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 ÇĔРШЫВРА

СĂМАХ МАЙ
Шу паш кар ра йо нĕн че кĕр-
хи куль ту рă сем 3975 га 
çин че уп ран са юл нă. 

 «Тăван 
Енсĕр» 

тăвансăр 
пекех

Йÿ нĕ рех хакпа çы рăн ма ĕл кĕ рер!
Ав гус тăн 31- мĕ шĕч чен Раç çей поч тин 
уй рă мĕ сен че пи чет кă ла рă мĕ се не 2018 
çул ти 1- мĕш çур çул лă ха вал ли 2017 
çул хи 2- мĕш çур çул лăх ха кĕ сем пех çы-
рăн са ил ме май пур.

Çак ху шă ра ре гион ри пи чет кă ла рă мĕ сен 
экс перт лă ка на шĕ сĕн нĕ спи со ка кĕ нĕ кă ла-
рăм се не Раç çей поч ти хă йĕн ка та ло гĕ тă рăх 
25%, аль тер на тив лă çы рăн та ру агентст ви-
сен ка та ло гĕ сем тă рăх 20% йÿ нĕ рех çы рăн-
та рать. Вĕ сен йыш не 2500 кă ла рăм кĕ нĕ. Çав 
шут ра – «Тă ван Ен» ха çат та. Пи чет кă ла рăм-
не поч та уй рă мĕ сен чех ил се тă рас те кен сен 
ăна 10%  йÿ нĕ рех хак па çы рăн ма май пур. 

РФ Пра ви тельст вин Пред се да те лĕ 
Д мит рий Медве дев Атăл шыв не тĕ-
рĕс усă ку рас та та ва ра ла нас ран сых-
лас ый ту се не ха лал ла са Вол гог рад 
ху лин че ирт тер нĕ ка наш лă ва Чă ваш 
Ен премьер- ми нист рĕ Иван Мо то рин 
та хут шăн нă. Д мит рий Медве дев Атăл 
Раç çей сим во лĕ кă на мар, çĕр шыв куль-
ту рин, ис то ри йĕн пĕр па йĕ, çут çан та-
лă кăн хăй нее вĕр лĕ па лă кĕ, ху ла сем пе 
са ла се не, про мыш лен ноç та та ял ху-
çа лăх предп рия ти йĕ се не шыв па та та 
энер ги пе ти вĕç тер се тă ра кан çăл куç 
пул ни не па лăрт нă. Ан чах та, кир лĕ ме-
рă сем йы шăн ма сан, Атăл ти шыв çын-
сем шĕн юрăх лă пул ма пă ра хас хă руш-
лăх пур. «Ю хан шыв кал лех та са пул-
тăр те сен пы сăк ĕç ту са ирт тер мел ле. 
Çав тĕл лев пех Атă ла та са тас си пе та-
та сых ла са хă ва рас си пе çĕ нĕ проект 
йĕр ке ле ме ты тăн тă мăр», – те нĕ Д мит-
рий Медве дев. 

«А тă ла сы ва тас си» приот ри тет лă про-
ект тă рăх 2025 çулч чен тĕр лĕ ĕç пур-
нăç ла ма па лăрт нă. Ятар ла са йĕр ке ле нĕ 
фонд шыв объек чĕ се не çĕ нет се сых ла-
са хă ва рас, юх са кĕ ре кен шыв се не та-
са тас си пе çы хăн нă инвес ти ци проек чĕ-
се не пу лă шас, ну май çын пу рă на кан ху-
ла сен че та сат мал ли соо ру же ни сем ху та 
ярас та та ре конст рук ци лес ĕçе тим лĕх 
уйăр ма па лăр тать. Фонд кă çал çул та лăк 
вĕ çĕн че ĕç ле ме ты тăн мал ла. 

«А тă ла сы ва тас си» проек та пур нă çа 
кĕрт ме 2017-2025 çул сен че 260 млрд 
тен кĕ усă кур ма па лăр таç çĕ, вĕ сен чен 
120 млрд – фе де ра ци бюд же тĕн чен.

Чă ваш Ен шĕн Атăл 600 пин ыт ла çын 
пу рă на кан Шу паш кар та та Çĕ нĕ Шу паш-
кар çын ни се не ĕç мел ли шыв па ти вĕç-
те ре кен çăл куç, шыв ри ту рист та та рек-
реа ци клас те рĕ.   
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«Атлашевский» 
СХК» ОООн уй 

карапĕсем хире 
пĕрремĕш тухрĕç
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 ЯЛ ХУÇАЛĂХĔ

плюс Причебоксарье
ЭРНЕКУНСЕРЕН ТУХАТЬ2017  
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 «Тăван 
Енсĕр» 

тăвансăр 
пекех

ăна 10%  йÿ нĕ рех хак па çы рăн ма май пур. 

Дмитрий КАЗАКОВ
Кÿкеç

  СĔНЕТ  СĔНЕТ

Выр ма ла йăх ти пĕл ле
«Ат ла шевс кий» СХК» ООО, 
«П рог ресс» ЗАО выр ма ĕçĕ-
се не ра йон та  пу рин чен 
мал тан ты тăн чĕç, кĕр хи 
куль ту рă се не пух са кĕрт ме 
пуçан чĕç.

Сыв лăм тип се нех уй 
ка ра пĕ сем выр ма-
на ту хаç çĕ. Хĕвел 
çин че ыл тăн па вы-
ля кан тул ли ты рă 

пу ча хĕ се не «Ат ла шевс кий» 
СХК» ООО ком бай нĕ сем пĕ-
рин хыç çăн теп ри çап са пы-
раç çĕ. Ял ху çа лăх предп рия-
ти йĕн тĕп аг ро но мĕ Бо рис 
Ни ко лаев кĕр хи куль ту рă сен 
пĕ тĕ мĕш ле ка ла пă шĕ 500 га 
ыт ла рах пул ни не па лăрт рĕ. 
«Выр ма на 5 ком байн кă лар-
ма план ла нă, паян 4 тех ни-
ка тух нă», – ăн лан тар чĕ вăл. 
Ты рă аван пул нă, пĕр гек тар-
тан вă там ран 30 цент нер ту-
хать.   Шем шер ял тă рăх ад-
ми нист ра ци йĕ усă кур ман 

çĕр се не ял ху çа лăх предп-
рия ти не та ра пар сан çак уй-
ра пĕл тĕр пĕр ре мĕш хут ты-
рă ак нă.

«Пĕр ком байн кун не – ча-
рăн ма сăр каш лат тар са пыр-
сан, ма ши нă сем тыр ра вă хăт-
ра турт тар сан – вă там ран 35 
га вы раять», – ăн лан та рать 
тĕп аг ро ном. Кă çал çу мăр сем 
вă ра ха кай ни не пу ла выр-
ма ĕçĕ сен вă хă тĕн чех выльăх 
апач лĕх се наж та ха тĕр ле ме 
тивет ик кен. «Ик кĕ мĕш сме-
на йĕр ке ле мел ле пу лать, ун-

сă рăн май кил мест,» –  çа кăн 
пек шу хă ша та па лăрт рĕ ра-
йад ми нист ра цин ял ху çа лăх 
та та эко ло ги  па йĕн пуç лă хĕ 
Сер гей Ва нюш кин. 

Çĕр пÿ ра йо нĕн чи пи лĕк 
ком бай нер «Ат ла шевс кий» 
СХК» ООО- на ки лĕ шÿ ту са 
выр ма на кил нĕ. Акă, Ген на-
дий  Ива нов па ты рă турт та-
ра кан ма ши нă на кĕт нĕ вă-
хăт ра пĕр-и кĕ сă мах ка лаç-
са ил тĕ мĕр.  «Чап лă тех ни-
ка», – тет вăл ком байн хи-
ре пĕр ре мĕш кун кă на тух-
ни не ку ра унăн юсав лăх не 
тĕ рĕс ле нĕ май. Ĕç ус ло ви-
йĕ сем пе кă мăл лă пул ни не 
па лăрт рĕ ар çын. 

«П рог ресс» ЗАО ра пĕр-
ре мĕш выр ма кун не уя тă-
ва тă ком байн тух нă. Ген на-
дий Чер нов пĕр тон на çап-
са ил нĕ ты рă пуç не çĕр тен-
кĕ тÿле ни не ка ла рĕ. Выр-
ма ĕçĕ сем аван ирт чĕр те се 

па чăш кă на та чĕн нĕ ик кен. 
Ну маях пул масть ху çа лăх 
çĕ нĕ ком байн туян нă, ун-
та кĕр ле кен са сă чăр ман-
тар масть, сыв лăш ту сан лă 
мар, кон ди цио нер пур. Ху-
çа лăх ра пу чах сем шулт ра-
рах пул ни не па лăрт рĕ Сер-
гей Алек сее вич, пĕр гек тар-
тан 32 цент нер ту хать. 

Вырман пĕр ре мĕш ку нĕн-
че икĕ ял ху çа лăх предп-
рия ти йĕ 70 га кĕр хи ту лă – 
«П ро ресс» ЗАО 40 га,  «Ат-
ла шевс кий» СХК» ООО 30 
га – выр нă. Вă там ту-
хăç лăх 1 га 31,6 ц 
тан лаш нă. 

 АН ЖЕ ЛИ КА 
ТИ ХО НО ВА

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ 
Ав гус тăн 9- мĕ шĕн че рес пуб-
ли кă ри 13 ра йон ти ял ху çа лăх 
предп рия ти йĕ сем ты рăл лă та та 
пăр çал лă куль ту рă се не пуç тар-
ма тух нă. Ав гус тăн 10- мĕ шĕ тĕл-
не рес пуб ли кă ра 2960 га çул нă, 
1715 га выр нă. Пĕр гек тар тан ту-
ха кан вă там ту хăç 33,4 ц тан ла-
шать. 5,7 пин тон на ты рă çап нă. 

ЭРНЕКУНСЕРЕН ТУХАТЬЭРНЕКУНСЕРЕН ТУХАТЬЭРНЕКУНСЕРЕН ТУХАТЬЭРНЕКУНСЕРЕН ТУХАТЬЭРНЕКУНСЕРЕН ТУХАТЬ
Строитель пуласси 

ачаранах паллă
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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. 

Наталья ЯРЫГИНА, 
«Пĕр леш тер нĕ кĕрешÿ тĕн чи» тĕнче 

федерацийĕн ви це-п ре зи ден чĕ:

– С портс мен сем Чă ваш 
Ене ки лĕш те реç çĕ, пур те 
кун та ки лес шĕн. Ют çĕр-
шыв кĕ ре шÿ çи сем те рес-

пуб ли ка çин чен ăшă ту йăм па аса илеç-
çĕ. Хĕ ра рăм сен ирĕк лĕ кĕ ре шĕ вĕн Тĕн-
че ку бо кĕ çÿл лĕ шай ра ир тес си пир ки 
ик кĕ лен мес тĕп.

Михаил 
ИГНАТЬЕВ, 

Чӑваш 
Республикин 

Пуçлӑхӗ

УЯВ САЛАМĔ

 КУН ЙĔРКИНЧЕ

 УЯВ    

Чӑ ваш Ен ст рои-
тельст во от раслӗн 
хи сеплӗ ӗҫ ченӗ сем 
та та ве те ранӗ сем!
Си ре про фес си уявӗ 

ячӗ пе чун-чӗ ре рен са-
лам латӑп!  

Ст рои телӗн пул та-
руллӑ ӗҫӗ ки рек хӑш 
са ма на ра та сумлӑ та-
та хи сеплӗ шут ла нать. 
Сирӗн ӗҫӗ ре пу ла ҫын-
сен пурнӑҫ па халӑхӗ 
ӳ сет, ял- ху ла инф ра-

тытӑмӗ лайӑх ла нать.  
Рес пуб ли ка Пра ви тельст ви ст рои-

тельст во от расль не – ре гион эко но-
ми кин тӗп пай не – тивӗҫлӗн ата лан-
тар машкӑн лайӑх май сем йӗр ке лет. 
Инвес ти ци та та пурӑн мал ли ҫурт-йӗр 
ст рои тельст ви вал ли ҫӗр лаптӑкӗ сем ҫи-
телӗклӗ хатӗр ле се хунӑ. Ст рои тельст во 
ӗҫ не пурнӑҫ ла ма ирӗк ил мешкӗн, про-
ект до ку менчӗ се не пат шалӑх экс пер-
ти зи ту машкӑн уйӑрнӑ вӑхӑт тӑршшӗ 
палӑр мал лах кӗс келнӗ. Ҫын се не хӑй-
сен ҫурт-йӗр ыйтӑв не тат са па ма пулӑ-
ша кан тӗрлӗ прог рам ма пурнӑҫ ла нать. 

Э ко ло ги тӗлӗшӗн чен та са та та хӑ-
рушлӑхсӑр шут ла на кан тех но ло ги-
сем пе усӑ кур ни, кӑсӑк конст рук-
тор идейи се не ӗҫе кӗрт ни ст рои-
тельст во комп лекс не ҫирӗппӗн ӗҫ-
ле ме пулӑ шаҫҫӗ. Чӑ ваш Ен ре па ха, 
эко ло ги тӗлӗшӗн чен та са шут ла на-
кан та та хӑй сем ту са кӑ ла ра кан ст-
рои тельст во ма те риалӗ сем пе усӑ ку-
рас син шайӗ 70 про цент ран та ир тет.

Пирӗн сирӗн пе пӗр ле рес пуб ли ка 
та та Раҫҫей эко но ми ки не ма лал ла ата-
лан та рас сишӗн ҫи не тӑр са ӗҫ ле мел-
ле.  Ст рои тельст во ӗҫӗн че тӑрӑ ша кан 
мӗн пур ҫын на пул та руллӑ ӗҫӗшӗн, про-
фес си ӑс талӑхӗшӗн, суй ла са илнӗ ӗҫе 
чун тан парӑннӑшӑн  тав тӑ ватӑп. Ҫирӗп 
сывлӑх, ӑнӑҫу, хас тар кӑмӑл- туйӑм та-
та ӗҫ ре ҫӗнӗ ҫитӗнӳ сем су натӑп! 

ВИ ÇĔМ КУН ЧĂ ВАШ ЕН ПУÇ-
ЛĂ ХĔ МИ ХАИЛ ИГ НАТЬЕВ 
«ПĔР ЛЕШ ТЕР НĔ КĔРЕШŸ ТĔН-
ЧИ» ТĔНЧЕ ФЕДЕРАЦИЙĔН 
та та спорт кĕ ре шĕ вĕн Раç çей 
фе де ра цийĕн предс та ви те лĕ-
сем пе тĕл пул нă. Вĕ сем кă-
çал де каб рĕн 1-2- мĕ шĕ сен че 
«Шу паш кар Аре на» Пăр кер-
ме нĕн че ир те кен хĕ ра рăм-
сен ирĕк лĕ кĕ ре шĕ вĕн Тĕн че 
ку бок не ха тĕр ле нес ый ту се-
не сÿт се яв нă. Ту пă шă ва Раç-
çей, Япо ни, АПШ, Ки тай та та 

ыт ти çĕр шы вăн пĕр леш тер-
нĕ ко ман ди сем хут шăн мал-
ла. Ми хаил Иг натьев Чă ваш 
Ен Пра ви тельст ви ăмăр ту се-
не çÿл лĕ шай ра ирт те рес те се 
пĕ тĕм вăя ху рас си не па лăрт-
нă. «Ă мăр ту се не Шу паш кар та 
ирт тер ме шан нă шăн тав тă-
ва тăп. Спортс мен се не вал-
ли пур ус ло ви те пу лĕ. 
Рес пуб ли кă ра пу рă-
на кан сем яла нах пур 
ха лă ха та хи сеп ле ни-
пе, ăш пил лĕх пе уй-

рăл са тă нă», – те нĕ вăл. 
«Пĕр леш тер нĕ кĕрешÿ тĕн-

чи» тĕнче федерацийĕн ви це-
п ре зи ден чĕ, спорт кĕ ре шĕ вĕн 
Раç çей фе де ра ци йĕн пĕр ре-

мĕш ви це-

п ре зи ден чĕ На талья Яры ги на 
Ми хаил Иг натье ва чă ваш çĕ-
рĕ çин че хĕ ра рăм сен ирĕк лĕ 
кĕ ре шĕв не ата лан тар ма пу-
лăш нă шăн та та спортăн çак 
тĕ сĕн Раç çей Ку бок не пĕр ре 
кă на мар ирт тер нĕ шĕн тав 

ту нă.  

Ав гус тăн 8- мĕ шĕн че Раç-
çей Пре зи ден чĕн фе де ра-
цин Атăл çи ок ру гĕн чи пол-
но мо чил лĕ предс та ви те лĕ 
Ми хаил Ба бич Шу паш кар та 
ĕç лĕ çÿл çÿ рев пе пул нă май 
фе де ра цин Атăл çи ок ру гĕн 
Совет Союзĕн Ге ро йĕ А.В. 
Ко че тов ячĕл лĕ Чă ваш ка-
дет кор пу сĕн че пул са кур-
нă. Ме роп рия тие Чă ваш Ен 
Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев, 
РФ çар па сыв лăш вă йĕ сен 
Ин çет та та Çар-т ранс порт 
авиа ци па йĕн пуç лă хĕ Алек-
сандр Цы лев, ЧР вĕ ре нÿ та-
та çам рăк сен по ли ти кин ми-
нист рĕ Юрий Исаев хут шăн-
нă.

Кадет корпусĕн ди рек то рĕ 
Татья на Ка за ко ва 1932 çул та ху та 
янă ки вĕ ка дет кор пу сĕн çур чĕ-
пе пал лаш тар нă май 2016-2017 
вĕ ре нÿ çу лĕн че кун та 218 ача ăс 
пух ни не ка ла нă. Ка дет шкул не 
пĕ те ре кен ача сен чен пĕр па йĕ 
хăй сен пур нăç çул не вă там та-
та ас лă çар вĕ ре нÿ заве де ни йĕ-
сем пе çы хăн та рать. Ка дет шку-
лĕн че вĕ ре не кен сем те, пе да-
гог сем пе аш шĕ-а мă шĕ  те хăт лă, 
çĕ нĕ шкул пир ки ĕмĕт лен нин-
чен ни мĕн те тĕ лĕн мел ли çук. 

А  с а  и л  т е  р е р :  и ю  н ĕ н 
28- мĕ  шĕн че Мус кав ра РФ обо ро-
на ми нист рĕ Сер гей Шой гу, РФ 
Пре зи ден чĕн фе де ра цин Атăл-
çи ок ру гĕн чи пол но мо чил лĕ 
предс та ви те лĕ Ми хаил Ба бич, 
Чă ваш Ен Пуç лă хĕ Ми хаил Иг-
натьев та та «РЕНОВА» ком па ни-
сен уш кă нĕн ди рек тор сен ка на-
шĕн пред се да те лĕ Вик тор Век-
сель берг фе де ра цин Атăл çи ок-
ру гĕн Совет Союзĕн Ге ро йĕ А.В. 
Ко че тов ячĕл лĕ çĕ нĕ Чă ваш ка-
дет кор пус не тă вас си çин чен 
ки лĕ шĕве алă пус са çи рĕп лет-
нĕ. Ст рои тельст во ĕçĕ сем июль 
уйă хĕн чех ты тăн нă, вĕ се не 2018 

çул ти сен тябрь уйă хĕ тĕл не вĕç-
ле ме па лăрт нă. Ыр кă мăл лăх ак-
ци  шайĕнче ст рои тельст во ĕçĕ-
се не пур нăç ла ма «РЕНОВА» ком-
па ни сен уш кă нĕ пу лă шу кÿ рет. 

Т рак тор тă ва кан сен кер ме-
нĕ хы çĕн чи ла па ма – çĕ нĕ ка-
дет кор пус не тă ва кан вы рă на 
– Ми хаил Ба бич та çит се кур-
нă. Са вă нăç лă ла ру- тă ру ра çĕ-
нĕ кор пус ни кĕс не кап су ла ху-
нă çĕ ре хут шăн нă, ка дет сем-
пе, вĕ сен аш шĕ-а мă шĕ пе тĕл 
пул са ка лаç нă. «Ку фе де ра цин 
Атăл çи ок ру гĕн чи ка дет сен 6- 
мĕш кор пу сĕ пу лать. Те пĕр вĕ-
ре нÿ çу лĕ тĕл не кун та 400 вы-
рăн лă çĕ нĕ вĕ ре нтÿ уч реж де ни-
йĕ ху та ка йĕ. Кун та ăс пу ха кан-
сем кай ран çар енĕ пе ха тĕр ле-
кен ас лă шкул се не, чи чап лă вĕ-
ре нтÿ уч реж де ни йĕ се не вĕ рен-
ме кĕ рĕç. Асăн нă ка дет кор пус-
не Сыз рань ти сыв лăш па çар ака-
де ми йĕ та та икĕ çар ча çĕ ше фа 
илĕç», – те нĕ Ми хаил Ба бич. Вăл 
ка дет кор пу сĕн çĕ нĕ çурт не тă-
вас шу хăш пат не аш шĕ-а мă шĕ 
ыйт ни пе тух ни не па лăрт нă, ст-

рои тельст во ĕçĕ се не ты тăн ни-
се не, аш шĕ-а мă ш не, пу çа рул ăх 
кă тарт нă çын се не ырă сă мах-
сем пе хав ха лан тар нă. 

Ка дет шкул не рес пуб ли кă-
ри ача се не кă на мар, ыт ти ре-
гион тан кил ни се не те 5- мĕш 
клас ран пуç ла са вĕ рен ме илес 
тĕл лев лĕ. Ка дет кор пу сĕн ки вĕ 
çур тĕн чен ва ра пат риот ла вос-
пи та ни па ра кан центр е юн кă-
сен шкул не йĕр ке лĕç. Çĕ нĕ вĕ-
ре нтÿ заве де ни йĕ çам рăк се не 
пур ен чен те ата лан ма пу лă шĕ.

Ми хаил Иг натьев рес пуб ли-
ка, Шу паш кар ис то ри йĕн че çĕ-
нĕ ст ра ни ца уçă лас си не, ка дет 
кор пу сĕ çам рăк сен юрат нă вы-
рă нĕ пу лас са шан ни не ка ла нă. 
Ахаль тен мар – 2016-2020 çул-
сен че Раççейре спор та ата лан-
та рас си пе йы шăн нă тĕл лев лĕ 
прог рам ма тă рăх ма лаш не кун-
та парк па сквер, фут бол уйĕ, пăр 
кер мен те ху та кай мал ла. Парк 
хăт лăх лă ху ла хут лă хĕ йĕр ке лес 
фе де ра ци прог рам ми не кĕ нĕ 15 
ху ла объек тĕн чен пĕ ри пу лĕ.

Çĕр шыв пу лас лă хĕ çи рĕп алă ра пул тăр!
Шу паш кар та ка дет шку лĕн кап су ли не ху чĕç
 А ТА ЛА НУ ÇУ ЛĔ ПЕ 

СĂМАХ МАЙ
Çам рăк се не пат риот ла вос пи-
та ни па рас си яла нах пĕл те рĕш-
лĕ вы рăн йы шăн са тă рать. Шу-
паш кар ра йо нĕн че те ăна ти вĕç-
липех тим лĕх уйă раç çĕ. Ра йон-
ти 6 вĕ рен тÿ уч реж де ни йĕн че – 
Чă рăш кас си, Çĕньял-Пок ровс ки, 
Иш лей, Вăр ман-Çĕк тер, Кÿ кеç ри 
1- мĕш шкул, Ту тарк кас си шку-
лĕнче – ка дет кла сĕ сем ĕçлеççĕ. 
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Хи сеплӗ спортс мен сем пе тре-
нер сем, спорт юхӑмӗн ве те ранӗ-
сем, физ куль турӑ па спорт тусӗ-
сем та та сывӑ пурнӑҫ йӗр ки не 

кӑмӑл ла кан сем!
С порт па сывлӑх уявӗ пе – Физ куль-

тур ник кунӗ ячӗ пе чун тан са лам ла-
ни не йышӑн самӑр!

Ҫак уяв про фес сио нал спортс мен-
сем пе тре нер се не, физ куль турӑ па 
спорт ӗҫ ченӗ се не кӑ на мар, сывӑ 
пурнӑҫ йӗр ки не кӑмӑл ла кан мӗн пур 
ҫын на пӗр леш те рет.

Чӑ ваш Рес пуб ли ки ҫын се не спорт 
соо ру же нийӗ сем пе тивӗҫ те рес та-
та халӑ ха физ куль турӑ па спорт ӗҫ не 
тӑтӑ шах хутшӑн та рас енӗ пе Раҫҫейӗн 
мал та пы ра кан вунӑ ре гионӗ йыш не 
кӗ рет. Юлаш ки вунӑ ҫул та ре гион ти 
спорт инф ра тытӑм не 6 мил лиард ыт-
ла укҫа- тенкӗ хывнӑ. 

Чӑ ваш Ен ре ҫул се рен тӗрлӗ шай-
ри 350 ыт ла ӑмӑр ту ир тет. Кӑҫал кӑ-
на рес пуб ли ка йывӑр ат ле ти ка, сӗ-
телҫи тен нис, хӑвӑрт утас енӗ пе ҫӗр-
шыв чем пио начӗ се не, па ра шют-ат ле-
ти ка тӗлӗш пе ну май енлӗ кӗ решӗвӗн, 
ав то мо биль спорчӗн Раҫҫей Ку бок-
не, хӗ рарӑм сен кӗ решӗвӗ енӗ пе тӗн-
че тур нир не йышӑ нать. 

П ро фес сио нал спортс мен се не та-
та спор та юра та кан се не пур не те 
иксӗл ми вӑй- хал, хӑвӑр вӑйӑ ра шан-
ма, ҫутӑ ҫитӗнӳ сем пе ҫӗнӗ ҫӗн терӳ-
сем су натӑп!

Ав гус тăн 9- мĕ шĕн че Шу паш-
кар ра йон ад ми нист ра ци-
йĕн че му ни ци па ли тет тер-
ри то ри йĕн че ту лаш сăл тав-
се не пу ла пу ла кан ви лĕм лĕ-
хе ча ка рас си пе çы хăн нă  ый-
ту сем пе ве домст вă сен хуш-
шин чи ка наш лу ирт рĕ. Ун та 
ЧР Сы в лăх сых лав ми нист рĕ 
В ла ди мир Вик то ров, ун çу мĕ 
Алек сей Ки зи лов, Шу паш кар 
ра йад ми нист ра ци пуç лă хĕн 
ти вĕ çĕ се не пур нăç ла кан В ла-
ди мир Ди мит риев та та ыт. 
те хут шăн чĕç. 

Чă ваш Рес пуб ли кин че 
2017 çул хи çур çул ти пĕ-
тĕм ле тÿ çын сем сыв лăш пÿ-
лен ни пе, çул- йĕр ин ке кĕ-
сен че су ран лан ни пе та та 
ал ко голь пе нар кă мăш лан-
ни пе чи ну май вил ни не кă-

тарт са па нă. Çак сăл тав се-
не ви тĕм кÿ ме май пур ри-
сен шут не кĕр тет пĕр, про-
фи лак ти кăн пур субъек чĕ 
те ве домст вă се не пĕр- пĕ-
рин пе та чă çы хăн са ĕç ле-
ме ый тать. 

Ка наш лă ва уç нă май В ла-
ди мир Вик то ров юлаш ки 
çул сен че рес пуб ли кă ра пур-
нă çăн вă там çулĕ ÿс ни не та-
та пĕ чĕк ача сем 
ви лес си чак ни не 
па лăрт нă. 10

Кун йĕркинче
Наталья ЯРЫГИНА, 

«Пĕр леш тер нĕ кĕрешÿ тĕн чи» тĕнче 
федерацийĕн ви це-п ре зи ден чĕ:

– С портс мен сем Чă ваш 

Ва ле рий МИТ РО ФА НОВ, 
Çĕньял-Пок ровс ки шкул ди рек то рĕ:

– Шкул та ка дет кла сĕ сен че вĕ ре-
не кен сем ыт ти сем шĕн тĕс лĕх вы-
рăн не. Вĕ сем спорт ра та, вĕ ре нÿ-
ре те мат тур. Ка дет кла сĕн че ăс пу-
ха кан сем дис цип ли на ен чен те çи-
рĕп рех. Пи рĕн шкул ти ка дет клас-
не СОБР ĕç че нĕ сем ше фа ил нĕ, вĕ-
сем эр не ре пĕр ре кил сех тă раç çĕ. 
Ра йон ти ка наш лу ра кă çал та те ми-
çе шкул та ка дет кла сĕ сем уçас си 
пир ки ка ла рĕç. Ку пи тĕ пĕл те рĕш-
лĕ. Пи рĕн ача се не пĕ чĕк ре нех тă-
ван çĕр шы ва юрат ма вĕ рент мел-
ле, пу лас лăх çи рĕп алă ра пул тăр!

  АН НА ФИ ЛИП ПО ВА

Тулаш сăлтавсене чакармалла
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Вя чес лав 
РАФИНОВ, 
Чă ваш Рес пуб-
ли кин Пат ша-

лăх Ка на шĕн де-
пу та чĕ – со циал-

лă по ли ти кă-
па на ци ый тă вĕ-

сен ко ми те чĕн 
пред се да те лĕ
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Фе де ра цин «Хă руш-
сăр та та па ха лăх-
лă çул сем» прог рам-
мă па ки лĕ шÿл лĕн Шу-
паш кар ра йо нĕн че 
кă çал

юса мал ла. Çак на 
вал ли 97 млн тен кĕ 
пăх са ху нă. 

   9 
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Владимир 
ДИМИТРИЕВ, 

ра йад ми ни-
ст ра ци пуç лă-

хĕн  ти вĕ çĕ се не 
пур нăç ла канĕ

 РЕСПУБЛИКĂРА  

 Выр ма ĕçĕ се не ти вĕç ли-
пе ха тĕр лен се ирт те рес-
си – çак ый тă ва ра йад ми-
нист ра цин лару за лĕн-
че ял ху çа лăх предп рия-
ти сен та та фер мер ху çа-
лă хĕ сен ер тÿ çи сем пе эр-
не кун ирт нĕ ка наш лу ра 
сÿт се яв рĕç. Ăна ра йад-
ми нист ра ци пуç лă хĕн ти-
вĕ çĕ се не пур нăç ла кан 
В ла ди мир Ди мит риев 
ерт се пы чĕ. 

Фер мă сем ăрат лă 
выльăх па 
пуян ла наç çĕ
Ра йад ми нист ра цин ял ху-

çа лăх та та эко ло ги уй рă мĕн 
пуç лă хĕ Сер гей Ва нюш кин 
ял ху çа лă хĕн 2017 çул хи 1- 
мĕш çур çул ти ата ла нă вĕ-
пе пал лаш тар чĕ. Вăл пĕл-
тер нĕ тă рăх, ра йон ти ял 
ху çа лăх предп рия ти йĕ сем 
тĕр лĕ шай ри бюд же та 65 
млн тен кĕ на лог та та тÿ-
лев ( бюд жет ту ла шĕн чи 
ст рах лав вз но сĕ се не шут-
ла ма сăр) ку çар нă, пат ша-
лăх вĕ се не 414 млн тен кĕ-
лĕх пу лă шу кÿ нĕ. Шут ла са 
пăх нă тă рăх, вĕ сем бюд же та 
тÿ ле нĕ 1 тен кĕ пуç не 6 тен-
кĕ те 37 пус суб си ди ил нĕ. 

Ял ху çа лăх сфе рин че вăй 
ху ра кан сен ян варь-июнь 
уйă хĕ сен чи ĕç ук çи 23 862 
тен кĕ пе тан лаш нă. Ла йăх 
хы пар – «Чу вашс кий брой-
лер» ОАО ĕç рен хă тар нă 
çын сен умĕн чи па рă мăн 
пы сăк пай не тÿ ле се та тнă, 
те ми çе уйăх ĕç ук çи илей-
менс кер сем ти нех ал ла нух-
рат тыт са кур нă. Асăн нă 
чăх- чĕп фаб ри ки йы вăр-
лă ха кĕр се ÿк се хă йĕн ĕç-
не пĕ тĕм вăй- хă ват па пур-
нăç лай ман ран (ун ти ла ру- 
тă ру ха лĕ те кăт кăс), «А ка-
шевс кая» чăх- чĕп фаб ри ки 
2017 çул ти 1- мĕш квар тал та 
ĕçе чар са ларт нă ран, сыс на 
ĕр че те кен «Су вар-2» та та 
«С мак-Аг ро» ху çа лăх сем 
выльăх- чĕр лĕх пуç не ча-
кар нă ран ра йон та аш- ка-
кай ту са илес си 10% чак-

нă. Сĕт су са илес си ва ра 
çа вăн чух лех ÿс се 9814 т 
тан лаш нă. Вă там ран ху-
çа лăх сен че çул та лăк ра пĕр 
ĕне рен 3600 кг су са илеç-
çĕ, та лăк ра – 20,2 кг. Ла-
йăх кă тар ту сем пе па лă ра-
кан ни сем  – «Че бо милк» 
ООО (4850 кг) «Аг ро фир ма 
«Оль деевс кая» ЗАО (4165 
кг), «Ат ла шевс кий» СХК 
ООО (3918 кг), «Чу ра чикс-
кое» ОАО (3851 кг). Шу та 
ил нĕ тă рăх, 2017 çул хи ию-
лĕн 1- мĕ шĕ тĕл не ху çа лăх-
сен че мăй ра кал лă шулт ра 
выльăх 6942 пуç, çав шут-
ра 2862 ĕне. «Че боМилк» 
ООО сĕт лĕ выльă ха 86 пуç, 
«Аг ро фир ма «Ат ла шевс-
кая» ООО 13 пуç та ран ÿс-
тер нĕ. «Чу ра чикс кое» ОАО 
9 млн тен кĕ лĕх 55 пуç ăрат-
лă выльăх туян нă. «Аг ро-
фир ма «Оль деевс кая» ЗАО- 
ра та выльăх- чĕр лĕх йыш не 
ÿс те рес шĕн, çи тес вă хăт ра 7 
млн тен кĕ лĕх 34 пуç туян-
ма тĕл лев ле нĕ. Çав вă хăт-
рах Куй бы шев ячĕл лĕ кол-
хоз та та С.Д. Чер ну ха ХФХ 
ĕне се не пĕ тер нĕ, вĕ сем аш- 
ка кай лăх вă кăр сем ĕр чет-
ме па лăр таç çĕ. 

 КАНАШЛУ

СĂМАХ МАЙ
2017 çул та ра йон та 1100 
га усă кур ман çĕр лап тăк-
не çав рă нă ша кĕрт ме тĕл-
лев ле нĕ.

Ст рои тельст во от рас лĕн 
хи сеп лĕ ĕç че нĕ сем пе 

ве те ра нĕ сем!
Си ре про фес си уя вĕ пе – строи-

тель сен ку нĕ пе са лам лат пăр!
Ст рои тель про фес си йĕ об-

щест вă ра яла нах сум лă вы рăн 
йы шăн нă. Паян хи пур нăç та 
строи тельст во сфе рин спе циа-
лис чĕ сен чен пы сăк профес сио-
на лизм лă пул ма ый тать. Çурт- 
йĕр хă пар тас си, про мыш лен ноç 
предп рия ти йĕ се не, со циал лă 
пĕл те рĕш лĕ та та инф ра ты тăм 
объек чĕ се не ху та ярас си халь-
хи вă хăт ри эко но ми ка хут шă нă-
вĕ сен че  ст рои тельст во ком па-
ни йĕ сен ер тÿ çи се не ну май пĕл-
ме ый тать. Вĕ сен ул шăн са тă ра-
кан хут лă ха туй са тĕ рĕс йы шă-
ну сем ту мал ла. 

Шу паш кар ра йо нĕн че со-
циал лă пĕл те рĕш лĕ, ин же нери 
та та транс порт инф ратытăмĕн 
объек чĕ се не тă ваç çĕ, ре конст-
рук ци леç çĕ, ком мер ци та та со-
циал лă пĕл те рĕш лĕ çурт- йĕр 
хă па рать. Çак на ст рои тельст-

во сфе рин чи про фес сио нал сен ĕçĕ сĕр пур-
нăç ла ма май кил мĕч чĕ. Си рĕн ĕçĕ ре та та ăс-
та лă хă ра пу ла кă на çын сен пур нă çĕ ла йăх ла-
нать, об щест во хăй не аван рах туять. 

Си ре çĕ нĕ проект се не пур нă çа кĕрт ме 
чун- чĕ ре рен ăнă çу, про фес си ÿсĕ мĕ, çи рĕп 
сыв лăх су нат пăр! 

Ав гус тăн 9- мĕ шĕн че Чă ваш Рес пуб ли кин 
Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев та та Ху сан ти фе-
де ра ци универ си те чĕн рек то рĕ Иль шат 
Га фу ров па Чă ваш Рес пуб ли кин Ми нистр-
сен Ка би не чĕ пе Ху сан универ си те чĕ пĕр- пĕ-
рин пе та чă çы хăн са ĕç лес си çин чен ка ла кан 
ĕç хут не алă пус са çи рĕп лет нĕ. Ми хаил Иг-
натьев Иль шат Га фу ро ва Атăл çи тă рă хĕн чи 
чи ăнăç лă универ си тет сен чен пĕ рин пе та-
чă çы хăн са ĕç ле ме ви тĕм кӳ нĕ шĕн ыр ла са 
тав сă ма хĕ сем ка ла нă, ма лаш не Чă ваш Ен-
ри сту дент сем вĕ сем пат не ха пăл ту сах вĕ-
рен ме каяс си не асăн нă. Каш ни çул рес пуб-
ли кă ри сту дент сен 8-10% Ху са на ас лă шку ла 
вĕ рен ме çул ты тать. Ка ла çу вă хă тĕн че ертӳ-
çĕ сем вĕ рентӳ пай не çĕ нĕ шая ку çар са пы-
рас си пе çы хăн нă ый ту се не те сӳт се яв нă, 
универ си тет ĕçĕ пе пал лаш тар нă, çĕ нĕ ус ло-
ви сем çин че ча рăн са тă нă. Чă ваш Рес пуб ли-
кин Пра ви тельст ви пы сăк ква ли фи ка цил лĕ 
спе циа лист се не ха тĕр ле ме Раç çей ри ас лă 
чы лай шкул па ки лĕш се ĕç ле мел ли çин чен 
ка ла кан ĕç ху чĕ се не алă пус са çи рĕп лет нĕ.  

Çан та лăк пу рин шĕн те пĕ рех 
Çĕр ĕç че нĕ сем тĕр лĕ ый тă ва сÿт се яв рĕç

РОСС ТАТ КĂ ТАР ТĂ ВĔ СЕМ ПЕ, КĂ ÇАЛ ИЮ-
ЛĔН 31- МĔ ШĔ ТĔЛ НЕ Чă ваш Рес пуб ли ки 
сыс на ка ка йĕн ( шă мă сăр ка кая шу та ил ме-
сĕр) та та ту лă çă нă хĕн пот ре би тель сен ха-
кĕн ша йĕ пе фе де ра цин Атăл çи ок ру гĕн та-
та Раç çей ре гио нĕ сен хуш шин че 1- мĕш вы-
рăн йы шă нать, сы чу жи нăл лă хы тă та та çем-
çе сыр ха кĕ пе – 1- мĕш та та 8- мĕш вы рăн сем, 
по ми дор ха кĕ пе – 1- мĕш та та 16- мĕш вы рăн-
сем, ыраш, ыраш па ту лă çă кă рĕ та та шу рă 
ку пăс та ха кĕ пе – 2- мĕш та та 4- мĕш, тип çу 
– 3- мĕш та та 6- мĕш, ĕне ка ка йĕ ( шă мă сăр 
ка кай сăр пуç не) – 1- мĕш та та 20- мĕш, ту лă 
çă нă хĕн чен ту нă ма ка рон из де ли йĕ сем пе – 
3- мĕш та та 8- мĕш та та  ыт. те.  

Пĕ тĕм Раç çей ри ха лăх фрон чĕн экс пер-
чĕ сем Ма ри та та Чă ваш рес пуб ли ки сен-
чи уш кă нĕ сем пе эко ло ги та та вăр ман се-
не хÿ тĕ лес ый ту сем пе пĕр лĕх лĕ ла ру ирт-
тер нĕ. Сă мах икĕ рес пуб ли кă ри ад ми нист-
ра тив лă центр сен че вăр ман пар кĕ сем лĕ си-

мĕс вы рăн сем йĕр ке лес си 
тав ра пы нă. Ад ми нист ра-
тив лă центр сем та та ыт ти 
ял- са ла тав ра « си мĕс щит-
сем» ту ни тер ри то ри се не 
эко ло ги ен чен ата лан тар-
ма ти вĕç – çа кăн пек шу хăш 
пат не пы нă ха лăх фрон чĕн 
предс та ви те лĕ сем пе экс-
пер чĕ сем. Йош кар-О ла та-
та Шу паш кар тав ра « си мĕс 
щит сем»  йĕр ке лес си ва ра 
ак ти вист сен çы вăх вă хăт ра 
ту мал ли ĕç сен йы шĕн че.  

Андрей 
НИКОЛАЕВ, 

Шу паш кар 
ра йон 

пуç лă хĕ
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Выр ма на ха тĕр-и?
Ра йон та ты рăл лă та та пăр-

çал лă куль ту рă сем 15281 га 
йы шăн са тă раç çĕ. Вĕ сен-
чен 3975 га кĕр хи сем. Пĕл-
тĕр выр ма ĕçĕ се не ию лĕн 
19- мĕ шĕн чех ты тăн нă пул-
сан, кă çал тăп ра ри нÿ рĕк ви-
çи пы сăк ран ĕç сем кая юл са 
ты тă нчĕç. Уй- хир ти ай лăм ра 
выр наç нă ана сем çин че шыв 
тă ни те, вăй лă çу мăр па пă ра 
пу ла ты рă пус си сем вырт-
ни те – выр ма ĕçĕ се не чăр-
мав кÿ ме пул та рать. Çан та-
лăк сул хăн тă ни не пу ла пу-
чах сем пул са çи тей меç çĕ – 
çа кă та уй- хи ре вас ка ма па-
масть. Ун сăр пуç не пур ху çа-
лăх ри ком байн сем тĕ рĕс лев 
ви тĕр ту хай ман – ав гус тăн 
3- мĕ шĕ тĕл не 46 ком байн-
тан 17- шĕ кă на юсав лă пул-
ни ку рăн нă. Мал тан хи кă тар-
ту сем пе, ĕç çи вă хă тĕн че 25 
ком байн ĕç ле мел ле, пĕ рин 
çи не ле ке кен тиев – 554 га. 
Ку вăл са хал мар...

Ра йон тер ри то ри йĕн че ты-
рă ти пĕт мел ли 16 комп лекс, 
вĕ сен чен 13- шĕ юсав лă. Ле-
нин ячĕл лĕ СХПК- кол хоз ра, 

«Чу ра чикс кое» ОАО- 
ра се хет ре 25 т, «Ат ла-
шевс кий» СХК ООО- 

ра се хет ре 20 т ты рă ти пĕт-
ме пул та ра кан хă ват лă су-
шил кă сем пур. «Чу вашс кий 
брой лер» ОАО-н су шил ки те 
аван, ан чах Сер гей Ва нюш-
кин ху çа лăх предс та ви те лĕн-
чен ăна ĕç лет те рес си пир ки 
кă сăк лан сан ле шĕ уçăм лăн 
ни мĕн те ка лай ма рĕ. 

Выр ма кая юл са кил ни 
кĕр хи се не акас ĕçе те чăр мав 
кÿ рет. Кĕс ке вă хăт ра çĕрт ме 
су хи ирт тер ме, кĕр хи се не ак-
са хă вар ма май ки лĕ-и – çĕр 
ĕç че нĕн тар кă лар ма тиве-
тех, тех ни кă па кадр сен ый-
тă вĕ çи вĕч ху çа лăх се не пуш-
шех те, çă мăл кил мĕ. 

Кая юлсан –
каю шăтать
Ка наш лу ра выльăх апа-

чĕ ха тĕр лес ый тă ва та тим-
лĕх уйăр чĕç. «Чу ра чикс кое» 
ОАО ĕç че нĕ сем ну май çул 
ÿсе кен ку рă ка ик кĕ мĕш хут 
çул са се наж хыв ма ĕл кĕр-
нĕ пул сан, хăш- пĕр ху çа лăх 
пĕр ре мĕш хут та çул са илей-
мен- ха. Тĕс лĕх вы рăн не – 
С.Д. Чер ну ха ХФХ. «Кун пек 
чух не выльăх апа чĕн па ха-
лă хĕ çин чен ка ла ма та кир-
лĕ мар», – па лăрт рĕ Сер гей 
Ва нюш кин. «Лю цер на халь 
тин че че ке лар чĕ, – тÿр ре 
тух ма тă рăш рĕ ху çа лăх ер-
тÿ çи, – мĕн пур ри не ве çех 
пуç тар са кĕр тет пĕр. Пу рĕ 
300 га, çур ри не çул са ил-
нĕ». «Çан та лăк пу рин шĕн 
те пĕр пе кех, ыт ти сем ĕл-
кĕ реç çĕ-ç ке. Кун пек ла ру- 
тă ру ĕç çие ха тĕр лен сех çи-
тей мен ни сен сик се ту хать», 
– çи рĕп пĕн асăр хат тар чĕ 
В ла ди мир Ди мит риев ĕç се-
не хă вăрт рах пур нăç ла мал-
ли не па лăрт са. 

У сă кур ман çĕр лап тă кĕ-
се не çав рă нă ша кĕр тес си, 
ял ху çа лăх ĕçĕ сен че ĕç сых-
лав не пă хă нас си, тыр- пу ла 
ст рах лас си – тĕр лĕ ый тă ва 
хускат рĕç ка наш лу ра. Каш-
ни ер тÿ çĕ хăй не вал ли ти-
вĕç лĕ пĕ тĕм ле тÿ сем ту рĕ... 

 ДЕО МИД ВА СИЛЬЕВ

КĂ ÇАЛ ХИ ЯН ВАРЬ-
ИЮЛЬ УЙĂ ХĔ СЕН ЧЕ 
РА ЙОН ТА 64 АВА РИ 
ПУЛ НĂ ( пĕл тĕр хи çак 
тап хăр та – 67), вĕ сен-
че 6 çын вил нĕ, 92- шĕ 
су ран лан нă. Пĕл тĕр хи 
çак тап хăр ти пе тан лаш-
тар сан çул- йĕр ин ке кĕ-
сем 4,4% чак нă, вил ни-
сен шу чĕ – 14,2%, су-
ран лан ни сен – 5,15%. 

2017 ÇУЛ ХИ ÇУР ÇУЛ-
ТА РА ЙОН ТА ВĂ ТАМ ĔÇ 

УК ÇИ ŸС НĔ, вăл 20582,5 
тен кĕ пе тан ла шнă, пĕ-
чĕк предп ри ни ма-
тельст во талк кă шĕн че 
– 18300 тен кĕ.  
КАШ НИ ÇУ ЛАХ БЮД-
ЖЕТ РИ УК ÇА- ТЕН-
КĔН 60% ВĔ РЕН ТŸ 
ТЫТĂМНЕ ЯРАÇ ÇĔ. Ра-
йон ти ача са чĕ се не 2936 
ача çÿ рет. Çĕ нĕ вĕ ре нÿ 
çу лĕн че 5200 ача пар та 
хуш ши не ла рĕ ( пĕл тĕр 
– 5061 ача). 

«Г РАЖ ДАН СЕ-
НЕ АВА РИЛ-
ЛĔ ТА ТА КИ-
ВĔ КИЛ- ÇУРТ-
РАН КУ ÇА РАС-
СИ» прог рам-
мă па Кÿ кеç ри 
18 хват  тер -
лĕ ви çĕ хут лă 
çур та хă пар тса 
пĕтернĕ. 

Тун ти кун ра йад ми нист ра-
ци пуç лă хĕн ти вĕ çĕ се не пур-
нăç ла кан В ла ди мир Ди мит-
риев ерт се пы нă пла нер кă ра 
ра йад ми нист ра цин вĕ рен-
тÿ уп рав ле ни йĕн пуç лă хĕ Бо-
рис Ро ма нов ра йон ти вĕ рен-
тÿ уч реж де ни йĕ сем çĕ нĕ вĕ-
ре нÿ çул не еп ле ха тĕр лен ни-
не ка ла са па чĕ. 

 РАЙОНТА  

Тĕ рĕс лев пĕ тĕм ле тĕ вĕ-
сем пе Рос пот реб над зор 26 
шкул па 17 ача са дĕн чен 4 
шкул па 2 ача сад не тĕ рĕс-
лев ви тĕр кă лар ман. 

Вĕ рен тĕ вĕн па ха лăх не ти-
вĕç лĕ шай ра тыт са пы рас та-
та ача се не шкул та хăт лă пул-
тăр  те се тĕр лĕ ĕç пур нăç-
ла нă: Ишек шку лĕн че юх са 

ту ха кан шыв се не та сат мал-
ли соо ру же ни се не йĕр ке ле-
нĕ, Чă рăш кас си шку лĕн че 
спорт за ла юса нă, Кÿ кеç ри 
«Пÿр нес ке» ача са чĕн тăр-
ри не ыл маш тар нă. Паян хи 
ку на Тренк кас си шку лĕн че 
ăшă трас си не та та Иш лей-
ри «Бу ра ти но» ача са дĕн че 
ве ран да юсаç çĕ, Ту тар кас си 

шку лĕн чи 1- мĕш та та 2- мĕш 
хут ра ăшă ты тăм не улăш та-
раç çĕ, Кÿ кеç ри «Я год ка» ача 
са дĕн че чÿ ре че бло кĕ се не, 
Иш лей ри «Бу ра ти но» ача 
са дĕн че та та То лик Ху рас-
ки шку лĕн че пу шар сиг на-
ли за ци не ыл маш та раç çĕ – 
пĕл тер нĕ хă йĕн док ла дĕн-
че Бо рис Г ри горье вич. 
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СĂМАХ МАЙ
Пĕ тĕм Раç çей ри 
ха лăх фронт не 
2011 çул та май 
уйă хĕн че йĕр ке-
ле нĕ. Унăн ли де-
рĕ – РФ пре зи-
ден чĕ В.В. Пу-
тин. Ха лăх фрон-
чĕн субъектри 
уй рă мĕ сем çĕр-
шыв ри 85 ре-
гион та пур. 

«Атлашевский» СХК» 
ООО ферминче
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Пурнăç таппи

Ишлейри тулли мар вăтам шкулти пĕрремĕш кăларăмăн учителĕсемпе вĕренекенĕсем. 1934 ç., май уйăхĕ.

Каш ни çын пур нă çĕн че 
ан не пе ат те пы сăк пĕл-
те рĕш лĕ вы рăн йы шăн-
ни не, ăс- ха кăл куль ту-
ри не та та çемье ри йă-
ла- йĕр ке сен тив лет-
не çÿл лĕ шая çĕк ле мел-
ли не, çам рăк çын сен 
çемье çа вă рас ый ту çи-
не явап лă рах пăх мал-
ли не тĕ пе хур са 2017 
çу ла Чă ваш Рес пуб ли-
кин Пуç лă хĕ Ми хаил Иг-
натьев Хушăвĕ пе Амă-
шĕ пе аш шĕн çул та лă кĕ 
те се ят па нă. 

Чă ваш се не çут та кă ла-
ра кан И.Я. Яков лев «Чă-
ваш ха лăх не па нă ха ла-
лĕн че» çа кăн пек сă мах-
сем пур: «Ҫем йĕ ре ла йăх 
пăх са ус рăр: çемье вăл ха-
лăх ча ра кĕ, пат ша лăх ча ра-
кĕ. Пĕр- пĕ рин пе са пăр пу-
лăр, çук шăн- пур шăн чаш-
кăр са çӳ рес рен, хар ка шас-
ран аяк ра тă рăр. Пĕр- пĕ-
рин сă мах не тăн лан са пу-
рăн ни, пĕр не пĕ ри ырă-
лăх ту са тă ни пур нă çа хă-
ват па рать». Ку сă мах сем-
пе пур те ки лĕ шеç çĕ пу лĕ. 

Ан не – пи ре пурнăç пар-
нелекен, ăс- ха кăл па ра кан, 
вĕ рен те кен. Пĕр сă мах па 
ка ла сан, ан не – пур нăç ри 
пĕр ре мĕш пе да гог. Ача са-
дĕн че, шкул та та ача сем пĕр 
çемье ри пек пу рă наç çĕ. Ун та 
ва ра Ан не вы рă нĕн че вос-
пи та тель, учи тель. Н.В. Ни-
кольс кий ячĕл лĕ Шу паш кар-
ти про фес си кол леджĕн че 

ăс пу ха кан Шу паш кар ра йон 
хĕ рĕ сем Нас тя Ми хай ло-
вă па Ан ге ли на Мак си мо ва 
шкул пĕ тер нĕ хыç çăн вос-
пи та тель про фес си не суй-
ла са ил нĕ. Мĕн шĕн? Çак-
на пи ке сен чен хăй сен чен 
ыйт са пĕл ме шу хăш ла рăм.

– Ман шу хăш па, вос пи та-
тель про фес си йĕ чи кир ли 
та та пар ха тар ли сен чен пĕ-
ри. Ача сад не пыр са кĕ ре-
тĕн кӑ на – сан йĕ ри- тав ра 
ла ра-тӑ ра пĕл мен, пĕ тĕм-
пех ӑн ла на кан та та пĕл ме 
тӑрӑ ша кан ача сем. Вĕ сен 
куҫĕ сем ҫиҫ се те йӑлтӑр-
тат са тӑ раҫҫĕ, хĕл хем са-
паҫҫĕ. Те пĕр са мант ра нах 
эсĕ вĕ сен пурнӑҫĕ пе пурӑн-
ма пуҫ латӑн. Ача сад не пĕр-
ре мĕш хут прак тикӑ на пыр-
сан мал тан шик лĕ ый ту сем 
ҫу ралнӑч чĕ: мĕн ту мал ла вĕ-
сем пе, мĕн ле вĕ рент мел ле, 
мĕн кĕ теҫҫĕ вĕ сем пи рĕн-
тен? Куҫĕ сен чен пӑ хатӑн та 
пĕ тĕм пех ӑн ла натӑн: вĕ сем 
те пи рĕн пе кех пӑл ханчӑк, 
пин- пин ый ту... Ха лĕ эпĕ 
ҫи рĕп лет сех ка ла ма пул та-
ратӑп, манӑн пурнӑҫ ри чи 

паллӑ та кир лĕ са мант сен-
чен пĕ ри вӑл – вос пи та тель 
пул ма шухӑш тыт ни, –  чун-
ри не пĕлтер чĕ Анас та сия.
– Ат те-ан не рен уй рăл ма çă-
мăл пул ма рĕ пуль? – кă сăк-
лан тăм эпĕ.

– Ҫĕ нĕ ҫĕр те ҫĕ нĕ юл таш-
сем тупрӑ мăр, пĕр ле пи ре 
хӑнӑх ма ҫӑмӑл та рах пулчĕ. 
Эпир, Ан ге ли на юл та шăм-
па ик сĕ мĕр кол ледж ра пул-
са ир те кен мĕн пур ме роп-
рия тие хутшӑн ма тӑрӑ шат-
пăр. Кол ледж пурнӑҫĕ – пи-
рĕн пурнӑҫ. Кол ледж ра ирт-
нĕ «С ту пе ни пе да го ги чес ко го 
мас терст ва» кон курс ра хут-
шăн са ха мăр пĕ лĕве тĕ рĕс-
ле рĕ мĕр. Вĕ ренӳ ре ĕл кĕр- 
се пы рас те се пĕ тĕм вӑя ху-
рат пăр. Ан ге ли на акă ки ре 
пу ка нĕ йă тас си пе пĕр ӑмӑр-
ту ра 3- мĕш вырӑн йышӑн чĕ. 
Ес тест воз на ни пред ме чĕ пе 
«3D мо дель клет ки» кон курс-
ра эпĕ те 3- мĕш пул тăм, – ка-
ла çă ва ма лал ла тăс рĕ пи ке.
– Пушӑ вӑхӑ та мĕн ле ирт-
те ре тĕр? – те пĕр ый ту па-
тăм çам рăк се не.

– Пушӑ вӑхӑт са хал. Ҫа-
пах май туп са ста дио на ҫӳ-
рет пĕр, кĕ не ке ву лат пăр, 
фут бол ла вы лят пăр. Халь хи 
вӑхӑт ра пи рĕн шĕн вĕ ренӳ 
мал та пул сан та спорт ҫин-
чен ман са кай маст пăр. Ха-
мăр тĕл лĕн те, кол ледж ри 
пре по да ва тель сем пат не те 
тре ни ровкӑ се не ҫӳ рет пĕр.
– Мĕн ҫин чен ĕмĕт ле не тĕр? 

– Э пир пĕ тĕм чу на пар са 
вос пи та тель пул са ĕҫ лес-
шĕн. Ача се не тĕ рĕс ата лан-
са пы ма пулӑ шас си – пи рĕн 
ти вĕҫ. Эпир ача се не спор-
та юрат ма, ун па тус лаш ма 
вĕ рен тес шĕн, мĕн шĕн те-
сен спорт па туслӑ ача ҫи-
рĕп сывлӑхлӑ пул са ҫи тĕ нет. 

Мат тур пи ке сем чăн ни-
пех те ла йăх вос пи та тель-
сем пу ласса, вĕ сене ха мăр 
ача се не шан са па ма пул-
та расса иккĕленместпĕр. 
Вĕ сем пĕ чĕкс кер се не тĕр-
лĕ ен лĕ ата лан тар са пы ма 
 тă рă шĕç.

 НАДЕЖДА ДОБ РО ВА, 
МАТИКАССИ

АННЕ ПУЛМА ВĚРЕНТЕÇÇĚ
 АМĂШĔПЕ АШШĔН ÇУЛТАЛĂКĔ

Каш ни  пи чет кă ла-
рă мĕ му ни ци па ли те тăн 
пур нăç не, ĕç- хĕл не, ата-
ла нăв не пы сăк тÿ пе хыв-
нă. Мас сăл лă ин фор ма ци 
ха тĕ рĕ сен че унч чен те, ха-
лĕ те хăй сен ĕç не чун тан 
па рăн нă, сыв лăх не те, вă-
хăт не те шел ле мен жур на-
лист сем тă рă шаç çĕ, вĕ сем 
çи не тă ни пех ис то рин пур 
са мант не те «тытса» юлаç-
çĕ, пур пу лăм çин чен те 
кĕс кен те ви тĕм лĕ,  çă мăл 
чĕл хе пе çыр са кă тар таç çĕ, 
мух тав лă та мат тур çын-
ни сем пе пал лаш та раç çĕ. 
Кĕс кен ка лас тăк – пур-
нăç тап пи пе тан пы раç çĕ, 
унăн ис то ри не тул лин та-
та тĕ рĕс çы раç çĕ. Хам та 
40 çу ла яхăн пи чет ре вăй 
ху нă ран çи рĕп лет се ка ла-
ма хăю лăх çи те ре тĕп: жур-
на лист ĕçĕ – сум лă, ка нăç-
сăр, çă кă рĕ – тă вар лă. Те-
пĕр чух не ăна та лă кăн 24 
се хе чĕ те çит мест – ара, 
вă хăт кĕт мест, пур не те 
ĕл кĕр мел ле: паян хи ыра-
на юл сан, вăл – кивел нĕ. 

Çак кун сен че ма на та 
ĕç ле ме тÿр кил нĕ, унăн 
кол лек тив не тĕп ре дак тор 
пул са 7 çул ыт ла ерт се пы-
ма пÿр нĕ пичет кăларăмĕн 
– Шу паш кар ра йо нĕн чи 
«Тă ван Ен» ха çа тăн – 85 
çул хи юби лей не ра йон-
ти каш ни ву ла кан, ра йон 
« тĕ кĕр не» кă мăл ла са çы-
рă на кан, ăна чă тăм сăр рăн 
кĕ те кен иш лей сем пе ишек-
сем, кÿ кеç сем пе апаш сем, 
ыт ти ял çын ни хăйсен çу-
рал нă кунĕ пе кех пал лă 
ту рĕç ахăрт нех.

«Тă ван Енĕн» халь хи кол-
лек ти вĕ ас лă рах ÿсĕм ри 
ĕç те шĕ сен пар ха тар лă ĕç-
не çĕн ни пе, ыр ри пе, ла йăх-
хи пе пуян лат са пы ни пи-
ре, ха мăр ĕç- хĕ лĕ, пур нă-

çа жур на лис ти кă на ха лал-
ла нă ве те ран се не, чăн ни-
пех хав ха лан та рать.

Çак на хăй мас сăл лă пи-
чет кă ла рă мĕ сен че ĕç ле мен 
пу лин те, ан чах сă мах вăй- 
хă ват не ăс па, чун па туй са 
ил нĕ Фа дей Конс тан ти нов. 
Вăл, 1949 çул тан па тă ван 
ра йон ха çа чĕ пе та чă çы хă-
ну ты та канскер, рес пуб ли-
кă ри МИХ сен че тă тăш пи-
чет ле не кен ав тор, ахаль-
тен мар ĕн тĕ Чă ваш АССР 
Ас лă Ка на шĕн Пре зи диу-
мĕн Хи сеп Хут не ти вĕç нĕ. 
Тĕр лĕ ха çат- жур нал ре дак-
ци пи чет ри хас тар лăх шăн 
па нă Дип лом, Тав тата Хи-
сеп ху чĕ са хал мар Фа дей 
Конс тан ти но ви чăн. 5 кĕ-
не ке ав то рĕ «Тă ван Ен» ха-
çа тăн юби лейĕ тĕл не сум-
лă пар не ха тĕр ле рĕ: «85 
çул ха лăх па пĕр ле» кĕ не-
ке не ву ла кан пат не çи тер-
чĕ. Чы ла йă шĕ шĕн юрат нă 
пи чет кă ла рă мĕ пул са тă-
нă ха çа тăн каш ни тап хăр-
не тĕп лĕн та та та рăн нăн 
çыр са кă тарт нă, каш ни ре-
дак тор çин чен уй рăм тĕр-
лен чĕк хай ла нă. Паян хи 
кол лек тив па ăш пил лĕх пе 
пал лаш та рать. Сăн ÿкер-
чĕк сем пе ви çел лĕ, вы рăн-
лă усă кур ни не те па лăрт-
мал ла. Халь хин че те «Тă ван 
Ен» ха çа тăн штат ра тă ман 
ав то рĕ сем çинчен çыр нă 
ярă ма ма лал ла тă сать. Сă-
мах май, 2015 çул та Фа дей 
Конс тан ти но вăн штат ра тă-
ман хас тар та пул та рул лă 
кор рес пон ден чĕ сем çин-
чен «Тă ван Ен» ка лем ăс-
ти сем» ят па уй рăм кĕ не ке  
тух нăч чĕ. Ăна та, халь хи не 
те ра йон çын ни сем кă мăл-
па ха пăл ту рĕç.

 Ю РИЙ ЛИС ТО ПАД, 
КŸ КЕÇ

Савни тути
Савни тути – пыл тути,
Кĕçĕрлĕхе сывă пул.
Авă килет тул çути,
Киле каяс пулать пуль.

Савни тути – пыл тути
Теттĕмĕрччĕ çамрăк чух.
Ватăлтăмăр та тути
Илĕртмест халь – тути çук.

Ун вырăнне ик алли –
Ир тăрсан чуп тумалли – 
Пычĕ сивĕнсех ăшши,
Турă çырни çитрĕ-ши?

Чунĕ тухрĕ уçлăха,
Юлтăм эпĕ тăлăха.

 ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ, 
ТОЛИК ХУРАСКИ

 ШУПАШКАР РАЙОННЕ – 90 ÇУЛ

 СĂВĂ СĔВЕМĔ

85 çул

Ха çат ис то ри йĕ – 
уй рăм кĕ не ке ре

халăхпа 

пĕрле
Çул та лă кăн ик кĕ мĕш 
çур çу лĕн че рес пуб ли-
кă ри те ми çе ра йон 
ха çа чĕ хă йĕн пĕр ре-
мĕш но ме рĕ тух нă ран-
па 85 çул çит ни не сум-
лăн па лăрт рĕ. 

АПК ве те ра нĕ сем ра йон-
ти ху çа лăх сен ĕçĕ- хĕ лĕ пе 
кă сăк лан сах тă раç çĕ, çул та-
лăк ра пĕр ре пĕр ле пу хăн-
са пĕр- пĕр ху çа лă ха çит-
еç çĕ. Пĕл тĕр вĕ сем «Чу ра-
чикс кое» ОАО- ра пул са çĕ-
ре су ха ла ма сăр, « ну ле вая 
тех но ло гия» мес лет пе ак-
нă уй сем пе пал лаш нăч чĕ. 
Çак мес лет чăн ни пех те 
ту хăç лă пул ни не çул та лăк 
ирт сен куç па кур са ĕне нес 
тĕл лев пе ве те ран сем кал-
лех асăн нă ху çа лă ха çит-
рĕç. Чи мал та нах вĕ сем çĕ-

нĕ йыш ши хă ват лă тех ни-
кă па, çĕ нĕ тех но ло ги се не 
усă кур са хă пар та кан фер-
мă па пал лаш рĕç, уй- хир-
се не çит се кил чĕç. Тĕ лĕ-
нĕв не пы тар ма рĕç вĕ сем. 
Чăн ни пех те, ирт нĕ çул ну-
май çул ÿсе кен ку рăк пул-
нă вы рăн та кĕр хи ту лă ти-
кĕс сĕн каш лать, çум ку рăк 
та ку рай мăн ун та, сиен лĕ 
хурт- кăп шан кă на та. Су ха-
ла ма сăр ак нă ана сем çин-
че пы сăк ту хăç шан та ра кан 
тыр- пул пара кан ÿсес се 
вĕсем чăн ни пе те кĕт мен. 

Сĕт лĕ выльăх шăн тут лăх-
лă кук ку рус та тĕ лĕн тер нĕ 
– 2 метр çÿл лĕш ÿс се кай-
нăс кер сен хуш ши не кĕр-
се кай сан çĕт се каяс си те 
ин çе мар. «Кол хоз пред-
се да те лĕн че ĕç ле нĕ чух-
не Сло ва ки не кай са кур-
ни ас ра. Ун ти çĕ нĕ тех но-
ло ги се не, кук ку рус лап тă-
кĕ се не кур са тĕ лĕн нĕч чĕ. 
Паян пи рĕн тă рăх ра та ют 
çĕр шыв рин чен кая мар, çĕ-
нĕ лĕх сем вăй ил се пы раç-
çĕ», – па лăр тать хă йĕн шу-
хăш не Свя тос лав Его ров.  

Тĕ лĕн ни не пы тар ман

«Ра йон ти АПК ве те ра нĕ сен тĕл 
пу лă вĕ ту хăç лă ирт рĕ,» – çап-
ла хак па рать ирт нĕ эр не ри ме-
роп рия тие вĕ сен ер тÿ çи, Ле нин 
ячĕл лĕ СХПК- кол хо за ну май çул 
ерт се пы нă Свя тос лав Его ров. 
Тĕл пу лă ва 10 ве те ран, ра йад ми-
нист ра ци пуç лă хĕн ти вĕ çĕ се не 
пур нăç ла кан В ла ди мир Ди мит-
риев та та ял ху çа лăх та та эко ло-
ги уй рă мĕн пуç лă хĕ Сер гей Ва-
нюш кин хут шăн нă. 

 ТĔЛ ПУЛУ

Ентеш-студенткăсем 
спортра та маттур
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Причебоксарье
• ДЕЛА МЕСТНЫЕ

Продолжается прием заявок на Пер-
вый межрегиональный проект-
ный семинар-пленэр, посвященный 
240-летию Н.Я. Бичурина.

Напоминаем, что с 12 по 14 сентября 2017 
года в п. Кугеси и д. Типнеры проводит-
ся семинар-пленэр «Никита Бичурин по-
сол мира, созидания и дружбы народов».

Пленэр с темой «Памятные места Н.Я. 
Бичурина» включает в себя проведение 
мастер-классов, выставок и других меро-
приятий в области дизайна, изобразитель-
ного искусства. К участию приглашаются 
дизайнеры, художники, педагоги и сту-
денты творческих факультетов учебных 
заведений. Итогом работы станет выстав-
ка даров участников семинара, которая 
откроется 21 сентября 2017 года в музее.

Заявки на участие принимаются до 15 
августа 2017 года по адресу: museum_bs@
mail.ru. Телефон: 8 (83540) 2-51-22, музей 
«Бичурин и современность. 

12 августа в 10.00 на конеферме в д. 
Мошкасы Синьяльского сельского посе-
ления состоится Акатуй. На базе конного 
клуба будут проводиться бега лошадей 
рысистых пород, а также скачки. 

В них примут участие наездники из Чува-
шии и Марий Эл. Для всех болельщиков бу-
дет работать полевая кухня. Об этом сообщи-
ла начальник конефермы Виктория Олигер. 

Напомним, что подобные масштабные 
соревнования проводятся на конеферме, 
расположенной на базе СХПК им. И.Г. Кады-
кова в д. Мошкасы. Председатель правле-
ния сельхозпредприятия Владимир Андре-
ев рассказал, что в 2012 году его семье по-
дарили лошадь по кличке Отклик. За пять 
лет поголовье значительно увеличилось, 
сейчас насчитывается 26 орловских рыса-
ков, из которых 8 жеребят появились здесь 
в течение последних 3-х лет. 
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Ст рои те ли Че бок сарс ко го 
ра йо на уже на ча ли празд-
но вать свой про фес сио-
наль ный празд ник. В сре-
ду, 9 ав гус та, в преддве-
рии Д ня ст рои те ля в Цент-
раль ном до ме куль туры 
п. Кугеси чест во ва ли луч-
ших ра бот ни ков от рас ли.

Луч шие из луч ших
На ме роп рия тии при сутст-

во ва ли за мес ти тель Пред-
се да те ля Го су дарствен но го 
Сове та ЧР – пред се да тель 
Ко ми те та Го су дарствен но го 
Сове та ЧР по бюд же ту, фи-
нан сам и на ло гам Аль би на 
Его ро ва, ми нистр зд ра воох-
ра не ния и со циаль но го раз-
ви тия ЧР В ла ди мир Вик то-
ров, гла ва Че бок сарс ко го ра-
йо на Анд рей Ни ко лаев, и.о. 
гла вы ад ми нист ра ции ра йо-
на В ла ди мир Ди мит риев. 

За мес ти тель на чаль ни-
ка от де ла гра дост рои тель-
ной дея тель нос ти и ар хи тек-
туры Алек сандр Фа деев оз-
на ко мил при сутст вую щих с 
ин фор ма цией в ст рои тель-
ной от рас ли ра йо на. Он от-
ме тил, что нес мот ря на то, 
что си туа ция в эко но ми ке 
в це лом столк ну ла вы шеу-
ка зан ную от расль с оп ре-
де лен ны ми труд нос тя ми, в 
прош лом го ду сов мест ны ми 
уси лия ми в ра йо не пост рое-
ны и вве де ны в ст рой та-
кие зна чи мые объек ты, как 
фельд шерс ко-а ку шерс кий 
пункт в д. Сят ра-Мар ги, 4 
мно гок вар тир ных до ма – 
в п. Ку ге си, 1 – в д.Чер га-
ши, еще 1 – в с. Иш леи. В 
2017 го ду вво дит ся в эксп-
луа та цию ФАП в с. Аль ге-
ше во, парк от ды ха в д. Яны-
ши. По его сло вам, до кон-
ца го да пла ни рует ся ввес-
ти в эксп луа та цию 6 мно-
гок вар тир ных до мов об щей 
пло щадью 13306,6 кв. м. В 
рам ках прог рам мы пе ре се-
ле ния граж дан из ава рий но-
го жилья завер шает ся ст рои-
тельст во 18- квар тир но го жи-

ло го до ма по ад ре су: п. Ку-
ге си, ул. Гео ло ги чес кая, д. 7.

«Ст рои тель – са мая по чи-
тае мая про фес сия, и его зас-
лу га пе ред жи те ля ми очень 
вы со ка. Б ла го да ря ра бот ни-
ка м этой от рас ли ме няет ся 
об лик на ших го ро дов, улиц 
и на се лен ных пунк тов, появ-
ляют ся зна чи мые объек ты 
зд ра воох ра не ния, об ра зо-
ва ния, спор та», – от ме ти ла 
Аль би на Его ро ва. Она вру чи-
ла По чет ные гра мо ты Го су-
дарствен но го Сове та ЧР ге-
не раль но му ди рек то ру ООО 
«Вол гаст рой конт роль» Вя-
чес ла ву Ка лаш ни ко ву, ди-
рек то ру ООО «Дорст рой-
сер вис» В ла ди ми ру Крас-
но ву, Б ла го дар ность Го су-
дарствен но го Сове та ЧР – 
ди рек то ру ООО «Пас сад» 
Алек санд ру Афа насье ву. 

В ла ди мир Вик то ров поб-
ла го да рил при сутст вую щих 
за вк лад в ст рои тельст во 
ФАПов в рес пуб ли ке и от-
ме тил, что в ско ром бу ду-
щем в Боль ших Ка ра чу рах 
поя вит ся офис вра ча об щей 
прак ти ки. 

По чет ное зва ние «Зас лу-
жен ный энер ге тик ЧР» бы ло 
прис вое но ди рек то ру ООО 
«РСП «Э нер го сетьст рой» 
Алек санд ру Смир но ву. По-
чет ны ми гра мо та ми Ми-
нис терст ва ст рои тельст ва, 
ар хи тек туры и жи лищ но- 
ком му наль но го хо зяйст ва 
ЧР бы ли наг раж де ны то-
карь ООО «П ром техст рой-
сер вис» В ла ди мир Вик то ров, 
за мес ти тель ди рек то ра ООО 
«Ст рой сер вис» Лео нид Ил-
ла рио нов и элект рик ООО 
«МСО «Ку гесьс кая» Вя чес-
лав Пет ров.    

Будущий строитель в 
песочнице виден
А лек сандр Алек сеев с са-

мо го детст ва знал, что ста нет 
имен но ст рои те лем. «Мой 
отец мне го во рил, что во 
все вре ме на эта про фес сия 
бу дет вост ре бо ван ной и оп-
ла чи вае мой. И это дейст ви-
тель но так: до ма ст рои лись, 

ст роят ся и бу дут ст роить ся», 
– го во рит муж чи на. 

В ка би не те за мес ти те ля 
ди рек то ра по ст рои тельст-
ву на сте нах ви сят ог ром-
ные чер те жи с проек та ми 
ст роя щих ся мик ро ра йо нов, 
на сто ле – толс тен ные пап-
ки с раз лич ной до ку мен-
та цией. «В этом ка би не те 
и до по лу но чи при хо дит ся 
за дер жи вать ся, та кая у нас 
ра бо та. По рой до мой да же 
на обед зас ко чить не ус пе-
ваю, хоть и жи ву в этом же 
зда нии», – де лит ся Алек-
сандр Алек сеев.

Нес мот ря на ру ко во дя-
щую долж ность, ко то рую 
муж чи на за ни мает сей час, 
он на чи нал свою карье ру с 
са мых ни зов ст рои тель ной 
от рас ли. С 8- го клас са каж-
дое ле то под рос ток тру дил-
ся на ст рой ках. Сна ча ла раз-
но ра бо чим, по том плот ни-
ком- бе тон щи ком, по мощ-
ни ком мас те ра. При ме ром 
для не го был его отец, всю 
свою жизнь пос вя тив ший 
ст рои тель ной от рас ли. Пос-
ле универ си те та Алек сандр 
уст роил ся в од ну из ст рои-
тель ных ор га ни за ций сто-
ли цы. С тех са мых пор на-
ча лось пос те пен ное по ко-
ре ние сту пе ней карьер ной 
лест ни цы в раз лич ных ор-
га ни за циях. Мас тер, про раб, 
глав ный ин же нер... Г лав-
ным учи те лем для мо ло-
до го че лове ка стал на чаль-
ник участ ка Ва ле рий Иса-
ков, ко торый с пер вых ша-
гов нап рав лял Алек санд ра, 
обу чал тон кос тям про фес сии 
и, глав ное, ве рил в его спо-
соб нос ти, ко торые приве дут 
в ско ром вре ме ни к ру ко во-
дя щей долж нос ти.

В 30 лет Алек санд ру Сер-
гее ви чу дове ри ли долж ность 
за мес ти те ля ди рек то ра по ст-
рои тельст ву в ООО «МКЦ», 
на ко то рой он про ра бо тал 
12 лет. «П риш лось при ло-
жить не ма ло уси лий для 

то го, что бы за ре ко мен до-
вать се бя как ком пе тент но-
го спе циа лис та, что бы под-
чи нен ные, нес мот ря на мо-
ло дой воз раст, ува жа ли и 
дове ря ли мне», – вс по ми-
нает Алек сандр Алек сеев. 

У же 4 го да муж чи на тру-
дит ся в ком па нии «Уст-
ра». На его пле чах боль шая 
ответствен ность за под го-
тов ку и по лу че ние раз ре ши-
тель ной до ку мен та ции, ве-
де ние ст рои тель но го над зо-
ра и произ водствен ных ра-
бот, конт роль за под ряд ны-
ми ор га ни за ция ми, суб под-
ряд чи ка ми, цикл ра бот по 
сда че объек тов, вво ду. 

К ро ме это го, Алек сандр 
Сер гее вич счи тает, что про-
фес сия ст рои те ля – очень 
ответствен ная: «Мы, как 
и вра чи, ответствен ны за 
жизнь и здо ровье жи те лей, 
ко торые бу дут про жи вать 
или уже жи вут в пост роен-
ных на ми до мах. Предс тавь-
те, как мо жет по шат нуть ся 
здо ровье об ма ну тых доль-
щи ков, ко торые вло жи ли 
свои по том и кровью за ра-
бо тан ные день ги в ст рои-
тельст во. А, не дай бог, не-
ка чествен но вы пол нен ная 
ра бо та... К при ме ру, не пра-
виль но смон ти ро ва на элект-
роп ро вод ка». Бу ду чи про ра-
бом в свои 25 лет, Алек сандр 
Алек сеев не по нас лыш ке 
знал, что та кое ответствен-
ность за своих под чи нен-
ных. По его сло вам, раз ные 
слу чаи бы ва ли: кто- то по-
лу чал трав мы вви ду своей 
мо ло дос ти и нео пыт нос ти, 
кто- то, нао бо рот, пре неб-
ре гал пра ви ла ми бе зо пас-
нос ти, бу ду чи уве рен ным в 
своей про фес сио наль нос ти. 
«Б ла го да рен судь бе за то, 
что про хо ди ло все дос та-
точ но глад ко, без пос ледст-
вий. На деюсь и в бу ду щем 
все бу дет хо ро шо», – улы-
бает ся муж чи на.

 Е ЛЕ НА ДМИТ РИЕ ВА

 ДАТА

СТ РОИТЬ – зна чит 
воз во дить и 

соз да вать

Заслуженный энергетик 
Чувашской Республики 

А. Смирнов

А. Алексеев

Несмотря на непогоду, 5 августа стади-
он д. Большие Катраси собрал любите-
лей спорта на большой праздник, по-
священный Дню физкультурника. 

Глава Большекатрасьского поселения 
Юрий Башкиров поздравил всех с празд-
ником, отметил высокие достижения спор-
тсменов по разным видам спорта. 

Сначала на поле сыграли в мини-футбол, 
соревновались между собой команды де-
ревень Василькасы, Малое Янгильдино, 
Большие Катраси Большекатрасьского, 
а также команды Ишлейского и Вурман-
Сюктерского поселений. В итоге победу 
одержала команда вурман-сюктерцев.

Любители игры по шашкам и шахматам 
с удовольствием сыграли за новыми сто-
лами, которые соорудили ребята во главе 
с председателем Совета молодежи Алек-
сандром Кудряшовым. Теннисный стол то-
же нашел свое место рядом с шахматными. 

В упорной борьбе среди волейбольных ко-
манд лучшими оказались кшаушцы, вторыми 
– вурман-сюктерцы и третьими – ишлейцы. 

На очередном двадцатом заседании Собра-
ния депутатов Чебоксарского района ЧР ше-
стого созыва заместитель начальника поли-
ции ОМВД России по Чебоксарскому райо-
ну ЧР Андрей Рябов выступил с докладом 
об итогах работы ОМВД России по Чебок-
сарскому району за I полугодие 2017 года. 

Он отметил, что уровень преступности 
снизился на на 17,9% (с 379 до 311). Усилиями 
правоохранительных органов удалось сдер-
жать количество совершенных особо тяж-
ких видов преступлений, средней тяжести, 
небольшой тяжести. Радует то, что на 66,7% 
меньше совершено преступлений несовер-
шеннолетними, в состоянии алкогольного 
опьянения – на 4,9 %, групповые – на 50,0%.

В завершение заместитель начальника 
полиции обозначил приоритетные направ-
ления Отдела на II полугодие текущего го-
да. По словам Андрея Витальевича, одной 
из важнейших задач является противодей-
ствие наркотизации и алкоголизации насе-
ления. Также в числе приоритетов – сниже-
ние уровня аварийности на дорогах, обе-
спечение спокойствия граждан. 
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Ветераны передают эстафету молодым

Новости с пригородным акцентом 

 ПРИЕМ ГРАЖДАН 

КСТАТИ
Всего с начала года в районе роди-
лись 171 мальчик и 174 девочки. Са-
мые популярные имена мальчиков – 
Максим, Кирилл, девочек – Анна, Вик-
тория, Валерия, Дарья, Екатерина.

Несут статус 
с честью
3  августа в Управлении Мини-
стерства юстиции РФ по ЧР со-
стоялось вручение свидетель-
ства о государственной реги-
страции НКО «Союз ветеранов 
Групп Советских войск в Герма-
нии и странах Варшавского До-
говора Чувашской Республики».

Свидетельство вручила и.о. на-
чальника Управления Минюста ЧР 
Ольга Никонова, напомнив о не-
обходимости улучшения военно-
патриотического воспитания под-
растающего поколения. «Ваша ор-
ганизация является социально 
ориентированной организаци-
ей, так что при активной работе 
и при условии соблюдения закон-
ности деятельности организации 
есть возможность получить госу-
дарственные гранты», – подчер-
кнула Ольга Никонова.  

При получении свидетельства 
присутствовали председатель Со-
вета Союза ветеранов ГСВГ-ВД ЧР 
Михаил Семенов (п. Сюктерка), его 
заместители Валерий Смирнов (д. 
Чиршкасы), Николай Кириллов (п. 
Кугеси) и активные члены Союза 
Петр Степанов и автор этих строк. 
Михаил Семенов в своем высту-
плении отметил, что теперь они 
стали полноправными, законны-
ми представителями среди дру-
гих общественных объединений. 
И они с гордостью будут нести 
этот статус. За 49 лет из Чувашии 
было призвано 180 тысяч чело-
век, на учете состоит только око-
ло тысячи человек. 

  НИКОЛАЙ СМИРНОВ, АДЫЛЪЯЛЫ

Э тот сни мок из фо тоаль-
бо ма моих хо ро ших зна-
ко мых Ло ги но вых прив-
ле кает вни ма ние своей 
нео быч ностью. 

На пе ред нем пла не уро же-
нец с. Иша ки Ва ле рий Ло ги-
нов (в солн це за щит ных оч-
ках) с дру гом Юрием Пет ро-
вым. У обоих – фо тоап па ра-
ты. За за рос ши ми кус та ми и 
тра вой уга ды вает ся очень 
кру той обрыв, по то му что 
про ти во по лож ный бе рег на-
хо дит ся вни зу и уда лен. Там 
на ров ной пло щад ке выст-
рои лись ря да ми ка кие- то 
мел кие бе лые объек ты. Ес-
ли приг ля деть ся, то мож но 
раз ли чить кро хот ные ав то-
бу сы и фи гур ки лю дей. Ока-
зы вает ся, все прос то – Ва ле-
рий объяс нил, что это стоян-
ка че ты рех мест ных па ла ток 
ту рис тов, съе хав ших ся на 
В се рос сийс кий пе сен ный 
фес ти валь име ни В. Г ру ши-

на. Сту дент Куй бы шевс ко-
го авиа цион но го инс ти ту-
та им. Ко ро ле ва Ва ле рий 
Г ру шин (1944 - 1967 гг.) по-
гиб на при то ке Ан гары ре ке 
Уда, спа сая то ну щих в во де 
на чаль ни ка ме теос тан ции и 
его де тей. Фес ти валь про во-
дит ся с 1968 го да ре гу ляр-
но в на ча ле ию ля. На фо то 
вид на ре ка Са ма ра, впа даю-
щая в Вол гу не да ле ко от Жи-
гу лей.  А па лат ки пос тав ле-
ны в пой ме ре ки, на за лив-
ных лу гах. 

На Г ру шинс кий фес ти валь 
при бы вают участ ни ки и ту-
рис ты со всех угол ков ст ра-
ны. За один день и ночь они 
ус пе вают пос лу шать бар дов 
( рань ше в фес ти ва ле всег да 
при ни ма ли учас тие Ю. Виз-
бор, Б. Окуд жа ва и В. Му-
равьев), выс ту пить со свои-
ми пес ня ми, по си деть у кост-
ра, завес ти но вых дру зей. У 
под но жия обры ва рас по ло-
же ны сце на и зри тель ный 

зал на 15 ты сяч че ловек. Ва-
ле рий Ло ги нов по бы вал на 
фес ти ва ле в 1977 го ду. Ему, 
мо ло до му ин же не ру Че бок-
сарс ко го трак тор но го за во-
да, бы ло по ру че но ор га ни-
зо вать поезд ку груп пы мо-
ло дых ра бо чих на Г ру шинс-
кий фес ти валь. В 1979 го ду 
прие ха ло 130 ты сяч че ловек, 
в 2000-м – 200 ты сяч. В 2004-
2010 го дах фес ти валь про-
во дил ся на двух пло щад-
ках: на Фе до ровс ких лу гах 
под Тольят ти и на Маст рю-
ковс ких озе рах. 

Раз нооб раз ные ме роп рия-
тия про во дят ся ле том: совер-
шают ся тур по хо ды, экс кур-
сии, экс пе ди ции... Не да ром 
же в пес не поет ся – «Ле то – 
это ма лень кая жизнь». Сколь-
ко же у нас ак тив ных, не уны-
ваю щих лю дей, как мно го 
они ус пе вают по ви дать.

  ТА МА РА ВЕ РЕН ДЕЕ ВА, 
ЧЕ БОК САРЫ 

Изо дня в день мошенни-
ки придумывают новые 
виды афер для получения 
денежных средств со сче-
тов доверчивых граждан. 
В прошлом номере газеты 
мы писали о том, что  су-
ществует множество спо-
собов добыть «легкие» 
деньги, и среди них - теле-
фонное мошенничество.  

6 августа в отдел поли-
ции № 4 УМВД Рос-
сии по городу Че-
боксары обра-
тилась 63-лет-

няя местная жительни-
ца. Женщина рассказала, 
что получила смс с тек-
стом: «Списание с карты 
на сумму 8900 выполне-
но успешно». В сообще-
нии был указан номер 
телефона, позвонив по 
которому можно задать 
интересующие вопросы, что 
жительница Чебоксар и сде-
лала. На другом конце про-
вода девушка, представив-
шаяся сотрудницей банка, 
порекомендовала владели-
це банковской карты забло-
кировать все свои электрон-

ные счета, чтобы ее сбереже-
ниями не смогли воспользо-
ваться мошенники. Для этого 
собеседница попросила на-
звать номера всех имеющих-
ся счетов, анкетные данные, а 
также все пароли, поступив-
шие на телефон чебоксарки 
в процессе разговора. Довер-

чивая женщина назвала зло-
умышленнице все запраши-
ваемы ею данные, после че-
го с ее счетов было списано 
675 000 рублей.

Получив сообщение о спи-
сании денег с карты, горо-
жанка перезвонила «сотруд-
нице банка», но номер те-
лефона, по которому толь-
ко что связывались собесед-

ницы, уже был недоступен, 
и потерпевшая, догадавшись 
о преступлении, обратилась 
в полицию.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье 159 Уголовного кодекса 
РФ и «Мошенничество». Об 
этом сообщает МВД по Чу-
вашской Республике и ре-
комендует гражданам быть 
внимательными, общаясь с 
незнакомыми людьми, осо-
бенно, если речь идет о де-
нежных средствах.

«Не стоит доверять сооб-
щениям с незнакомых но-
меров и телефонным звон-
кам по поводу ваших счетов, 
пенсии или банковских карт. 
Всю информацию можно по-
лучить исключительно у ра-
ботников финансовых ор-
ганизаций, обратившись к 
ним лично или по телефо-
нам, указанным на вашей 
банковской карте», – пред-
упреждает врио начальника 
ОМВД России по Чебоксар-
скому району Евгений Пе-
тров. По его словам, по со-
стоянию на 8 августа жерт-
вами телефонных мошенни-
ков стали 12 жителей Чебок-
сарского района. 

По информации МВД Рос-
сии по ЧР, только за один 
день, 7 августа, в органы вну-
тренних дел республики об-
ратились 5 жителей с заяв-
лениями о фактах мошен-
ничества, жертвами кото-
рых они стали.  

  ЕЛЕНА ДМИТРИЕВА

В погоне за 
«легкими» деньгами
 БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ  НИКОГДА и НИКОМУ НЕ 

СООБЩАЙТЕ ПИН-КОД 
КАРТЫ. Выучите пин-код 
или храните  его отдельно 
от   карты и не в бумажнике. 
НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ карту дру-
гим лицам!

Если вам поступило СМС 
о блокировке банковской 
карты, НИКОГДА НЕ ОТ-
ПРАВЛЯЙТЕ ДЕНЬГИ на ука-
занные в нем координаты, не 
перезванивайте на номер, с 
которого оно пришло, и не 
отправляйте ответных 
СМС! Перезвони-
те в банк.

НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ ПРЕ-
ДОПЛАТУ за товар, ко-
торый продается на 

сайтах бесплатных объ-
явлений или в соцсетях 
по явно заниженной це-
не, не убедившись в бла-
гонадежности продавца!

При смене или утере 
сим-карты – отключай-
те «Мобильный банк»!

На ваш телефон по-
ступило СМС от неиз-
вестного со ссылкой на 

какой-либо сайт? 
НЕ ПЕРЕХОДИТЕ 
по ссылке – вы 
можете полу-
чить на теле-

фон вирус 
или офор-
мить подпи-
ску на плат-
ные услуги!
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На за лив ных лу гах 

Е с л и  в ы 
все-таки ста-
ли жертвой 
злоумышлен-
ников, то неза-
медлительно ОБ-
РАЩАЙТЕСЬ 
В ПОЛИЦИЮ 
по телефону «102».
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На ваш телефон по-
ступило СМС от неиз-
вестного со ссылкой на 

какой-либо сайт? 
НЕ ПЕРЕХОДИТЕ 
по ссылке – вы 
можете полу-
чить на теле-

фон вирус 
или офор-

Е с л и  в ы 
все-таки ста-
ли жертвой 
злоумышлен-
ников, то неза-
медлительно ОБ-
РАЩАЙТЕСЬ 
В ПОЛИЦИЮ

5

6

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ  

 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

На прежнем 
уровне
Ежемесячная компенсация по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг предоставляет-
ся гражданам из числа федераль-
ных льготников (гражданам, под-
вергшимся радиации, инвали-
дам, ветеранам войны, боевых 
действий и др.).

По итогам первого полугодия теку-
щего года расходы республиканского 
бюджета по данному направлению со-
ставили 161,4 млн рублей (25% от пред-
усмотренного объема финансирования 
на 2017 год 636,5 млн рублей). ЕДК на 
оплату ЖКУ получили 93 573 человека 
из числа федеральных льготников без 
членов семьи, за аналогичный период 
прошлого года – 93 470 человек. На 1 
июля 2017 года ЕДК на оплату ЖКУ с уче-
том членов семьи получили 106 916 че-
ловек (за аналогичный период прошло-
го года – 106 180 человек).

В Чебоксарском районе за 6 месяцев 
2017 года компенсацию на оплату ЖКУ 
получили 2082 федеральных льготника 
и члены их семей на сумму 5148,21 ты-
сячи рублей. Это инвалиды и участни-
ки ВОВ (19), инвалиды (2915), ветераны 
боевых действий  и других государств 
(266), вдовы инвалидов и участников 
ВОВ и ветеранов боевых действий (188), 
дети-инвалиды (145) и др. Об этом со-
общила начальник отдела социальной 
защиты населения Чебоксарского рай-
она Елена Львова.

Как отметила и.о. министра труда и 
социальной защиты ЧР Лариса Арсен-
тьева, в связи с внесением изменений в 
Жилищный кодекс и Законы РФ, регули-
рующие предоставление федеральным 
льготникам мер социальной поддерж-
ки по оплате ЖКУ, с 1 февраля 2016 го-
да в Чувашии, как и в других регионах, 
изменилась форма предоставления са-
мой меры.

«Если раньше граждане получали еже-
месячные денежные выплаты в фикси-
рованном размере независимо от их 
фактических расходов за коммуналь-
ные услуги, то сейчас предоставляется 
компенсация фактически начисленных 
и оплаченных сумм на ЖКУ», – подчер-
кнула Лариса Арсентьева.

С учетом внесенных изменений эффек-
тивных критериев адресности и нужда-
емости потребность в средствах феде-
рального бюджета уменьшилась.

В связи с сокращением потребности 
вследствие изменения формы предо-
ставления меры социальной поддержки 
суммы финансирования будут уменьше-
ны на 253,1 млн рублей. При этом число 
федеральных льготников, получающих 
данную меру социальной поддержки, 
останется на прежнем уровне. 

 О ЧЕМ ГОВОРЯТ

9 августа в отделе ЗАГС админи-
страции Чебоксарского района за-
регистрирована седьмая с начала 
года двойня. 

В семье Акамсиных 2 августа роди-
лись дочери Валерия и Виктория. Это 
первые дети для обоих супругов. Име-
на выбирала мама девочек. На данный 
момент все трое находятся в больни-
це, дома их с нетерпением  ждет отец 
Сергей.  

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Сайт еще доступнее 
У меня очень слабое зрение, поэто-
му я не могу пользоваться услуга-
ми Пенсионного фонда в электрон-

ном виде. Что мне делать?
  Л. ЛУКИН, Кугеси

Алевтина ИСАЕВА,
начальник Управления ПФР 
в Чебоксарском районе 
(межрайонное):

– Появилась новая функция, 
которая позволяет озвучи-
вать любую представленную 
на сайте текстовую информа-
цию. Эта опция для людей со 

слабым зрением, а также для тех, кто не мо-
жет воспринимать информацию на дисплее 
электронного устройства.

Пользователь может прослушивать на-
звания разделов сайта и другую необхо-
димую информацию. Ассистент доступен в 
версии сайта для слабовидящих людей, ко-
торая имеет более высокую контрастность, 
а также позволяет пользователю настраи-
вать оформление текста.

Чтобы озвучить текст на сайте, необхо-
димо открыть меню «Для слабовидящих» в 
верхней части страницы, выделить мышкой 
текстовый фрагмент и нажать кнопку «вос-
произвести». После этого текст будет озву-
чен. Ассистент позволяет приостанавли-
вать воспроизведение и заново проигры-
вать выделенный текст.

Специалисты клиентских служб помога-
ют людям с ограниченными возможностя-
ми осваивать электронные сервисы Пенси-
онного фонда в «Личном кабинете гражда-
нина» и мобильном приложении ПФР. 

В 2017 году больше половины предостав-
ленных услуг Пенсионного фонда оказаны 
в электронном виде.  

! 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 3 ПО 9 АВГУСТА В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ 

ЯЗЫКОМ 
ЦИФР 

9
         УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

По данным 
районного 
отдела ЗАГС

ОВ НАМ пот ре-
бует ся мно го 

уси лий для дос-
ти же ния и сох ра не-
ния ма те риаль но го 

бла го по лу чия. Энер гии у 
вас сей час не так мно го. 
У ТЕЛЬ ЦОВ пе риод воз рас-

та ния энер гии, но 
не стоит необ ду-

ман но раст ра чи-
вать си лы на слиш-

ком тя же лую ра бо ту и на 
не га тив. 
У Б ЛИЗ НЕ ЦОВ бла гоп рият-
ное вре мя, что бы за нять-

ся совер шенст во ва-
нием твор чес ких 
на вы ков. Сде-
лать прек рас ное 

свои ми ру ка ми. 
Ус пе хи РА КОВ в ма-

те риаль ной сфе ре за ви-
сят от уве рен нос-

ти в се бе. Эти 
ка чест ва по мо-
гут вам прод ви-

нуть ся по слу жеб-
ной лест ни це. 

У ЛЬ ВОВ пе риод 
на  ко п  л е  ни я 
энер гии. Ва ше 

фи зи чес кое сос-
тоя ние бо лее все-

го за ви сит от об ме на ве-
ществ. Мо жет проя вить-

ся лю бовь к слад ко му.
ДЕ ВАМ вы па дет воз-

мож ность за вя зать 
но вые кон так ты 
и свя зи, спо соб-
ные при нес ти не 

толь ко прият ные впе чат-
ле ния, но и поль зу. 

У ВЕ СОВ фи нан со-
вое бла го по лу-
чие мо жет стать 
ос нов ной целью 
этой не де ли. Ак-

туаль ны приоб ре те ния, 
ра дую щие ду шу. 

У СКОР ПИО НОВ уяз ви-
ма ды ха тель ная 
сис те ма. В пи-
та нии мо жет 

проя вить ся ск-
лон ность к слад ко му и 
вы печ ке. 

В ни ма ние СТ РЕЛЬ-
ЦОВ сос ре до то-
че но на ре ше-

нии се мей ных 
воп ро сов. Зай-
ми тесь обуст-

ройст вом жилья, ку пите 
но вые ве щи.

КО ЗЕ РО ГИ мо-
гут за ра бо тать 
день ги ис кусст-
вом или ре мес-
лом. Мо жет уве-

ли чить ся ко ли чест во трат 
на кра си вые ве щи и разв-
ле че ния.  

У ВО ДО ЛЕЕВ уг ро-
зы для здо ровья 
ми ни маль ны и 
не очень опас-
ны. Необ хо ди ма 

про фи лак ти ка, бе-
реж ное от но ше ние к се бе. 
У РЫБ бла гоп рият ное 

вре мя для то го, 
что бы влю бить-
ся. Од на ко но-
вые от но ше ния 

мо гут за кон чить-
ся рань ше, чем вы 

пред по ла гае те. 

ЗАКЛЮЧЕНО БРАКОВ СОВЕРШЕНО РАЗВОДОВ19

Мас  ра Причебоксарья

У ТЕЛЬ ЦОВ

ман но раст ра чи-
вать си лы на слиш-

сят от уве рен нос-

У 

фи зи чес кое сос-
тоя ние бо лее все-

ДЕ ВАМ
мож ность за вя зать 

У 

У СКОР ПИО НОВ

В ни ма ние 
ЦОВ
че но на ре ше-

нии се мей ных 
воп ро сов. Зай-

вре мя для то го, 

мо гут за кон чить-

У 

КО ЗЕ РО ГИ
гут за ра бо тать 

ное вре мя, что бы за нять-
ся совер шенст во ва-

АВГУСТ  14 - 20

уси лий для дос-
ти же ния и сох ра не-

3

841
семья

8

12 АВГУСТА – в 1959 году русские 
войска и их союзники разгро-
мили прусские войска в сраже-
нии при Кунерсдорфе. 
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – ДЕНЬ ВОЕННО-
ВОЗДУШНЫХ СИЛ (День ВВС) 
России. Праздник призван спо-
собствовать повышению пре-
стижа военной службы и воз-
рождению и развитию отече-
ственных воинских традиций.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – День физ-

культурника в России отмеча-
ется во вторую субботу августа. 
15 АВГУСТА – в 1799 году рус-
ские войска под командовани-
ем Александра Суворова раз-
громили французские войска 
в битве при Нови.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – День архео-
лога. В России археология ста-
ла развиваться с середины 19 
века, когда ею увлекся граф 
Алексей Сергеевич Уваров.  

В 
ЭТ

О
Т 

ДЕ
НЬ

ТО
ЛЬ

КО
 Ф

АК
ТЫ мальчиков  5

девочек  4
мужчин    4   средний возраcт    53  
женщин   4  средний возраcт     74  

С начала 
2017 года 
в Чуваш-
ской Ре-
спублике

распорядилась 
средствами респу-
бликанского мате-

ринского (семейно-
го) капитала. 

 ВОПРОС-ОТВЕТ

 ПРАВОПОРЯДОК

www.tavanen.ru

 ЛЮДИ ДЕЛА

? Си ла ми троих бра тьев 
был соб ран и оформ-
лен фо тоаль бом 
«Дос ти же ния Чу-
ва шии. 1927-1931», 

сос тоя щий из 1676 фо тог ра-
фий раз лич ной те ма ти ки из 
жиз ни рес пуб ли ки. В 1930-
х го дах этот аль бом был пе-
ре дан в Чу вашс кий науч но-
исс ле до ва тельс кий инс ти тут. 

В фо тог ра фиях близ не-
цов Кос ти ных ши ро ко от ра-
жает ся об ществен ная жизнь 
род но го для них Ишакс-
ко го кол хо за им. Ста ли на, 
жизнь и тру до вая дея тель-
ность кол хоз ни ков. 

В 1936 го ду мо ло дые лю-
ди при зы вают ся на сроч-
ную воен ную служ бу в 49-
й ст рел ко вый полк 17-й ст-
рел ко вой ди ви зии в го ро де 
Горь ком сна ча ла кур сан та-
ми пол ко вой шко лы, а за тем 
по мощ ни ка ми ко ман ди ров 
вз во дов. Как- то в ди ви зион-
ной га зе те «К рас ный воин» 
опуб ли ко ва ли фо тог ра фию 
братьев Кос ти ных, в под пи си 
к ней го во ри лось, что братья 
– от лич ни ки бое вой и по ли-
ти чес кой под го тов ки, жиз-
не ра дост ные, об щи тель ные, 
яв ляю щие ся ду шой кол лек-
ти ва вои нов под раз де ле ния. 

Пос ле уволь не ния Геор гий 
Кос тин возв ра щает ся на ра-
бо ту в га зе ту «Чă ваш Ком му-
ни» ( ра нее га зе та «Ка наш»), 
а Алек сандр – в «К рас ную 
Чу ва шию». В ап ре ле 1941 
го да Геор гий по лу чает удос-
тове ре ние внеш тат но го фо-
то кор рес пон ден та Фо тох ро-
ни ки ТАСС по Чу вашс кой 
АССР. Од на ко вой на преры-
вает все твор чес кие пла ны 
братьев Кос ти ных. 18 ию ля 
1941 го да они по мо би ли за-

ции при зы вают ся в Крас-
ную ар мию. В пе риод с 18 
ию ля 1941 по ап рель 1942 
го да Кос ти ны слу жат в сос-
таве пу ле мет но го рас че та 
255-го от дель но го зе нит но-
ар тил ле рийс ко го ди ви зио на 
144-й ст рел ко вой ди ви зии, 
5-й ар мии За пад но го фрон-
та, ко то рая участ вует в обо-
ро не г. Моск вы. В хо де бо-
ев под Моск вой зе нит ным 
пу ле мет ным рас че том Кос-
ти ных бы ли унич то же ны 
4 фа шистс ких са мо ле та, за 
что Геор гий наг раж дает ся 
ме далью «За бое вые зас лу-
ги» а Алек сандр – ор де ном 
К рас ной Звез ды. 

Как пи шет в своей ав то-
биог ра фии Алек сандр Кос-
тин: «14 ок тяб ря 1941 го да 
мной был сбит са мо лет Ю-88 
под д. Конд ратье во Мос ковс-
кой об лас ти, вто рой са мо-
лет МЕ-110 был сбит под с. 
Кар пинс кое Мос ковс кой об-
лас ти, 28 нояб ря то го же го-
да был сбит са мо лет «Хейн-
кель 111» под го ро дом Зве ни-
го ро дом и 19 фев ра ля 1942 
го да был сбит са мо лет МЕ-
109 под д. Ти хар ка». 

Ни ко лай Кос тин при зы-

вает ся на фронт из Ка за ни, 
в 40-й бом бар ди ро воч ный 
авиа цион ный полк, ко торый с 
сен тяб ря 1941 го да по ян варь 
1942-го участ вует в обо ро не г. 
Моск вы. В де каб ре 1941 - ян-
ва ре 1942 го да полк преоб ра-
зует ся в разве ды ва тель ный 
и ста но вит ся од ним из трех 
даль них разве ды ва тель ных 
пол ков Став ки Вер хов но го 
Г лав но ко ман до ва ния. Стар-
ший сер жант Ни ко лай Кос тин 
слу жит там фо то ла бо ран том 
в под раз де ле нии по развед ке 
и аэ ро фо тос луж бе. В пе риод 
под го тов ки Ста линг радс кой 
нас ту па тель ной опе ра ции 
полк участ во вал в фо тог ра-
фи ро ва нии обо ро ни тель ных 
по зи ций войск про тив ни ка, 
в ре зуль та те че го бы ла раз-
ра бо та на еди ная фо то кар та 
все го ра йо на для выс ше го 
воен но го ру ко водст ва. 

Толь ко за пе риод с ян ва ря 
1943 по ав густ 1944 го да аэ-
рос луж ба пол ка обес пе чи ла 
1914 ус пеш но вы пол нен ных 
бое вых вы ле тов на даль нюю 
развед ку войск и объек тов 
про тив ни ка: аэ род ро мов, 
пе реп рав, пор тов, же лез но-
до рож ных уз лов, стан ций и 
скоп ле ний тех ни ки про тив-
ни ка с об щим бое вым на-
ле том 3967 ча сов. Бое вые 
вы ле ты вы пол ня лись по за-
да ниям Став ки Вер хов но го 
Г лав ноко ман до ва ния и Ко-
ман дую щих 5-й, 8-й, 17-й 
Воз душ ных Ар мий на 1-м, 
2-м, 3-м и 4-м Ук раинс ких 
фрон тах, в ра йо нах Ки ро вог-
ра да, Умани, Сме лы, Зна мен-
ки, Д неп ро пет ровска, За по-
рожья, Ти рас поля, Плоэш ти, 
Ки ше нева, Выр лада, Га ла-
ци, Конс тан ца. А так же по 
вскры тию груп пи ро вок во-
йск и аэ род ром ной се ти про-
тив ни ка в Кры му. 

Николай Костин

Т ри бра та – три фо тог ра фа

«Красный обоз» Ишаковского (старое 
название) колхоза им. Сталина едет на 

ссыпной пункт в г. Чебоксары

(Окончание в следующем 
номере).

 А ЛЕК СЕЙ БОР ЗОВ, ЧЕ БОК САРЫ

Дело добровольное 
Вопрос сборов денежных средств на 
нужды школ, детских садов волнует и 
обсуждается на страницах газет, жур-
налов, в Интернете.

Так должны или не должны платить ро-
дители на приобретение учебников, по-
купку строительных материалов? Как со-
общает прокуратура Чебоксарского райо-
на, любые принудительные сборы в муни-
ципальных образовательных учреждени-
ях незаконны.

В соответствии с Конституцией РФ гаран-
тируются общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и средне-
го профессионального образования в госу-
дарственных или муниципальных образова-
тельных учреждениях и на предприятиях.

Предусмотрено бесплатное предостав-
ление обучающимся по основным обра-
зовательным программам учебников и 
учебных пособий в пределах федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов.

К компетенции образовательной органи-
зации относится материально-техническое 
обеспечение, оборудование помещений.

Любые благотворительные родительские 
взносы – дело исключительно доброволь-
ное. Принуждение в любой форме может 
быть обжаловано в органы прокуратуры 
(тел. 2-12-02, 2-13-32).  
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Понедельник
14 августа

Вторник
15 августа

Среда
16 августа

Четверг
17 августа

Пятница
18 августа

Суббота
19 августа

Воcкресенье
20 августа

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.30 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ШТРАФНИК 16+
23.40 Четыре сезона в Гава-

не 18+
1.35, 3.05 *НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ НАЗАД 16+

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

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

Вести. Местное время
11.55 #КАМЕНСКАЯ 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ГРАЖДАНИН НИ-

КТО 12+
1.10 $ Украина. Операция 

Мазепа 16+
2.20 #ВАСИЛИСА 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 Из нашего фонда. 

К 100-летию Чуваш-
ского драмтеатра. На-
родный артист СССР 
Б. Алексеев

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 Нумай та пĕтет, са-

хал та çитет. Августа 
Уляндина пултарулăх 
каçĕ 12+

11.30 Актуальное интер-
вью 12+

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 #ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 16+
18.30 Республика в дета-

лях 12+
19.30 Эх, юррăм, янăра! 12+
20.00 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

20.30 Акилбупсер 6+
21.00 *СЛОН 16+

НТВ
5.00, 6.05 #АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 #ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 16+
10.20 #ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 #УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
19.40 *МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ 16+
0.35 #ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ 16+
2.30 Герои Ментовских во-

йн 16+
3.10 Лолита 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.30 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ШТРАФНИК 16+
23.40 Четыре сезона в Гава-

не 18+
1.25, 3.05 *ВЛИЯНИЕ 

ГАММА-ЛУЧЕЙ НА 
ЛУННЫЕ МАРГАРИТ-
КИ 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 #КАМЕНСКАЯ 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ГРАЖДАНИН НИ-

КТО 12+
1.10 #ЗАЩИТНИЦА 12+
3.05 #ВАСИЛИСА 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 Доступная среда
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 Эх, юррăм, янăра! 12+
7.30, 12.30, 16.10 Мульти-

мир 6+
8.00, 16.00, 23.30 Республи-

ка. Информационная 
программа 12+

8.30 Акилбупсер 6+
9.00 Республика в дета-

лях 12+
9.30 Бухты барахты 6+
10.00 Юрăсен юрри. Кон-

церт 6+
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 #ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

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

кăларăмĕ
19.30 Учим чувашский 12+
20.30 След в истории 12+
21.00 *ПАРИЖСКАЯ ЛЮ-

БОВЬ КОСТИ ГУМАН-
КОВА 16+

НТВ
5.00, 6.05 #АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 #ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 16+
10.20 #ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 #УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
19.40 *МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ 16+
0.35 #ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 

16+
2.30 Суд присяжных: Главное 

дело 18+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.25 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ШТРАФНИК 16+
23.40 Четыре сезона в Гава-

не 18+
1.25, 3.05 *ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙ-
НА 18+

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

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

сти. Местное время
11.55 #КАМЕНСКАЯ 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ГРАЖДАНИН НИ-

КТО 12+
1.15 #ЗАЩИТНИЦА 12+
3.05 #ВАСИЛИСА 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 Мы создаем будущее. 

Фильм к 50-летию ЧГУ
9.30-9.55 Пирĕн фондран. 

Ÿнер тĕнчи. Вячеслав 
Оринов

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, 23.00 Республи-

ка. Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

7.00 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 След в истории 12+
9.00 Хыпарçăсем 12+
10.00 Иксĕлми çăлкуçсем 

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+
14.30 $ Неизвестная пла-

нета 12+
15.10 $ В мире секретных 

знаний 16+
16.30 #ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ 16+
18.30 Республика в дета-

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

ционная программа
20.30 Открытый город 12+
21.00 *ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ 16+

НТВ
5.00, 6.05 #АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 #ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 16+
10.20 #ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 #УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
19.40 *МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ 16+
0.35 #ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 

16+
2.30 Суд присяжных: Главное 

дело 18+ 

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный при-

говор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ШТРАФНИК 16+
23.40 Четыре сезона в Гава-

не 18+
1.25 *МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 

ПОЧУВСТВУЕШЬ 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 #КАМЕНСКАЯ 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 #ГРАЖДАНИН НИ-

КТО 12+
1.25 #ЗАЩИТНИЦА 12+
3.20 #ВАСИЛИСА 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 Вăрçă ачисем. Пре-

мьера
9.20-9.55 Секреты здоровья 

и красоты
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 $ Неизвестная 

планета 12+
6.30, 15.00, 23.00 Республика. 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
7.15 Çитмĕл те çиччĕ 12+
7.45, 12.30, 16.10 Мультимир 6+
8.00, 16.00, 23.30 Республи-

ка. Информационная 
программа 12+

8.30 Открытый город 12+
9.00 Республика в дета-

лях 12+
9.30 Я люблю Чувашию 6+
10.00 25 те 25. Стас Владими-

ров концерчĕ 12+
12.00 $ Вопрос времени 16+
13.00, 19.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.10 Летопись столицы 12+
13.30 Туслăх йывăçĕ 12+
14.00, 20.00 Республи-

ка. Информаци-
онная программа

14.10 Спорт для всех 
12+

15.10 $ Тайны развед-
ки 16+

16.30 #ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ 16+

18.30 И в шутку, и все-
рьез 6+

19.30 Учим чувашский 12+
20.30 Актуальное ин-

тервью 12+
21.00 *СЕРЕЖА 12+

НТВ
5.00, 6.05 #АДВОКАТ 

16+
6.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Се-
годня

7.00 Деловое утро НТВ 
12+

9.00 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

10.20 #ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 

16+
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 #УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 16+

19.40 *МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+

0.35 #ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ 16+

2.30 Суд присяжных: 
главное дело 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.45 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

Жара. Гала-концерт
0.00 Мистер Динамит: Восход 

Джеймса Брауна 16+
2.15 *КАНКАН 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 Вести. 

Местное время
11.55 #КАМЕНСКАЯ 16+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 *ОТПУСК ЛЕТОМ 12+
1.10 #ЗАЩИТНИЦА 12+
3.05 #ВАСИЛИСА 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 Туристический маршрут
9.20-9.55 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 $ Неизвестная планета 12+
6.30, 15.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ 12+
7.00, 19.30 Учим чувашский 12+
7.30, 12.30, 16.10 Мультимир 6+
8.00, 16.00, 23.30 Республика. Ин-

формационная програм-
ма 12+

8.30 Актуальное интервью 12+
9.00 Вектор комфорта 12+
9.30 Я люблю Чувашию 6+
10.00 Икĕ Типшĕм 12+
12.00 $ Вопрос времени 16+
13.00, 19.00, 23.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.10 Летопись столицы 12+
13.30 НаоБУМ 12+
14.00, 20.00 Республика. Информа-

ционная программа
14.10 $ В мире прошлого 16+
15.10 $ Большая вода 16+
16.30 #ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ 16+
18.30 И в шутку, и всерьез 6+
20.30 IT не обойти 12+
21.00 *СОЛДАТ ДЖЕЙН 16+

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 Россия от края до края 

12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.55 #ТРИ МУШКЕТЕРА 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Неслужебный роман Люд-

милы Ивановой 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
15.00 Музыкальный фестиваль 

Жара. Гала-концерт
18.15 Муслим Магомаев. Нет солн-

ца без тебя... 12+
19.20 Кто хочет стать миллио-

нером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН Премьер-лига 16+
0.35 *ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА 12+
2.45 *ЧЕ! 16+
4.35 Модный приговор

РОССИЯ 1
5.15 #БЕЗ СЛЕДА 12+
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 *МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ 

12+
18.00 Субботний вечер
20.50 *СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-

РУ 12+
0.50 *СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ 12+
2.50 #МАРШ ТУРЕЦКОГО-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 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ
7.30 Учим чувашский 12+
8.00 Республика. Информацион-

ная программа 12+
8.30 IT не обойти 12+
9.00 Пĕртăвансем, юрлар-и? 

Пĕртăван Малинасен 
концерчĕ 16+

12.00 Я – счастливчик. Леонид Яр-
мольник 16+

13.00 $ National geographic 16+
14.00 Вор и его учитель. Сказ-

ка 12+
15.00 *ЯЛТА 12+
17.30 Акилбупсер 6+
18.00 Хыпарçăсем 12+
19.00 Эх, юррăм, янăра! 12+
19.30 След в истории 12+
20.00 Таврăнатăп, кĕт мана. Ка-

мит 12+
22.00 #ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНО-

ЧИ 16+
23.00 *ПРЕДЧУВСТВИЕ 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *ДЯДЯ ВАНЯ
8.15 Смешарики. ПИН-код
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
12.55 Теория заговора 16+
14.00 К юбилею режиссера. Поле 

притяжения Андрея Конча-
ловского 12+

15.00 *БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИ-
ЦЫНА 16+

16.55 Большой праздничный кон-
церт, посвященный 105-ле-
тию Воздушно-космических 
сил РФ

19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Голосящий КиВиН 16+
0.40 *ДРУГАЯ БОВАРИ 16+
2.30 *ПЛОХАЯ МЕДИЦИ-

НА 16+
4.20 Контрольная закупка

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. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом 12+
12.05, 14.20 #ВРЕМЯ ДОЧЕ-

РЕЙ 12+
21.45 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
0.15 *ГЛЯНЕЦ 16+
2.50 *ИСКУШЕНИЕ 12+

ЧТВ
10.20-11.00 Вести-Чувашия. Со-

бытия недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 И в шутку, и всерьез 6+
6.30 *ЯЛТА 12+
8.30, 12.30 Мультимир 6+
9.00 Çитмĕл те çиччĕ 12+
10.00 НаоБУМ 12+
10.30 Это мы. Программа ТРК 

Башкортостан 6+
11.00 НОВГОРОД ГОСПОДИН 

ÇИНЧЕН КАЛАНИ. Чăвашла 
куçарнă фильм 12+

13.00 $ National geographic 16+
14.00 Новое платье короля. Сказ-

ка 12+
15.00 Эп те пулăп телейлĕ.  Е. Осма-

нова пултарулăх каçĕ 12+
17.30 Албена юратăвĕ. Спек-

такль 16+
20.00 Кил ăшши 12+
20.30 Для тебя! Концерт ансам-

бля Сеспель 12+
22.00 #БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ 16+
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Ав гус тăн 6- мĕ шĕн че Ик-
кас си ялĕн че на ци куль ту-
рин та та фольк ло рăн рес-
пуб ли ка ша йĕн чи «Ха лăх 
çăлку çĕ сем» фес ти валь- 
кон кур сĕ пĕр ре мĕш хут 
ирт рĕ. Ун та Шу паш кар ти, 
Мур каш, Шу паш кар, Сĕн-
тĕр вăр ри, Çĕ мĕр ле, Ел чĕк, 
Элĕк, Етĕр не ра йо нĕ сен чи 
та та Ма ри Рес пуб ли кин-
чи пул та ру лăх уш кă нĕ сем 
хут шăн чĕç.  

Тĕр лĕ но ми на цин че 
ту пăш нă
Уяв чă ваш ха лăх тум не тă-

хăн нă 5 çул ти Марк Фео фа-
нов вĕр се ка ла кан кĕ вĕ- çе-
мĕ пе та та Софья Ге ра си мо-
ван илем лĕ таш ши пе уçăл-
чĕ. Са вă нăç лă ла ру- тă рă ва 
ма лал ла Шу паш кар ра йад-
ми нист ра ци пуç лă хĕн ти вĕ-
çĕ се не пур нăç ла кан В ла ди-
мир Ди мит риев тăс рĕ. Ик-
кас си ялĕ илем лĕ вы рăн та 
выр наç ни не па лăрт рĕ вăл. 
«А халь тен мар фес ти валь- 
кон курс çак ял та ир тет. Кун-
та чă ваш çы рав çи, сă вă çи, ку-
çа ру çи Ни ко лай Шу пуç çын-
ни (Ва сильев) çу рал са ÿс нĕ, 
ĕç ле нĕ. Чă ваш ха лăх не çут-
та кă ла ра кан Иван Яков лев 
шкул уç нă. Çак тĕс лĕх сем Ик-
кас син че пу рăн ма кă на мар, 
ис кусст вă на ата лан тар ма та 
май пур ри не кă тарт са па раç-
çĕ», – те рĕ вăл. Фес ти валь ха-
лăх не сĕл не, йă ли- йĕр ки не 
уп ра са хă вар ма, çи тĕн се пы-
ра кан ăрă ва ăс хыв ма пу лă-
шас са шан ни не те пĕл тер чĕ 
В ла ди мир Пав ло вич. Çыр ма-
пуç ял тă рăх пуç лă хĕ Ра миль 
Гель мет ди нов та пул та ру лăх 
кол лек ти вĕ се не ăнă çу сун чĕ.  

Фес ти валь- кон кур са хут-
шă на кан се не жю ри чле нĕ-
сем тĕр лĕ но ми на ци ре хак-
ла рĕç. Тĕр лĕ çул ÿсĕ мĕн чи-
сем – 10 çул тул тар ман ни-
сем, 11-15- ри сем, 16-19- ти сем, 
20-25 çул ти сем, 25 та та ас лă-
рах хи сем, ху тăш уш кăн сем – 
юр лас, таш лас ăс та лă ха кă-
тарт рĕç.  

С це на çин че пул та ру лăх 
кол лек ти вĕ сем юрă- та шă па 
са вăн тар чĕç пул сан, уç лан-
кă ра йĕр ке ле нĕ ку рав ал ĕçĕ-
сем пе илĕрт рĕ. Акă, Ту тар-
кас син чи пул та ру лăх çур-
тĕн чи «Пе тель ка за пе тель-
кой» кру жо ка çÿ ре кен Лю-
бовь Пет руш ки на тен кĕ пе, 
вĕ тĕ шăр çа па тухья, хуш пу, 
мăй çых хи, мас мак ăс та ла ма 
маç тăр. «Кă мăл пул сан ки рек 
еп ле ăс та лă ха та ал ла ил ме 
пу лать. Тен кĕ се не çын сен-
чен пуç та рат пăр, аха лех ар-
ча тĕ пĕн че выр таç çĕ», – тет 

вăл. Ни на Яй цо ван, 80- ран 
ирт нĕ ки не ме йĕн, хă ва ран 
çых нă кар çинк ки се не пăх са 
ытар мал ла мар. Çа вал юхан 
шыв хĕр рин че ÿсе кен хă ва на 
ачи сем пе хĕл ле ка сать вăл, 
çур кун не, çул ла  кар çинк ка-
сем çы хать.  

Çÿп- çап ран – 
илем лĕ япа ла сем
Фес ти валь- кон кур сăн пĕр-

ре мĕш тăх та вĕ вă хă тĕн че Амă-
шĕ пе аш шĕн та та Эко ло ги 
çул та лă кĕ се не ха лал ла нă ялти 
кон курс ра пĕ тĕм лет рĕç. «Чи 
ла йăх ача- пă ча пло щад ки» 
конкурсра За реч ная урам ра 
пу рă на кан Люд ми ла Андрее-
ва пу рин чен мат тур пул чĕ. 
«Эпĕ пĕч чен ту ман, урам ра 
пу рă на кан каш ни çын пу лăш-
рĕ», – те рĕ вăл са вăн ни не пы-
тар ма сăр. Шу пуç çын ни ура-
мĕн чи 45- мĕш кил ху çи Петр 
Фе до ров та çĕн те рÿ çĕ ят не ти-
вĕç рĕ. Ача- пă ча пло щад кин-
че вăл ăс та ла нă япа ла сахал 
мар. Ăна çак ĕç ре мă шă рĕ пе 
ачи сем пу лăш ни не па лăрт-
рĕ вăл. «Çÿп- çа па хит ре лĕ хе 
çа вăр» кон курс ра ва ра Люд-
ми ла Анд рее ва 1- мĕш вы рă-
на тух рĕ. «Ик кас син чи пĕ тĕм 
ре зи нă на хă йĕн пат не сĕ тĕр се 
кай рĕ пуль», – шÿт ле рĕç ун 
çин чен сце на çин чен. «Çемье 
мас терс ко йĕ» конкурсра ва-
ра Нел ли Се ме но ва па лăр-
чĕ. Çак кун вăл хă йĕн ĕçĕ се-
не – плас тик проб кă сен чен 
ăс та ла нă ар буз ту рам не, ха-
çат- жур нал тан çых нă тĕр лĕ 
са вă та, шулт ран тĕрт се ту нă 
пир тен çых нă хит ре сумк кă-
се не – ку ра ва тă рат нă.  

Фес ти ва ле хут шă на кан 

каш ни кол лек тив хăй неевĕр-
лĕ хĕ пе уй рăл са тă рать. Акă, 
Ик кас син чи ха лăх ят не ти-
вĕç нĕ «Çăл куç» ан самбль 30 
çул ыт ла çын се не пу л та ру-
лă хĕ пе са вăн та рать. «Паян 
икĕ но мер пе сце на çи не ту-
хат пăр: «Мо ло деж ная хо ро-
вод ная», ви çĕ са сă па юр лат-
пăр ăна, теп ри – Ста нис лав 
Ильин сăв ви пе хам кĕ вĕ ле-
нĕ «Пар не» юрă, ăна хĕр-
сем таш ла са юр лаç çĕ», – ăн-
лан та рать ан самбль ер тÿ çи 
Ана то лий Печ ни ков. Ĕлĕк-
хи чă ваш ту мĕ сем пе ху ра 
çă па та сем тă хăн нă Çыр ма-
пуç ял тă рă хĕн чи То ли кас-
си ки не ме йĕ се не те асăр ха-
ма сăр ир тей мĕн. «Кĕ пе сем 
çĕр çул каял ла хи сем, сап-
пу нĕ се не ха мăр çĕ лет пĕр», 
– тет кол лек тив ер тÿ çи Ро-
за Ми хай ло ва. Ре пе ти ци се-
не ва ра ва тă сем выльăх- чĕр-
лĕ хе хуп сан каç кÿ лĕм клуб-
ра ирт те реç çĕ. Вĕсем хăй сен 
юр ри- таш ши пе Мус ка ва та, 
Йош кар-О ла на та, Ту тар Рес-
пуб ли ки не те çит ни не ка ла-
са хă вар ни вы рăн лă.  

«Ял кын» ту тар ха лăх ан-
самбль не Шу паш кар ти ту-
тар сем çÿ реç çĕ. «Чă ваш ла та 
пĕ лет пĕр, сут са ярат пăр пур-
не те», – çап ла шÿт леç çĕ вĕ-
сем «Чă ваш ла пĕ ле тĕр-и?» 
те се ыйт сан. Кол лек тив ра 
ача сем те юр лаç çĕ.   

Сцена çине – упаленсе
21 пĕр тă ван ран тă ра кан ви-

çĕ ăрул лă «Кă мăл» ан самбль-
пе те пал лаш ма тÿр кил чĕ. 
«Чи мал та нах эпир Çĕ нĕ Шу-
паш кар ти сце на çи не тух-
рă мăр. Ун та па лăр ни пи ре 

хав ха лан тар чĕ, ва ра те пĕр 
4 çул тан пĕ чĕк ки сем те пи-
рĕн ре те тă чĕç», – тет ан-
самбль ер тÿ çи Ди на Ни ко-
лаев на.  – Ан самбль те – мă-
шăр, икĕ хĕр, кĕ рÿ сем, мă-
нук сем, упăш кан Кус лавк-
ка ра йо нĕн чи тă ва нĕ сем. Чи 
мал та нах ун та ап пан çемйи 
те çÿ рет чĕ. Ял та ĕç ну маййи-
пе тух са çÿ ре ме йы вăр та рах 
вĕ се не, кон церт се не хут шăн-
ма пă рах рĕç». 

«Кă мăл» ан самбль чă ваш 
юр ри се не юр лать, икĕ ку пăс-
çă пур. «Ку ка май- ку ка çи сен 
юр ри се не ха мăр ача се не, мă-
нук се не вĕ рент се хă ва рат пăр, 
– тет кол лек тив ер тÿ çи. – 
Икĕ çул ти те пур пи рĕн, çă-
па ла сем пе çа пать. Шу паш-
кар та ирт нĕ пĕр кон церт ра 
сце на çи не упа лен сех тух рĕ 
вăл». Кон церт се не тух са çÿ-
ре ни пĕр тă ван се не пĕр ле пу-
хăн ма май па рать. Ахаль чух-
не тĕл пул ма вă хăт çи те лĕк-
сĕр. Çам рăк ăрă ва чă ваш юр-
ри се не ăса хыв ма пу лăш ни-
шĕн са вă наç çĕ « кă мăл сем». 
Акă мă ну кĕ Де нис чă ваш ла 
ка лаç сах кай масть пу лин те 
чă ваш таш ши не яра па рать 
кă на, юр ри се не те пĕр та кăн-
ма сăр шă ран та рать. «Тÿ пе-
ре çут çăл тăр» юрă па Раç-
çей ша йĕн чи кон кур са та 
çит нĕ вăл. 

 МИ ЛЕ НА СЕР ГЕЕ ВА

ШУХĂШ
Свет ла на 
РО МА НО ВА, 
 на ци куль ту рин 
та та фольк ло-
рăн «Ха лăх çăл 
ку çĕ сем» рес-
пуб ли кă ри фес-
ти валь- кон кур-
сăн жю ри чле нĕ:

– Фес ти ва ле Чă ваш, Ма ри 
Рес пуб ли ки сен чи лам ран- ла-
ма пы ра кан йă ла- йĕр ке се не 
ха лăх ра са ра кан чи пул та рул-
лă фольк лор кол лек ти вĕ сем 
хут шă нчĕç. Каш ни ха лă хăн хă-
йĕн пуян лă хĕ пур. Та та сце на 
çин че ват ти те, вĕт ти те пул-
ни са вăн та рать. Фес ти ва ле 
тĕп лĕн ха тĕр лен ни куç кĕ рет. 
Рес пуб ли кă ра пу рă на кан тĕр-
лĕ ха лă ха пĕ тĕç те ре кен çа кăн 
евĕр фес ти валь- кон курс сем 
ирт тер ни тем пек па ха.  

 ФЕСТИВАЛЬ

Ла йăх йă ла- йĕр ке кивел местУç лă ха па рăн тар нă
Кос мос уç лăх не па рăн тар нă çын сен чен 
пĕ ри – Анд риян Г ри горье вич Ни ко лаев.

Вăл 1929 çул та сен тяб рĕн 5- мĕ шĕн че 
Шур шăл та хрес чен çемйин че çу рал нă. 
Ун сăр пуç не çемье ре та та ви çĕ ача ÿс нĕ. 
Пу лас кос мо навт фельд шер пул ма ĕмĕт-
лен нĕ, ан чах аш шĕ-а мă шĕ ывăл не ме ди-
ци на пĕ лĕ вĕ па рай ман. Пич чĕ шĕн сĕ нĕ-
вĕ пе Анд риян вăр ман тех ни кум не вĕ рен-
ме кĕ нĕ. 1947 çул та ăна ăнăç лă вĕ рен се 
пĕ тер се 3 çул вăр ман ха тĕр ле нĕ çĕр те 
вăй ху нă. 1951 çул та Анд риян Ни ко лаев 
авиа ци учи ли щи не вĕ рен ме кĕ нĕ, 1954 
çул та Мус кав çы вă хĕн чи çар ча çĕ сен че 
хĕс мет ре тă нă. 

1960 çул та СССР кос мо нав чĕ сен пĕр-
ре мĕш уш кă нĕ йĕр ке лен нĕ, ун та Анд-
риян Ни ко лаев та лек нĕ. Вĕç ме ха тĕр-
лен нĕ вă хăт ра вăл пĕ тĕм вăй ран тă рăш-
нă. Кос мо нав ти кă ра ки рек еп ле çит мен-
лĕх те сиен пат не ил се çи тер ме пул тар-
ни не аван ăн лан нă вăл.  

 Анд риян Ни ко лаев хут шăн нă 1962 çул ти 
вĕ çев ту хăç лă пул нă. Кос мо нав ти ка ис то-
ри йĕн чи пĕр ре мĕш уш кăн лă вĕ çев, «Вос-
ток-3» та та «Вос ток-4» ко рабль сем пе, Çĕр 
ту ла шĕн чи ра дио çы хă нă вăн па ха лăх не 
хак ла ма май па нă. Вĕ çев вă хă тĕн че нау-
ка, тех ни ка та та ме ди ци на экс пе ри мен-
чĕ сен пĕ тĕм ле тĕ вĕ се не ту ма пул тар нă. 

Совет Союзĕн ик хут ге ро йĕ, авиа цин 
ге не рал- ма йо рĕ, Анд риян Г ри горье вич 
Ни ко лаев ор би тă ра ска фандр сăр ĕç ле-
нĕ, кос мос ра çар экс пе ри мен тĕн че хут-
шăн нă чи пĕр ре мĕш кос мо навт пул нă. 
1962 çул та ав гус тăн 11-15- мĕ шĕ сен че вăл 
«Вос ток-3» ко рабль па Çĕр тав ра 64 çав-
рăм ту нă. Андриян Николаев ялан лă хах 
хă йĕн ят не Чă ваш Ен та та Раç çей ис то-
ри не çыр са хă вар нă. 

Паян Чă ваш пат ша лăх опе рă па ба лет 
теат рĕн сце ни çин че А.Г. Ни ко лаев СССР 
лет чик- кос мо навт кос мо са вĕç нĕ рен пе 
55 çул çит ни не ха лал ла са  са вă нăç лă ме-
роп рия ти ир тет. Театр фойин че Чă ваш 
пат ша лăх на ци му зе йĕ, Шур шăл ти кос-
мо нав ти ка му зе йĕ, ЧР на ци биб лио те ки 
йĕр ке ле нĕ ку рав уçă лать. Театр ти ну май 
функ цил лĕ зал та «1962 çул ти ав густ уйăх-
не аса ил нĕ май...» çав ра сĕ тел те кос мо-
нав ти ка ве те ра нĕ сем, рес пуб ли кă ри ху ла-
сен чи та та ра йон сен чи де ле га т сем, Анд-
риян Г ри горье ви чăн тă ва нĕ сем та та çы-
вăх çын ни сем хут шăн мал ла.

Кÿ кеç ри «Би чу рин та та халь хи  са ма-
на» му зей ри «А.Г. Ни ко лаев кос мо навт 
та та Шу паш кар ра йо нĕ» сăн ÿкер чĕк сен 
ку ра вĕ те пая нах уçă лать. Ун та Анд риян 
Ни ко лаев СССР Ас лă ка на шĕн де пу та-
чĕ пул нă вă хăт ра Шу паш кар ра йо нĕн чи 
предп рия ти се не, ор га ни за ци се не кил се 
çÿ ре нĕ чух не хи сăн ÿкер чĕк семпе пал-
лашма май пулĕ.   

ЫТ ЛА РИ КУН ЧĂ ВАШ 
РЕС ПУБ ЛИ КИН КУЛЬ ТУ-
РА МИ НИСТ РĔ КОНС ТАН-
ТИН ЯКОВ ЛЕВ РФ ХА ЛĂХ 
АР ТИС ЧĔ ПЕ АЛЕК САНДР 
ГА ЛИ БИН ПА ТĔЛ ПУЛ НĂ. 
Аса ил те рер: ар тист Чă ваш 
Ен çин чен ÿке ре кен «Ка ни-
ку лы в ис то рию. Чу ва шия» 
до ку мен тал лă фильм ра тĕп 
сă на ра ка лăп лать. 

Ми нистр Чă ваш Ен ре ту-
риз ма ата лан та рас енĕ пе 
ну май ĕç ту ни не па лăрт-
нă. Чă ваш Ен Пуç лă хĕ Ми-

хаил Иг натьев ерт се пы ни-
пе «Эт ни чес кая Чу ва шия» 
ту рист клас те рĕ йĕр ке лес, 
ял та та эко ло ги ту ризм не 

ата лан та рас енĕ пе чылай 
ĕç пур нăç лан ни не, «Чă ваш 
вăр ма нĕ» На ци пар кĕ, са-
на то ри сем пе сыв лăх çур-

чĕ сем хă на се не ту хăç лă 
йы шăн ни не ка ла нă. Алек-
сандр Га ли бин Шу паш кар-
та пĕр ре мĕш хут пул ни не 
пĕл тер нĕ. «Ма на Чă ваш Ен 
çут çан та лă кĕ, унăн иле мĕ 
çав те ри ки лĕ шет. Ан чах 
та чи хак ли, пал лах,  çын-
сем. Вĕ сем рес пуб ли кă ра 
пу рăн ма ла йăх пул тăр те-
се хăй сен чен мĕн кил ни-
не пĕ тĕм пех тă ваç çĕ. Чă-
ваш Ене те пĕр хут кил се 
ку рас са шан сах тă ра тăп», 
– те нĕ ак тер. 

ШЕМ ШЕР ЯЛ БИБ ЛИО ТЕ КИ ÇАМ РĂК ВУ ЛАВ ÇĂ-
СЕ НЕ «КАМ ПУ РИН ЧЕН ТЕ ĂС ЛĂ РАХ?» ЛИ ТЕ РА-
ТУ РА ВИК ТО РИ НИ НЕ ЧĔН НĔ. Ача сем халь хи вă-
хăт ри та та клас си ка ача- пă ча хай ла вĕ се не еп ле-
рех пĕл ни не вăйăра кă тарт са па нă. Биб лио те ка ту-
сĕ сен кĕ не ке сен чи сă нар се не, вĕ сем ăç та пу рăн-
ни не, мĕн ле ла ру- тă рă ва лек ни не аса ил ме тив-
нĕ. Биб лио те ка ер тÿ çин пу лă шă вĕ пе ача сем кĕ-
не ке сен ячĕ се не шы ра нă, сă вă сем тă рăх хай лав-
ри сă нар се не пал ла са ил нĕ. Вă йă- вик то ри на туп-
сă мĕ се не хă вăрт ту па кан сем пы сă ках мар пар не-
се не ти вĕç нĕ. w

w
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Тĕрлĕрен  Паян хи ку на ну май ачал лă  608 çемье не çĕр лап тă кĕ пе ти вĕç тер нĕ, 838- шĕ че рет ре тă раç çĕ. Кă çал та-
та 100 çемье не çĕр лап тă кĕ сем па ма тĕл лев ларт нă.

Э рех черк ки йăл тăрк ка,
 пур нă çĕ çеç пăл тăрк ка

Çул çит мен ача се не вос-
пи та ни па рас си пе, пăх-
са ус рас си пе та та вĕ-
рен тес си пе çы хăн нă ти-
вĕ çĕ се не кир лĕ шай-
ра пур нăç ла ман, эрех- 
сă ра па ир тĕ хе кен аш-
шĕ-а мă шĕ (е за кон лă 
предс та ви те лĕ сем) тĕ-
лĕ шĕ пе çыр нă ад ми-
нист ра тив лă про то кол-
сем ÿс нĕ. Çак на ирт нĕ 
эр не ре çул çит мен ни-
сен ĕçĕ сем пе та та вĕ сен 
пра ви се не хÿ тĕ лес си пе 
ĕç ле кен ко мис син че-
рет лĕ ла рă вĕн че пăх са 
тух нă ĕç сен пĕ тĕм ле тĕ-
вĕ сем çи рĕп ле теç çĕ.

Э рех ĕç сен 
ăс на çу ха тан
Э рех- сă ра на ал ла тыт-

сан тĕп рен чĕ кĕ сем çин-
чен ман са « çут ти не» мал-
ти вы рă на лар та кан çам-
рăк хĕ ра рăм се не тÿр ре кă-
лар ма пу лать-и? «Йă нăш 
ту рăм, тек ун пек ки пул-
масть…» – çак сă мах се не 
вĕ сен чен каш ни ех ка лать. 
Ан чах эрех- сă ра на тах çан 
та пĕр ре ĕç ни не ĕнен тер-
ме тă рă ша кан хĕ ра рăм-
сен шы çа рах кай нă пи-
чĕ сем çи не пăх сан тем-
шĕн ик кĕ ле нÿ çу ра лать. 
Чă рăш кас си ял тă рă-
хĕн че пу рă на кан çул 
çит мен ви çĕ ача амă шĕ 
тĕп рен чĕ кĕ се не хă йĕн ин-
ва лид аш шĕ пе хă вар са 4 
кун эрех- сă ра па ир тĕх нĕ, 
вĕ сем çин чен аса та ил-
мен, те ле фон та тыт ман. 

Çĕнъял ял тă рă хĕн че 
пу рă на кан И.- шĕн те çул 
çит мен ачи умĕн че ÿсĕр-
ле çÿ рес си йă ла на кĕ нĕ. 
Ию нĕн 19- мĕ шĕн че каç 
кÿ лĕм вăл ача аш шĕ пе 
пĕр ле эрех ĕç нĕ. «Я пăх 
ту рăм. Ĕç ле ме выр на çа-
тăп. Пур не те ла йăх ăн ла-
на тăп…» – çа кăн хыç çăн 
çă ва ра пĕр тум лам та сып-
ман ни не ĕнен те рес шĕн 
пул чĕ вăл. Эрех- сă ра па 
ир тĕх нĕ рен ас лă хĕ рĕ тĕ-
лĕ шĕ пе аш шĕ-амăш пра-
вин чен хă тар нă ăна. Ан-
чах çа кă хĕ ра рă ма ни ме 
те вĕ рент мен пул мал ла, 
кал лех « си мĕс çĕ лен пе» 
тус лаш нă вăл. «Ма лаш не 
те çа кăн пе кех пу рăн сан 
кĕ çĕн ни сĕр те юл ма пул-
та ра тăр вĕт»,  – асăр хат-
тар чĕ хĕ ра рă ма çул çит-
мен ни сем пе ĕç ле кен ас-
лă инс пек тор Юлия Мус-
тае ва. 

«Эп пин, эпĕ 
пул та ра тăп»
«Сип лев кур сĕ ви тĕр 

тух рăм», – тÿ рĕ çул çи не 
тăни не ĕнен тер ме тă рăш-
рĕ ул тă çул ти ача амă шĕ. 
Чăн ни пе ка ла сан, тĕп-
рен чĕ кĕ се не ман са ĕç ке 
ере кен хĕ ра рăм се не амă-
шĕ те ме чĕл хе те çав рăн-
масть. Ĕç кĕ хыç çăн урăл нă 
кун сен че кă на мар, каш-

ни ку нах амă шĕн юра-
тăв не пар не ле мел ле-ç-
ке ачасе не. Кин не аш-
шĕ-а мăш пра ви сĕр хă вар-
мал ла те се про ку ра ту рă-
на заяв ле ни пе тух нă ху-
ня мă шĕ сă мах ви тĕм кÿ-
ме пă рах сан çап ла май па 
та пу лин ăса кĕр тес те нĕ- 
ши? Ки нĕ ал ко го лизм ран 
сип лен сен ху ня мă шĕ хă-
йĕн шу хăш не улăш тар нă, 
заяв ле ние каял ла ил нĕ 
ик кен. Çам рăк хĕ ра рăм 
ĕçе выр наç ма шан тар чĕ. 
Эрех- сă ра авăр не те кех 
çак ла нас мар те се черк-
ке пĕр ле пу шат нă юл та-
шĕ сем пе те ка лаç ма пă-
рах нă, те ле фон но мер не 
те улăш тар нă имĕш. 

«Эп пин, эпĕ пул та ра-
тăп», – те ми çе кун ча-
рăн ма сăр эрех- сă ра ĕç ме 
пул тар ни пе мух тан нă пек 
ка ла рĕ Вăр ман-Çĕк тер ял 
тă рă хĕн че пу рă на кан К. 
Ви çĕ çул ти та та çул та лăк 
çу рă ри ачи сен умĕн чех 
те ми çе кун йÿç çи не ĕç нĕ 
хĕ ра рăм. Кил те ачи се-
не пăх са ывăн ни пе çап-
ла май па ки чем лĕ хе си-
рес шĕн пул нă ик кен вăл. 
Тĕп рен чĕ кĕ сем пе вы ля са 
йă па нас вы рăн не эрех- сă-
ра ĕç се кă мăл не пу сар нă. 

«Вы çă лар маç çĕ, çи- пу çĕ 
те тип тер лĕ...» – ачи се не 
ти вĕç лĕ пăх ни не ĕнен те-
рес шĕн пул чĕ хай хи. Май 
уйă хĕн че те çак сăл тав-
пах ко мис си умĕн че тă-
нă вăл. Ун чух не хĕ ра рăм 
упăш ки пе пĕр ле черк ке 
хыç çăн черк ке пу шат нă, 
халь хин че – пĕч че нех. 
Ма лаш не урă пур нăç пах 
пу рăн ма те се пĕр ре мĕш 
утăм ту нă вăл – ал ко го-
лизм чи рĕн чен сип лен-
нĕ. Эрех- сă ра па ир тĕх ме 
пă рах са тÿ рĕ çул çи не тă-
ни не тем пек ша нас ки-
лет те, ан чах «ÿ сĕр çын 
сă ма хĕ пуш кĕ лен че хак-
не те тă масть» те ни лăп-
лан тармасть...

Хăл ха на та чик мен
Çĕнъял ял тă рă хĕн чи 

15 çул ти яшăн амă шĕн 
те пит не хĕ рет ме тив рĕ. 
Ию лĕн 24- мĕ шĕн че çур-
çĕр çи тес пе унăн ывăл-
не Кÿ кеç ре çул- йĕр хă-

руш сăр лă хĕн инс пек то рĕ-
сем чар нă. Кач чă пра ва-
сăр, мо тош лем сăр мо то-
цикл па трас са çи не ярăн-
ма тух нă, «Мо то» рей-
да хут шă на кан ГИБДД 
сот руд ни кĕ сен ку çĕ тĕл-
не лек нĕ. Инс пек тор сем 
ча рăн ма ыйт ни не хăл-
ха на чик мен вăл, вĕ сен 
умĕн чен вĕç тер се  кăна 
ирт се кай нă. «Хă ра нă», 
– ывăл не тÿр ре кă ла рас 
те се ху рав ла ма вас ка рĕ 
амă шĕ ко мис си чле нĕ-
сем мĕн шĕн инс пек тор-
се не пă хăн ман ни не ыйт-
сан. Транс порт ха тĕр не 
çемье пу çĕ хă йĕн вал ли 
ил нĕ те се ĕнен тер ме тă-
рăш рĕ хĕ ра рăм. Упăш ки-
пе хă на ра пул нă вă хăт ра 
ывă лĕ вĕ сен чен ыйт ма-
сăр мо то цик ла тап рат са 
тух нă имĕш. КоАПĕн 35.5 
стайи не (1- мĕш пай) пăс-
нă шăн аш шĕ мал тан лă ха 
асăр хат та ру  турĕç. Кач чă-
на ва ра 16 çул тул тар сан 
А ка те го рил лĕ пра ва ил-
ме вĕ рен ме кай ма сĕн чĕç. 

На мă са пĕ лес 
пу лать
Çĕнъял ял тă рă хĕн че 

пу рă на кан 17 çул ти кач-
чă на Шу паш кар ти ну-
май хват тер лĕ пĕр çурт-
ри 8- мĕш ху та хă пар са 
подъезд ра «тула тухма» 
мĕн хис те нĕ- ши та та? 
«Çа кăн умĕн ар буз ну-
май çи рĕм...» – йă нăш 
утă м ту ни шĕн ÿкĕн се 
на мăс лан ни не пы тар-
ма рĕ яш та ка пÿ- сил лĕ 
кач чă. Урам ра çын сем 
çÿ ре ни, об щест вăл ла 
туа лет  ин çе рех пул ни 
ăна подъезд ра хă йĕн ну-
шин чен хă тăл ма хис-
те нĕ имĕш. «Э пĕ ятар-
ла са мар, çап ла пул са 
тух рĕ. Йĕм ай не ямал-

ла мар-çке...» – тет 
вăл халь куç не ура-
йĕн чен çĕк лей ме сĕр. 

Бокс па тус лă çам рăк ар-
меецсен шкулне пĕ тер-
сен çар учи ли щине вĕ-
рен ме кĕ рес ĕмĕт лĕ ик-
кен. Ан чах ху ли ган ла 
ĕç сем ту нă шăн çак ĕмĕт 
пур нăç лан ма сан та пул-
та рать. «Ăн лан мал ла та 
ка çар мал ла», – çап ла ху-
рав ла рĕ кач чă ко мис си 
чле нĕ се не «Мĕн ту мал-
ла- ха сан па?» ыйтăва 
парсан. «С татья на шу-
та ил се са на уче та тă рат-
ма тивет, – асăр хат тар-
са ка ла рĕ çул çит мен ни-
сем пе ĕç ле кен ас лă инс-
пек тор.  – Уче та тă рат-
сан ва ра пĕр ас лă вĕ рен-
тÿ заве де ни не те вĕ рен-
ме кĕ рей мес тĕн...» Пĕр 
йă нăш утăм пур нă çăн 
« ху ра пăн чи» пул са тă-
рас ран шкул ти ла йăх ха-
рак те рис ти ка пул ни кă-
на çăл са хă вар ма пул-
та рать Çĕнъял ял тă рăх 
кач чи не.   

  МИ ЛЕ НА СЕР ГЕЕ ВА

 САМАНА ТĔКĔРĔ

Чыс- су ма ти вĕç нĕ  
Ав гус тăн 4- мĕ шĕн че 
Чă ваш Ен Пуç лă хĕ Ми-
хаил Иг натьев Чă ваш 
Рес пуб ли кин Про ку ра-
ту ри не 95 çул çит ни-
не ха лал ла нă ме роп-
рия тие хут шăн нă. Вăл 
тĕп тĕ рĕс лев ве домст-
вин ĕç че нĕ се не пал лă 
пу лăм па са лам ла са ту-
хăç лă ĕç ле нĕ шĕн тав 
ту нă, ÿлĕм рен те пы-
сăк çи тĕ нÿ сем пе па-
лăр ма чĕн се ка ла нă. 

«Э сир йĕр ке не пă са кан-
сем пе та та кор руп ци пе 
ăнăç лă кĕ ре ше тĕр. Служ-
ба ти вĕ çĕ се не явап лă ха туй-
са пур нăç ла са пы нă ран ре-
гион та об щест во- по ли ти ка 

тă нăç лă хĕ уп ра нать, çын сем 
пат ша лăх влаç ор га нĕ сен 
ĕç не пы сă ка ху ни куç кĕ ре-
тех.  Про ку ра ту ра ĕç че нĕ-
сем ма лаш не те граж дан-
сен со циал лă пра ви сем пе 
эко но ми ка ирĕк лĕх не та та 
пат ша лăх ин те ре сĕ се не ти-
вĕç лĕ хÿ тĕ лес се шан сах тă-
рат пăр», – те нĕ вăл.

«Пи рĕн ве домст вă ра чăн- 
чăн про фес сио нал сем ĕç-
ле ни шĕн мă наç ла на тăп.  
Шă пах та,  Чă ваш Рес пуб-
ли кин че за кон кă ла рас та-
та ĕç тă ва кан влаç ор га нĕ-
сем за кон лă ха – пат ша лă-
хăн тĕп прин ци пĕ сен чен 
пĕр не ти вĕç те рес енĕ пе 
про ку ра ту ра ор га нĕ сем пе 
ту хăç лăн çы хăн са ĕç леç çĕ.  
Нор мă се не йĕр ке ле се çи-
рĕп ле тес ĕç ре те, ре гион 

ата ла нă вĕ шĕн пы сăк пĕл-
те рĕш лĕ шут ла на кан ый ту-
се не тат са па рас енĕ пе та-
чă çы хă ну ра», – те нĕ рес-
пуб ли ка про ку ро рĕ Ва си-
лий Пос ловс кий.

Пал лă кун па ĕç ре тă рă-
шу лăх кă тар та кан сене тĕр-
лĕ наг ра дă па чыс ла нă. Чă-
ваш Рес пуб ли ка Пуç лă хĕн 
Указĕ пе «Чă ваш Рес пуб ли-
кин та ва ти вĕç лĕ юрис-
чĕ» ята ну май çул Шупаш-
кар ра йон про ку рорĕн 
çумĕнче вăй ху нă, про-
ку ра ту ра ве те ра нĕ сем пе 
пен сио не рĕ сен Пĕ тĕм Раç-
çей ри об щест вăл ла ор га-
ни за ци йĕн Чă ваш Ен ри уй-
рă мĕн чле нĕ, «Биз нес та-
та пра во» ад во кат сен кол-
ле ги йĕн ад во ка чĕ Ана то-
лий Ива нов та ти вĕç нĕ. 

        Эрех- сă ра па 
ир тĕх ме пă рах са 
тÿ рĕ çул çи не тă-
ни не тем пек ша-
нас ки лет те, ан-
чах «ÿ сĕр çын сă-
ма хĕ пуш кĕ лен-
че хак не те тă-
масть» те ни лăп-
лантармасть...

 ХЫПАР-ХĂНАР 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Марпосадский 
технологический 

техникум 
принимает на учебу после 

9 и 11 классов 
 По специальностям:

 Технология деревообработки (11 кл.)
 Механизация сельского хозяйства (9 кл.)
По рабочим профессиям:
 Мастер столярно-плотничных ра-

бот (11 кл.)
 Повар, кондитер (9 кл.)
 Автомеханик (11 кл.)
 Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства (11 кл.)
 Мастер по техническому обслужива-

нию и ремонту машинно-тракторного 
парка (9 кл.)

 Изготовитель художественных изде-
лий из дерева (11 кл.)

Не имеющих 9-классного образования:
 Столяр строительный
 Портной

Предоставляется бесплатное об-
щежитие, питание, стипендия.

Адрес: г. Мариинский Посад, 
 ул. Лазо,  д. 76.

08-17. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРО-
ВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
Черемисовой Л. М. адрес: ЧР, 
Моргаушский район, д. Шо-
миково, ул. Ториково, д. 13, 
тел. +79279900997, E-mail: 
cheremisova.mila@bk.ru,  ква-
лификационный аттестат № 
21-14-25, в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
номером 21:21:120701:26, рас-
положенного: ЧР, Чебоксар-
ский р-н, д. Малое Янгиль-
дино, ул. Советская, д. 10 вы-
полняются кадастровые ра-
боты по уточнению местопо-
ложения границы земельно-
го участка.

Заказчиками кадастровых 
работ являются: Александро-
ва Н.Г., адрес: ЧР, г. Чебокса-
ры, проспект Ленина, д. 5, кв. 
7; Соловьев С.Г., адрес: ЧР, Че-
боксарский р-н, д. Малое Ян-
гильдино, ул. Советская, д. 10.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласо-
вания местоположения гра-
ниц состоится по адресу: ЧР, 
Моргаушский район, д. Шоми-

ково, ул. Ториково, д. 13 – 11 
сентября  2017 г. в 11 часов.

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ЧР, 
Моргаушский район, д. Шо-
миково, ул. Ториково, д. 13.

Обоснованные возраже-
ния относительно местополо-
жения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и 
требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельного участка на 
местности принимаются с  18 
августа 2017 г. по  01 сентября 
2017 г. по адресу: ЧР, Моргауш-
ский район, д. Шомиково, ул. 
Ториково, д.13.

 Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границ: 21:21:120701:25 
- ЧР, Чебоксарский р-н, д. Ма-
лое Янгильдино, ул. Совет-
ская, д. 12.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права 
на соответствующий земель-
ный участок.Тел. 8(83542) 2-16-53. 08
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Ан чах та ту лаш 
сăл тав се не пу ла 
пур нăç ран уй рă-

ла кан ну май пул ни пă шăр-
хан тар масть мар. Ста тис-
ти кă па ки лĕ шÿл лĕн, каш-
ни çул рес пуб ли кă ра 2 
пин ыт ла çын ви лет. Вĕ-
сен чен ыт ла рах па йĕ – 
çам рăк ар çын сем. Ирт нĕ 
ĕмĕ рĕн 90- мĕш çу лĕ сен-
че ача сем са хал çу рал ни-
пе кăт кăс ла ру йĕркеленĕ, 
ха лĕ ва ра çав çул сен че 
çу рал ни сем ача çу ра-
та кан сен йыш не кĕр се 
пы раç çĕ. Республикăри 
халăх йышне лайăх шай-
ра тытас тесен вилĕмĕн 
тулаш сăлтавĕсене кĕ-
решме тивĕçлĕ мерăсем 
йышăнмалла», – те рĕ В ла-
ди мир Ни ко лае вич.  

В ла ди мир Ди мит риев 
ка наш лă ва хут шă на кан-
се не ЧР Пуç лă хĕн Ми хаил 
Иг натье вăн 2014 çул хи ию-
лĕн 31- мĕ шĕн чи «Чă ваш 
Рес пуб ли кин че пу рă на-
кан сен пур нăç па ха лăх не 
ÿс те рес си пе та та сыв лăх не 
çи рĕп ле тес си пе хуш ма ме-
рă сем йы шăн ни çин чен» 

ху шăв не му ни ци па ли тет 
тер ри то ри йĕн че мĕн ле 
пур нă çа кĕрт се пы ни пе 
пал лаш тар чĕ. 2017 çул хи 
ию лĕн 1- мĕ шĕ тĕл не ра-
йон та пу рă на кан çын сен 
шу чĕ 62345 çын па тан лаш-
нă. Ул тă уйăх ра ра йон та 
282 ача çут тĕн че не кил-
нĕ ( пĕл тĕр хи çак тап хăр та 
– 343). «Шу паш кар ра йо-
нĕн ата ла нăв не япăх ви-
тĕм кÿ ре кен фак тор шут-
не çу рат ма пул та ра кан 
хĕ ра рăм сен шу чĕ 21,9% 
чак ни кĕ рет», – те рĕ вăл. 
Кă çал хи çур çул та вил-
ни сен шу чĕ ирт нĕ çул ти 
çак тап хăр па тан лаш тар-
сан 50 çын са хал рах, ви-
лĕм лĕ хĕн пĕ тĕ мĕш ле кă-
тар тă вĕ пĕр пин çын пуç-
не 5,5 тан ла шать. Тĕп рен 
ил сен çын сем юн çав рă нă-
шĕн ты тă мĕн чирĕсене, ту-
лаш фак тор се не, шы çă се-
не пу ла ыт ла рах ви леç çĕ. 

В ла ди мир Пав ло вич фе-
де ра цин та та рес пуб ли кăн 

прог рам ми се не пур нă çа 
кĕрт ни пе ки лĕ шÿл лĕн кă-
çал хи çур çул та граж дан-
сен – 5 та та ыт ла рах ачал-
ла пĕр çемьен, çам рăк 20 
çемьен, тă лăх 10 ачан, ял-
та пу рă на кан тата ĕç ле кен 
11 çын нăн, вăр çă ве те ра-
нĕн тă лăх арă мĕн, Чер-
нобыль ти АЭС ри ава рие 
лик ви да ци лес син че хут-
шăн нă 2 çын нăн – пу рăн-
мал ли ус ло вийĕ се не ла-
йăх лат ни çин чен ка ла рĕ. 
Паян хи ку на ну май ачал лă  
608 çемье не çĕр лап тă кĕ-
пе ти вĕç тер нĕ, 838- шĕ че-
рет ре тă раç çĕ. Кă çал та та 
100 çемье не çĕр лап тă кĕ-
сем па ма тĕл лев ларт нă. 

Ра йад ми нист ра цин пуç-
лă хĕн çу мĕ Сер гей Ва нюш-
кин му ни ци па ли тет ри çын-
сем ту лаш фак тор сен чен 
ви лес си не ча кар мал ли ме-
роп рия ти сем çин че ча рăн-
са тă чĕ. 

 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

 КУН ЙĔРКИНЧЕ

СĂМАХ МАЙ
Кă çал хи çур çул та ту лаш фак тор се не пу ла – çул- йĕр 
ин ке кĕ, пу шар, пут са вил ни, нар кă мăш лан ни, вĕ-
лер ни, хăй çи не алă ху ни – рес пуб ли кă ра 959 çын 
вил нĕ, вĕ сен чен 52- шĕ – Шу паш кар ра йо нĕн че. 
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Тулаш сăлтавсене чакармалла
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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. 

06-45. Бычков. Телок, овец, яг-
нят романовской породы.  Тел.: 
8-987-126-30-07.
07-70. 3 уйăхри хĕрлĕ-шурă ты-
на пăру. Тел.: 8-906-388-73-83.
08-08. Октябрьте, февральте 
пăруламалли тынашкасем. Тел.: 
8-917-669-08-16.
08-25. Ячмень, пшеницу. Достав-
ка. Тел.: 8-927-868-35-63.

08-22.  Организация продает 
щебень, гравмассу(ОПГС), пе-
сок речной. Возможна достав-
ка.  Тел.: (8352) 574-281, 573-383, 
8-903-358-36-23.  

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

08-06. Земельный участок под стро-
ительство. 10 сот. за 1100 т. руб. 
д. Вурманкасы (Керамблок). Тел.: 
8-906-383-50-21, 8-903-379-97-52.

08-12.  2-х комнатную кварти-
ру в с. Ишлеи, ул. Советская, д. 
45/1, 64 кв м, индивидуальное 
отопление, евроремонт. Недо-
рого. Цена договорная.  Тел.: 
8-917-657-04-21. 

08-13.  2-х комнатную кварти-
ру в с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 3, 
58,1 кв м Недорого. Цена дого-
ворная.  Тел.: 8-919-657-47-34.  

ТĔРЛĔРЕН
РАЗНОЕ

08-01. Сдаю в аренду  землю с/х 
назначения  №21:21:27220191, 
21:21:27220190 и 21:21:27:220192.  
Ишакское с/п. тел. Тел.: 8-965-
686-52-14.

ĔÇ
РАБОТА

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.

06-57.  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.

07-71. Бурение скважин на воду. 
Гарантия. www. бур21.рф  21-34-
74, 89373917358.

ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

08-09. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Семё-
новым А.И., адрес: ЧР, п. Кугеси, ул. 
Советская, д. 50, mega221@mail.ru., 
тел. 8(83540) 2-26-14, № регистра-
ции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 5545, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами 21:21:062501:155, 
21:21:062501:211 расположенные: 
ЧР, Чебоксарский район, сдт «Ово-

щевод», участки 155 и 211.
 Заказчиками  када-

стровых работ являют-
ся: Григорьева Г.В. адрес: 
ЧР, г. Новочебоксарск, ул. 
Советская, д. 14, кв. 115, 
89876698678; Константи-
нова Н.В., адрес: РТ, г. Ка-
зань, ул. Тунакова, д. 64, 
кв. 55, 89503215188.

Собрание по поводу со-
гласования местоположе-
ния границ состоится по 
адресу: ЧР, Чебоксарский 
район, п. Кугеси, ул. Со-
ветская, д. 50 – 11 сентя-
бря  2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевых планов 
земельных участков можно озна-
комиться по адресу: ЧР, Чебок-
сарский район, п. Кугеси, ул. Со-
ветская, д. 50.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 11 августа 2017 г. 
по 10 сентября 2017 г., обоснован-
ные возражения о местоположении 
границ земельных участков после 
ознакомления с проектами меже-
вых планов принимаются с 11 ав-
густа 2017 г. по 10 сентября 2017 г. 
по адресу: ЧР, Чебоксарский рай-
он, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50.

Смежные земельные участ-
ки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится 
согласование: 21:21:062501:154, 
21:21:062501:156, 21:21:062501:197, 
21:21:062501:198, 21:21:062501:212, 
21:21:062501:257, адрес: ЧР, Чебок-
сарский район, сдт "Овощевод", 
участки 154, 156, 197, 198, 212, 
257 и земли сдт «Овощевод», ка-
дастровый квартал 21:21:062501.

При проведении согласования 
местоположения границ, при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«о кадастровой деятельности»).
08-10. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Поно-
марева Т.В., квалификационный 
аттестат 21-11-11, 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 кадастро-
вым номером 21:21:000000:52 из 
землепользования СХПК "Атăл" 
расположенного: Чувашская Ре-
спублика, Чебоксарский район,  
Вурман-Сюктерское  сельское 
поселение.

Заказчик проекта межевания: 
Тихонов Геннадий Васильевич.  
Адрес: Чувашская Республика, д. 
Ойкасы, ул. Центральная, д. 20.        

С проектом межевания земель-

ных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Чувашская Респу-
блика, Чебоксарский район, п. 
Кугеси, ул. Шоссейная, д. 14 «а».

Обоснованные возражения 
после ознакомления с проектом 
межевания относительно раз-
меров и местоположения гра-
ниц земельных участков при-
нимаются в течении 30 дней со 
дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 429500, Чу-
вашская Республика, Чебоксар-
ский район, п. Кугеси, ул. Шоссей-
ная, д. 14 «а», а также в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чу-
вашской Республике-Чувашии 
по адресу: 428000, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, Мо-
сковский пр-т,  д. 37.
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дакции. Рукописи, фотографии, ри-
сунки не возвращаются и не рецен-
зируются. Опубликованные мнения 
не всегда совпадают с точкой зрения 
редакции. За достоверность мате-
риалов ответственность несут ав-
торы. Редакция не вступает в пере-

писку с читателями. За содержание 
рекламы ответственность несет ре-
кламодатель. 
При подготовке материалов исполь-
зованы информация и фотографии с 
сайта администрации Чебоксарско-
го района, официального портала ор-
ганов власти Чувашии www.cap.ru,  и 
сайта «Российской газеты».
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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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РЕКЛАМА 
ТАТА ПĔЛТЕРŸ 

 8(83540) 
2-12-59

ТАТА ПĔЛТЕРŸТАТА ПĔЛТЕРŸ

2-12-

ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

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

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

ной металлический
ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.

89524659723; 89290427904; 
тел/факс: 8(83174) 2-86-05.

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

 ДОСТАВКА

1000
рублей
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ООО «ТМ»

оцинкованный и 
с полимерным покрытием разных цветов

Пенсионерам 

скидка - 

      
  5%

МОДУЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ

1 кв.см.

от 26 рублей

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
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Пр
и п

редъявлении купона

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
Упаковщики и 

Грузчики. 
Вахта. З/п от 

30 000 в месяц.  
Тел. 8-800-100-76-25 

(беспл) и 
8-915-064-09-08. 08
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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
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СервисЦ

ТриколорТВ. 
ТЕЛЕКАРТА. 

УСЛУГИ. ОБМЕН
Тел.: 8-927-990-46-75

07-42. АО «Чувашхлебопро-
дукт» на постоянной основе за-
купает пшеницу и рожь продо-
вольственную. Оплата своевре-
менная. Телефон отдела закупок: 
8 (8352) 66-21-51, 63-42-63, 
8 937 954-30-43.
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Чебоксарское ЛПУМГ 
- филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новго-
род»  уведомляет: по зем-
лям Чебоксарского райо-
на проходят газопроводы-
отводы высокого давления 
(от 55 до 75 атмосфер), обе-
спечивающие потребности 
промышленных предприя-
тий и населения района в 
природном газе, являющи-
еся объектами повышен-
ной опасности!

Строительными нормами 
и правилами СНиП III-Д.10-62 
(Актуализированный СНиП 
2.05.06-85) установлены 
ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО-
ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯ-
НИЙ от осей газопроводов и 
границ газораспределитель-
ных станций (далее – ГРС) до 
населенных пунктов, отдель-
ных промышленных и сель-
скохозяйственных предпри-
ятий, зданий и сооружений, 
отдельно стоящих нежилых 
и подсобных строений, гара-
жей и открытых стоянок для 

автотранспорта, коллектив-
ных садов, автомобильных и 
железных дорог. Зоны ми-
нимальных расстояний со-
ставляют от 100 до 350 ме-
тров в зависимости от диа-
метра газопровода, степени 
ответственности объектов, 
указанных на знаках закре-
пления газопроводов и слу-
жат для обеспечения без-
опасности этих объектов.

На указанных земельных 
участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
строительство каких бы то 
ни было зданий, строений 
и сооружений в пределах 
установленных минималь-
ных расстояний до объектов 
системы газоснабжения (Зе-
мельный Кодекс РФ № 136-
ФЗ от 25.10.2012 г. ст. 90 п.6). 

В соответствии с требова-
ниями Федерального Зако-
на от 31.03.1999г. № 69-ФЗ ст. 
32 здания, строения и соору-
жения, построенные ближе 
установленных строитель-
ными нормами и правилами 
минимальных расстояний до 

объектов систем газоснаб-
жения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ 
за счет средств юридиче-
ских и физических лиц, 
допустивших нарушение.

Приватизация земель в 
зоне минимально допусти-
мых расстояний НЕ ДОПУ-
СКАЕТСЯ без согласования с 
организацией эксплуатирую-
щей газопровод и ГРС – Че-
боксарского ЛПУМГ - филиа-
лом ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами 
охраны магистральных тру-
бопроводов, утвержденны-
ми Постановлением Прави-
тельства и Госгортехнадзора 
РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 
года), в целях исключения 
возможных повреждений 
газопроводов, установлены 
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопро-
водов в виде участков зем-
ли, примыкающих к газо-
проводу на всем протяже-
нии на расстоянии 25 ме-
тров от оси газопровода 
с каждой стороны и в 100 

метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охран-
ных зонах без письменного 
разрешения Чебоксарского 
ЛПУМГ - филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Нов-
город», эксплуатирующе-
го газопроводы и ГРС, ЗА-
ПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время УЧА-
СТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖ-
ДЕНИЯ газопроводов стро-
ительной техникой организа-
ций, выполняющих земляные 
работы  в охранных зонах га-
зопроводов без соответствую-
щего разрешения, в том чис-
ле электрических кабелей, ли-
ний теле-радиокоммуникаций, 
водопроводов, нефтепрово-
дов и т.д.

Механическое поврежде-
ние газопровода высокого 
давления может привести 
к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕД-
СТВИЯМ - взрыв большой 
разрушительной силы, че-
ловеческие жертвы, мате-
риальные потери и прекра-
щение газоснабжения по-
требителей.

Виновные в нарушении Пра-
вил охраны магистральных 
трубопроводов и СНиП под-
вергаются уголовному пре-
следованию по ст. 269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахож-
дении газопроводов и ГРС, 
а также размер установ-
ленной зоны минимально 
допустимых расстояний и 
охранной зоны конкретно-
го земельного участка, за-
интересованные юридиче-
ские и физические лица могут 
получить в местном комите-
те по земельным ресурсам 
и землеустройству, а также 
в Чебоксарском ЛПУМГ - фи-
лиале ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород». 

При обнаружении утечек 
газа в охранных зонах и зо-
нах минимальных расстоя-
ний магистральных газопро-
водов работ, по вопросам 
производства строительно-
монтажных и других работ 
в зоне прохождения газо-
проводов, а также для пред-
упреждения нежелательных 
последствий при оформле-
нии сделок с землями, по 
которым проложены газо-
проводы, обращайтесь в Че-
боксарское ЛПУМГ - филиал 
ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород».

По телефонам 8(8352) - 
30-54-09, 30-54-22.

или по адресу: 428027, г. 
Чебоксары, пр. И. Яков-
лева, 25.

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-
монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и аренд-
ных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
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Центр занятости населения Чебок-
сарского района 11 августа 2017 го-
да проводит ярмарку учебных ра-
бочих мест для безработных граж-
дан по  специальностям: охранник 
4 разряда, оператор АЗС, слесарь 
по ремонту и эксплуатации газо-
вого оборудования, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электрога-
зосварщик, слесарь по ремонту ав-
томобилей, водитель транспортных 
средств категории «С», водитель 
транспортных средств категории 
«Д», стропальщик, администратор 
парикмахерских и салонов красоты. 
Обучение  бесплатное, в период об-
учения выплачивается стипендия.

Начало: 10 час. 00 мин. Всех 
желающих ждем в Центре заня-
тости населения по адресу: п. Ку-
геси, ул. Советская, д. 23, каби-
нет №204. Телефон для справок: 
2-11-77.

Центр занятости 
населения 

ИНФОРМИРУЕТ

Центр занятости 
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ОХРАННИКИ. 
Вахта 15/15, 30/15. 

Прямой работодатель. 
Проживание, 

лицензирование, 
авансирование. 

З/п от 40 000 р. 
г. Москва, м. Братиславская, 
ул. Люблинская, д. 151. 

8-495-150-52-98, 
8-800-775-80-29 - 

        бесплатный вызов.  
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Кăмăл

w
w
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u

валюта 
курсĕ

 Август       Тунтикун........  +22°
 Август        Ытларикун ........ +23°
 Август       Юнкун ............. +22°
 Август        Кĕçнерникун..... +18°

14
15
16
17

$ 59,93
€ 70,27

Шăматкун

Эрнекун

Вырсарникун

...Август, 11

...Август, 12

...Август, 13

    +23°              +13°

    +22 °              +15°

    +22 °              +12°

курсĕ
11.08.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

             

    

  

   

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

Патшалăх влаç органĕсен ĕçне-хĕлне, 
çурт-йĕрпе коммуналлă тытăма, вĕрентĕве 
пырса тивекен ыйтусене «Тăван Ен» хаçат ре-
дакцине «Вайбер» мобильлĕ приложенипе 
ярса пама пултаратăр. Хăвăр ял хыпарĕсем 

пирки пире те пĕлтерĕр! Чи ха-
старрисене хаçат юбилейне 
халалланă уявра парне кĕтет!  
   89656874459

пирки пире те пĕлтерĕр! Чи ха-
старрисене хаçат юбилейне 
халалланă уявра парне кĕтет!

Кăмăл Чи паха парне мĕн хак?

Сăмахсăрах

             

              

Ирт нĕ шă мат кун Атăлъял-
та уяв кĕр ле рĕ. Ăна ял 
уяв не çĕ нĕ рен пал лă ту ма 
пуç ла нă ран па 15 çул çит-
ни не, ял ти куль ту ра çур-
чĕ хă парт са ларт нă ран-
па 5 çул тул тар ни не та та 
Чă ваш Ен ре Амă шĕ пе аш-
шĕн çул та лă кĕ пулни не 
ха лал ла рĕç. 

Ял ти хас тар сен – 
Лео нид па Ли дия 
Фа дее в сен – пу çа-
рă вĕ пе 2002 çул-
та ял уя вĕ çĕ нĕ-

рен чĕ рĕл се кай нă. Ма ла-
рах ăна пĕ чĕк уç лан кă ра 
ирт тер нĕ пул сан, ха лĕ авал-
лă ха асăн са, 12 йăх йы вăç-
ран 12 кил- çурт ăс та ла нă 
«Шу мер кар ти шĕ» уç лан-
кă ра пал лă тă ваççĕ.  

Уяв ял пуç лан са кай ни не 
çу тат са па ра кан теат ра ли за-
ци ле нĕ кă тар ту ран пуç лан-
чĕ. Ял çын ни сем пе хă на сем 
çыр ма ран, 3 çăл куç пуç лан-
нă çĕр тен, чă ваш ха лăх юр-
ри се не шă ран тар са, ура па 
кÿл нĕ ла ша па, уяв кар тиш-
не хă пар чĕç. Хĕвел лĕ çан-
та лăк ра хĕ ра рăм сен илем лĕ 
ту мĕ сем та та та ка пăртарах 
ку рăн чĕç. Алек сандр Ма ри-
нов хă йĕн ла ши не çа вăт са 
пы чĕ. Юрă- кĕ вĕ шă ран тар-

са пыр са кĕ чĕç пул та ру лăх 
уш кă нĕ сем уя ва. Хă на се не 
Нарс пи пе (Нас тя Анд рее-
ва) Сет нер (Мак сим Ере-
меев) çă кăр- тă вар па, кă-
пăк лă сă ра па та ра ват лăн 
кĕт се ил чĕç. Ал ла-ал лăн 
ты тăн са, вă йă кар ти пуç-
ла са, юр ла са çав рăн чĕç уç-
лан кă ра. Уяв прог рам ми не 
Атăлъял  куль ту ра çур чĕн 
ер тÿ çи Крис ти на Се ме но-
ва ерт се пы чĕ. Пул та ру лăх 
уш кă нĕ сен чен йĕр ке ле нĕ 
хор «уяв ка ра пĕн» па лу би 
çин чен «Ал ран кай ми аки- 
су хи» янă рат тар са яр сас сăн 
пĕ тĕм ха лăх ура çи не тă чĕ, 
чă ваш ха лăх гимн не мă наç-
лăх ту йă мĕ пе ит ле рĕ. 

Чи мал та нах Вăр ман-Çĕк-

тер ял тă рăх пуç лă хĕн çу мĕ 
Алек сандр Куд ря шов сă мах 
ил чĕ, уя ва ха тĕр ле нес ĕç-
ре тă рă шу лăх кă тарт ни се-
не тав ху чĕ сем пе чыс ла рĕ. 
Вĕ сен шу тĕн че Сер гей Со-
ро кин, Ли дия Фа дее ва, В ла-
ди мир Ма тюш кин, Анас та-

сия Анд рее ва, Алек сей Анд-
реев, Вя чес лав Плот ни ков 
та та ыт. пул чĕç. Уя ва пу хăн-
нă 200 яхăн çын на  4 пул-
та ру лăх кол лек ти вĕ хăй сен 
юр ри- таш ши пе са вăн тар чĕ. 
Ял ти 3 çул хи Ева Се ме но-
ва та сце на çи не тух са сă вă 
ка ла рĕ. Се хет çу рă тă сăл чĕ 
уяв кон цер чĕ. 

Ял çын ни сем, хă на сем та-
та çам рăк ача сем пу лă ты-
тас си пе, 3-ĕн 2 йĕл тĕр пе 
чу пас си пе, пĕр- пĕр не ми-
хĕ сем пе çап са ан та рас си пе, 
вĕ рен тур тас си пе та та юпа 
çи не хă па рас ен пе вăй виç-
рĕç. Вăл та па пĕве рен пу лă 
ты тас енĕ пе Вя чес лав Со-
ро ки на çи те кен пул ма рĕ – 
унăн вăл ти не 16 пу лă çак-
лан чĕ. Павел Анд реев 9 пу-
лă тыт са 2- мĕш вы рă на тух-
рĕ. Çĕн те рÿ çĕ сем пар не се-
не ти вĕç рĕç. 

А ча сем çав кун пы сăк чуч-
чу çин чен ан ма та пĕл ме-
рĕç. Пĕр ха рă сах 4-ăн ярăн-
ни не те кур тăм. Уяв яш ки-
не çăл куç шы вĕ пе ху ран та 
вĕ рет се ха тĕр ле рĕç. Ун та 
ял ста рос ти В ла ди мир Ма-
тюш кин хă йĕн тă рă шу лă хĕ-
пе па лăр чĕ. Ял кĕ тĕ вĕ Атăл 
хĕр рин чи вăр ман çу мĕн чи 
улăх ран хă па рич че нех юр-
ла са, таш ла са са вăн чĕç ял 
çын ни сем уяв ра.

   НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, 
АТĂЛЪЯЛ

СЫЛ ТĂ МАЛ ЛА:  5. «... Ен» пи-
рĕн ха çат. 7. Шорк ка …ĕ сем ха-
лĕ те çă нăх тă ваç çĕ. 8. Йы нăш ни, 
йĕр мĕш ни. 9. Хрес нан не. 13. Ча-
паев па Петь кăн тус-юл та шĕ. 15. 
Шу паш кар ра йĕç тăв ком пред се-
да те лĕ Рос тис лав … (1994-19… 
çç). 16. Ырă шăр шă. 17. Ят не пĕл-
тер мен ав тор. 19. «Ле нин çу лĕ-
пе» ха çат ре дак то рĕ Транк вил-
лин … (1963-1969 çç). 20. Пал лă 
кап кăн çă, пи рĕн ен теш … Му чи. 
22. Па нул ми сор чĕ. 26. Шу паш-
кар рай ком сек ре та рĕ, «РСФСР 
та ва ти вĕç лĕ ме ха ни за то рĕ» Ген-
на дий … (1991-1994 çç). 27. … чă-
ваш ялĕн че юр ирĕл чĕ вас ка са. 
28. Ту çин чи … ка йăк.
АЯ ЛАЛ ЛА:  1. Шу паш кар ра йо-
нĕн чи юхан шыв (42 км). 2. Вы-
рăс поэ тес си … Ах ма то ва. 3. Ик-
кас син че çу рал нă (1892 ç.) пар-
ти ху çа лăх ру ко во ди те лĕ … За-

ха ров. 4. Çÿл лĕ … па тĕн че ва тă 
йăм ра еше рет («Нарс пи» поэ-
мă ран). 6. Чĕ рĕк лит рăн çур-
ри. 10. Пи чет ле мел ли фор ма. 
11. Шу паш кар рай ком ВЛКСМ 
сек ре та рĕ (1919 ç). 12. Вăр ман-
Çĕк тер ял тă рă хĕн чи ял. 14. Шу-
паш кар ра йĕç тăв ком  пред се да-
те лĕ, рай ком сек ре та рĕ Се мен 
… (1904 ç., Са мук кас си ялĕ). 18. 
Ре дак тор тум ти рĕ. 21. Шу паш-
кар ра йо нĕн чи пĕр ре мĕш рай-
ком сек ре та рĕ (1921-1922 çç). 23. 
Боль ше вик сен ха çа чĕ. 24. Рай-
ха çат ре дак то рĕ (1995-2002 çç). 
… Сте па нов-Лис то пад. 25. Çур-
ла хыç çăн хи уйăх.
  В ЛА ДИС ЛАВ ПЛА ТО НОВ, ШОРК КА
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Вăйă карти, юрă-ташă, чуччу...

Каникул 
усăллă иртет

Çул ла хи ка ни кул та прак-
ти ка вӑхӑ тĕн че вĕ ре не кен-
сем шкул пах чин че ĕç леç-
çĕ, ӑ на тир пей лĕх ре ты таç-
çĕ, çум  курӑк ран та са таç çĕ, 
че чек се не шӑ ва раç çĕ. Акӑ 
эпир те, 4- мĕш класс ачи сем, 
çав ĕç се не гра фик пе ки лĕшӳл-
лĕн пурнӑç лат пăр. Ну май ĕç 
кĕ тет пи ре шкул та. Мал тан-
хи кун сен че çĕр ул ми ани-

не çум ларӑмӑр, ун тан су хан 
кӑ лартӑмӑр. Пи рĕн пе пĕр ле 
класс ертӳ çи Ека те ри на Ива-
нов на Г ри горье ва та ĕç лет, 
хав ха лан тар са пы рать. Пур те 
эпир тӑрӑш са вăй ху рат пăр. 
Ывӑн са çит сен ка натпӑр, тĕр-
лĕ вӑйӑ вы лятпӑр. Эпир ĕç ле-
ни сая кай масть. Ларт са ÿс тер-
нĕ пах ча çи мĕç сен чен вĕ ре-
нÿ çу лĕ тăрш шĕ пех шкул сто-
ловӑ йĕн че тутлӑ апат- çи мĕç 
ха тĕр леç çĕ.         

  УЛЬЯ НА АНД РЕЕ ВА, И ШЕК 

 ШКУЛ КОРРЕСПОНДЕНЧĔ  АНОНС

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
С про фес сио наль ным празд-
ни ком позд рав ляю 
ст рои те лей Че бок сарс-
ко го ра йо на и Чу вашс-
кой Рес пуб ли ки.  Ва ша 
про фес сия са мая зна чи-
мая на зем ле, ваш труд 
ви ден, за ме тен – это прек рас ные сов ре мен ные 
жи лые комп лек сы, кра си вые, ком фор та бель-
ные квар тиры. Осо бен но мне хо чет ся позд ра-
вить всех тех, кто спо собст вует раз ви тию под-
зем ной инф раст рук туры го ро дов и на се лен ных 
пунк тов, вно ся свой про фес сио наль ный вк лад в 
про цесс фор ми ро ва ния ком форт ной и бе зо пас-
ной сре ды. Под зем ное ст рои тельст во всег да бы-
ло и ос тает ся флаг ма ном ст рои тель ной от рас ли, 
где совер шенст вуют ся са мые сов ре мен ные тех но-
ло гии, раз ра ба ты вают ся и внед ряют ся уни каль-
ные тех ни чес кие ре ше ния, обо ру до ва ние, ма те-
риа лы. Пусть жизнь отб ла го да рит вас спол на за 
ва ши ста ра ния, пусть всег да вам улыб ает ся уда-

ча. Б ла го да рим вас за бес цен ный труд 
и вы со кий про фес сио на лизм. Же-
лаю вам всех зем ных благ, здо ровья, 
счастья, бла го по лу чия. 

  Ди рек тор ООО «П ромТехСт-
ройСер вис» Ю.В. Ми хай лов, Зас лу-

жен ный ст рои тель Чу вашс кой 
Рес пуб ли ки, ч лен Меж ду на род-

ной Ас со циа ции Ст рои те лей 
Го ри зон таль но го Нап рав лен но-

го бу ре ния.
08-13

С праздником!

Саламлатпăр

Мăн Мар ка ра çу-
рал са ÿс нĕ, ха лĕ 
Шу паш кар ху лин че пу рă-
на кан Раи са Ха ри то нов на 
КАРПОВĂНА юби лей пе хĕ рÿл-
лĕн са лам лат пăр. Ыр лăх- сыв лăх, 
те лей, ăнă çу су нат пăр.

  Мă шă рĕ, хĕ рĕ, ывă лĕ, 
мă ну кĕ сем.

08-14

Т ренк-
кас си ялĕн-
че пу рă на кан 
юрат нă пич че не Ни-
ко лай Ви талье-
вич ФЕДОРОВА 60 
çул хи, унăн мă шăр-
не На деж да Пав-

лов на ФЕДОРОВĂНА 55 çул хи юби ле йĕ сем пе 
чун- чĕ ре рен ăш шăн са лам лат пăр.   Пĕр- пĕ рин пе 
шă кăл- шă кăл ка лаç са пу рăн ма юман пек çи рĕп 
сыв лăх, вă рăм кун- çул, пур нăç ра ик сĕл ми те лей,  
ĕç ре пы сăк çи тĕ нÿ сем ту ма су нат пăр.

Си ре юби лей ячĕ пе са лам лат пăр,
Сыв лăх па вă рăм кун- çул су нат пăр.
Ту лăх пур нăç пул тăр си рĕн ялан,
Ыр су нат пăр си ре кă мăл тан.
  Хĕ рĕ пе кĕ рÿ шĕ, ывă лĕ пе ки нĕ, мă ну кĕ-

сем, ап пă шĕ пе йă мă кĕ сем, 
тăх ла чи сем, тă ва нĕ сем.

08-14

Ту лăх пур нăç пул тăр си рĕн ялан,
Ыр су нат пăр си ре кă мăл тан.
 Хĕ рĕ пе кĕ рÿ шĕ, ывă лĕ пе ки нĕ, мă ну кĕ-

рал са ÿс нĕ, ха лĕ 
Шу паш кар ху лин че пу рă-

Раи са Ха ри то нов на 

лĕн са лам лат пăр. Ыр лăх- сыв лăх, 
те лей, ăнă çу су нат пăр.


 УЯВ    

ча. Б ла го да рим вас за бес цен ный труд 
и вы со кий про фес сио на лизм. Же-
лаю вам всех зем ных благ, здо ровья, 
счастья, бла го по лу чия. 


С про фес сио наль ным празд-

Сыл тă мал ла: 5. Тă ван. 7. Ар ман. 8. Най кă шу. 9. Ку-
ма. 13. Ан ка. 15. Да ни лов. 16. Аро мат. 17. Ано ним. 19. 
Ло ги нов. 20. Иван. 22. Анис. 26. Ро ма нов. 27. Сил пи. 
28. Ăмăрт. Ая лал ла: 1. Йăр шу. 2. Ан на. 3. Наум. 4. Ва-
лак. 6. Шка лик. 10. Мат ри ца. 11. За ха ров. 12. Хорн-
сор. 14. Ни ки тин. 18. Пин шак. 21. Ве дин. 23. «Иск-
ра». 24. Юрий. 25. Авăн. 

 АНОНС

Ы  Р А Н  К Ÿ  К Е Ç  Р Е 
СПОРТ ПА СЫВ ЛĂХ КУ-

НĔ ИР ТЕТ. Ун сăр пуç не физ-
куль ту рă па спорт па тус ли сем физ куль тур ник-
сен кун не пал лă тă ваç çĕ. Прог рам мă па ки лĕ-
шÿл лĕн сы вă пур нăç йĕр ки не кă мăл ла кан сем 
спор тăн 12 тĕ сĕн че вăй виç ме пул та раç çĕ. Спорт 
уя вĕн че – çă мăл ат лет сен чу пă вĕ сем, шаш ка, шах-
мат вăййи сем, ки ре пу ка нĕ йă тас си, арм рест линг, 
масс- рест линг, ин ва лид ко ляс ки сем пе та та ви çĕ 
ура пал лă ве ло си пед сем пе ярă нас си, ми ни- фут бол, 
Шу паш кар ра йо нĕн фут бол вăййин су пер ку бо кĕ, 
юл таш ла тĕл пу лă вĕ сем. Ми ни- фут бол вăййи сем 
9.30 се хет ре пуç ла наç çĕ, 15 се хет ре вĕç ле неç çĕ. 
Çа вăн пе кех çак кун ГТО нор ми се не ( ки ре пу-
ка нĕ йă тас си, чуп са пыр са тăрш шĕ-
не си кес си, ишес си та та 
çă мăл ат ле ти ка) пур-
нăç ла ма май пур. 

Çак кунах Кÿкеçре 
ПОСЕЛОК КУН-
НЕ те паллă тăваççĕ. 
Официаллă пай 18 се-
хетре пуçланмалла. 

Ы  Р А Н  К Ÿ  К Е Ç  Р Е 
СПОРТ ПА СЫВ ЛĂХ КУ-
Ы  Р А Н  К Ÿ  К Е Ç  Р Е 

СПОРТ ПА СЫВ ЛĂХ КУ-
Ы  Р А Н  К Ÿ  К Е Ç  Р Е 

 Ун сăр пуç не физ-
куль ту рă па спорт па тус ли сем физ куль тур ник-
сен кун не пал лă тă ваç çĕ. Прог рам мă па ки лĕ-
шÿл лĕн сы вă пур нăç йĕр ки не кă мăл ла кан сем 
спор тăн 12 тĕ сĕн че вăй виç ме пул та раç çĕ. Спорт 
уя вĕн че – çă мăл ат лет сен чу пă вĕ сем, шаш ка, шах-
мат вăййи сем, ки ре пу ка нĕ йă тас си, арм рест линг, 
масс- рест линг, ин ва лид ко ляс ки сем пе та та ви çĕ 
ура пал лă ве ло си пед сем пе ярă нас си, ми ни- фут бол, 
Шу паш кар ра йо нĕн фут бол вăййин су пер ку бо кĕ, 
юл таш ла тĕл пу лă вĕ сем. Ми ни- фут бол вăййи сем 
9.30 се хет ре пуç ла наç çĕ, 15 се хет ре вĕç ле неç çĕ. 
Çа вăн пе кех çак кун ГТО нор ми се не ( ки ре пу-
ка нĕ йă тас си, чуп са пыр са тăрш шĕ-ка нĕ йă тас си, чуп са пыр са тăрш шĕ-
не си кес си, ишес си та та 

юл таш ла тĕл пу лă вĕ сем. Ми ни- фут бол вăййи сем 
9.30 се хет ре пуç ла наç çĕ, 15 се хет ре вĕç ле неç çĕ. 
Çа вăн пе кех çак кун ГТО нор ми се не ( ки ре пу-
ка нĕ йă тас си, чуп са пыр са тăрш шĕ-

А. Маринов 
хăйĕн янаварĕпе 
пуринчен малта

Ăмăрту саманчĕ


