĕ па-
лăк ларт нă. «Çа кăн пек па лăк 
Раç çе йĕ пе те урăх çук», – тет 
проект ав то рĕ Ме реш пуç ял 
çын ни Юрий Ки рил лов. Çĕн-
те рÿ парк не 1985 çул та ту ма 
пуç ла нă. Унч чен çак вы рăн-
та фер ма, ла ша ви ти пул нă. 
Юрий Ки рил ло ви чăн ку ка-
мă шĕ 10 ача çу рат нă, кĕ рÿ-
шĕ сем пе, мă ну кĕ сем пе пĕр ле 
15 çын на вăр çа ăсат нă. Хă ру-
шă вăр çă ран 4 ывă лĕ, 4 мă-
ну кĕ, 1 кĕ рÿ шĕ тав рă най ман. 
«Ун чух не эпĕ 14 çул та пул нă. 
Пĕ тĕм пех ас тă ва тăп, ха лĕ те 
куç умĕн че вĕ сем. Чă тай ма-
рăм, хам ял та вĕ се не ха лал ла-
са па лăк ту ма шу хăш ла рăм», 
– ирт ни не аса ил нĕ май па-
ян та шыв ла нать  Юрий Ки-
рил ло ви чăн ку çĕ.

Пĕр ре мĕш па лăк не кол хоз-
ра улăм пи çĕх тер мел ли пич-
ке рен ту нă, алăк не те кас са кă-
лар нă. Мăн Пÿ кас си ÿнер çи 
ĕмĕр сÿн ми çу лăм, икĕ пос то-
вой ÿкер се  илем лет нĕ. Па лăк 
тăр ри не çăл тăр сем выр наç тар-
нă, вар рин че – пĕр ре пы сăк-
ки. Шал та ва ра вăр çă ра вил-
нĕ сал так сен, тыл ĕç че нĕ сен 
ячĕ сем. «У çă тÿ пе айĕн че ят-
сем çу ха лаç çĕ, тĕс сĕр ле неç çĕ. 
Кун пек ну май лă ха уп ран са 

юлать», – тет Юрий Ки рил-
ло вич çĕ нĕ стен да алă ра тыт-
са хав ха лан ни не пы тар ма сăр.  

«Вăр çă ра вил ни сене çур-
ри не яхăн çĕ ре пы тар ман», 
– тет Юрий Ки рил ло вич. – 
Тă ван кил тен аяк ра ма кăр са 
выр таç çĕ вĕ сем. Шалк кă...» – 
çак шу хăш ял тан тух са кай-
са вăр çă ра пуç не ху нă каш ни 
сал та ка асăн са па лăк ларт са 
па ма хис те нĕ. Ял тă рăх ад ми-
нист ра ци йĕ пин кир пĕч пе, це-
мент па ти вĕç тер нĕ.  «Сал так-
сем са вă наç çĕ», – пĕ тĕм лет нĕ 
Юрий Ки рил ло вич каç се рен 
чă рăл та та кан шăп чăк сем ча-
совньă на ту са пĕ тер сен  кăн-
тăр лах юр ла са яни не илт сен. 
Каш ни па лăк çин чех сăн ÿкер-
чĕк, ят- ху ша мат не кă тарт нă. 
Юрий Ки рил ло вăн 20 çул тах 
вă çă ра вил нĕ пич чĕ шĕ те хă-
йĕн пе пĕр шă пал лă Ме реш-
пуç кач чи сем пе ст рой ра тă-
рать. Па лăк се не ча сов ня тав ра 
ларт ни пе сăн ÿкер чĕк ри сал-
так сем пĕр- пĕ рин çи не пăх нă 
пек ту йă нать. Çын сем çи мĕк-
ре те кун та ки леç çĕ, çур та сем 
çут са кĕ лĕ ву лаç çĕ. 

Сал так сем вăр çă хи рĕн че 
юн тăк нă вă хăт ра, тыл ĕç че-
нĕ сем кун не- çĕр не пĕл ме сĕр 
тар тăк нă. Виç çĕ мĕш па лă ка 
пĕ тĕм Раç çей ри амă шĕ се не 
ха лал ла са ларт нă. Ун хы çĕн-

че – çÿл тен пăх сан че че ке аса 
ил те ре кен йы вăç сем. Вар рин-
че кă вак чă рăш ÿсет, ун йĕ ри 
тав ра – си мĕс чă рăш, хыç çăн 
– ти рек, вĕ ре не сем. Кă вак чă-
рăш кă вак тÿ пе не па лăр тать, 
си мĕс чă рăш – ĕмĕр лĕх пур-
нăç, ас тă вăм.  

Ял çын ни сем çĕн те рÿ парк-
не тир пей лĕх ре тыт са пы ма 
тă рă шаç çĕ. 10 çул каял ла ху-
ла ран çак яла пу рăн ма куç са 
кил нĕ Ан на Ива но ва сă ма-
хĕ сем тă рăх, çын сем тус лăн 
тух са ку рăк çу лаç çĕ, çул çă се-
не пуç та раç çĕ, че чек лар таç-
çĕ. Акă Ни ко лаев сен çемйи 
кар та тыт са çĕ нет нĕ. «Вăр-
çă ра вил нĕ сал так се не яла-
нах ас ра тыт са ача се не вĕ сен 
пат тăр лă хĕн тĕс лĕ хĕ пе ÿс тер-
мел ле», – тет хĕ ра рăм. Вăр çă 
хыç çăн яла, çĕр шы ва çĕк ле-
нĕ çын сен сăн ÿкер чĕ кĕ се не 
те çи тес çул çак май пах рес-
тав ра ци ле се ĕмĕр лĕ хех уп ра-
са хă ва рас шăн Чă ваш та мож-
ня пос чĕн ĕçе нĕ сем. 

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

Собрание депутатов Чебоксарского района Чувашской Республики

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Чебоксарского райо-
на Чувашской Республики от 02.04.2015 № 40-04 

Проект
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 8  Закона Чувашской Республи-
ки от 25.11.2003 N 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чуваш-
ской Республике», Собрание депутатов Чебоксарского района Чувашской Респу-
блики Р Е Ш И Л О:

1 . Внести в схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Собрания депутатов Чебоксарского района Чувашской Республики, утвержденную 
решени ем Собрания депутатов Чебоксарского района Чувашской Республики от 
02.04.2015 № 40-04 (приложение), следующее изменение:

с т р о к у  9  « Ц е н т р а л ь н ы й »  и з л о ж и т ь  в  с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :
9 Цен-

траль-
ный

2297 п.Кугеси, ул. 
Шоссейная, 
д.17, МБУ 
«Централизо-
ванная клуб-
ная система»

п.Кугеси-улицы: Зеленая, Ленина, Озерная, Теплич-
ная, Шоссейная, Энгельса, Карла Маркса дд.: 1, 1А, 
1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 77, Аптечный переулок, 
Колхозная, Свобода, Южная, Советская дд.: 6, 7, 8, 
13, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 24, 26, 34, 36, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 59А, 
60, 61, 62, 62А, 64, 64А, 66, 68, 70, 72, 72А

2 . Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван Ен». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Чебоксарского района А.Г.  Николаев

 ПАТРИОТ 

Ят сем çу хал маç çĕ, тĕс сĕр лен меç çĕ

СĂМАХ МАЙ
55 кг йы вăç вăр ри ак нă Юрий 
Ки рил ло вич Çĕн те рÿ пар-
кĕ хы çĕн че çĕр шу са ан ни-
не чар маш кăн. Ывă лĕ алт-
нă каш ни шă тă ка ху ра çĕр 
яр са йы вăç сем ларт нă.  Ирт-
нĕ ĕмĕр те кун та хĕр лĕ сăрт 
пул нă, карьер тан чул кă лар-
нă. Паян хи кун сад пах чинче 
гру ша, ир га, мă йăр, па нул ми, 
тут лă çи мĕç па ракан ыт ти 
йы вăç- тĕм те ÿсет. Пах ча на 
выльăх- чĕр лĕх кĕ ни не чар-
ма ун тав ра 135 метр тăрш-
шĕ кар та тыт нă. Çыр ма ри 
шыв ан кар ти сем пат нел ле 
пы нă, ăна алă па чав са тÿр-
лет нĕ Ки рил лов сен çемйи.  

 Ар çын ача на мĕн пĕ чĕк-
рен тех ни ка илĕрт нĕ. Па-
ян вăл Шу паш кар ти кол-

ледж ра прог рам мист про фес си не 
ал ла илес си шĕн ăс пу хать, вĕ рен-
мел ли те ну май юл ман, çул та лăк-
ран ал ла дип лом илĕ. Ун сăр пуç-
не, çам рăк кă çал трак то рист- ма-
ши нис тăн B, C, E, F ка те го рил лĕ 
удос тове ре ни не ал ла ил нĕ. Ха лĕ 
вăл чăн ни пех те ком байн штур-
ва лĕ ум не çи рĕп пĕ нех лар ма пул-
та рать. «Ком байн па çÿ ре ме пĕ ле-
тĕп», – хă парт лан са ка ла çать вăл. 
Ун сăр пуç не кач чăн çă мăл ма ши-
нă па та та Т-150 трак тор па çÿ ре-
мел ли пра ва се не ил ме ша нăç пур 
– 18 çул тул тар ман ни кă на чăр-
ман та рать. Халь лĕ хе кам пу лас-
са çи рĕп пĕ нех пĕл месен те Стас 
хăй не трак тор па, ком байн па çÿ-
ре ме пĕл ни кир лĕ пу лас са шан-
са тă рать. 

Ир-и рех тăр са уй- хи ре ту хас си, 
ку нĕ пех ком байн çин че тар тă кас-
си хă рат масть-и çам рă ка? «Уй- 
хир те ĕç ле ме ки лĕ шет», – чун не 
уçать 17- ри яш. 

Чăрмавсем пур
Чă ваш Ен ял ху çа лăх ми нист-

рĕ Сер гей Ар та мо нов Чă ваш Рес-
пуб ли кин чи гид ро- ме теос тан-
ци ер тÿ çи пе Сер гей Мак си мов па 
тĕл пул нă май çут çан та лăк пу лă-
мĕ сем уй- хир ĕçĕ се не еп ле ви тĕм 
кÿ ни не сÿт се яв нă. Сер гей Мак си-
мов тăп ра ра нÿ рĕк ви çи нор мă ран 
– Ка наш ра йо нĕн че – 2 хут, Пă-
рач кав ра йо нĕн че – 4-5 хут ыт ла-
раххи не ка ла нă. «Тăп ра ра нÿ рĕк 
ви çи пы сăк пул ни ÿсен- тă ра на ÿс-
се ата лан ма па масть, уй- хир ĕçĕ-
се не ирт тер ме, выльăх апа чĕ ха-
тĕр ле ме чăр ман та рать, ту хăç лă ха 

ча кар ма е па чах пĕ тер ме пул та-
рать» – па лăрт нă стан ци ер тÿ çи. 

«Кă çал çут çан та лăк ус ло ви йĕ-
се не пу ла выр ма ĕçĕ 3 эр не кая-
рах пуç ла нĕ», – ял ху çа лăх ми-
нист рĕ çа кăн пек ус ло ви сен че çĕр 
ĕç че нĕ сен каш ни хĕвел лĕ кун па 
ту хăç лă усă кур маллине каланă. 

Çак кун сен чех Сер гей Ар та мо-
нов «Рос сель хоз центр» ФГБУ-н 
Чă ваш Ен ри уй рă мĕн ер тÿ çи пе 
Ни ко лай Ма лов па тĕл пул нă. Ни-
ко лай Ма лов пĕл тер нĕ тă рăх, ты-
рăл лă куль ту рă сен ту хăç лă хĕ кă çал 
пы сăк пул мал ла, ан чах çу мăр па 
вăй лă çи ле, пăр çу ни не пу ла пу-
чах сем вырт са пĕт нĕ рен вĕ сен че 
чир- чĕр ата ла нас хă руш лăх пур. 
Ун сăр пуç не ай лăм ра выр наç нă 
ана сен че шыв тă ни выр ма ĕçĕ сен-
че чăр мав кă лар са тă рат ма пул та-
рĕ. Çан та лăка пу ла çĕр ул ми ани-
сем çин че фи тоф то роз ата ла нать, 
ан чах нÿ рĕк ви çи пы сăккипе хÿ-
тĕ лев ме роп рия ти йĕ се не вă хăт-
ра пур нăç ла ма май кил мест. Ун-
сăр пуç не çак сăл та ва пу ла çĕр ул-
ми те çĕ рет. Ну май куль ту ра çин-
че сиен лĕ хурт- кăп шан кă вăй лă 
ата ла нать – çак на та па лăрт нă 
Рос сель хоз центр уй рă мĕн ер тÿ çи.

«Ну май вă хăт тă сă ла кан çу мăр-
сем та та си вĕ рех çан та лăк куль ту-
рă сен ата ла нăв не 2 эр не лĕ хе кая 
хă ва раç çĕ. Çав на пу ла выр ма ĕçĕ-
сем кая рах ты тă нĕç, ту хăç лăх та çу-
ха лĕ», – па лăрт нă Ни ко лай Ма лов. 

Кă çал çан та лăк тĕ лĕн тер сех тă-
рать, çа пах та хрес чен ша нă çа çу-
хат масть. Выр ма ин кек- син кек сĕр 
ирт се кай тăр те сен хрес че нĕн ком-
байн се не, ыт ти тех ни кă на яла нах 
юсав лă тыт мал ли не, хă руш сăр лăх 
тех ни кин йĕр ки се не çи рĕп пă хăн-
мал ли не шута илмелле.

 ДЕО МИД ВА СИЛЬЕВ

Выр ма кая рах...
 ТĔРĔСЛЕВ 

С ледст ви ко ми те чĕн ЧР следст ви 
уп рав ле ни йĕн Çĕ нĕ Шу паш кар ти 
следст ви па йĕ Çĕ нĕ Ту тар кас си по се-
ло кĕн че пу рă на кан 28 çул ти çын тĕ-
лĕ шĕ пе уго лов лă ĕç пу çар нă. Ăна РФ 
УК 282 статйи пе (1- мĕш пай) ( ха лăх 
умĕн че ку рай ман лăх та та хи рĕ çÿ çу-
ра та кан ĕç- пуç сем ту ни, çа вăн пе кех 
çын нăн е те ми çе çын нăн ти вĕç не на-
цио наль ноç па лă рă мĕ сем та та хăш 
рас сă на кĕ ни не пăх са мăш кăл ла са 
ча кар ни) айăп лаç çĕ. 

С ледст ви шу хă шĕ пе, 2016 çул хи де-
кабрь уйă хĕн че айăп ла на кан хă йĕн 

ки лĕн чен Ин тер нет ра пĕр со циал лă 
сеть ри хă йĕн ак каун тĕн че на ци сен 
та та рас сă сен хуш шин че ку рай ман-
лă ха, хи рĕç тă рă ва та та ют шă ну лă-
ха çу ра та кан экст ре мист ла сĕм лĕ 
ау дио за пись сем ви çĕ хут выр наç-
тар нă. Прес туп ле ние уго лов лă ĕç-
пе ирт тер нĕ комп лекс лă пси хо ло-
ги пе линг вистика экс пер ти зи, çа-
вăн пе кех сви де тель кă тарт ни сем 
çи рĕп лет се па раç çĕ. Сле до ва тель-
сем уго лов лă ĕçе Шу паш кар ра йон 
суд не пăх са тух ма яр са па нă. Йĕр ке-
не пăс нă факт се не ЧР ШĔМĕн эст ре-
миз ма хи рĕç тă ра кан центр со труд-
ни кĕ сем туп са па лăрт нă. 

 ЯВАПЛĂХ 
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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.

07-24.  Любой кирпич. Тел.: 
8-927-667-83-78. 

06-45. Бычков. Телок, овец, яг-
нят романовской породы.  Тел.: 
8-987-126-30-07.
07-50. Мартра пăруламалли чупнă 
хура пăру. Тел.: 8-962-321-38-03.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

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

КИЛ-ÇУРТ
НЕДВИЖИМОСТЬ

07-35. Продаю земельный участок 
площадью 12 соток в коттеджном 
поселке в селе Чурачики Цивиль-
ского района по договорной це-
не. Все коммуникации и асфальт 
– до участка. Тел. 8-952-310-31-91.

ĔÇ
РАБОТА

07-27. Требуются лицензирован-
ные охранники для работы в  с. 
Ишлеи, п. Кугеси. Тел. 22-88-50;   
8-917-078-88-50.

07-52. Требуется слесарь, элек-
трик. Тел.: 8-906-380-57-81. 

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

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

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.

ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

07-46. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Понома-
рева Т.В., квалификационный ат-
тестат 21-11-11, № регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую де-
ятельность 6135, почтовый адрес: 
ЧР, Чебоксарский район , п. Куге-
си, ул. Шоссейная, д. 14 «а», элек-
тронная почта  – ooo-zemlemer21@
mail.ru, тел. 8(83540) 21252  подго-
товил проект межевания земель-
ного участка образованного пу-
тем выдела земельной доли  из 
земельного участка с кадастровым 
номером 21:16:000000:110 распо-
ложенного: Чувашская Республи-
ка, Мариинско-Посадский район, 
Приволжское сельское поселение.

Заказчик проекта межевания: 
Администрация Приволжского 
сельского поселения. Адрес: Чу-
вашская Республика, г. Мариин-
ский Посад, ул. Чкалова, д. 61в, 
тел. 8(83542)38224.        

С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Чувашская Республи-
ка, Чебоксарский район, п. Кугеси, 

ул. Шоссейная, д. 14 «а».
Обоснованные возражения по-

сле ознакомления с проектом ме-
жевания относительно размеров 
и местоположения границ земель-
ных участков принимаются в тече-
нии 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адре-
су: 429500, Чувашская Республи-
ка, Чебоксарский район, п. Куге-
си, ул. Шоссейная, д. 14 «а», а так-
же в филиале ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Чувашской Республике-
Чувашии по адресу: 428000, Чу-
вашская Республика, г. Чебокса-
ры, Московский пр-т,  д. 37.
07-51. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Настоящим, кадастровый ин-
женер Ященко И. Ю., адрес: Чу-
вашская Республика, г. Чебок-
сары, Президентский бульвар, 
д. 31, inzhener21@ ya.ru, тел. 
(8352)662020, номер регистра-
ции в ГРЛ, осуществляющих када-
стровую деятельность 26453 из-
вещает участников долевой соб-
ственности бывшего СХПК «Сла-
ва» о подготовке проектов меже-
вания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей 
в Ишакском сельском поселении 
Чебоксарского района Чувашской 
Республики.

Заказчиком работ по подготовке 
проектов межевания земельных 
участков является Администра-
ция Ишакского сельского поселе-
ния, адрес Чувашская Республи-
ка, Чебоксарский район, с. Иша-
ки, ул. Ясельная, д. 6.

Кадас тровый номер ис-
ходного земельного участка 
21:21:000000:295, адрес: Чуваш-
ская Республика, Чебоксарский 
район, Ишакское с/поселение.

С проектами межевания земель-
ных участков можно ознакомить-
ся по адресу: г. Чебоксары, Пре-
зидентский бульвар, д. 31, офис 
303, с 9.00 до 16.00 часов в те-
чение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего уведомления. 
Для ознакомления с проектами 
межевания необходимо при се-
бе иметь: документ, удостоверя-
ющий личность; свидетельство о 
праве собственности на земель-
ную долю или иной документ в 
соответствии со ст. 18 Федераль-
ного закона №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственно-
го назначения».

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в 
счет земельных долей земель-
ных участков, после ознакомле-
ния с проектами межевания, на-
правляются или вручаются в пись-
менной форме в течение 30 дней 
со дня опубликования настояще-
го извещения по двум адресам:

1) 428000, Чувашская Республи-
ка, г. Чебоксары, Президентский 
бульвар, д. 31, офис 303.

2) 428017, Чувашская Республи-
ка, г. Чебоксары, просп. Москов-
ский, д. 37, филиал ФГБУ «Феде-

ральная кадастровая па-
лата Федеральной служ-
бы государственной реги-
страции, кадастра и кар-
тографии» по Чувашской 
Республике -Чувашии».
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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. 
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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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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.

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

Пр
и п

редъявлении купона

Пластиковые окна от 
оконного завода

 8-927-668-69-55. 

50%50%Ск

идки до 
Вызов замерщика бесплатно.

Летние суперскидки. 
От 2800 руб. 

ЗА ДЕРЕВЕНСКОЕ ОКНО.

 Утепленные в 3 стекла.  
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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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СервисЦ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
Тел.: 8-927-990-46-75 07

-3
7

07
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СервисЦ

ТриколорТВ. 
ТЕЛЕКАРТА. 

УСЛУГИ. ОБМЕН
Тел.: 8-927-990-46-75

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
КУ Центр занятости  населения Чебоксарского района  28 июля  

2017 года проводит  ярмарку вакансий рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан в период летних каникул. Временные рабо-
чие места предлагаются по благоустройству территорий общеоб-
разовательных школ, вспомогательные работы  в теплицах, подсоб-
ные работы в сельскохозяйственных предприятиях.

Начало: 10 часов.
По вопросам проведения ярмарки вакансий  обращаться в Центр 

занятости населении по адресу: п. Кугеси, ул. Советская, 23.
Телефон для справок:  2-11-77, 2-35-02.

Центр занятости 
населения ИНФОРМИРУЕТ

      
  5%
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Чувашская Республика Чебоксарский  район
Глава Синьяльского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017     №12     село Синьялы

О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства 

В целях обеспечения интересов жителей Синьяльского сельско-
го поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, в со-
ответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Синьяльского сельского посе-
ления Чебоксарского района Чувашской Республики, Положением 
о порядке организации и проведении публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории Синьяль-
ского сельского поселения Чебоксарского района, утвержденно-
го решением Собрания  депутатов  Синьяльского сельского посе-
ления № 19-07 от 23.04.2008 года, Правилами землепользования и 
застройки Синьяльского сельского поселения, утвержденными ре-
шением Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения Че-
боксарского района Чувашской Республики  от 29.12.2016 г. № 19-
02, п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
21:21:070103:237 площадью 746 кв.м., расположенном по адресу: 
Чувашская Республика, Чебоксарский район, Синьяльское сель-
ское поселение, с. Синьялы, ул. Ефимова, д. 2а   на 29 августа 2017 
года по адресу: с. Синьялы, ул. Сеспеля, д. 29, около магазина «Лан-
дыш» начало в 18-00 часов.

2. Предложения и замечания по рассматриваемому вопросу на-
правлять в администрацию Синьяльского сельского поселения  Че-
боксарского района Чувашской Республики по адресу: Чебоксар-
ский район, с. Синьялы, ул. Центральная, д. 42.

3. Назначить Моткину Т.Н. - заместителя главы администрации 
Синьяльского сельского поселения, ответственной за подготовку 
и проведение публичных слушаний.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Тăван Ен» и 
разместить на официальном сайте администрации Синьяльского 
сельского поселения в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава Синьяльского сельского поселения В.Г. Мареев07
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Чувашская Республика Чебоксарский  район
Глава Синьяльского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017      № 13          село Синьялы

О назначении публичных слушаний  по проекту межевания тер-
ритории садоводческого товарищества «Хастар»

В целях обеспечения интересов жителей Синьяльского сельско-
го поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, в со-
ответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Синьяльского сельского посе-
ления Чебоксарского района Чувашской Республики, Положением 
о порядке организации и проведении публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории Синьяль-
ского сельского поселения Чебоксарского района, утвержденного 
решением Собрания  депутатов  Синьяльского сельского поселе-
ния № 19-07 от 23.04.2008 года, Правилами землепользования  за-
стройки Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района 
Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депу-
татов Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чу-
вашской Республики от 29.12.2016 г. № 19-02,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания терри-
тории садоводческого товарищества «Хастар» на 28 августа 2017 го-
да в Синьяльском Доме творчества по адресу: Чебоксарский рай-
он, Синьяльское сельское поселение, с. Синьялы, ул. Центральная, 
д. 32, начало в 17.30 часов. 

 2. Назначить Моткину Т.Н. – заместителя главы администрации 
Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района, ответ-
ственной за подготовку и проведение публичных слушаний.

3. Предложения и замечания по проекту межевания территории 
СТ «Хастар» направлять в администрацию Синьяльского сельского 
поселения Чебоксарского района по адресу: Чебоксарский район, 
с. Синьялы, ул. Центральная, д. 42 (тел. 8-83540-26624).

 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Тăван Ен» 
и разместить на официальном сайте администрации Синьяльского 
сельского поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Синьяльского сельского поселения В.Г. Мареев07
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Чувашская Республика Чебоксарский  район
Глава Синьял-Покровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2017 г.      №4        деревня Пархикасы

О назначении публичных слушаний по обсуждению о пре-
доставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  ис-
пользования  земельного  участка 

В соответствии со  статьей 39 Градостроительного кодекса Россй-
ской  Федерации, Федеральным  законом  от 6 октября 2003г. №131-
ФЗ «Об  общих  принципах организации  местного самоуправления  
в  Российской  Федерации», Уставом Синьял-Покровского сельского 
поселения Чебоксарского района Чувашской Республики и на осно-
вании Положения  о публичных слушаниях, утвержденного решени-
ем Собрания депутатов Синьял-Покровского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики от 10.11.2005 года № 
01-07, на основании письма от 25.07.2017 г.  № 01-19/1111 БУ «Чебок-
сарская районная больница» Минздрава Чувашии п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить Публичные слушания  по обсуждению о предоставлении  
разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  земель-
ного  участка  с кадастровым  номером 21:21:110302:76 общей площа-
дью 553 кв.м. «для  обслуживания Синьял-Покровского  фельдшерско-
акушерского  пункта», расположенного  в д. Синьял-Покровское, ул. Со-
ветская, д. 10  на «магазины»  на 28 августа  2017 г. в здании админи-
страции Синьял-Покровского  сельского поселения, начало в 16 часов. 

 2.  Опубликовать данное постановление в газете  «Тăван  Ен» 
и разместить на официальном  сайте  администрации  Синьял-
Покровского сельского поселения  в  сети  Интернет.

 3. Назначить Смирнову Елену Алексеевну, заместителя главы ад-
министрации Синьял-Покровского сельского поселения, ответствен-
ным за подготовку и проведение публичных слушаний.

4. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления   остав-
ляю за собой.

Глава Синьял-Покровского 
сельского поселения Р.В. Васильев

07
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Редакция газеты и прокуратура 
Чебоксарского района проведут со-
вместную «горячую» линию, в хо-
де которой можно будет задать во-
просы о всех нюансах, связанных 
с алиментными обязательствами.  

Тема «горячей линии» обуслов-
лена предстоящим новым учеб-

ным годом, подготовка к которо-
му требует больших финансовых 
вложений, а нерадивые алимент-
щики не хотят их платить. 

Вопросы для представителей 
прокуратуры принимаются уже 
сейчас по номеру 8(83540) 2-21-
88 (с 8 до 17.00 часов в будни) и 
по приложению «Viber» по номе-
ру 89656874459. 

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ      
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 Июль       Тунтикун........  +23°
 Август        Ытларикун ........ +26°
 Август       Юнкун ............. +25°
 Август        Кĕçнерникун..... +24°
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$ 59,41
€ 69,64

Шăматкун

Эрнекун

Вырсарникун

...Июль, 28

...Июль, 29

...Июль, 30

    +29°              +18°

    +31 °              +19°

    +27 °              +21°

курсĕ
28.07.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

    

             

              

    +27

    +31

уйрăм çынсемшĕн «Тăван Енри»  салам хакĕ 500 тенкĕ; предприяти-организацисемшĕн, 
юридици сăпачĕсемшĕн 600 тенкĕ; сăн ÿкер чĕк 100 тен кĕ. Квитанципе ÿнĕрех.Кăмăл Чи паха парне мĕн хак?

Саламлатпăр

� � �
Арçын ача-

на пульница-
на илсе

 ĂМĂРТУ 

             

(Малалли. Пуçламăшĕ иртнĕ 
номерте.)

Универ си тет ра 33 пат-
ша лăх па рес пуб ли-
кă ран 7600 сту дент 
вĕ ре нет. Кун та 9 фа-
куль тет выр наç нă: 

ме ди ци на, био ло ги, жур на-
лис ти ка т.ыт. те. Сту дент се не 
4 чĕл хе пе: турк кă, акăл чан, 
ка зах та та вы рăс чĕл хи сем-
пе пĕ лÿ па раç çĕ. Тур кес тан 
Пур çăн çул (Шел ко вый путь) 
çин че выр наç нă. Кун та пур-
çăн, ыл тăн ту са илес си та та 
ыт ти про мыш лен ноç ла йăх 
ата лан нă. Кун та Ход жа Ах-
мет Яса ви çу рал нă. Тур кес-
тан – тĕр лĕ ха лăх куль ту ри-
пе чĕл хи не пĕр леш тер се тă-
ра кан ху ла. Хăй вă хă тĕн че ев-
рей сем, мă сăль ман сем т.ыт. 
пу рăн нă. Ев рей сен авал хи 
ма са рĕ ха лĕ те уп ран са юл-
нă. ЧР ки не ма тог ра фист сен 
пĕр ле шĕ вĕн ер тÿ çи, «Су вар» 

пĕр ле шĕ вĕн хи сеп лĕ эл те пе-
рĕ Олег Цып лен ков пу хăн ни-
се не мал тан хи та та кă çал хи 
çул  çÿ рев çин чен ка ла са кă-
тарт рĕ. 6- мĕш ĕмĕр те Атăл-
çи Пăл хар пат ша лăх не пу çар-
са яра кан Хан Куб рат кун ти 
Ду ло йă хĕн чен пул ни не, чă-
ваш чĕл хи тĕ рĕк чĕл хи сен 
çемйи не кĕ ни не пĕлтерчĕ. 
1998 çул та Ка захс тан ра пул-
нă ран па çĕр шыв па лăр мал-
лах ла йăх лан са ул шăн ни не 
па лăрт рĕ. Атил лă на ха лал ла-

нă ба релье фа, асă ну хă ми не 
та та чă ваш тăп ри не универ-
си тет му зей не па тă мăр. Асă-
ну хă ми çи не ка зах ла, чă ваш-
ла та та вы рăс ла: «Ку тă рăх-
ра, 6-7 ĕмĕр сен че Анăç Тĕ-
рĕк Ка га на тĕн чи Ду ло йă хĕн 
тĕп вы рă нĕ Минг-Бу лаг пул-
нă», – те се çыр са ху нă. Пу лас 
па лăк эс кизĕ çи не алă пус рă-
мăр. Олег Ми хай ло вич авал-
хи йă ла па Мех мет Ку тал ми-
ша чă ваш кĕ пи тă хăн тарт рĕ, 
пар не сем пе чыс ла рĕ. Ни ко-

лай Конд раш кин па пĕр ле ха-
мăр кĕ не ке се не универ си-
тет биб лио те ки не пар не ле-
рĕ мĕр. Пи рĕн пе пĕр ле çул 
 çÿ реве тух нă Шу паш кар ти 
Конс тан тин Д вор ни ков 1999-
2003 çул сен че кун та акăл чан 
чĕл хи не вĕ рен нĕ. Ха лĕ Мус-
кав ра турк кă сем пе пĕр ле ĕç-
лет. Тус лăх па лăк не универ-
си тет ри пар ка выр наç тар-
сан кун та вĕ рен ме ки ле кен 
чă ваш сем ву ла са са вă нас-
са, вĕ сем шĕн юрат нă кĕ тес 
пу лас са пи тĕ ша нас ки лет.
     НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, АТĂЛЪЯЛ

(Вĕçĕ çитес номерте) 

 ÇУЛ ÇŸРЕВ

ТУР КЕС ТАН РИ ТУС ЛĂХ ПА ЛĂ КĔ Шă мат кун ве те ран сен хуш шин че ма ла ту хас си шĕн 
Шу паш кар ху лин че ирт нĕ ăмăр тă ва  ра йон спортс-
ме нĕ сем те хут шăн нă. Ыт ти ре гион тан кил нĕ чи- чи 
вăй лă спортс мен се не ен теш сем мах хă па ман. 75-79 
çул сенчи ве те ран сен хуш шин че 5 çух рăм ут са Петр 
Фе до ров мал ти вы рă на ти вĕç нĕ. 65-69 çул ти сен чен 
пье дес та лăн 3- мĕш карт лаш ки çи не те пĕр ен теш Ва-
ле рий Мо кин хă пар нă. Татья на Ми хай ло ва 100 метр-
лă дис тан цие пу рин чен мал тан чуп са тух нă. Хă вăрт 
чуп са ла йăх кă тар ту сем пе па лăр нă спортс мен сен 
хуш шин че – те пĕр 2 ен теш. 1,5 км па рăн тар са Бо рис 
Ильин пье дес та лăн 3- мĕш карт лаш ки çи не хă пар ма 
ти вĕç нĕ, Ро за Ва силье ва 1- мĕш пул нă, Алик Ге ра си мо-
ва çĕн те рÿ çĕ сен рет не кĕ ме ăнă çу кăшт кă на çит мен. 

Ю рат нă мă шă ра, 
ан не не, ку ка мая, 
тă ва на, Кÿ кеç ре пу рă на-
кан Лю бовь Ва сильев-
на ДИМИТРИЕВĂНА 65 çул-
хи юби лей ячĕ пе чун- чĕ ре рен са-
лам лат пăр. Пур нăç ура пи не ти-
кĕс сĕн шу тар са пĕр тум хах сăр ма-
лал ла ут маш кăн çăл куç та ппил-

лĕ вăй- хал, юман пек çи рĕп сыв лăх, çемье ре те-
лей пе юра ту су нат пăр. Са нăн чун ăш ши, кă мăл 
пуян лă хĕ, ĕç чен лĕ хÿ пи ре яла нах пур нăç ра пу-
лăш са пы рать, çу нат ху шать.

Хак лă çын нă мăр, са на
Э пир пур те юра тат пăр.
Са нăн ырă кă мăл на
Кул ле нех туй са тă рат пăр.
Пур нă çу пул тăр хит ре,
Чун па ла па чах ан ва тăл,
Са вă нăç çиç тĕр пит ре,
Те лей рен них çан ан та тăл.
  Мă шă рĕ, хĕ рĕ сем, кĕ рÿ шĕ, мă ну кĕ сем, 

Ильин сем, Ки рил лов сем, Ива нов-
сем,  Ефи мов сем, Пет ров сем 

та та ыт ти тă ва н.
07-43

Чун па ла па чах ан ва тăл,
Са вă нăç çиç тĕр пит ре,
Те лей рен них çан ан та тăл.
 Мă шă рĕ, хĕ рĕ сем, кĕ рÿ шĕ, мă ну кĕ сем, 

Ильин сем, Ки рил лов сем, Ива нов-

Мăн 
Кив пу лăх 
ялĕн че пу рă-
на кан Ве ра Ива-
нов нă па Ген на-
дий Ро дио но вич 
ПРОКОПЬЕВСЕМ 
ию лĕн 27- мĕ шĕн че  

шă кăл- шă кăл пĕр- пĕр не ки лĕш тер се пу рăнма 
пуçланăранпа  55 çул çи тет.  Фар фор ту йпа 
си ре çи рĕп сыв лăх,  ачăр сем пе мă нук сем пе 
сав ăн са пу рăн ма  вă рăм ĕмĕр, те лей, юра-

ту сун ат пăр.
  Ы вă лĕ сем пе ки нĕ сем, мă ну кĕ сем, 

Ваç ли кас син чи тăх ла чи. 
07-53

пуçланăранпа  55 çул çи тет.  Фар фор ту йпа 
си ре çи рĕп сыв лăх,  ачăр сем пе мă нук сем пе 
сав ăн са пу рăн ма  вă рăм ĕмĕр, те лей, юра-

ту сун ат пăр.
 Ы вă лĕ сем пе ки нĕ сем, мă ну кĕ сем, 

07-53

Ваç ли кас си ялĕн-
че пу рă на кан Ни на 
Его ров на ПУШКИНĂНА 
69 çул тул тар нă ят па чун- чĕ-
ре рен са лам лат пăр. Çу рал нă кун  
ячĕ пе çи рĕп сыв лăх,  кул лен-
хи пур нăç ра ăнă çу, кан лĕ ват лăх 
су нат пăр.
Чун па ĕмĕ рех вăй пит ти çам рăк пул,

Чир- чĕр ка та ран ирт се кай тăр.
Ха вас лă та вă рăм кил тĕр кун çул.
Шă пу ăнă çул лă пу лай тăр.

  А чи сем, мă ну кĕ сем.
07-54

су нат пăр.
Чун па ĕмĕ рех вăй пит ти çам рăк пул,

Чир- чĕр ка та ран ирт се кай тăр.
Ха вас лă та вă рăм кил тĕр кун çул.
Шă пу ăнă çул лă пу лай тăр.


Кÿ кеç ре пу рă на кан Ана то лий 
Ва лен ти но вич ВОЛКОВА 50 
çул хи юби лей ячĕ пе чун- чĕ ре рен са-
лам лат пăр. Юман пек çи рĕп сыв лăх, сур-

пан пек вă рăм ĕмĕр, ăнă çу, те лей су нат пăр.
  Тă ва нĕ сем.

 07-63

 50 
çул хи юби лей ячĕ пе чун- чĕ ре рен са-

Кÿ кеç ре пу рă на кан 
Ва лен ти но вич ВОЛКОВАВа лен ти но вич ВОЛКОВА
çул хи юби лей ячĕ пе чун- чĕ ре рен са-
лам лат пăр. Юман пек çи рĕп сыв лăх, сур-

пан пек вă рăм ĕмĕр, ăнă çу, те лей су нат пăр.


Ва лен ти но вич ВОЛКОВА
çул хи юби лей ячĕ пе чун- чĕ ре рен са-

Чуп ма – уçăл ма 
тух нă пек

Ию лĕн 22- мĕ шĕн че Янăш шку лĕн ста-
дио нĕн че ве те ри на ри служ бин рес пуб-
ли ка спар та киа ди ирт рĕ. Ун та 21 ко-
ман да спор тăн тĕр лĕ тĕ сĕн че хă йĕн пи-
çĕ лĕх не кă тарт рĕ. Шу паш кар ра йо нĕн 
выльăх чир- чĕ рĕ пе кĕ ре ше кен стан ци 
ко ман ди спар та киа дă ра 3- мĕш çул çĕн-
тер се ку бо ка ра йон тах уп ра ма хă вар чĕ. 

Ă мăр ту ветс тан ци ер тÿ çи сен чу пă вĕ пе 
пуç лан чĕ. Ун та 39 çул тул тар ман ни сем та та 
çак çул ÿсĕ мĕн чен ирт ни сем каш ни хă йĕн 
вăй не тĕ рĕс ле рĕç. «Кă çал çă мăл ат ле ти ка 
чу пă вĕ ман шăн уçăл ма тух нă чухнехи пе-
кех пул чĕ», – тет Шу паш кар ра йо нĕн выльăх 
чир- чĕ рĕ пе кĕ ре ше кен стан ци пуç лă хĕ, сы-
вă пур нăç йĕр ки не кă мăл ла кан Сер гей Еф-
ре мов. Эс та фе тă ра каш ни ко ман дă ран пĕр 
ар çын та та икĕ хĕ ра рăм 200- шер метр чуп-
рĕç. Вы рăн тан тăрш шĕ не си кес си пе те пи-
рĕн ни се не çи те кен пул ма рĕ. Тă ват тă мĕш 
ăмăр ту ра хĕ ра рăм сем пресс тăвассипе, ар-
çын сем от жи ма ни ре чă тăм лăх не кă тарт рĕç. 
30 çек кунт ра хă нăх та ру се не май кил нĕ та-
ран ну май рах ту мал ла пул чĕ.  

«Чи кă сăк ли ва ра ка нат тур тас си пул чĕ», - 
тет Сер гей Еф ре мов. Ка на та хăй ен не турт-
са илей мен ко ман дă сем тух са ÿк се пы чĕç. 
Пĕр- пĕ рин пе вăй ли сен чен вăй ли сем тĕл 
пул чĕç. Каш ни ăмăр ту ра йы шăн нă кă тар-
ту се не шу та ил се ра йон ти ветс тан ци ĕç че-
нĕ сем спар та киа дă ра 1- мĕш вы рăн йы шăн-
чĕç. «Ху ла ри ветс тан ци рен кăшт кă на вы ля-
са ил тĕ мĕр», – теç çĕ çĕн те рÿ çĕ сем са вăн ни-
не пы тар ма сăр. Те пĕр чух не çек кун тăн пĕ-
чĕк па йĕ те пĕл те рĕш лĕ ик кен. Шу паш кар 
ху ла ветс тан ци йĕ пье дес та лăн 2- мĕш карт-
лаш ки çи не хă пар чĕ, Трак ен ветс тан ци йĕн 
ко ман ди – 3- мĕш не.

Шу паш кар ра йон чыс не Мак сим Сер геев 
во ди тель, Ма ри на Ни ко но ро ва ветв рач, 
Анас та сия Иг натье ва юрис кон сульт та та 
Сер гей Еф ре мов хÿ тĕ ле рĕç. Спар та киа дă-
ра йы шăн нă план кă ран аял ла ÿкес мар те-
се вĕ сем «У лăп» спорт комп лекс ра ÿт- пĕв-
не икĕ эр не çи рĕп лет нĕ. «Кăн тăр ла хи апат 
вă хă тĕн че те ста дио на вас карă мăр: чуп рă-
мăр, тĕр лĕ хă нăх та ру ту рă мăр », – теç çĕ 
вĕ сем. Çĕн тер ме хав ха лан тар маш кăн çи-

тес çул спар та киа дă-
на  ăмăр ту ра юлаш ки 
вы рă на тух нă ко ман да 
йы шă нать. 2018 çул та 
ветс лужбăн рес пуб ли-
ка спар та киа ди Ком-
со мольс ки ра йо нĕн-
че ир тĕ. 

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

 СЫВĂ ПУРНĂÇ

 КА ЛЕН ДАРЬ ТИ КУН    

Çар па ти нĕс 
фло чĕн кун-
не июль уйă-
хĕн юлаш ки 
выр сар ни ку-

нĕн че пал лă ту ма 
йы шăн нă. Пи рĕн 
Ча ка нар ялĕн че 
те мо ряк са хал 
мар. Хĕр сем те 
мат рос ту мĕл лĕ 
кач чă се не ыт-
ла рах ки лĕш-
тер нĕ. 

Ял ти 15 кач чă 
хăй вă хă тĕн че мат-
рос пул ма ти вĕç нĕ, вĕ-
сен чен 6- шĕ ти нĕс айĕ пе 
çÿ ре кен ка рап сем çин-
че службă ра тă нă.

Ча ка нар кач чи Ким 
Пуч ка рев 1934 çул хи 
ма йăн 9- мĕ шĕн че çу-
рал нă. Ял ти та та Ишек-
ри шкул сенче ăс пух нă. 
7 класс пĕ тер сен ял ти 
çам рăк сем пе кол хоз-
ра вăй ху нă. 1952 çул-
хи сен тябрь те Ким пат-
не Ва ся Вол ков юл та-
шĕ пыр са Шу паш ка ра 
шо фе ра вĕ рен ме кай-
ма чĕн нĕ. Ап пă шĕ сем-
пе шăл лĕ ăна кол хоз-
ра ко нюх ра ĕç ле мел-
ле те се ху ла на ярас шăн 
пул ман. Юрать, кĕт мен 
çĕр тен те лей ту пăн нă – 
çы рăн тар нă заем сен-
чен пĕ ри 25 тен кĕ вы-
ля са ил нĕ. Ким çав ук-
çа па вĕ рен ме кай нă та. 

Ки ма ки лĕн чен апат- 
çи мĕç ен чен кă на пу-
лăш ка ла нă. Ук çа кир лĕ-
рен юл та шĕ пе ик кĕ шĕ 
ва кун сем пу шат ма çÿ ре-
нĕ. 1952 çул та ДОСААФ 
пу лăш ни пе вăл шо фер-
сен кур сĕн че вĕ рен ме 
ты тă нать. 6 уйăх вĕ рен-

сен Ким-
па Ва ся 
эк за мен-

сем тыт-
са шо фер 

пра ви се не 
илеç çĕ. Ун чух-

не кол хоз сен че ма ши-
нă сем пул ман. Хĕсмете 
лекич чен кач чă кол хоз-
ра тĕр лĕ ĕçе пур нăç ла нă. 
1953 çул хи ок тябрь пуç-
ла мă шĕн че сал та ка кай-
нă. Çар пур нăç не вĕ рен-
ме Мус кав ху ли не яраç-
çĕ. Те пĕр ви çĕ уйăх ран, 
при ся га тыт сан, мат-
рос тум не тă хăн нă кач-
чăна Пермь ху ли не ку-
çа раç çĕ. Çак ху ла ра Ки-
мăн пĕ тĕм сал так пур-
нă çĕ ир тет. Ка ма шы вĕ 
çин че ка тер çин че мо-
то рист пул са ĕç лет, кай-
ран шо фер пул са ма ши-
нă па тĕр лĕ груз турт та-
рать, гид ро са мо лет сем 
пат не çун тар мал ли- сĕр-
мел ли ха тĕр сем те ил се 
пыр са тă рать. 

С лужбă ра хăй не ла-
йăх ен чен кă тарт нă-
шăн, ĕçе тĕп лĕ пур-
нăç ла са пы нă шăн Ким 
Пуч ка ре ва ас лă мат рос 
ят не па раç çĕ. Вăл «От-
лич ник ВМС», «С пе-
циа лист 2 клас са» кă-
кăр  зна чо кĕ се не ил-
ме ти вĕ çет. Ки ле çам-
рăк 1956 çул хи ок тяб-

рĕн 26- мĕ шĕн че тав рă-
нать. Мал тан ял ти кол-
хоз ра шо фер та ĕç лет, 
те пĕр çул тан Вă рăм-
ту ялĕн чи «К рас ный 
плуг» кол хо за ку çать. 
Ху çа лăх Уч хоз па пĕр-
леш сен 10 çул ыт ла ун-
та вăй ху рать. Те пĕр 10 
çул Иш лей сель по вĕн-
че тă рă шать. 1984-1994 
çул сен че во ди тель те 
тим лет. Ĕç ре тă рăш са 
ĕç ле нĕ шĕн тĕр лĕ наг-
ра дă на  ти вĕ çет Ким 
Лу кич. 1994 çул та пен-
сие тух нă чух не ăна «Ĕç 
ветеранĕ» ме даль па-
раç çĕ. 

Хăй вă хă тĕн че мо ряк 
ял хĕ рĕ пе Еле на Смир-
но вă па çемье çа вăр нă, 2 
ывăл па 1 хĕ ре ас лă пĕ лÿ 
пар са ура çи не тă рат нă.  

10 çул каял ла Ким 
Лу кич флот ра службă-
ра тă нă ял ти çам рăк сен 
клуб не йĕр ке ле рĕ. Вĕ-
сем уяв ку нĕн че пĕр ле 
пу хăн са спорт ăмăр тă-
вĕ сем ирт те реç çĕ, шаш-
кăл ла вы ля са, алă вă-
йĕ виç се, ка нат турт са 
вăй ви çеç çĕ. Ту пă шу сем 
хыç çăн шы ва кĕ рес си 
йă ла на кĕ чĕ. 5 çул каял-
ла те клуб ĕç не кÿр шĕ 
ял сен чи çам рăк сем хут-
шăн ма ты тăн чĕç.

 А НА ТО ЛИЙ ЛЕ ПИН, 
ЧА КА НАР

СĂМАХ МАЙ 
Ветс тан ци сен хĕл-
ле хи спар та киа-
динче выльăх 
чир- чĕ рĕ сем пе кĕ-
ре ше кен сем йĕл-
тĕр сыр са эс та фе-
тă на хут шă наç çĕ. 

Мат рос се не хĕр сем 
те кă мăл лаççĕ 

К. Пучкарев сылтăмран пĕрремĕш


