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«ЧĂВАШПИЧЕТ»
КИОСКĔСЕНЧЕ

тенкĕ

Ял тă рăх пуç лă хĕн сă-
ма хĕ сем тă рăх, 150 тă-
ват кал метр лă çĕ нĕ 
çурт ра биб лио те ка та-
та клу б вырнаçнă. Вăл 

тă ва тă ял- са ла – Ян ту, Мăн 
Кив пу лăх, Хо сан тай, Ва шук 
– çын ни се не йы шă нать. Çĕ-
нĕ çур та çĕк ле ме 2,1 млн тен кĕ 
тă как ла нă, вĕ сен чен пĕр млн 
тен ке Çĕньял-Пок ровс ки ял 
тă рăх не 2014 çул хи ĕç сен пĕ-
тĕм ле тĕ вĕ се не ку ра па нă. Але-
на Иго рев на клуб ра ме роп-
рия ти сем мĕн ле тă тăш лăх па  

ирт ни пир ки кă сăк лан чĕ. Ру-
дольф Ва сильев кĕр кун не та-
та хĕл ле вĕ сен шу чĕ ÿсес си не 
па лăрт рĕ. Де пу тат клу ба та та 
биб лио те кă на пăх са çав рăн чĕ. 

А ле на Ар ши но ва çа вăн пе-
кех Пар хи кас син че Çĕньял-
Пок ровс ки шкул не те çит се 
кур чĕ. Кун та 198 ача вĕ ре-
нет, ирт нĕ çул ти пе тан лаш-
тар сан 20 ача ыт ла рах пар та 
хуш ши не лар нă. 2012 çул та 
4- мĕш клас ран пĕр ре мĕш ка-
дет уш кă нĕ  ха тĕр ле нĕ. Кă çал 
вĕ сем шкул пĕ тер нĕ. 6- мĕш 

ка дет кла сĕн че 21 ача пĕ лÿ 
пу хать. Шкул кол лек ти вĕ пе 
ирт нĕ тĕл пу лă ва  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 хут шăн чĕ. Пе-
да гог се не Пат ша лăх Ду мин 
де пу та чĕ Чă ваш Рес пуб ли-
кин че шкул сем тă вас план-
сем çин чен ка ла са па чĕ. Тĕп 
ху ла ри Г лад ков ура мĕн чи 
шку ла ху та янă, Çĕр пÿ ра йо-
нĕн че вĕ рен тÿ уч реж де ни йĕ 
че рет кĕт ет. Шкул сен ст рои-
тельст ви вал ли кă çал фе де-

ра ци бюд же тĕн чен 25 млрд 
тен кĕ уйăр нă. Але на Иго-
рев на Чă ваш Рес пуб ли кин-
чи ас лă пĕ лÿ па ра кан ты тăм 
та фе де ра ци ук çи- тен ки пе 
усă кур ни не па лăрт рĕ, И.Н. 
Улья нов ячĕл лĕ Чă ваш пат-
ша лăх универ си те тĕн че ин-
жи ни ринг цент рĕ, ла бо ра-
то ри йĕр ке ле нĕ. Пе да гог се-
не тĕр лĕ кон кур са хут шăн-
ма, грант сем ил ме проект-
сем ха тĕр ле ме сĕн чĕ де пу-
тат. Ра йон пуç лă хĕ Анд рей 
Ни ко лаев пе дагог се не çĕ-
нĕ вĕ ре нÿ çу лĕ пе са лам ла рĕ, 
ăнă çу  сун чĕ. Але на Ар ши но-
ва ăна предпринимательлĕхе, 
вырăнти хăй тытăмлăха ата-
лантарма тÿпе хывнăшăн Тав 
çырăвĕпе чысларĕ. Шкул сен-

че пси хо лог сем çит мен ни, 
«У чи тель чыс не та та ти вĕç-
лĕх не хÿ тĕ лес си çин чен» за-
ко на йы шă нас си, çурт- йĕр пе 
ком му нал лă ху çа лăх пу лă шă-
вĕ шĕн тÿ ле мел ли ком пен са ци 
ви çин çи те лĕк сĕр лĕ хĕ – пе-
да гог сем тĕл пу лу вă хă тĕн-
че çак ый ту се не хус кат рĕç.  

Ви çĕм  ку нах Але на Ар ши-
но ва «Из ва» ООО ĕç тÿ çи сем-
пе тĕл пул чĕ. За во дăн чыс- 
мух тав хă ми пе, произ водст-
вă па  пал лаш рĕ, предп рия-
ти кол лек ти вĕ пе тĕл пу лу 
ирт тер чĕ.

Иш лей ял биб лио те кин че 
РФ Пат ша лăх Ду мин де пу та-
чĕ граж дан се не харпăр-хăй 
ыйтăвĕпе йышăнчĕ.   

Фе де ра ци хыс нин чен – ра йон бюд жет не
Ук çа- тен ке мĕн ле усă кур ни — куç умĕн че 

Ĕ нер Мăн Кив пу лăх ялĕн чи икĕ çул каял ла уç нă клу ба РФ Пат ша лăх Ду мин ко-
ми те чĕн чле нĕ Але на Ар ши но ва кил се çит рĕ. Ун па пĕр ле Шу паш кар ра йон 
пуç лă хĕ Анд рей Ни ко лаев та та Çĕньял-Пок ровс ки ял тă рăх пуç лă хĕ Ру дольф 
Ва сильев пул чĕç. 
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ЧĂ ВАШ РЕС ПУБ ЛИ КИН ЧИ ИН НО-
ВА ЦИ, ПУЛ ТА РУ ЛĂХ ТА ТА ĂС- ХА-
КĂЛ ПУЯН ЛĂХ НЕ ŸС ТЕ РЕС СИ НЕ 
ХАВ ХА ЛАН ТА РАС СИ ПЕ ÇЫ ХĂН НĂ 
хуш ма ме рă сем пир ки ка ла кан Ху-
шу па ки лĕ шÿл лĕн Чă ваш Ен Пуç лă хĕ 
Ми хаил Иг натьев ре гион ри шкул-
се не Чă ваш Рес пуб ли кин Пуç лă хĕн 
200- шер пин тен кĕ лĕх гранчĕ се не 
уйăр са па ма йы шă ну ту нă. Çак пу-
лă шă ва кă çал ра йон ти икĕ вĕ рен тÿ 
уч реж де ни йĕ ти вĕ çĕ. Кÿ кеç ри «Пÿр-
нес ке» ача са чĕ та та Янăш ри пĕ тĕ-
мĕш ле пĕ лÿ па ра кан вă там шкул.

А ча са чĕ çа кăн пек грант па ик-
кĕ мĕш хут усă ку рать. 2010 çул та 
ун ша йĕн че кол лек тив ква ли фи-

ка цие ÿс тер мел ли курс па Пи тĕр-
те пул нă. Ку ху тĕн че ва ра, ача са-
чĕн заве дую щи йĕ На та лия Ро ма-
но ва пĕл тер нĕ тă рăх, ача се не хă-
йăр гра фи кин тех ни ки пе вĕ рен тес-
си не йĕр ке ле се ярас шăн. Проек-
тор се не, эк ран се не, ин те рак тив-
лă хă ма се не ва ра кун та унч че нех 
туян нă.  

СĂМАХ МАЙ
К ÿкеç ри «Пÿр нес ке» ача са чĕ по-
се лок ран, Çат ра кас син чен, Ик-
кас син чен, Хĕр лĕ Çыр тан,  Уй-
кас син чен 330 ача на йы шă нать.

ЭРНЕКУНСЕРЕН ТУХАТЬ
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Çапла çуралнă 
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Çĕньял-Пок ровс ки 
шкулĕнчи кадет класĕпе – 

асăнмалăх сăн ÿкерчĕк
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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. 

 РЕСПУБЛИКĂРА

 РАЙОНТА

  А ле на АРШИНОВА, 
РФ Пат ша лăх Ду мин де пу та чĕ – Вĕрентÿ тата 
ăслăлăх комитечĕн членĕ: 

– Пе да гог се не эпĕ пи тĕ хи сеп ле тĕп. 
Хăй сен шку лĕ сен че ача се не кĕт се ил-
се пĕ лÿ па ма вĕ сем хăт лă ус ло ви сем тă-
вас си шĕн тă рă шаç çĕ. Учи те лĕн ста тус-

не ÿс тер мел ли пе те ки лĕ ше тĕп. Вĕ рен тÿ ты тăм не ук çа- 
тен кĕ пе пуян лат ма эпир май кил ни не пĕ тĕм пех тă ват-
пăр. Ин но ва цил лĕ ĕç- хĕл шĕн фе де ра ци ми нис терст ви 
грант сем çи рĕп лет нĕ. Вĕсене выляса илмелле.

 Кÿ кеç ри Шос сей ная 
урам ри 25- мĕш çурт ра 
пу рă на кан сен ĕмĕ чĕ ти-
нех пур нăç лан чĕ.  Ти-
нех вĕ сем çĕ нĕ хват тер 
уç çил лĕ пул чĕç. Хăй сен 
унч чен хи ад рес не Гео-
ло ги чес кая урам ри 7- 
мĕш çурт ри пе ыл маш-
та рĕç. 

В ăл, 18 хват тер лĕ та-
та ви çĕ хут лăс кер, 
«2013-2017 çул сен-
че Чă ваш Рес пуб-
ли кинче выр наç-

нă ава рил лĕ çурт- йĕр фон-
дĕн чен граж дан се не ку çа-
рас си» тĕл лев лĕ рес пуб ли-
ка прог рам мин IV тап хă-
рĕ пе ки лĕ шÿл лĕн çĕк лен-
чĕ. 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 
ст рои тельст во ĕçĕ се не кул-
лен вы рă на çит се сă на са тă-
чĕ, под ряд чик се не вас кат рĕ 
те. Ха лĕ ва ра 50 çын – пу рĕ 
17 çемье та та пĕр тă лăх ача 
–  çĕ нĕ « тă ват кал метр сем-
лĕ» пул чĕ. Чы лай çул кĕт нĕ 
са мант ти нех çит ни шĕн са-
вăн ни не пы тар ма рĕç вĕ сем. 
Хăт лă хват тер лĕ пу лас си тек 
ĕмĕт ре çеç мар ри не ĕнен ме 
хă ра нă евĕр, çĕ нĕ çурт çи не 
куç ил ме сĕр пăх рĕç. 

Ба рак ран çĕ нĕ çур та пу-
рăн ма ку çа кан сен са вă нăç-
не пай ла ма Чă ваш Рес пуб-
ли кин Пат ша лăх Ка на шĕн 
пред се да те лĕн çу мĕ – бюд-
жет, фи нанс та та на лог ко-
ми те чĕн пред се да те лĕ Аль-
би на Его ро ва, ЧР ст рои-
тельст во, ар хи тек ту ра та-
та çурт- йĕр пе ком му нал лă 
ху çа лăх ми нист рĕн çу мĕ – 
Республикăн тĕп ар хи тек-
то рĕ Алек сандр Шев ля гин, 
Шу паш кар ра йон пуç лă хĕ 
Анд рей Ни ко лаев, 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, Кÿ кеç 
ял тă рăх пуç лă хĕ В ла ди мир 
Вер шин, «Са не тех сер вис-4» 
ООО фир ма- заст рой щик 
ди рек то рĕ Сер гей На деж-
дин çит рĕç.  

Анд рей Ни ко лаев ст рои-
тель сем объек та кĕс ке вă хăт-
ра хă парт ни не, ĕç сен па ха-
лăх не па лăрт рĕ. В ла ди мир 
Ди мит риев пĕл тĕр кĕр кун не 
ки вĕ та та ава рил лĕ çурт ра 
пу рă на кан сем ун пат не пу-

рăн мал ли ус ло ви се не ла йăх-
ла т ма пу лăш маш кăн ыйтма  
пы ни не аса ил чĕ. «Вăл вă-
хăт ри та та паян хи кă мăл- 
ту йăм па лăр мал ла ул шăн-
нă си рĕн, çа кă ĕмĕт пур нăç-
лан ни пе çы хăн нă ахăрт нех», 
– хуш са ху чĕ вăл.

Аль би на Его ро ва çын се не 
ава рил лĕ çурт- йĕр тен ку çа-
рас прог рам ма Раç çей Пре-
зи ден чĕ В ла ди мир Пу тин 
пу çа рни пе пур нăç лан ни, 
рес пуб ли ка пра ви тельст-
ви та та му ни ци па ли тет сем 
пĕр- пĕ рин пе та чă çы хăн са 
ĕç ле ни пе пул са пы ни çин-
чен ка ла рĕ. Çын се не тус лăн 
пу рăн ма, çурт ри подъез да, 
ун умĕн чи тер ри то рие те 
тир пей лĕх ре тыт ма сĕн чĕ 
вăл. Ст рои тель се не объек-

та хă вăрт та та па ха лăх лă 
хă парт нă шăн тав ху чĕ сем 
па чĕç. Çурт па юна шар çу-
ран çÿ ре кен сем вал ли çул 
сар нă, ача- пă ча пло щад ки 
выр наç тар ни не те асăн са 
хă вар мал ла.

Са вă нăç лă ла ру- тă ру ра хĕр-
лĕ хă йă ва кас са çул уç нă хыç-
çăн хват тер уç çи не ти вĕç-
нĕс кер сем хăй сен « тă ват кал 
мет рĕ се не» кур ма вас ка рĕç. 
Чы лай çул ба рак ра пу рăн-
нăс кер сем та са та çу тă пÿ-
лĕм се не пăх са ыта рай маç-
çĕ. Кухньă ра та, ван нă йĕн-
че те пур сантех ни кă на та 
выр наç тар нă, кран ран си-
вĕ та та вĕ ри шыв юхать... 
Пĕр сă мах па кĕр те – пу рăн!

Свет ла на В ла ди ми ро ва хăй-
не пÿр нĕ хват тер уç çи не çул-

та лăк ран ирт нĕ мă ну кĕ пе пĕр-
ле ил ме кил нĕ. Шă пăр лан  
хĕр лĕ хăю çых нă уççа алă-
ра вы лят са çÿ ре рĕ. «У пăш-
ка çам рăк чух не мон таж па 
ст рои тельст во ор га ни за ци-
не ĕç ле ме выр наç сан ба рак ра 
пÿ лĕм па чĕç, ма лаш не хват-
тер пе те ти вĕç тер ме шан тар-
чĕç. Ан чах кай ран йы вăр вă-
хăт сем пуç лан чĕç. Ун тан па 
ха мăн ача сем çи тĕн се мă-
нук сем те çу рал чĕç ĕн тĕ», 
– тет хĕ ра рăм çĕ нĕ хват те-
ре чĕ рĕк ĕмĕ ре яхăн кĕт ме 
тив ни пир ки пĕл тер се.

И ри на Ми хай ло ва та те-
лей ли сен шу тĕн че. Унăн та 
ку çĕ сем са вă нăç па тул нă. 
Ал ла пос та нов ле ние тыт сан 
хват те ре пĕр ре мĕш хут кил-
се пăх ни не ни хă çан та ман-
масть пуль вăл. «Кухньă на 
кĕр сен газ пли ти не ыта ла-
рăм та … ма кăр са ятăм, тек 
ка ла çай ма рăм», – аса илет 
хĕ ра рăм. – Çĕ нĕ хват те ре пу-
рăн ма куç са нах чи мал та-
нах ку кăль пĕ çе ре тĕп те се 
шу хăш ла рăм». Шос сей ная 
урам ри ба ра ка ра 22 çул пу-
рăн нă вăл. «Хă ру шă», – тет 
Ири на Ми хай ло ва ава рил-
лĕ те се йы шăн нă çурт ри пу-
рăн мал ли ус ло ви сем пе кă-
сăк лан сан. Шыва урам ран 
йăт нă, « ту ла кай мал ли» те 
çурт ту ла шĕн че пул нă, шă-
ши сем те чуп нă. «Пур те çи-
тет, çит мен ни не çи те рĕ пĕр», 
– теç çĕ çĕ нĕ хват тер ху çи сем 
ĕмĕт, чы лай çул ирт сен те, 
пур нăç лан ни шĕн хĕ пĕр те се. 

  АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

Ба рак ран – çĕ нĕ хват те ре
 ПАТ ША ЛĂХ ПУ ЛĂ ШĂ ВĔ 

СĂМАХ МАЙ
Ра йад ми нист ра цин çурт- йĕр пе ком му нал лă ху çа лăх па йĕн-
чен пĕл тер нĕ тă рăх, граж дан се не ава рил лĕ çурт- йĕр тен хăт-
ли се не ку çа рас си пе çы хăн нă прог рам ма ĕç ле ме пуç ла нă-
ран па  2013-2017 çул сен че Шу паш кар ра йо нĕн че прог рам-
мăн I тап хă рĕн че 73 çын на ну май хват тер лĕ 15 ава рил ле 
çурт ран хăт ли се не ку çар нă, II тап хăр та – 166 çын на ну май 
хват тер лĕ 4 та та уй рăм 6 çурт ран, IV тап хăр та – 51 çын на 
ну май хват тер лĕ ви çĕ çурт ран.

КĂСĂКЛĂ
Кÿ кеç ри Гео ло ги чес кая 
урам ри 7- мĕш çур та çĕк-
ле ме 14 млн çурă тен кĕ 
тă как ла нă. Ст рои тельст-
во ĕçĕ сем кăçалхи фев ра-
лĕн 28- мĕ шĕн че пуç лан-
са ав гус тăн 15- мĕ шĕн че 
вĕç лен нĕ.

Иа киф мо нах 
ас тă вăм не 
хи сеп ле се

АВ ГУСТ УЙĂ ХĔН ВĔ ÇĔН ЧЕ ÇĔНЪЯЛ ЧУ-
РА ЧĂК ЯЛĔН ЧЕ ХА ЛĂХ ПУЛ ТА РУ ЛĂ ХĔН 
ФЕС ТИ ВАЛЬ- КОН КУР СĔ ИРТ НĔ. Жю ри пĕ-
тĕм ле тĕ вĕ сем тă рăх Ол каш ри ял клу бĕ 1- 
мĕш вы рăн йы шăн нă, Мус ка рин кас син чи 
ял клу бĕ – 2- мĕш вы рăн, Иш лей ри пул та-
ру лăх çур чĕ – 3- мĕш. Пул та ру лăх кол лек-
ти вĕ сем сце на çин че юрă- та шă ра ăмăрт-
нă вă хăт ра спорт пло щад кин че вол ей болл 
вăййи пы нă. 

«РОС ТЕН ДЕР» САЙТ РА ШУ ПАШ КАР РА-
ЙО НĔН ЧЕ ÇУЛ СЕМ ЮСА МА ТЕНДЕР СЕМ 
ВЫР НАÇ ТАР НĂ. Çыр ма пуç ял тă рăх ад ми-
нист ра ци йĕ Кÿ кеç-Ик кас си-П лат ка ав то-
çул тан пă рăн сан Шак кăл ялĕн чи По ле вая 
урам ри 5- мĕш çурт умĕнчен каç са каякан 
вы рăн та ран çу ла юса ма кон курс ирт те рес-
си пир ки пĕл те рÿ выр наç тар нă. Юсав ĕçĕ-
се не ирт тер ме 256393 тен кĕ кир лĕ. Заяв кă-
се не сен тяб рĕн 12- мĕ шĕч чен йы шă наç çĕ. 

Çĕнъял ял тă рăх ад ми нист ра ци йĕ Ил-
пеш та та Яку тар ялĕ сен че çул сен пĕр пай-
не юса ма план ла нă. Конт рак тăн пуç ла мăш 
ха кĕ 681019 тен кĕ. Заяв кă се не сен тяб рĕн 
8- мĕ шĕч чен йы шă наç çĕ.  

ЧĂ ВАШ РЕС ПУБ ЛИ КИН ÇАР КО-
МИС СА РИА ЧĔ ÇАК КУНСЕН ЧЕ МУ-
НИ ЦИ ПА ЛИ ТЕТ ЯЛ ТĂ РĂ ХĔ СЕН ЧИ, 
предп рия ти сен чи та та ор га ни за ци-
сен чи çар учет не тĕ рĕс ле рĕ. Шу паш-
кар та та Сĕн тĕр вăр ри ра йо нĕ сен-
чи çар ко мис са риа чĕн ко мис са рĕ 
Алек сандр Ко чу ров ка ла нă тă рăх, 
ко мис си му ни ци па ли тетăн РФ хĕç- 
пă шал лă вă йĕ се не тех ни кă па за пас-
ри çын сен  тĕр лĕ ла ру- тă ру ри ха-
тĕр лĕх ĕ тĕлĕшĕнчен пă хать. Çа кăн 
умĕн çар тех ни ки не тă рат ма хуш нă 
предп рия ти се не те, граж дан се не 
те ма ла рах ка ла са пĕл те реç çĕ. Кун-

сăр пуç не çар ко мис са риа чĕ ШĔМ-
пе, МЧС  ве домст вин чи службă сем-
пе та та ыт ти сем пе мĕн ле хут шăн са 

ĕç ле ни не те сă нать.
«Кун пек тĕ рĕс лев çул та лăк ра 

пĕр ре пу лать. Г раж дан се не хы-
пар ла сан вĕ сен па лăрт нă ад рес-
па пы мал ла. «Че бок сарс каг роп-
ром тех сер вис» ЗАО ра тех ни кă на 
тĕ рĕс ле ме пункт йĕр ке ле нĕ, за-
пас ри се не Кÿ кеç ри 1- мĕш шкул-
та йы шăн нă. Ун та план па па лăрт-
нă за ня ти сем ир теç çĕ. Чĕн ни се-
не ва ра çемйи çин чен ыйт са пĕл-
сен ки лĕ се не яраç çĕ», – ăн лан та-
рать Алек сандр Алек сее вич. Тĕ-
рĕс леве кĕт нĕ пе кех 100 çын на 
яхăн хут шăн нă. 

Сен тяб рĕн 15-17- мĕ шĕ сен че Атăл леш 
ен че, Шу паш кар ти сыв лă ха çи рĕп лет-
мел ли «Вол на» ача- пă ча ла ге рĕн че рес-
пуб ли кă ри çам рăк эко лог сен та та краевед-
сен сле чĕ ирт мел ле. Эко лог сен сле тĕн че 
рес пуб ли ка ху ли сен чи, ра йон сен чи об-
щест во пĕр ле шĕ вĕ сен, вĕ рен тÿ уч реж де-
ни йĕ сен ко ман ди сем хут шăн ма пул та раç-
çĕ: 5-11- мĕш клас сен че вĕ ре не кен 8 ача 
та та пĕр ер тÿ çĕ. Краевед сен сле тĕн че вĕ-
рен тÿ уч реж де ни йĕ сен чи пе да гог сен чен 
та та вĕ ре не кен сен чен, ис то ри пе краеве-
де ни та та шы рав па тĕп чев прог рам ми не 
пур нă çа кĕр те кен об щест во ор га ни за ци-
йĕ сен предс та ви те лĕ сен чен тă ра кан ко-
ман дă се не кĕ теç çĕ. Уш кăн ра 12-18 çул ти 6 
çын та та пĕр ер тÿ çĕ пул мал ла.   
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Сентябрĕн 10-мĕшĕ – Пĕрлехи сасăлав кунĕ

Кун йĕркинче

Çĕнĕ хваттер хăтлăрах

Кÿкеçсен  
савăнăçĕ пысăк

  СĔНЕТ  СĔНЕТ

Ни ки та Би чу рин ăс чах, вос то ковед çу рал-
нă ран па 240 çул çит нĕ тĕ ле Кÿ кеç ри «Би-
чу рин та та паян хи са ма на» му зей ра «Ы та-
рай ми Пе кин» фо то ку рав ĕç ле ме пуç ла рĕ. 
Иа кинф мо нах шă пах Ки та йăн тĕп ху лин-
че 14 çул пу рăн нă та та тĕп чев ĕçĕ сем пе кă-
сăк лан нă. Çа кăн пек май па вăл ту хă çа çул 
уç нă. Фо то ку рав вал ли ма те риал се не ен-
теш, Са мук кас си çын ни Алек сандр Ни ки-
тин ака де мик ялан лă хах па нă.

Ни ки та Би чу ри на ха лал ла нă уяв паян 
Чă ваш пат ша лăх пе да го ги ка универ си те-
тĕн че «Ни ки та Би чу ри нăн нау кă ри пул та-
ру лă хĕ пе об щест во ĕçĕ- хĕ лĕн чи ци ви ли-
за ци сен диа ло гĕ» тĕн че ша йĕн чи нау кă-
па прак ти ка кон фе рен ци йĕ пе пуç ла нать. 
Кăн тăр ла ирт сен хă на сем Кÿ кеç ри Би чу-
рин са дĕн че Иа кинф ат те па лă кĕ ум не че-
чек сем ху рĕç. Шă мат кун ва ра, ир хи ву нă 
се хет ре, ис то ри ре пал лă йĕр хă вар нă ен-
теш пул та ру лăх не су ма сă ва кан се не вал ли 
по се лок ри тĕп куль ту ра çур тĕн че уяв ме-
роп рия ти йĕ пуç ла нать. Ун хыç çăн вĕ се не 
Ни ки та Би чу ри нăн тă ван ялĕн че Тип нер те 
кĕ теç çĕ.  Кун ти ас тă вăм чу лĕ çи не че чек-
сем ху нă хыç çăн хă на сен çу лĕ Сĕн тĕр вăр-
ри ра йо нĕн чи Би чу ри но ял не выр тĕ.   
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Шу паш кар ра йо-
нĕн че ха лăх ран 

– О лег Ива но вич, Шу паш кар 
ра йо нĕн че ĕç ле ме пул та ра кан 
ми çе ин ва лид?

–  Со циал лă служ ба дан нă-
йĕ сем тă рăх, Шу паш кар ра йо-
нĕн че паян хи кун тĕл не 3,5 пин 
ыт ла ин ва лид пу рă нать, вĕ сен-
чен 30% ыт ла ĕç ле ме пул та-
ра кан çул  ÿсĕ мĕн чи сем. 2017 
çул хи са кăр уйăх ра ха лă ха ĕç пе 
ти вĕç те ре кен цент ра ĕç шы ра-
са сыв лăх ен чен хав шак 57 çын 
( пĕл тĕр – 59) пы нă. Уч реж де ни 
пу лăш ни пе 43- шĕ тĕр лĕ предп-
рия тие та та ор га ни за цие ĕç ле-
ме выр наç нă. Пĕл тĕр ун пек ки-
сем 35-ĕн пул нă. Цент ра пы нă 
ин ва лид сен 73,6% ĕç пе ти вĕç-
тер нĕ, çул та лăк не ва ра план-
па ки лĕ шÿл лĕн ку кă тар ту 63% 
кая мар пул мал ла. 
– Вĕ се не ĕç туп ма пу лă ша тăр-и?

– Сыв лăх ен чен хав шак рах 
çын на ăна ки лĕ ше кен ĕç туп-
ма пу лăш маш кăн каш нин пе 
уй рăм мăн ка ла çат пăр. Ял тă-
рă хĕ се не тух са çÿ ре се ин ва лид-
сем пе тĕл пу лат пăр, те ле фон-
па та çы хă ну ты тат пăр...
– Ĕ çе ти вĕç те рес син че мĕн ле 
йы вăр лăх сем сик се ту хаç çĕ?

– Ка ла çу се не тиш кер ни тă-
рăх тĕп сăл тав сен шут не ĕç па-
ра ка нăн ин ва лид шăн мел лĕ ĕç 
ус ло ви йĕ сем çук ки, сыв лăх ен-
чен хав шак рах çын сем пе ыт ти-
сен чен уй рăл са тă ра кан ĕç ки-
лĕ шĕ вĕ ту ма, ĕç вы рă нĕ йĕр ке-
ле ме тив ни пе чы лай предп рия-
ти ре çак на ха тĕр мар. Сыв лăх 
ен чен хав шак çын ĕç ре су ран-
лан сан явап ты ма тив ни шĕн хă-
ра ни те си сĕ нет. Ĕç сĕ не кен сен 
ба зин че вах тер, лиф тер, гар де-
роб щик ва кан си йĕ сем çук па 
пĕ рех. Ин ва лид сем ва ра шă-
пах çак ĕç сен че тă рă шас шăн.  
Транс порт ый тă вĕ те çи вĕч. 
Предп рия тие çит ме чы лай чух-
не мел лĕ мар. Акă, сă мах ран, 
Вăр ман-Çĕк тер те ин ва лид вал-
ли ĕç вы рă нĕ пур, Кÿ кеç ре çав 
спе циаль ноç ра тă рăш ма пул та-
ра кан çын ун та çÿ рес шĕн мар 
– кан сĕр. Ĕçе выр наç сан ин ва-
лид лăх ран кă ла рас ран хă ра ни,  

ĕç лес кил мен ни те па лă раç çĕ.
– Ин ва лид сен пĕ тĕм йы шĕн-
чен ми çе мĕш пай не ĕçе выр-
наç тар мал ла си рĕн?

– Каш ни уйăх ра пен си фон-
чĕ ĕç ле ме пул та ра кан сыв лăх 
ен чен хав шак рах çын сен спи-
сок не тă ра тать, вĕ сен чен 35% 
ĕç пе ти вĕç тер мел ле.  2020 çул 
тĕл не Раç çей Пре зи ден чĕ пи-
рĕн ума ĕç ле ме пул та ра кан ин-
ва лид се не çур рин чен кая мар 
ĕçе выр наç тар ма тĕл лев ларт-
нă. Сыв лăх ен чен хав шак çын-
сем хăй сем шĕн ук çа ĕç ле се ил-
ни пе пĕр лех об щест вă на та усă 
па ма пул та раç çĕ-ç ке. 
– Ĕç пе ти вĕç тер ме па чах май 
çук ки сем пур-и? 

– А йăп лав вă хăт не тĕр ме ре 
ирт те ре кен, ин тер нат уч реж-
де ни йĕ сен че пу рă на кан, çа вăн 
пе кех 1- мĕш уш кăн ри ин ва лид-
се не ĕç ле ме ил ме кă тар ту сем 
çук. Ра йон та куç япăх кур ни-
пе ин ва лид лăх ил нĕ икĕ çын 
ĕç ле ме пул та раç çĕ. Сă мах май, 
му ни ци па ли тет ра 1- мĕш уш-
кăн ри 178 ин ва лид пу рă нать, 
2- мĕш уш кăн ри  – 393 çын, 3- 
мĕш уш кăн ри – 700 çын, пĕ-
лÿ иле кен сем – 16, ин тер нат-
сен че пу рă на кан сем – 157, 335 
çын нăн сыв лăх не ку ра ĕç ле ме 
юра масть, 50 ин ва лид тĕр ме-
ре ла рать. 
– Ин ва лид се не ĕçе выр наç ма пу-
лă ша кан прог рам мă сем çин че 
тĕп лĕн рех ча рăн са тă рар- ха...

– 2012-2020 çул сен че граж-
дан се не ĕçе выр наç ма пу лăш-
мал ли çин чен ка ла кан рес пуб-
ли кăн тĕл лев лĕ прог рам ми пе 
7 ин ва ли да вă хăт лăх ĕçе выр-
наç тар нă, каш ни уйăх ра ук-
çа- тен кĕ пе пу лăш нă. Кая рах 
вĕ сем ун тах ма лал ла вăй ху-
ма юл нă. Çак прог рам мă па 5 
ин ва лид про фес си – уй рăм 
ху рал çă, газ обо ру до ва ни не 
юса кан, кадр сен спе циа лис-
чĕ, лиф тер – ил нĕ. Сыв лăх 
ен чен хав шак пĕр çын на хă-
йĕн ĕç не уç ма суб си ди уйăр са 
па нă, вăл атă- пуш мак юсас си-
пе мас терс кой уç нă. 

Кă çал ха лă ха ĕç пе ти вĕç те ре-
кен центр çам рăк (44 çул тан 
çам рăк рах) ин ва лид сен ста-
жи ров ки шĕн тă как се не сап-
лаш тар нă. Сыв лăх ен чен хав-
шак рах пĕр çын на уй рăм ху-
рал предп рия ти не мал тан ла-
са пĕ лÿ ил нĕ хыç çăн ху рал çă-
на выр наç тар нă. Ин ва лид па 
ирт тер нĕ  3 уйăх лăх ст ра жи-
ров кă шăн нас тав ни ке ĕç ук-
çин чи пĕ чĕк ви çи чух лĕ хуш-
са тÿ лет пĕр.

«Сук кăр ин ва лид се не ĕçе выр-
наç та рас си» тĕл лев лĕ прог рам-
мă па 2011-2015 çул сен че 41 ĕç 
вы рă нĕ йĕр ке ле нĕ. Ун та хут шă-
кан предп рия ти се не ятар лă ĕç 
вы рă нĕ ха тĕр ле ме, çын нăн ин-
ва лид лăх не та та çул ÿсĕм не ку-
ра, 50 пин тен кĕ рен пуç ла са 80 
пин тен кĕ та ран уйăр са па нă. 
Паян хи ку на 12 ва кан си пур. 
– Кво тăл лă вы рăн сем çин чен 
те ка ла са хă вар мал ла... 

– Минстр сен Ка би не чĕн каш-
ни çул йы шă на кан пос та нов-
ле ни йĕ пе ки лĕ шÿл лĕн, пы сăк 
предп рия ти сен че та та ор га ни-
за ци сен че ин ва лид сем вал ли 
ятар лă ĕç вы рă нĕ сем йĕр ке-
ле мел ле. Ра йон та çа кăн пек 
16 ва кан си пул мал ла, халь лĕ-
хе «Юр ма» аг ро хол динг ра та-
та «Ат ла шевс кий» СХК ра икĕ 
вы рăн пур. Кă çал 35-100 ыт-
ла ĕç ле кен 49, 100 çын ытла-
рах ĕçлекен 14 предп рия ти пе 
ор га ни за цин кво та çин чен ка-
ла кан за ко но да тельст вă на пур-
нăç ламалла. Сен тяб рĕн 1- мĕ шĕ 
тĕл не 63 ор га ни за ци рен 15- шĕ 
кво тă на тул та рай ман. 
– Çа кăн па çы хăн нă сак кун çи-
рĕп ле нес си пир ки ка лаç çĕ...

– 2018 çул та кво тă на пур нăç-
ла ни не тĕ рĕс лес си вăй ла нать. 
Кă çал икĕ ор га ни за цие тĕ рĕс-
ле нĕ пул сан, çи тес çул ЧР ĕç 
ми нис терст ви çак енĕ пе ĕçе 5 
хут  вăй лат ма шан та рать. Ял 
тă рăх пуç лă хĕ сен ин ва лид се-
не вă хăт лăх ĕçе те пу лин выр-
наç тар мал ла. 3- мĕш уш кăн ин-
ва ли чĕ сем çă мăл лат нă ĕç ре тă-
рăш ма пул та раç çĕ. Плат ник ре, 
сан тех ник ре хуш ма ка ну вал-
ли вă хăт уйăр са ĕç лееç çĕ. Сыв-
лăх ен чен хав шак рах çын се не 
ĕç па ра кан сен пу шă вы рă нĕ-
сем çин чен сайт сен чен кă на 
мар, ял тă рă хĕ се не тух са çÿ ре-
се те пĕл тер мел ле.  

  АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

Сыв лăх ен чен хав шак çын сен че паян пат ша-
лăх ĕç вăй не ку рать. Чи пĕл те рĕш ли – ин ва лид-

сен пур нăç ра хăй сен вы рăн не ту пас кă мăл пур-
ри. Вăй па пур нăç ла мал ли ĕç сен чен чы ла йăш-
не ăс- тăн па шу хăш ла са ту мал ли сем пе ыл-
маш тар ни, халь хи тех но ло ги сем пур нă çа кĕр-
се пы ни кун та пу лă шу кÿ чĕ çеç. Сыв лăх ен чен 
хав шак рах çын се не ĕçе выр наç тарма çĕр шыв 
субъек чĕ сен че ятар лă прог рам мă сем йы шăн-
нă, çав шут ра рес пуб ли кă ра та. Шу паш кар ра-

йо нĕн че ин ва лид се не ĕçе выр наç та рас си пе çы хăн нă ла ру- тă-
ру еп ле рех- ха? Ун па  му ни ци па ли тет ри ха лă ха ĕç пе ти вĕç те-
ре кен центр ди рек то рĕ Олег АЛЕКСАНДРОВ   пал лаш тар чĕ.  

       ХŸТЛĔХ 

Сыв лăх ен чен хав шак çын сен че паян пат ша-
лăх ĕç вăй не ку рать. Чи пĕл те рĕш ли – ин ва лид-

сен пур нăç ра хăй сен вы рăн не ту пас кă мăл пур-

       

СĂМАХ МАЙ
Шу паш кар ра йо нĕн че ĕç ле ме 
пул та ран 1304 ин ва лид, вĕ сен-
чен 20% ĕç пе ти вĕç тер нĕ.

 сыв лăх ен чен хăй не евĕр лĕ çын сем 
тă рăш сан ыт ти сен чен кая мар ту пăш илеç çĕ
 сыв лăх ен чен хăй не евĕр лĕ çын сем  сыв лăх ен чен хăй не евĕр лĕ çын сем 

Ма нăç нă ĕç вă йĕ çук 

ШУ ПАШ КАР РА ЙОН НЕ АД МИ НИСТ-
РА ЦИН ТУ ХĂÇ ЛĂ ĔÇĔ ШĔН 4,159 МЛН 
ТЕН КĔ ЛĔХ ГРАНТ УЙĂР СА ПА РАÇ-
ÇĔ. Çа кăн çин чен ка ла кан ху шă ва 
ЧР Ми нистр сен Ка би не чĕн пред-
се да те лĕ Иван Мо то рин алă пус са 
çи рĕп лет нĕ. Çа кăн умĕн Шу паш кар 
ра йо нĕн чи вĕ рен тÿ сфе рин  ĕç че-
нĕ сен ав густ ри ка наш лă вĕн че 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 çак ук çа- тен ке ача са чĕ-
сен че çĕ рĕш нĕ, ăшă тыт ма пă рах-
нă чÿ ре че се не улăш тар ма усă ку-
рас си çин чен ка ла нăч чĕ.  

6 
уй рăм 
предп ри-
ни ма тель 

сĕт пуç та рать. 
Пĕр литр сĕт шĕн 
16- ран пуç ла са 
18- тен кĕ та ран 
па раç çĕ. 

ШУ ПАШ КАР РА ЙО НĔН ЧЕ ĔНЕР ХИ КУН ТĔЛ-
НЕ ТЫ РĂ ТА ТА ПĂР ÇА ЙЫШ ШИ КУЛЬ ТУ РĂ-
СЕ НЕ 8234 га çин чен выр са ил нĕ, 22618 тон-
на ты рă çап нă. Та лăк не вă там ран 131 га вы-
раç çĕ.  Му ни ци па ли тет ра çĕр ул ми не 12 га 
çин чен пу рĕ 217 тон на пуç тар са ил нĕ. Кĕр-
хи куль ту рă се не па лăрт нă 4300 га- ран 1701 
га ак са хă вар нă.  Кĕр хи çĕрт ме не 301 га çин-
че ту нă.  

КĂ ÇАЛ ХИ СА КĂР УЙĂХ РА РА ЙОН ТА ВУТ- ÇУ-
ЛĂМ 44 хут ал хас нă. Пушар Çĕнъял ял тă рă-
хĕн че (6 тĕс лĕх, Шĕ нер пуç ял тă рă хĕн че (5), Ту-
тар кас си ял тă рă хĕн че (4), Вăр ман-Çĕк тер ял 
тă рă хĕн че (4 ) ыт ла рах тух ни пал лă.  

СĔН ТĔР ВĂР РИ ТА ТА ШУ ПАШ КАР РА ЙО НĔ СЕН ЧИ ÇАР 
КО МИС СА РИА ЧĔ кă çал çĕр шыв ри ас лă çар шку лĕ-
се не икĕ му ни ци па ли тет ран 23 çын на вĕ рен ме янă. 
Вĕ сен чен Шу паш кар ра йо нĕн чи ви çĕ çам рăк пур тĕ-
рĕс лев ви тĕр те тух са вĕ ре не кен сен йыш не кĕ нĕ. 
Ирт нĕ çул ас лă çар шкул не 8 яша ил нĕ.  

2017 ÇУ ЛĂН ЯН ВАРЬ-ИЮЛЬ УЙĂ ХĔ СЕН ЧЕ Шу паш-
кар ра йо нĕн че 339 çын çу рал нă, 391 çын пур нăç ран 
уй рăл са кай нă. Ра йон та 182 мă шăр çемье çа вăр нă, 
109 çемье ар кан нă.   

Шал ти ĕç сен ра йон ти уй рă-
мĕн ĕç че нĕ сен çын вил ни пир-
ки пĕл тер ни тă рăх ирт нĕ эр не ре 
тă ва тă хут чен вы рă на тух са кĕ-
ме тив нĕ. Вĕ сен чен ик кĕ шĕн че 
эрех- сă ра ин кек сăл та вĕ пул са 
тă ни пал лă. Тун ти кун се рен ра-
йад ми нист ра ци ре ир те кен пла-
нер кă ра ра йон ти по ли ци уй рă-
мĕн участ ко вăй сем пе ĕç ле кен 
па йĕн пуç лă хĕн çу мĕ Анд рей 
Ря бов сă ма хĕ сем тă рăх,  нар-
кă мăш лан ни те мар, икĕ тĕс лĕх-
ре те ал ко го ле вă рах вă хăт ĕç ни 
çын сен пур нăç не тат нă.

Шупашкар районĕн че пу рă-
на кан те пĕр хĕ ра рă мăн шă пи 
те си сĕм лĕ кĕ рĕ вĕ пул ман пул-
сан  тем ле кил се ту хĕч чĕ- ши – 
пал лă мар. Хĕ ра рăм çа пăç нă, ту-
лаш нă, вăй па ларт са кай сан ав-
то мо биль чÿ ре чи не ва тас си пе 
те хă рат нă, кĕ рĕ вĕн ăна боль-
ни цă на сип лен ме ба гаж ни кре 
ил се кил ме тив нĕ. Хĕ рĕ на мăс-
лан нă- ши – пĕр ле кил мен. Мă-
ну кĕ сем те пур ĕç ни пе ва тăл са 
лар нă çак « ки не ме йĕн». Пĕр лех 
пу рă наç çĕ. Тен, та рăх са çит нĕ-
ре нех ар çын ăна ал ко го лизм-
ран сип ле ме шут тыт нă.

«Ку ка май ран та, асан не рен те 
эрех шăр ши кĕ ни не ни хă çан та 
туй ман», – тет Шу паш кар ра йон 
боль ни цин че 33 çул вăй ху нă, па-
ян Чă ваш Рес пуб ли кин Пат ша лăх 
Ка на шĕн де пу та чĕ Вя чес лав Ра-
фи нов. Ра йон боль ни ци ун шăн 
тă ван кил пе кех. Çак çул сен че 
« си мĕс çĕ лен» авăр не кĕр се ÿк-
се ну ша ла на кан са хал мар çын-
на кур ма тив нĕ. Ит ле ме те.  Пат-
ша лăх Ка на шĕн че со циал лă ый-
ту сем пе ĕç ле кен Ко ми те та ерт се 
пы нă май ин кек пат не ил се çи-
те ре кен çак чир пе кĕ ре шес си не 
пат ша лăх по ли ти кин тĕп çул- йĕ-
рĕ пек йы шă нать вăл.  

Вя чес лав 
РАФИНОВ, 
Чă ваш Рес пуб ли-
кин Пат ша лăх Ка-
на шĕн де пу та чĕ:

– У рă лăх ку нĕ 
кир лĕ – çа кăн па 
пра вос ла ви чир-
кĕ вĕ ĕмĕр каял лах 

ки лĕш нĕ. Ха лăх эрех- сă ра па ир тĕ-
хес си пат не çи тес рен ун чух нех 
хă ра нă. 2014 çулта Раç çей çын ни-
сем  çул та лăк ра 3-4 литр ал ко-
голь ĕç нĕ пул сан, ха лĕ ва ра каш-
ни çын – тин çу рал ни сем те çак 
шу тах кĕ реç çĕ – пуç не тиве кен 
кă тар ту 18 лит ра çит ни пир ки 
ка лаç çĕ. Ин кек мар-и çа кă? Пра-
вос ла ви тĕ нĕ пу çĕн че тă ра кан-
сем ăс лă пул нă: ал ко голь ним ыр-
ри не те кÿ мес се вĕ сем ла йăх пĕл-
нĕ. Пуш шех те – ĕç кĕ пе ир тĕ хе-
кен сен ачи сем чир лĕ çу ра лаç çĕ, 
вĕ сем хăй сен пеп ки се не ти вĕç лĕ 
вос пи та ни па рас си шĕн тă рăш-

маç çĕ. Аш шĕ-а мă шĕн юра тăв не 
туй ма сăр çи тĕ не кенс кер сем хăй-
сем те çак ки рев сĕр йă ла на хи рĕç 
тă ма хал çи те рей меç çĕ.

Ен чен те пал ла кан çын, кÿр шĕ 
эрех- сă ра авăр не кĕр се ÿк ни не 
сис сен çак ин кек пе ăна ниеп ле те 
ку çа- ку çăн хă вар ма юра масть.  

Мус кав та та Пĕ тĕм 
Раç çей пат риар хĕ 
КИРИЛЛ: 

– У рă лăх ку нĕ-
шĕн çак ку на пĕр-
ре те ăн сăрт ран 
суй ла ман. Еван ге-
ли рен эпир « тĕ рĕс 
та та сă вап лă 

ара» хăй не уп ра нă, ит ле се ун-
шăн пĕ тĕм пех ту нă Ирод ăс сăр-
рăн та та чун сăр рăн вĕ лер ни не 
пĕ лет пĕр. Ан чах та мух мăр ла са-
вă нăç ран хă пай ма сăр, чиперкке-
сен хÿ хĕм таш ши не ыта рай ма-
сăр пат ша хĕ ра рă мăн ка вар лă 
шу хă шĕн чен ир тей мен: Ту рă чу-
рин пуç не кас са пă рах нă.

Эрех ĕç се ар па шăн нă ăс- тăн 
çын се не прес туп ле ни, ăс сăр ла 
утăм сем ту ма хис тет.

Ха лăх эрех- сă ра пат не тур-
тă нас сиен лĕ йă ла на пÿ лес си-
не çак кун сен че Пат ша лăх Ка-
на шĕн пред се да те лĕ Ва ле рий 
Фи ли мо нов, со циал лă ый ту сем-
пе ĕç ле кен ко ми тет пред се да-
те лĕ Вя чес лав Ра фи нов ерт се 
пы ни пе экс перт се не явăç тар-
са ирт нĕ çав ра сĕ тел те сÿт се яв-
нă. Шу паш кар Епар хи йĕн чир кÿ 
ыр кă мăл лă хĕ пе со циал лă ĕç- хĕл 
па йĕн ĕç че нĕ – урă лă ха çи рĕп-
ле тес син коор ди на то рĕ Анд-
рей Ла пин, И.Н. Улья нов ячĕл-
лĕ Чă ваш пат ша лăх универ си-
те чĕн ме ди ци на нау ки сен тух-
тă рĕ  Сер гей Сме лов – вĕ сем 
пур те çак сиен лĕ йă ла се не хи-
рĕç. Тĕл пу лу Урă лăх ку нĕ умĕн 
ирт ни уй рăм пĕл те рĕш лĕ: Шу-
паш кар пра вос ла ви уя вĕ тĕл не 
хĕ рес лĕ çу ла тух ма ха тĕр ле нет. 
Çак му ра  хи рĕç тă ра кан пĕ тĕм 
йыш па рес пуб ли ка кон фе рен-
ци йĕ ир тĕ. Ăна та çак ку нах ха-
лал лаç çĕ.

«Симĕс çĕлĕн» 
инкекĕ 
   ЙĂ НĂШ ÇУЛ ПА  

4
 ПĔ ЛЕ ТĔР-И ЭСИР? 
1914 çул та Пра вос ла ви  чир-
кĕ вĕ Иоанн Пред те чи Про рок 
пуç не кас нă кун Пĕ тĕм Раç çей-
ри урă лăх кун не пал лă тума 
йы шă н нă. Çĕ нĕ стиль пе ку кун 
сен тяб рĕн 11- мĕ шĕ пе тÿр ки-
лет. Раç çей ре çак кун пур эрех 
лавк кин алă кĕ те ху пă пул нă, 
ăна ниç та та сут ман. Иоанн 
Крес ти те ле асăн са, нар ко ма ни-
пе, ал ко го лизм па чир лĕ çын-
сем шĕн çă лă нăç ыйт са çак кун 
чир кÿ сен че кĕ лĕ ву ла нă. Кă-
мăл ту нă каш ни çын эрех- сă-
ра па ир тĕх ни шĕн ÿкĕн се çак 
кун свя щен ник пи лĕ пе урă 
пу рăн ма ту па ту ма пул тар нă.
Вы рăс пра вос ла ви чир кĕ вĕн 
Сă вап лă Си но чĕ Урă лăх кун-
не пал лă тă вас си не 2014 çул-
та те пĕр хут тавăрнă.
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Вĕçĕ. Пуçламăшĕ иртнĕ 
номерте.

Се вас то поль ти Чă ваш 
куль ту рин ку нĕ

Ию лĕн 31- мĕ шĕн че ен теш сен 
Керчь про ли вĕпе пырса «Кав-
каз» порт ри тĕ рĕс лев ви тĕр тух-
нă ав то бу сĕ па ром па Крым ен-
не каç нă. 2500 км хы çа хă вар са 
Ху ра ти нĕс хĕр рин чи Лю би мов-
ка по се ло кĕ çы вă хĕн че па лат ка 
ла герь ту са выр наç нă. Уш кăн-
ра Ни ко лай па Ири на Бах ми сов-
сен чи пĕ чĕк çул çÿ рев çи сем 5- 
пе 6 çул ти ывă лĕ сем те пул нă. 
Ен теш се не Крым ри чă ваш сен 
ав то но ми йĕн ер тÿ çи Анд рей 
Яков лев ха пăл ту са кĕт се ил-
нĕ. Ав гус тăн 1- мĕ шĕ пе 2- мĕш 
ку нĕ сен че чун çÿ рев çĕ сем ху-
ра ти нĕс хĕр рин че кан нă, Бах-
чи са рай ри ис то рил лĕ вы рăн-
се не çит се кур нă. Те пĕр кун не 
Се вас то поль ху лин чен 5 ен теш 
кил се çит нĕ. Чă ваш юр ри- кĕв-
ви кал лех Ху ра ти нĕс хĕр ри-
пе шă ран са юх нă. Олег Цып-

лен ков хă на се не пар не сем пе 
чыс ла нă. Ав гус тăн 4- мĕ шĕн че 
Анд рей Яков лев Чă ваш де ле га-
ци не Се вас то поль ху ли пе пал-
лаш тар нă. Ун тан пур те Се вас-
то по ле хÿ тĕ ле се пуç ху нă пат-
тăр се не асăн са ларт нă ме мо-
риал па лăк умĕн чи Ĕмĕр лĕх 
çу лăм ум не че чек çых хи сем 
ху нă. Каç ен не 16 се хет ре На-
хи мов ла па мĕн чи При морс кий 
буль ва рĕн сце ни çин че Чă ваш 
куль ту рин ку нĕ ирт нĕ. Ун та ма-
ла рах асăн нă пул та ру лăх уш кă-
нĕ сем пе юрăç сем Се вас то поль 
çын ни се не хăй сен пул та ру лă хĕ-

пе са вăн тар нă. Ку ра кан сем кă-
çал та чă ваш сен пул та ру лăх не 
ха пăл ту са йы шăн нă, 2 се хе те 
тă сăл нă кон церт пур не те ки-
лĕш нĕ. Анд рей Яков лев унта 
хут шăн ни се не тав ху чĕ сем пе 
чыс ла нă. Каç хи не, çул çÿ рев-
çĕ сем Се вас то поль ху ли пе, Ху-
ра ти нĕс пе сыв пул лаш са каял-
ла çу ла тух нă. Олег Цып лен ков 
пĕл тер нĕ тă рăх, çи тес  2018 çул-
хи июль уйă хĕн че ир те кен 30- 
мĕш чун çÿ рев Бай кал кÿл ли 
хĕр ри не выр тĕ. 

 НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, АТĂЛЪЯЛ

 ВĔРЕНТŸ

 КСТАТИ 
Чун çÿ рев çĕ сен 2017 çул çÿ-
ре вĕ 5 пин те 90 ки ло мет-
ра тă сăл нă

Тивĕçлĕ канури К.И. Кузнецова Çатракассинчи вăтам 
шкулта тăван тавралăх культурине халалланă каçра. 1994 
çулхи мартăн 18-мĕшĕ. В. Николаев сăн ÿкерчĕкĕ.

 ШУПАШКАР РАЙОННЕ – 90 ÇУЛ

Кÿ кеç ре пул сан яла нах те нĕ пек 
ра йон му зей не кĕр се ту ха тăп. 
Ию нĕн 22- мĕ шĕн че те çит рĕм 
ун та. Хаяр вăр çă пуç лан нă ран па 
кă çал 76 çул. Ма на хи рĕç алăк-
ран ту ха кан шкул ачи сен пы сăк 
уш кă нĕ му зей ра хăй сем кур ни-
не хĕ рÿллĕн сÿт се яват чĕç. Му-
зей ĕç че нĕ сем Анас та сия Да ни-
ло вă па Ок са на Иже де ро ва ха пăл 
ту са кĕт се ил чĕç. Ку ра кан кун-
та ас тă вăм ку нĕ сен че уй рă мах 
йыш лă.

 Ра йон та вăй ху нă учи тель се-
не ха лал ла нă уй рăм енел ле çул 
тыт рăм эпĕ. Кун та  РСФСР шку-
лĕн та ва ти вĕç лĕ учи те лĕн ят не 
ти вĕç нĕ Юрий Его ро вич  Мар ко-
ва (Ик кас си), Конс тан тин Афа-
насье вич Афа насье ва (Кус нар), 
Ле нин ор де нĕн ка ва лер не Ва си-
лий Сер гее вич Сер гее ва (А паш), 
Ва си лий Ефи мо вич Ефи мо ва 
(Иль пеш) ха лал ла нă стенд сем 
пур. Вĕ сем пе юна ша рах Плат-
ка ялĕн чи шкул та 40 çу ла яхăн 
вăй ху нă Ке са рий Ми хай ло вич 
Ми хай лов сăн ÿкер чĕкĕсе не выр-
наç тар нă. Ырă кă мăл лă, пур ен-
чен те та ра ват çак çын на 1953-
1954 çул сен че, хăй Кÿ кеç ре вĕ-
рен нĕ вă хăт ра тĕл пул ка ла нă. 
Ку вă хăт ра вăл РОНО инс пек-
то рĕн че ĕç ле нĕ пул нă.

Ке са рий Ми хай лов тă ван ялĕн-
чи, Ик кас син чи шку ла вĕ рен-
се пĕ тер сен Шу паш кар ти учи-
тель се не ха тĕр ле кен учи ли ще 
çул ты тать. Ал ла дип лом ил-
сен Çат ра-Хо чех мат шку лĕн-
че ĕç ле ме ты тă нать. Хаяр вăр-
çă пуç лан сан сал так тум не тă-
хă нать. 1338- мĕш гвар ди ди ви-
зи не ле кет. Тăш ма на хă ва ла са 
Бе ло руç, Лит ва, Лат ви ха лăх не 
ирĕ ке кă ла рать. Çĕн те рÿ кун-
не ва ра ни мĕç çĕ рĕ çин че кĕт-
се илет. «Хĕр лĕ çăл тăр» ор де-
на, икĕ хут чен «Хас тар лăх шăн» 
ме да ле ти вĕç нĕ пат тăр тă ван 
яла тав рă нать. Çат ра-Хо чех-
мат шку лĕн че ĕçе ма лал ла тă-
сать. 1953 çул та ăна РОНО инс-
пек то рĕ пул ма сĕ неç çĕ. Шкул-
сен че час- ча сах пул са çам рăк 
учи тель се не пур ен чен те пу-
лăш ма тă рă шать. Ча сах пар ти 
рай ко мĕ ăна тă ван ял ти «Хĕр-

лĕ Ялав» кол хо за ерт се пы ма 
лар тать. Ху çа лăх эко но ми ки-
не ура çи не тă рат ма са хал мар 
вăй ху рать вăл. Вăл вă хăт тĕл-
не шкул çур чĕ са маях кивел се 
кай нă. Кун та вĕ рен тÿ ĕç не тăс-
ма тă рă шул лă çын кир лĕ пул нă. 
Çак ĕçе шă пах Ке са рий Ми хай-
ло ви ча ша наç çĕ те. Çа кăн хыç-
çă нах шкул çур чĕ çĕ нел се пы-
рать, вĕ рен тÿ учас то кĕ те йĕр-
ке не кĕ рет. Шкул ачи сен ху-
до жест во кол лек тив не йĕр ке-
ле се ярать.

Ирт нĕ ĕмĕ рĕн 60- мĕш çу лĕ сем 
пуç лан нă тĕ ле Чă ваш вĕ рен тÿ ĕç 
ми нис терст ви Ке са рий Ми хай ло-
ви ча чă ваш шку лĕ сен 1- мĕш кла-
сĕ вал ли вы рăс ла «Бук варь» ха-
тĕр ле ме сĕ нет. Ун па усă кур ма, 
ял учи те лĕ сем вал ли мă шă рĕ пе 
Анас та сия Его ров нă па те ми çе 
по со би çыр са ха тĕр леç çĕ. 1957 
çул та Ке са рий Ми хай ло вич «Вĕ-
рен тÿ ĕçĕн от лич ни кĕ» ята, мă-
шă рĕ тав хут не ти вĕ çеç çĕ. Вĕ сем 
ик кĕ шĕ те пуç ла мăш шкул сен че 
вăй ху ра кан учи тель сем вал ли 
уçă урок сем са хал мар ирт тер нĕ.

П лат ка ри шкул тан вĕ рен се тух-
нă çĕр шер çам рăк паян – учи-
тель, врач, çар çын ни, нау ка ĕç-
че нĕ. Çак ял ти Юрий Да ни лов 
«РСФСР тава ти вĕç лĕ ст рои те-
лĕ», Иван Ген надьев «РСФСР та-
ва ти вĕç лĕ ар тис чĕ» ята ти вĕç нĕ.

Чă ваш АССРĕн шку лĕн та ва 
ти вĕç лĕ учи те лĕ Ке са рий Ми-
хай ло вич яла нах çы вăх ял сен-
чи ха лăх чĕ рин че.

 ЛЕОНИД ПАВЛОВ,
 ЧĂРĂШКАССИ

  ÇУЛ ÇŸ РЕВ

ШУ ПАШ КАР ТАН – 
СА РĂ ТУ ТĂ РĂХ НЕ 

09-02. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА-
НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Платоновым 
Русланом Васильевичем, почтовый адрес: 
428005, Чувашская Республика-Чувашия, 
г. Чебоксары, ул. Островского, д. 30, адрес 
электронной почты zemetra@inbox.ru, кон-
тактный телефон 8-960-302-73-23, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 
21:21:170502:32, расположенного по адре-
су: Чувашская Республика-Чувашия, Чебок-
сарский район, Шинерпосинское сельское 
поселение, д. Большое Князь-Теняково, ул. 
Водолеева, д. 6

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Черкунов Александр Сергеевич почто-
вый адрес: 428018, Чувашская Республика-
Чувашия, г. Чебоксары, ул. Герцена, д. 4, кв. 
40, контактный телефон: 8(8352)58-01-34.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксар-
ский район, Шинерпосинское сельское посе-
ление, д. Большое Князь-Теняково, ул. Водо-
леева, д. 6  9 октября  2017 г. в 10-00 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
428018, Чувашская Республика, г. Чебокса-
ры, Московский проспект, д. 39, корпус 1.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с 8 сентября  
2017 г. по 25 сентября 2017 г.  по адресу: 
428005, Чувашская Республика-Чувашия, г. 
Чебоксары, ул. Островского, д. 30.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок с  
кадастровым номером  21:21:170502:31, распо-
ложенный по адресу:  Чувашская Республика-
Чувашия, Чебоксарский район, Шинерпосин-
ское сельское поселение, д. Большое Князь-
Теняково, ул. Водолеева, д. 5. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

 

Эрех ĕç сен 
пат тăр пек 

Шу хă ша ярĕ-и çам рăк се не, амă-
шĕ се не çак тÿн тер ле тĕс лĕх – сÿт-
се яв ма каш нин хă йĕн ирĕ кĕ. Ан чах 
та ра йад ми нист ра ци çу мĕн чи çул 
çит мен ни сем прес туп ле ни тă вас-
си не пÿ лес енĕ пе ĕç ле кен ко мис-
сие сăл тав сăр чĕн тер меç çĕ.

Çĕньял ял тă рă хĕн че пу рă на-
кан хĕ рĕн ун умĕн че пĕр ре мĕш 
хут кă на мар тÿр ре тух ма тивет. 
Тă ва тă çул каял ла вăл урок се не 
сăл тав сăр сик тер нĕ шĕн пит не хĕ-
рет нĕч чĕ, кă çал хи ап рель уйă хĕн-
че – об щест вăл ла вы рăн та ÿсĕр 
çÿ ре нĕ шĕн. Хă йĕн йĕр ке сĕр лĕ-
хĕ шĕн мух тан нă пек пул са мăн 
кă мăл лăн, ал ли се не пĕр ре курт-
ка кĕсйи не чик рĕ, теп ре хĕ рес-
ле се тыт рĕ. 

Ав гус тăн 19- мĕ шĕн че çул çит-
мен ни сем пе ĕç ле кен инс пек тор-

сем  ăна ÿсĕр ле тыт са чар нă. Урам 
тă рăх тай ка лан са ут нă, çă ва рĕн чен  
эрех- сă ра шăр ши кĕ нĕ. Ну маях пул-
масть 17 çул тул тар нăс кер тă ва тă 
ста кан сă ра та та икĕ ста кан джин- 
то ник пу шат нă ик кен. Ĕç се ÿсĕ рĕл-
нĕ те  пĕр çурт ра пу рă на кан хĕ ра-
рă ма та пăн нă: çÿ çĕн чен яр са тыт-
са ури пе хы рă мĕн чен тап ма хăт-
лан нă, сыл тăм куç не су ран лат нă.   
Эрех- сă ра па тус ла шнин че ни мĕн те 
япăх хи çук те се шу хăш лать çам рăк. 
Нар ко лог па тĕн че ха лех учет ра тă-
рать вăл. Çын на хĕ не нĕ шĕн унăн РФ 
КоАПĕн 6.1.1. статйи пе 5 пин тен кĕ-
рен пуç ла са 30 пин тен кĕ, об щест-
вăл ла вы рăн та ÿсĕр çÿ ре нĕ шĕн 500 
тен кĕ рен пуç ла са 1500 тен кĕ та ран  
шт раф тÿл еме тив ни çин чен илт сен 
кă на хĕр ал ли се не курт ка кĕсйин-
чен кă лар чĕ. Çул çит мен çам рă кăн 
амă шĕ те ниç та та ĕç ле мест ик кен. 
Ку ки ле илен нĕ « си мĕс çĕ лен» та та 
мĕн ле ин кек кăтартĕ – ка ла ма хĕн. 

 МИ ЛЕ НА СЕР ГЕЕ ВА,
  ТАТЬЯ НА МА ЙО РО ВА

«Симĕс çĕлĕн» инкекĕ 
   ЙĂ НĂШ ÇУЛ ПА  
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Унăн бук ва рĕ пе çи тĕн нĕ

К. Михайлов
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Вода камень точит
Вопрос обеспечения теплоснабжением и 
горячей водой жителей п. Сюктерка Че-
боксарского района обсуждался 31 авгу-
ста на встрече заместителя Председате-
ля Государственного Совета ЧР Альбины 
Егоровой с главой Вурман-Сюктерского 
сельского поселения Чебоксарского рай-
она Олегом Ермановым. 

Также в обсуждении участвовала ру-
ководитель Государственной службы 
ЧР по конкурентной политике и тари-
фам Марина Кадилова. Этот вопрос на-
ходился на постоянном контроле у де-
путата. Было отмечено, что за последние 
два года здесь сделано очень много: ре-
конструированы котлы в котельной, се-
ти теплотрассы, администрация сельско-
го поселения полностью зарегистриро-
вала эту систему в собственность. Кро-
ме этого объявлен аукцион для подбо-
ра подрядчика или организации для об-
служивания этих объектов.

Олег Ерманов получил подробные 
консультации для осуществления даль-
нейших работ, в частности, по установ-
лению норматива потерь в сетях, а так-
же представлению пакета документов 
для установления тарифов в опреде-
ленные сроки. 

Новости с пригородным акцентом

Причебоксарье
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 ДЕЛА МЕСТНЫЕ

 КСТАТИ 
Чун çÿ рев çĕ сен 2017 çул çÿ-
ре вĕ 5 пин те 90 ки ло мет-
ра тă сăл нă

Праздник села 
2 сентября в селе Ишлеи состоялся 
День села. Возле здания Ишлейско-
го райпо развернулась праздничная 
площадка, где работали торговая яр-
марка, различные аттракционы.

На празднике присутствовали и.о. гла-
вы администрации Чебоксарского рай-
она Владимир Димитриев и и.о. дирек-
тора Центральной клубной системы Лю-
бовь Виноградова.

Мероприятие началось с волейболь-
ного матча команд сельского поселения. 
Возле Дома творчества развернулись со-
стязания по настольному теннису, арм-
реслингу, гиревому спорту, дартсу. На 
торжественной церемонии чествовали 
тружеников села, самых юных и старей-
ших жителей, народных умельцев и мно-
гих других отличившихся односельчан. 

Музыкальным подарком для гостей стали 
выступления звезд чувашской эстрады. 

А в то ром за ме ча-
тель ных произве-
де ний яв ляет-
ся извест ный че-
ловек Че бок сарс-

ко го ра йо на В ла ди мир Фе-
до ров, ко торый расс ка зал 
об ис то рии их соз да ния, о 
своей жиз ни и му зы каль- 
ной дея тель нос ти.
– В ла ди мир Гурье вич, вы 
– му зы кант с боль шим ста-
жем, расс ка жи те, как рож-
дает ся песня? Нам, лю дям 
да ле ким от это го про цес са, 
очень ин те рес но – для это го 
нуж но как- то наст роить ся, 
мо жет, уе ди нить ся или выб-
рать оп ре де лен ное вре мя?

– Преж де все го для на пи-
са ния му зы ки ну жен бо га тый 
опыт. Я бла го да рен судь бе за 
то, что она све ла ме ня в го-
ды уче бы с та ки ми та лант-
ли вы ми людь ми, как Фе дор 
Ва сильев, А рис тарх Ор лов-
Шузьм, Ти мо фей Фан деев 
и дру гие. Как толь ко в ру-
ках появ ляет ся ин те рес ный 
текст пес ни, ты са дишь ся, 
чи таешь и вни каешь в его 
смысл. Да лее, что бы ты не 
де лал, идет твор чес кий про-
цесс. По том са дишь ся и за-
пи сы ваешь но ты на бу ма-
гу. Рож дает ся пер вая фра-
за, вто рая, третья и так да-
лее... Д ля это го нуж но оп ре-
де лен ное вре мя и сос тоя ние 
ду ши. Ведь в каж дом из нас 
живет тво рец. Ро ди лась му-
зы ка, и ее нуж но за пи сать.
– По де ли тесь, как и ког да 
ро ди лась пес ня, пос вя щен-
ная на шей га зе те?

– В преддве рии од но го из 
юби леев лю би мой га зе ты 
«Тă ван Ен» глав ный ре дак-
тор Ген на дий Его ров приг-
ла сил нас с поэ тес сой Али-
ной Ни ко лае вой в ре дак цию 
и пред ло жил соз дать пес ню. 
Мы сог ла си лись. Че рез не ко-
то рое вре мя ро ди лась за ме-
ча тель ная пес ня, ко то рую с 
удо вольст вием спе ли на тор-
жестве в честь ва ше го из да-
ния. Пом ню, пе ли да же зри-
те ли в за ле. 
– А гимн на ше го му ни ци па-
ли те та?

– Как сей час пом ню, го-
то ви лись к 70- ле тию Че бок-
сарс ко го ра йо на. В свя зи с 
этим шла ак тив ная ра бо та 
по соз да нию сим во ли ки – 
гим на и гер ба. Эту за да чу 
пе ред на ми пос та вил пред-
се да тель ис пол ко ма Рос тис-
лав Да ни лов. Нас соб ра ли в 
ад ми нист ра ции и объяс ни-
ли фронт ра бот. Сло ва пи-
са ла Али на Ни ко лае ва, а я 
– му зы ку. На пи сать нуж но 

бы ло три ва риан та: для свод-
но го хо ра, со лис та и для ор-
кест ра. Я с этой за да чей сп-
ра вил ся, вы пол нил  в срок. 
Се год ня они хра нят ся в ар-
хиве зву ко вой сту дии ра йон-
но го До ма куль туры.
– Тя га к му зы ке поя ви лась 
еще в детстве? 

– Нас в семье бы ло трое: две 
сестры и я. Пом ню, как отец 
приоб рел ак кор деон и при-
нес его до мой. Мы по нем но-
гу ста ли его ос ваи вать. Тог да 
отец приг ла сил в гос ти на ше-
го родствен ни ка, пре по да ва-
те ля му зы каль но го учи ли ща 
Ва лен ти на Ор ло ва, и поп ро-
сил прове рить, есть ли у нас 
му зы каль ные спо соб нос ти. 
Прос лу шав нас с сест ра ми, 
он ска зал, что слух есть.

Пом ню, од наж ды к нам в 

дом по жа ло вал извест ный 
му зы кант Ти мо фей Фан деев. 
Ока зы вает ся, он про хо дил 
ми мо и ус лы шал из окон зву-
ча ние ак кор део на, поэ то му 
ре шил заг ля нуть. Он взял 
в ру ки инст ру мент и заиг-
рал, имен но тог да я для се-

бя оп ре де лил, что музыка 
мне очень интересна.
– Как даль ше сло жи лась ва-
ша судь ба?

– В 1958 го ду на ша семья 
пе рее ха ла в Ку ге си, и с тех 
пор вся моя жизнь ста ла свя-
за на с этим по сел ком. Учил ся 
я в шко ле № 1, там же приоб-
ре ли зна ния и трое моих сы-
новей, те перь и внук хо дит 
ту да же. За хо ро шую ус пе-
вае мость и ак тив ное учас тие 
в об ществен ной жиз ни шко-
лы в 13 лет ме ня отп ра ви ли 
в «Ар тек». Од на де воч ка из 
Ар ме нии приш ла в наш от-
ряд и ска за ла, что хо те ла бы 
ис пол нить ар мянс кий та нец, 
но у нее нет ак ком па ниа то-
ра. Баян в ла ге ре был, и я ре-
шил ся ей по мочь. Она мне 
на пе ла мо тив, и мы выс ту-
пи ли пе ред пуб ли кой. Ме-
ло дию пом ню до сих пор. В 
1978 го ду я при шел к Фе до-
ру Ва силье ву, ко торый на тот 
мо мент яв лял ся кон суль тан-
том Сою за ком по зи то ров ЧР, 
и ос ме лил ся по ка зать свою 
пес ню на сти хи Люд ми лы 
Савелье вой. Он пос лу шал и 
ска зал, на до за ни мать ся и 
раз ви вать ся  даль ше. С тех 
са мых пор, мне тог да бы ло 
28 лет, я серьез но взял ся за 
твор чест во. 
– Вы ве ли с деть ми му зы-
каль ные круж ки в Цент ре 
детс ко го твор чест ва. Как 

сре ди мно жест ва уче ни ков 
мож но оп ре де лить та лант-
ли во го ре бен ка?

– У каж до го че лове ка свои 
спо соб нос ти, глав ное, их вов-
ре мя выя вить. При хо дит ко 
мне ре бе нок, я прос ту ки ваю 
ка кой- ни будь рит ми чес кий 

ри су нок, он дол жен его пов-
то рить. За тем я про пою фра-
зу ли бо проиг раю на му зы-
каль ном инст ру мен те, он сно-
ва дол жен пов то рить. Од на-
ко да же я, опыт ный пе да гог, 
смо гу оп ре де лить слух ре бен-
ка толь ко че рез ме сяц пос ле 
об ще ния с ним. Как- то од на 
жен щи на приве ла свое ча до 
ко мне и го во рит: «У мое го 
сы на нет слу ха, чувст ва рит-
ма, но мне хо чет ся, что бы он 
обу чал ся му зы ке». Че рез не-
ко то рое вре мя ока за лось, что 
у  это го ребен ка уди ви тель-
ный слух и ред чай ший го лос .
– Ва ши де ти пош ли по ва-
шим сто пам?

– В се трое моих сы новей за-
кон чи ли му зы каль ную шко-
лу. Но я не ста вил пе ред со-
бой це ли, что бы они по лу чи-
ли про фес сио наль ное му зы-
каль ное об ра зо ва ние. Де ло в 
том, что му зы ка пос тоян но 
зас тав ляет ду мать. Она де лает 
лю дей добры ми, мудры ми и 
жиз не ра дост ны ми. 
– Бо лее 30 лет вы ру ко во ди-
ли хо ром ве те ра нов. 

– В этот хор ме ня приг-
ла си ли в 1985 го ду. 11 ян-
ва ря мы вст ре ти лись с кол-
лек ти вом, а че рез нес коль-
ко дней нас уже за пи сы ва-
ли на те ле ви де нии. В те че-
ние этих лет мы ис пол ни ли 
бо лее 750 кон цер тов, по лу чи-
ли зва ние « на род но го хо ра». 
Я очень счаст лив, что все это 
вре мя об щал ся с та ки ми та-
лант ли вы ми и ин те рес ны ми 
людь ми. Так же под моим ру-
ко водст вом кол лек тив «Ме-
дич ка» Цент раль ной ра йон-
ной боль ни цы ус пеш но выс-
ту пал на раз лич ных ме роп-
рия тиях и кон кур сах. 
– Спасибо за интервью, Вла-
димир Гурьевич.

  Е ЛЕ НА ДА ДЮ КО ВА

 упашкART

В каж дом из нас живет тво рец

ДОСЬЕ
В ла ди мир Гурье вич ФЕ-
ДО РОВ – ком по зи тор, пе-
да гог, бая нист с бо лее чем 
40- лет ним ста жем. 
Мес то рож де ния: 24 мая 1950 
го да в се ле Советс кое Яд ринс-
ко го ра йо на Чу вашс кой Рес-
пуб ли ки в семье слу жа щих.
Об ра зо ва ние: детс кая му-
зы каль ная шко ла по клас су 
бая на, Че бок сарс кое му зы-
каль ное учи ли ще им. Ф. Пав-
ло ва, му зы каль но- пе да го ги-
чес кий фа куль тет ЧГПУ им. 
И.Я. Яков ле ва. 
Т ру до вая дея тель ность: 
пре по да ва тель в Го ро ди-
щенс ком му зы каль но- пе-
да го ги чес ком учи ли ще Пен-
зенс кой об лас ти (1971–1972 
гг.), пре по да ва тель клас са 
бая на в Ку гесьс кой детс кой 
му зы каль ной шко ле (1973 – 
2014 гг.). 
З ва ния: ч лен ас со циа ции ком-
по зи то ров ЧР. Зас лу жен ный 
ра бот ник куль туры ЧР. Зас-
лу жен ный дея тель Чу вашс-
ко го му зы каль но го об щест ва.

упашк
В честь двух зна ме на тель ных дат Че бок сарс ко-
го ра йо на – юби леев га зе ты «Тă ван Ен» и му ни ци-
па ли те та – хо чет ся по де лить ся с чи та те ля ми ис то-
рией соз да ния гим на ра йо на и пес ни, пос вя щен-
ной на ше му из да нию. Ког да же они поя ви лись и 
кем бы ли на пи са ны? 

Задумок много

Житель д. Малое Камаево 
Мариинско-Посадского района Вени-
амин Смелов практически каждый 
вечер выезжает на репетиции в Че-
боксарский район. Он является руко-
водителем трех ансамблей в д. Ердо-
во, д. Ураево-Магазь и д. Липово Ат-
лашевского сельского поселения. 

Будучи по профессии филологом, 
гармонист-баянист пишет для художе-
ственных коллективов песни, исполняя 
которые они срывают у зрителей овации. 

Самую большую популярность при-
обрела песня «Бурановских бабушек», 
исполненная ими на конкурсе «Евро-
видение», которую Вениамин Василье-
вич перевел на чувашский язык для ан-
самбля Ураево-Магазьского клуба «Сар-
нар». Есть у музыканта и другие задум-
ки: он хочет перевести задорные лати-
ноамериканские песни на родной язык. 
«Самое большое препятствие для меня 
– это расстояние, практически вся моя 
зарплата уходит на бензин, лишь бы еще 
машина не подвела. Дальше всего нахо-
дится д. Липово. Однако когда я начи-
наю репетицию, вся рутина, все неуря-
дицы уходят на второй план», – делит-
ся мужчина. 

Задумок много

С ансамблем 
«Медичка»

В пионерском 
лагере
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Ветераны передают эстафету молодым

Новости с пригородным акцентом 

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.

 ВОПРОС-ОТВЕТ

– Что нужно делать вла дель-
цу иму щест ва, ес ли он не по-
лу чил поч то вое сооб ще ние с 
на ло го вым уве дом ле нием?

– Д ля на ча ла необ хо ди мо 
по ни мать, в ка ких слу чаях 
вла дель цам на ло гооб ла гае-
мо го иму щест ва уве дом ле ния 
за на ло го вый пе риод 2016 го-
да не нап рав ляют ся. Во- пер-
вых, ес ли у на ло гоп ла тель щи-
ка есть на ло го вая ль го та, на-
ло го вый вы чет или иные ос-
но ва ния, пол ностью ос во бож-
даю щие вла дель ца объек та 
на ло гооб ло же ния от уп ла ты 
на ло га. Во-в торых, ес ли об-
щая сум ма на ло го вых обя за-
тельств, от ра жае мых в уве-
дом ле нии, сос тав ляет ме нее 
100 руб лей, за иск лю че нием 
рас че та та ких на ло го вых пла-
те жей за на ло го вый пе риод 
2014 го да. И, в-т ретьих, ес ли 
на ло гоп ла тель щик яв ляет ся 
поль зо ва те лем ин тер нет- сер-
ви са ФНС Рос сии и не напра-
вил уве дом ле ние о необ хо-
ди мос ти по лу че ния на ло го-
вых до ку мен тов на бу маж-
ном но си те ле.

В иных слу чаях на ло гопла-
тель щи ку необ хо ди мо об ра-
тить ся в Инс пек цию по мес-
ту жи тельст ва или мес ту на-
хож де ния объек тов нед ви жи-
мос ти, ли бо нап ра вить ин-
фор ма цию че рез лич ный ка-
би нет на ло гоп ла тель щи ка.

В ла дель цы нед ви жи мос ти 
или транс порт ных средств, 
ко торые ни ког да не по лу-
ча ли на ло го вые уве дом ле-
ния или не заяв ля ли на ло го-
вые ль го ты в от но ше нии на-
ло гооб ла гае мо го иму щест ва, 
обя за ны сооб щать о на ли чии 
у них дан ных объек тов в лю-
бой на ло го вый ор ган.
– Ка ким об ра зом поль зо ва-
те лю лич но го ка би не та по-
лу чить на ло го вое уве дом ле-
ние поч то вым сооб ще нием 

по мес ту жи тельст ва?

– В слу чае необ хо ди мос ти 
по лу че ния на ло го во го уве дом-
ле ния по поч те поль зо ва те лям 
лич но го ка би не та на ло гоп ла-
тель щи ка необ хо ди мо уве до-
мить об этом на ло го вый ор-
ган. Та кое уве дом ле ние мо-
жет нап рав лять ся че рез лич-
ный ка би нет на ло гоп ла тель-
щи ка, а так же предс тав лять ся 
в на ло го вый ор ган на бу маж-
ном но си те ле лю бым спо со-
бом по вы бо ру, в том чис ле 
лич но по поч те.
– Ес ли ав то мо биль на хо дит-
ся в ро зыс ке, нуж но ли для 
ос во бож де ния от транс порт-
но го на ло га предс тав лять 
справ ку из ор га нов внут рен-
них дел об уго не ма ши ны?

– По ло же ния На ло го во-
го ко дек са РФ не воз ла гают 
на вла дель ца транс порт ных 
средств, на хо дя щих ся в ро зыс-
ке, обя зан ность по представ ле-
нию в На ло го вую инс пек цию 
до ку мен та, подтверж даю ще-
го факт уго на (к ра жи) транс-
порт но го средст ва.

В слу чае пос туп ле ния заяв-
ле ния от вла дель ца об ос во-
бож де нии от уп ла ты на ло га 
без предс тав ле ния до ку мен-
тов, подтверж даю щих факт 
уго на (к ра жи) при над ле жа ще-
го ему ав то мо би ля, На ло го вая 
инс пек ция нап ра вит до пол-
ни тель ный зап рос в упол но-
мо чен ный ор ган о подтверж-
де нии дан но го фак та с ука за-
нием пе рио да, с на ча ла ко то-
ро го объект на ло гооб ло же ния 
чис лит ся в ро зыс ке.

– В слу чае при ня тия ко мис-
сией при тер ри то риаль ном 
ор га не Рос реест ра ре ше ния 
о пе рес мот ре ка даст ро вой 
стои мос ти зе мель но го участ-
ка в 2017 го ду на ос но ва нии 
заяв ле ния, по дан но го в 2017 
го ду, пов ле чет ли дан ное ре-
ше ние пе ре рас чет зе мель но-
го на ло га за 2016 год?

– В слу чае ос па ри ва ния ка-
даст ро вой стои мос ти зе мель-
но го участ ка во вне су деб ном 
по ряд ке по ре ше нию ко мис-
сии при тер ри то риаль ном ор-
га не Рос реест ра све де ния о 
ка даст ро вой стои мос ти, ус та-
нов лен ной ре ше нием ко мис-
сии, учи ты вают ся при оп ре-
де ле нии на ло го вой ба зы на-
чи ная с то го на ло го во го пе-
рио да, в ко то ром бы ло по-
да но заяв ле ние о пе рес мот-
ре ка даст ро вой стои мос ти, 
но не ра нее да ты вне се ния в 
Еди ный го су дарствен ный ре-
естр нед ви жи мос ти ка даст ро-
вой стои мос ти, ко то рая яв ля-
лась пред ме том ос па ри ва ния.

В этой свя зи в слу чае при-
ня тия ко мис сией ре ше ния о 
пе рес мот ре ка даст ро вой стои-
мос ти на ос но ва нии ус та нов-
ле ния ры ноч ной стои мос ти 
участ ка в те ку щем го ду пе-
ре рас чет на ло га за 2016 год 
произ во дить ся не бу дет, а из-
ме не ния на ло го вой ба зы бу-
дут учи ты вать ся при рас че те 
на ло га за 2017 год.

– Ес ли в собствен нос ти две 
квар тиры, по ка кой из них при-
ме няет ся на ло го вый вы чет?

– При ме не ние на ло го во-
го вы че та по объек там на-
ло гооб ло же ния на ло гом на 
иму щест во фи зи чес ких лиц, 
ис чис лен но го ис хо дя из ка-
даст ро вой стои мос ти, не за-
ви сит от ко ли чест ва при над-
ле жа щих на ло гоп ла тель щи ку 
жи лых по ме ще ний и пре дус-
мат ри вает умень ше ние на ло-
го вой ба зы в от но ше нии каж-

дой квар тиры на ве ли-
чи ну ка даст ро вой стои-
мос ти ее 20 кв. м.
– По ка кой при чи не пен-
сио неры, ра нее ос во-
бож ден ные от уп ла ты 
на ло га, по лу чи ли на-
ло го вое уве дом ле ние?

– До 2015 го да пен сио-
неры в от но ше нии всех 
объек тов нед ви жи мос ти, 

при над ле жа щих им на праве 
собствен нос ти, ос во бож да лись 
от уп ла ты на ло га (За кон РФ 
от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О 
на ло гах на иму щест во фи зи-
чес ких лиц»).

С 2015 го да ль го та по на ло-
гу пре дос тав ляет ся для пен-
сио не ров в от но ше нии од но го 
объек та каж до го из пя ти ви-
дов объек тов ( нап ри мер, толь-
ко по од ной из двух квар тир, 
по од но му из нес коль ких жи-
лых до мов, по од но му из двух 
га ра жей и т.п.). В слу чае на-
ли чия ос но ва ния для по лу че-
ния ль го ты необ хо ди мо об ра-
тить ся в на ло го вый ор ган с 
соответст вую щим заяв ле нием.

Уз нать о ль гот ных ка те го-
риях граж дан, а так же о на-
ло го вых став ках по соответст-
вую щим на ло гам за 2016 год 
мож но в элект рон ном сер ви-
се «Сп ра воч ная ин фор ма ция 
о став ках и ль го тах по иму-
ществен ным на ло гам» на сай-
те ФНС Рос сии www.nalog.ru 
или в соответст вую щем на-
ло го вом ор га не.
– Расс ка жи те о по ряд ке на-
чис ле ния на ло га и его уп ла-
ты не совер шен но лет ни ми.

– На ло гоп ла тель щи ка ми 
приз нают ся фи зи чес кие ли ца, 
об ла даю щие пра вом собствен-
нос ти на иму щест во, приз на-
вае мое объек том на ло гооб ло-
же ния в соответст вии со ст. 
401 НК РФ ( жи лой дом, жи лое 
по ме ще ние (к вар ти ра, ком-
на та), га раж, ма ши но- мес то, 
еди ный нед ви жи мый комп-

лекс, объект не завер шен но-
го ст рои тельст ва, иное зда-
ние, ст рое ние, соо ру же ние, 

по ме ще ние).
П ри этом – собствен ни ки 

иму щест ва, приз на вае мо го 
объек том на ло гооб ло же ния, 
являют ся на ло гоп ла тель щи-
ка ми иму ществен ных на ло-
гов не за ви си мо от их воз рас-
та, иму ществен но го по ло же-
ния и иных кри те риев.

Еди ный срок уп ла ты на-
ло га на иму щест во физ лиц, 
транс порт но го и зе мель но го 
на ло гов за 2016 год – 1 де-
каб ря 2017 го да. 

  БЕ СЕ ДО ВА ЛА ЕЛЕ НА ДА ДЮ КО ВА 

      ИЗ ПЕР ВЫХ УСТ  

Нас ту пает срок уп ла ты граж да на ми на-
ло га на иму щест во фи зи чес ких лиц, зе-
мель но го и транс порт но го на ло гов за 
2016 год. В нас тоя щее вре мя идет рас-
сыл ка свод ных на ло го вых уве дом ле-
ний на уп ла ту иму ществен ных на ло гов. 
Об этом нам расс ка за ла  и.о. на чаль ни ка 
Меж ра йон ной инс пек ции ФНС № 5 по ЧР 
На деж да ДЕ МИ ДО ВА.

После завершения уче-
бы в Ишакской школе в 
1980 году он был принят 
на завод электроисполни-
тельных механизмов уче-
ником фрезеровщика в 
механический цех. Через 
полгода Василий был при-
зван в армию, где служил 
в ракетных войсках стра-
тегического назначения в 

городе Вайсенфельц. Вме-
сте с ним из Чувашии слу-
жили еще 11 человек. При-
ехав на место службы, но-
вобранцы были поражены 
чистоте в поездах и авто-
бусах. Немцы Василию по-
казались очень спокой-
ными. Жизнь размерен-
ная, все у них по распи-
санию. На улицах вместо 

асфальта – брусчатка, ря-
дом с автомобильной до-
рогой проложена велодо-
рога. Кстати, она тоже из 
брусчатки. Многие ездят 
на велосипедах. В городе 
много чайных заведений, 
где можно было полако-
миться разной выпечкой 
и пирожными. В то вре-
мя у нас в стране такого 
не было. 

Через некоторое вре-
мя солдата судьба забро-
сила в Белоруссию, отку-
да он был уволен в запас 
в 1983 году. После уволь-
нения Василий около года 
работал в совхозе «Слава» 

водителем. Но его тянуло 
к знаниям, и он поступил 
на дневное отделение ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова на стро-
ительный факультет. Вер-
нувшись в родной совхоз, 
Василий стал ответствен-
ным за газовое хозяйство. 
Потом был принят масте-
ром по монтажу систем во-
доснабжения и отопления, 
работал главным инжене-
ром в ООО «Тав-Сервис», 
позднее стал заместите-
лем директора по произ-
водству в ООО «Водстрой-
монтаж». С 18 января 2010 
года Василий Геннадиевич 
начал трудиться в филиале 

ОАО «МРСК-Волги Чуваш-
энерго Северное произ-
водственное отделение» 
электромонтером по об-
служиванию подстанций 
в НС «Катраси», где по сей 
день и работает. Трудолю-
бивая семья Никифоро-
вых построила большой 
дом в селе Ишаки. Вместе 
с супругой Светланой Вик-
торовной они воспитали 
троих детей: дочь Нину, 
сыновей Геннадия и Пав-
ла. Кстати, Геннадий уже 
подарил родителям дво-
их внуков.

 ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА, 
Д. АНАТКАС-МАРГИ

Все по расписанию

2 февраля 1963 года в деревне Кибеккасы Чебок-
сарского района в многодетной семье родился 
мальчик Василий. Детей было четверо.

 ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!  

Еди ный срок уп ла ты на ло га на иму щест-
во физ лиц, транс порт но го и зе мель но го 

на ло гов за 2016 год – 1 де каб ря 2017 го да. 

Ма ши ну уг на ли – 
пла тить ли на лог? 

Бить или не бить? 
В пос лед нее вре мя учас ти лись слу-
чаи об ра ще ния граж дан в от дел по-
ли ции о воз буж де нии уго лов но го 

де ла в от но ше нии близ ких родствен-
ни ков по фак ту на не се ния им по боев. По 
дейст вую ще му за ко но да тельст ву ор га-
ны доз на ния вп раве воз бу дить уго лов-
ное де ло при оп ре де лен ных ус ло виях и 
толь ко с сог ла сия про ку ро ра. Мо гут ли 
са ми граж да не нап ря мую об ра тить ся в 
суд по фак ту на не се ния им по боев, не 
об ра щаясь в пра воох ра ни тель ные ор-
га ны? Ка кая ответствен ность пре дус мот-
ре на за на не се ние по боев?

  И. ПЕТРОВ, Ку ге си

Илья ГАВРИЛОВ,
с тар ший по мощ ник про ку ро-
ра Че бок сарс ко го ра йо на:

– Г раж да не мо гут об ра-
тить ся в суд с заяв ле нием и 
выс ту пать в су де в ка честве 
част но го об ви ни те ля. Уго-
лов ные де ла о прес туп ле-
нии ука зан ной вы ше ка те-

го рии воз буж дают ся в от но ше нии конк-
рет но го ли ца пу тем по да чи по тер пев-
шим заяв ле ния в суд.

Заяв ле ние долж но со дер жать:  наи ме-
но ва ние су да, в ко торый оно по дает ся;  
опи са ние со бы тия прес туп ле ния, мес-
та, вре ме ни, а так же обс тоя тельств его 
совер ше ния; прось бу, ад ре со ван ную су-
ду, о при ня тии уго лов но го де ла к произ-
водст ву;  дан ные о по тер пев шем, а так же 
о до ку мен тах, удос тове ряю щих его лич-
ность;  дан ные о ли це, прив ле кае мом к 
уго лов ной ответствен нос ти;  спи сок сви-
де те лей, ко торых необ хо ди мо выз вать в 
суд;  под пись ли ца, его по дав ше го.

Заяв ле ние по дает ся в суд с ко пия ми по 
чис лу лиц, в от но ше нии ко торых воз буж-
дает ся уго лов ное де ло част но го об ви не-
ния. Зая ви тель пре дуп реж дает ся об уго-
лов ной ответствен нос ти за заве до мо лож-
ный до нос. Од нов ре мен но ми ро вой су-
дья разъяс няет зая ви те лю его пра во на 
при ми ре ние.

За на не се ние по боев или совер ше ние 
иных на сильствен ных дейст вий, при чи-
нив ших фи зи чес кую боль, но не пов лек-
ших пос ледст вий и не со дер жа щих приз-
на ков сос та ва прес туп ле ния, пре дус мот-
рен но го ст. 116 УК РФ, ли цом, подверг-
ну тым ад ми нист ра тив но му на ка за нию 
за ана ло гич ное дея ние, пре дус мот ре на 
ответствен ность в ви де шт ра фа в раз ме ре 
до 40 ты сяч руб лей или в раз ме ре за ра бот-
ной пла ты или ино го до хо да осуж ден но-
го за пе риод до трех ме ся цев, ли бо обя за-
тель ных ра бот на срок до 240 ча сов, ли бо 
исп ра ви тель ных ра бот на срок до 6 ме ся-
цев, ли бо арес та на срок до трех ме ся цев.

С татьей 6.1.1 КоАП РФ пре дус мот ре на 
ответствен ность за на не се ние по боев, 
ес ли эти дейст вия не со дер жат уго лов-
но на ка зуе мо го дея ния. На ка за ние по 
дан ной статье пре дус мот ре но в ви де 
шт ра фа в раз ме ре от 5 до 30 ты сяч руб-
лей ли бо ад ми нист ра тив но го арес та на 
срок от 10 до 15 су ток, ли бо обя за тель-
ных ра бот на срок от 60 до 120 ча сов. 

?

В. Никифоров
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Не де ля пот ре-
бует от ОВ НОВ 

боль шой ста ра-
тель нос ти в ра бо те 
и дис цип ли ны. Будь-

те вни ма тель нее при вы-
пол не нии своей ра бо ты.

ТЕЛЬ ЦЫ мо гут по-
чувст во вать се бя 
без за щит ны ми. 

За бот ли вое от но-
ше ние к собствен-

но му здо ровью ос ла бит 
ва шу уяз ви мость. 

Д ля Б ЛИЗ НЕ ЦОВ этот пе-
риод ста нет под-
хо дя щим д ля 
даль них пу те-
шест вий. В поезд-

ке вы от дох не те и 
най де те вдох нове ние. 

У РА КОВ мо гут воз-
ник нуть труд нос-
ти в кон так тах с 
людь ми, воз мож-

ны сры вы до го во рен нос-
тей, спор ные си туа ции.  

У ЛЬ ВОВ не де-
ля нап ря жен-
ная, тре бую щая 

боль шой тра ты 
энер гии как фи-

зи чес кой, так и пси хи чес-
кой. Воз мож ны опас нос-
ти в ви де травм. 

У ДЕВ нас та нут наи-
луч шие вре мя, ког да 

мож но отп ра вить-
ся в пу те шест вие, 
изу чить дру гие 

куль туры, рас ши-
рить го ри зон ты свое го 
восп рия тия. 

У ВЕ СОВ мо гут 
воз ник нуть пре-
пятст вия, в до-
ку мен ты мо гут 

вк расть ся ошиб-
ки, из- за че го воз ник нут 
до пол ни тель ные рас хо ды. 

П ри здо ро вом об ра зе 
жиз ни СКОР ПИО-

НАМ ни че го 
не гро зит. Мо-

жет возникунуть 
проб ле ма с пе ченью, уяз-
ви ма нерв ная сис те ма. 

У СТ РЕЛЬ ЦОВ есть 
воз мож ность 
дос тичь са мо-
реа ли за ции, ус-
пе ха в про фес-

сии. Из бе гай те об-
ма на и тща тель но прове-
ряй те ин фор ма цию. 

У КО ЗЕ РО ГОВ не 
луч ший пе риод 
для ре ше ния ма-
те риаль ных воп-
ро сов и уве ли че-

ния до хо дов. Пла не ты 
ск ло няют к тра те средств. 

ВО ДО ЛЕЯМ боль-
ше все го на до 
бе речь зу бы и 
кос ти, сус та вы. 
Под наг руз кой 

и кровет вор ная 
сис те ма. Необ хо ди мо сба-
лан си ро ван ное пи та ние. 

Б ла гоп рият ный 
пе риод у РЫБ 

для то го, что-
бы завес ти но-
вые кон так ты и 

зна комст ва. Вам 
ре ко мен дует ся боль ше 
об щать ся. 

! 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 31 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ 

ЯЗЫКОМ 
ЦИФР 

11
         УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

По данным 
районного 
отдела ЗАГС

ЗАКЛЮЧЕНО БРАКОВ СОВЕРШЕНО РАЗВОДОВ3

Мас  ра Причебоксарья
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 СЕНТЯБРЬ 11 – 17

боль шой ста ра-
тель нос ти в ра бо те 

6

245 

7

8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ – Бородинско-
го сражения. В 1812 году русская 
армия под командованием Ми-
хаила Кутузова выстояла в гене-
ральном сражении с француз-
ской армией при селе Бородино. 
9 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ДИЗАЙНЕРА-
ГРАФИКА. Он был учрежден 
в 2005 году – в день 50-летия 
Владимира Чайки, известного 
дизайнера-графика.

10 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ТАНКИСТА 
В РОССИИ, отмечается во второе 
воскресенье сентября. Професси-
ональный праздник танкистов и 
танкостроителей ведет свою исто-
рию с советских времен.
11 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ. В 1790 году рус-
ская эскадра под командовани-
ем Федора Ушакова одержала 
победу над турецкой эскадрой 
у мыса Тендра.   В 

ЭТ
О

Т 
ДЕ

НЬ

ТО
ЛЬ

КО
 Ф

АК
ТЫ мальчиков  6

девочек  5
мужчин    4   средний возраcт    56  
женщин   3  средний возраcт     81  
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В Чувашской 
Республике 
на жатве за-
действовано

К то- ни будь из вас слы шал 
про шерс тя ную ак ва рель 
или ак ва рель из шерс ти? А 
каж дый, кто ви дел этот ма-
лоизвест ный вид изоб ра зи-
тель но го ис кусст ва, бу дет 
по ра жен его уни каль ностью. 

Ирина Кузьмина 
работает в Ми нис-
терстве при род ных 
ре сур сов и эко ло-
гии Чу вашской 

Рес пуб ли ки. Казалось 
бы, что можно поведать о 
работнике госслужбы? Ничего 
интересного, скажете вы. Но 
Ирина незаурядная личность 
– она в свободное время пи шет 
картины. Нет, не акварелью, 
как мы привыкли видеть, ее  
кар ти ны необычны, они – 
из шерс ти. На ее сче ту по-
ка нем но го ра бот, но каж-
дая из них по-свое му ори ги-
наль на. «Ма ло кто зна ком с 
шерс тя ной ак ва релью, – де-
лит ся Ири на. – Это апп ли ка-
ция из пря дей раз ноцвет ной 
шерс ти, ничем не ск реп лен-
ная. В Ин тер нете пи шут, что 
соз да ние кар тин из шерс ти 
не слож ное за ня тие. С этим 
мож но пос по рить. Ес ли го-
во рить о слож ных глу бо ко-

мыс лен ных ра бо тах, на пи са-
ние кар ти н по данной тех ни-
ке дос та точ но тру доем кий и 
юве лир ный, тре бую щий усид-
чи вос ти и боль шо го тер пе-
ния процесс». 

И ри на лю бит го во рить о 
шерс тя ной ак ва ре ли, но ма-
ло ко му по ка зы вает свои ра-
боты. «В се кар ти ны, вы пол-
нен ные мною, ви де ли мои 
род ные. Нес коль ко своих ра-
бот я показа ла кол ле гам. Да-
же са мый рав но душ ный к ис-
кусст ву че ловек не смог не вы-
ра зить свое вос хи ще ние мои-
ми кар ти нами. Это оз на чает, 
что мои ра бо ты дейст ви тель-
но че го- то стоят», – го во рит 
де вуш ка. Ее коллеги неод нок-
рат но нас тоя тель но ре ко мен-
довали ей выс тав лять ся.  «Эти 
кар ти ны долж ны уви деть лю-
ди, она ведь здо ро во ри сует». 
Пос ле та ких прият ных от зы-

вов Ири не хо чет ся бе жать и 
пи сать оче ред ную картину, но 
ос та нав ли вает ра бо та. 

«Ста раюсь вы би рать очень 
слож ные по на пи са нию ри сун-
ки: от ра же ние в во де, изоб ра-
же ния лиц, че лове ка, жи вот-
ных. В са мом на ча ле твор чес-
ко го про цес са я бы ла в пол ной 
уве рен нос ти, что смо гу воп ло-
тить их. Од на ко в хо де ра бо ты 
выяснилось, как это неп рос то. 
Необ хо ди мо соб лю дать све то-
тень, важ ны про пор ции, как 
лю бой вид ис кусст ва в сти ле 
реа лиз ма. Я люб лю реа лизм 
в ис кусстве, – де лит ся Ири на. 
– При ро да – луч ший ис точ-
ник для на пи са ния кар тин. 
Она мно гог ран на. И луч шие 
кар ти ны по лу чают ся имен-
но тог да, ког да ис поль зуешь 
ее кра со ту».

Лишь один раз уви дев, как 
соз дает ся кар ти на из шерс-
ти, Ири на начала са мос тоя-
тель но тво рить. Этот за ни ма-
тель ный вид твор чест ва тре-
бует мно го вре ме ни и ти ши-
ны и не  терпит ск воз ня ков. 
Ра бо та вы пол няет ся толь ко в 
по ме ще нии. «С вои кар ти ны 
я по ка ни ко му не да рю и не 
про даю. Но не те ряю на деж-
ды, что в бу ду щем они уви-
дят свет…».  

 ЛЮ ДИ ДЕ ЛА      

 СОХРАНИМ ЛЕТО В БАНКЕ

Ри сует 
кар ти ны 
шерстью 

 ПРОИЗОШЛО В РАЙОНЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
М но гос лой ное вык ла ды ва ние 
шерс ти раз лич ных цве тов и от-
тен ков соз дает де ко ра тив ную 
кар ти ну, ко то рая очень на по ми-
нает ак ва рель ную. «Шерс тя ная 
ак ва рель» поя ви лась на за ре ХХ 
ве ка в Гер ма нии, ее ос но во по-
лож ни ком был не мец кий фи ло-
соф Ру дольф Штай нер.

 Наступил новый 
учебный год, школы 
района встретили 
своих первоклашек. В 
Атлашевском детском 
саду «Золушка» группа 
«Солнышко» приняла 
новых малышей, 
которых с радостью 
встретила Надежда 
Муллина.
А воспитанники 
средней группы 
«Белочка» поздравили 
группу «Мальвина» с 
тем, что  они перешли 
в подготовительную 
группу. Воспитатели 
Мария Кузнецова 
и Елена Фадеева  
провели беседу о Дне 
знаний. 

Салат из кабачков 
«Анкл Бенс» 

ИНГРЕДИЕНТЫ: кабачки – 2 кг, лук 
репчатый – 200 г, перец сладкий – 
5-6 шт., помидоры – 1 кг, масло рас-
тительное – 1 стакан, сахар – 1 ста-
кан, соль – 1 стол. ложка, томатная 
паста – 200 г, вода – 1 л, уксус 9% – 
100 мл.

Томатную пасту растворить в 1 литре 
воды. Тщательно моем, чистим все ово-
щи и нарезаем. Как нарезать – кубиком 
или соломкой – решайте сами. Томатный 
раствор довести до кипения, всыпать 
все подготовленные овощи, добавить 
специи (сахар, соль) и влить раститель-
ное масло. Перемешать и варить 20-30  
минут. Время варки всегда отсчитыва-
ется от начала кипения. В конце варки 
добавить уксус и перемешать. Готовый 
салат разложить по стерильным бан-
кам и закатать. 

Салат  со скумбрией 
на зиму

ИНГРЕДИЕНТЫ: скумбрия средняя - 1 
шт., лук репчатый - 1 шт., морковь - 1 
шт., помидоры - 5 шт., соль - 1 ст.л., пе-
рец горошком - 5 шт., лавровый лист 
- 3 шт., масло растительное - 50 мл, 
уксус столовый – 30 мл, сахар - 3 ст.л.

Репчатый лук  почистить и нарезать 
тонкой соломкой. Скумбрию промыть, 
отрезать голову и достать внутренно-
сти, уложить в кастрюлю с подсолен-
ной водой, лавровым листом и перцем 
горошком, варить 25-30 минут на сла-
бом огне. Свежую морковь натереть 
на крупной терке. Помидоры перекру-
тить в пюре с помощью комбайна или 
мясорубки. Сложить нарезанные ово-
щи, добавить томатное пюре, соль, са-
хар, специи и растительное масло. Ту-
шить на слабом огне 15-20 минут. Пока 
тушатся овощи, сваренную рыбу отде-
лите и переберите мясо от костей. До-
бавьте кусочки рыбы в сотейник с ово-
щами и перемешайте. Тушите еще 15 ми-
нут, в конце добавьте уксус. Разложите 
закуску из овощей с рыбой в стериль-
ные баночки. 

зерноу-
борочных 
комбай-
нов.

И. Кузьмина 
со своими 
работами
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Понедельник
11 сентября

Вторник
12 сентября

Среда
13 сентября

Четверг
14 сентября

Пятница
15 сентября

Суббота
16 сентября

Воcкресенье
17 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ОТЧИЙ БЕРЕГ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 #ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВА-

НЕ 18+
2.25, 3.05 *СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ 12+

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

Вести
9.15 Семейный альбом К юби-

лею Иосифа Кобзона 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 #СВАТЫ 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 #ЧЁРНАЯ КРОВЬ 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
1.50 #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 Пирĕн фондран. 

Чăваш драма театрĕ 100 
çул тултарнă тĕле. РСФСР 
халăх артисчĕ Н. Григо-
рьева

11.40-11.55 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Бухты барахты 6+
6.30, 14.00 Мысли вслух 12+
7.30, 15.40 Ах, чĕре, чĕрем! 

Алексей Шадриков 
концерчĕ 12+

9.00 Ĕмĕр иртет, кун юлать 
Илемлĕ фильм 16+

11.30, 13.10, 13.40, 1.30 Я люблю 
Чувашию 6+

12.00 Правительственная связь 
12+

12.30, 15.10 День перемен 12+
13.00, 18.30 Республика. Хыпар-

сен кăларăмĕ
13.30, 19.30 Республика. Инфор-

мационная программа
15.00, 23.00 Республика. Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+
15.30, 23.30 Республика. Инфор-

мационная программа 12+
18.00 Республика в деталях 12+
19.00, 22.30, 5.00 Каçхи тĕл пу-

лу 12+
20.00 Акилбупсер 6+
20.30, 3.00 Танцы без границ 6+
21.00, 3.30 Улька кинĕн виçĕ 

кинĕ. Камит 12+
0.00, 5.30 Отличные студен-

ты 12+
0.30 Çапла пултăр! 12+
2.00 Ылтăн çÿпçерен 12+
2.30 Учим чувашский 6+

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, 10.20 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.15 #ЛЕСНИК 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ 16+
19.40 *МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
21.40 #ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО 16+
23.50 Итоги дня
0.20 Поздняков 16+
0.35 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР 16+
1.10 Место встречи 16+
3.10 Как в кино 16+

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

0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.30 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 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 #ОТЧИЙ БЕРЕГ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 #ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-

ВАНЕ 18+
2.10, 3.05 *КВИНТЕТ 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 #СВАТЫ 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 #ЧЁРНАЯ КРОВЬ 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
1.50 #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 Алран кайми. Пре-

мьера
11.40-11.55 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Республи-

ка. Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

6.30, 15.30, 23.30 Республи-
ка. Информационная 
программа 12+

7.00, 13.40 Акилбупсер 6+
7.30, 17.30, 20.30, 3.00 Тан-

цы без границ 6+
8.00, 13.10 Я люблю Чува-

шию 6+
8.30 Республика в дета-

лях 12+
9.00, 15.40 Улька кинĕн виçĕ 

кинĕ Камит 12+
10.30, 18.00 Каçхи тĕл пу-

лу 12+
11.00, 2.30 Отличные студен-

ты 12+
11.30, 14.00 Çапла пултăр! 

12+
12.30, 15.10 Ылтăн çÿпçерен 

12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

17.10 И в шутку, и всерьез 6+
19.00, 2.00 Пехил 12+
20.00 Детский ТЕЛЕсад 12+
21.00, 0.00, 3.30 Диана и 

звезды чувашской 
эстрады Концерт 12+

1.00 Мысли вслух 12+

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, 10.20 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.15 #ЛЕСНИК 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.40 *МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ 16+

21.40 #ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО 16+

23.50 Итоги дня
0.20 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
1.00 Место встречи 16+
2.55 Квартирный вопрос

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ОТЧИЙ БЕРЕГ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 #ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-

ВАНЕ 18+
2.10, 3.05 *ТАЙНЫЙ МИР 

12+

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

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

сти. Местное время
11.55 #СВАТЫ 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 #ЧЁРНАЯ КРОВЬ 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
1.50 #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 Пирĕн фондран. 

Чăваш Ен тĕррисем. 
Чăваш юрăпа ташă 
ансамблĕ

11.40-11.55 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Республика. 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 Республика. 

Информационная про-
грамма 12+

7.00, 13.40 Детский ТЕЛЕ-
сад 12+

7.30, 14.00, 20.30, 3.00 Танцы 
без границ 6+

8.00, 13.10 Я люблю Чува-
шию 6+

8.30, 14.30, 2.00 Отличные сту-
денты 12+

9.00, 15.40 Диана и звезды чу-
вашской эстрады Кон-
церт 12+

12.00 Мысли вслух 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

15.10 Пехил 12+
18.00 Республика в дета-

лях 12+
19.00, 1.30 Литература тĕпелĕ 

12+
20.00 СпортСити 12+
21.00, 0.00, 3.30 Туй икерчи 

Камит 12+
0.30 Большое сердце 12+
1.00 НаоБУМ 12+
2.30, 5.30 Сиплĕ те тутлă 12+

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, 10.20 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.15 #ЛЕСНИК 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.40 *МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ 16+

21.40 #ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО 16+

23.50 Итоги дня
0.20 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
1.00 Место встречи 16+
2.55 Дачный ответ

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

0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Давай поженим-

ся! 16+
13.15, 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 #ОТЧИЙ БЕРЕГ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 #ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ 18+
2.10, 3.05 *ЛЕСТНИЦА 

16+

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

20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 #СВАТЫ 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 #ЧЁРНАЯ КРОВЬ 12+
23.15 Новая волна-2017
1.40 #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 Доступная среда
9.20-9.55 Мехел. Респуб-

ликăри ачасен чăваш 
юррин фестивалĕ

11.40-11.55 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Респу-

блика. Хыпарсен 
кăларăмĕ 12+

6.30, 15.30, 23.30 Республи-
ка. Информационная 
программа 12+

7.00, 15.10 СпортСити 12+
7.30, 14.00, 20.30, 3.00 Тан-

цы без границ 6+
8.00, 13.40 Я люблю Чува-

шию 6+
8.30 Республика в деталях 12+
9.00 Туй икерчи Камит 12+
11.30, 18.00 Литература 

тĕпелĕ 12+
12.00, 14.30, 1.30 Отличные 

студенты 12+
12.30 Большое 

сердце 12+
13.00, 18.30 Ре-

спублика. 
Хыпарсен 
кăларăмĕ

13.10 Сиплĕ те 
тутлă 12+

13.30, 19.30 Ре-
спубли-
ка. Инфор-
мацион-
ная про-
грамма

15.40 Туй икерчи. 
Спектакль 
12+

19.00, 0.00 Пра-
витель-
ственная 
связь 12+

20.00, 5.10 Ак-
туальное 
интервью 
12+

21.00, 3.30 
Юратупа 
кă вакар-
чăнсем. 
Чăвашла 
куçарнă 
фильм 12+

0.30 Çитмĕл те 
çиччĕ 12+

1.00, 5.30 День 
перемен 
12+

2.00 Аван-и 12+
2.30 Кил ăшши 

12+

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 Модный приговор
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 #ГОЛОС 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 #РИЧИ БЛЭКМОР 16+
2.10 *КАНОНЕРКА 16+

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

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 #СВАТЫ 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юбилейный концерт Ф. Кир-

корова на Новой волне
0.30 *ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро 
9.00-9.55 Приложение силы
11.40-11.55 Вести-ПФО
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 0.00 Республика. Ин-

формационная программа 12+
7.00 Актуальное интервью 12+
7.30, 14.00 Танцы без границ 6+
8.00, 13.40, 15.10 Я люблю Чува-

шию 6+
8.30 И в шутку, и всерьез 6+
9.00, 15.40 Юратупа кă вакарчăнсем. 

Чă вашла куçарнă фильм 12+
11.30, 14.30 Çитмĕл те çиччĕ 12+
12.00, 17.30 День перемен 12+
13.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ
13.10 Актуальное интервью 12+
13.30, 19.30 Республика. Инфор-

мационная программа
18.00, 3.00 Аван-и 12+
18.30, 23.00 Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.00 IT не обойти 12+
20.30 Это моя семья 6+
21.00, 0.30, 3.30 Нумай та пĕтет, 

сахал та çитет. Августа Улянди-
на пултарулăх каçĕ 12+

1.00, 5.30 Туслăх йывăçĕ 12+

1 КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.10 Ледниковый период: Погоня 

за яйцами
6.50 #ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-

КА 16+
8.45 Смешарики. Спорт
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. 

Как молоды мы были... 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15, 15.20 #ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ 16+
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 *ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ 16+
2.10 *КОВБОЙШИ И АНГЕ-

ЛЫ 12+

РОССИЯ 1
6.35 Ü Маша и Медведь
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 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 *МОЯ МАМА ПРО-

ТИВ 12+
18.00, 0.30 Новая волна-2017
20.00 Вести в субботу
21.00 *ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ 12+
1.25 *ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ 12+

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Пĕртăвансем, юрлар-и? 

Пĕртăван Малинасен 
концерчĕ 16+

8.30, 5.30 Я люблю Чувашию 6+
9.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
9.50 Республика. Столичные но-

вости 12+
10.00, 2.30 След в истории 12+
10.30, 1.30 Хыпарçăсем 12+
11.30, 19.30 Сиплĕ те тутлă 12+
12.00 Эревет. Детский ансамбль 

народных инструментов 0+
14.30 Тĕлĕннипе попугайсем те 

çăвар караççĕ. Камит 16+
16.30, 3.00 Икĕ пиллĕк. Алек-

сандр Васильевăн юбилей 
концерчĕ 6+

20.00 Кил ăшши 12+
20.30 Тĕлĕннипе попугайсем те 

çăвар караççĕ. Камит 16+
22.30 Ĕмĕр пĕрле пурăнар! Вале-

рий Клементьев концерчĕ 
12+

1 КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 #ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-

КА 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово
11.25 Фазенда
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора 16+
14.10 Фестиваль Жара 

Гала-концерт
17.30 *ХОРОШИЙ МАЛЬ-

ЧИК 12+
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 *ХИЧКОК 16+
1.30 *БЕЛЫЙ ПЛЕН

РОССИЯ 1
5.00 #НЕОТЛОЖКА 12+
6.45 Сам себе режиссёр
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

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

Кизяковым
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 *ЗЛАЯ СУДЬБА 12+
18.00 Удивительные люди-2017 

12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+
23.45 Торжественное закрытие 

Международного конкур-
са молодых исполнителей 
Новая волна-2017

3.00 Смехопанорама

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. Со-

бытия недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Пĕртăвансем, юрлар-и? 

Пĕртăван Малинасен 
концерчĕ 16+

8.30, 5.30 Я люблю Чувашию 6+
9.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
9.50 Республика. Столичные но-

вости 12+
10.00, 2.30 След в истории 12+
10.30, 1.30 Хыпарçăсем 12+
11.30, 19.30 Сиплĕ те тутлă 12+
12.00 Эревет. Детский ан-

самбль народных инстру-
ментов 0+

14.30 Тĕлĕннипе попугайсем те 
çăвар караççĕ. Камит 16+

16.30, 3.00 Икĕ пиллĕк. Алек-
сандр Васильевăн юбилей 
концерчĕ 6+

20.00 Кил ăшши 12+
20.30 Тĕлĕннипе попугайсем те 

çăвар караççĕ. Камит 16+
22.30 Ĕмĕр пĕрле пурăнар! 

Валерий Клементьев 
концерчĕ 12+
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Пуян пур нăç çу лĕ

Сен тяб рĕн 5- мĕ шĕн че И.Н. Улья нов 
ячĕл лĕ Чă ваш пат ша лăх универ си те-
чĕн тĕп кор пу сĕн пĕр ре мĕш ху тĕн-
чи фо йе ре «Анд риян Ни ко лае вăн çăл-
тăр çу лĕ» ку рав уçăл чĕ. Лет чик- кос-
мо навт, авиа цин ге не рал- ма йо рĕ, Со-
вет Союзĕн икĕ хут Ге ро йĕ, универ си-
те тăн Хи сеп лĕ док то рĕ А.Г. Ни ко лаев 
çу рал нă ра па çак кун 88 çул çит нĕ. Çа-
вăн пе кех ку ра ва вăл пуç ла са кос мо-
са вĕç нĕ рен пе 55 çул çит ни не те ха-
лал ла нă. 

Ку ра ва уç нă чух не ас лă шкул рек то рĕ 
Анд рей Алек санд ров сту дент се не, пре-
по да ва тель се не Анд риян Г ри горье вич-
па çы хăн нă аса илĕ вĕ сем пир ки ка ла са 
кă тарт рĕ, унăн тÿ пи рес пуб ли ка ата ла-
нă вĕн че те, универ си тет ис то ри йĕн че те 
пĕл те рĕш лĕ пул ни не па лăрт рĕ. Со циал лă 
нау кă сен кан ди да чĕ, эко но ми ка фа куль-
те чĕн до цен чĕ Ни на Се ме до ва-По лу пан 
кос мо навт çам рăк се не пат риот вос пи та-
ни йĕ па рас тĕ лĕ шĕн че пи тĕ пы сăк ви тĕм 
кÿ ни не асăн чĕ. Ме ди ци на служ бин пол-
ков ни кĕ, оф таль мо ло ги пе ото ла рин го ло-
ги ка фед рин про фес со рĕ Юрий Ми хай-
лов ва ра «Бай ко нур» кос мод ром ри 20 
çу ла тă сăл нă служ ба вă хă тĕн че Анд риян 
Г ри горье вич па пĕр хут чен кă на мар тĕл 
пул нă. Унăн аса илĕ вĕ сту дент сем шĕн пи-
тĕ кă сăк лă пул чĕ.

Кос мо навт универ си те тăн кул лен хи хă-
ни пул нă. Рес пуб ли кăн та ва ти вĕç лĕ энер-
ге ти кĕ, про мыш лен ноç предп рия ти йĕ сен 
элект рос наб же ни ка фед рин про фес со-
рĕ В ла ди мир Щед рин çа кăн пир ки аса 
ил се ка ла са па чĕ. Вăл сту дент се не пал-
лă ен те шĕ мĕр тен тĕс лĕх ил ме, кос мо-
нав ти кă ри çи тĕ нÿ се не тĕп лĕн тиш кер-
ме чĕн се ка ла рĕ.

Кос мо нав тăн пур нăç çу лĕ чăн ни пех те 
пуян – ку рав па пал лаш нă хыç çăн каш ниех 
çа кăн пек пĕ тĕм ле тÿ тă вать.   

ХЫ
П

АР
СЕ

М

 КУРАВ

ÇĔР ШЫВ ÇЫН НИ СЕ НЕ АЧА- ПĂ ЧА ХОС-
ПИ СĔН ПĔР РЕ МĔШ БИБ ЛИО ТЕ КИ ВАЛ-
ЛИ КĔ НЕ КЕ СЕМ ПУХ МА ЧĔН СЕ КА ЛАÇ-
ÇĔ. Ак цие пу çар нă Раç çей Фе де ра ци йĕн 
Об щест во па ла ти çи тес çур кун не уçă ла-
кан çĕр шыв ри ик кĕ мĕш хос пис па циен чĕ-
сем вал ли яр са па нă кĕ не кен сен чен биб-
лио те ка йĕр ке лĕ. Çа кăн па пĕр лех кĕ не ке 
вар ри не ăшă, ырă сă мах лă кĕс ке çы ру-
сем ху ма сĕ неç çĕ – ку йы вăр чир лĕ ача-
се не пур нăç çи не хав ха ла нул лă рах пăх-
ма пу лă шĕ.
Мĕн ле кĕ не ке се не пар не ле нĕ, вĕ се не мĕн ле 
ад рес па çи тер мел ле – ку ин фор ма цие ак ци 
сай тĕн че пĕл ме пу лать: knigadobra.oprf.ru. 

ÇУЛ ÇИТ МЕН ÇАМ РĂ КА КА НУ ЗАВЕ ДЕ-
НИ ЙĔ СЕН ЧЕ ( рес то ран сен че, бар сен че, 
эрех- сă ра ĕçе кен вы рăн сен че та та ыт. те), 
çа вăн пе кех об щест вăл ла вы рăн сен че çĕр-
ле хи вă хăт ра аш шĕ-а мă шĕ сĕр çÿ ре ни не 
кур сан юри ди ци сă па чĕ сем та та предп ри-
ни ма тель сем тĕ лĕш пе çа кăн пир ки пĕл те-
рес явап лă ха çи рĕп ле те кен  за кон проект-
не ЧР Ми нистр сен Ка би не чĕн ла рă вĕн че 
пăх са тух са ыр ла нă. Ен чен те ачан за кон-
лă предс та ви те лĕ се не çа кăн çин чен пĕл-
тер ме май çук пул сан шал ти ĕç сен ор га-
нĕ се не хы пар ла мал ла.  

ПĔ ЛŸ КУ НĔ УМĔН ПУ ÇАР НĂ «Ш КУ-
ЛА ПУÇ ТАР МА ПУ ЛĂ ШАР» АК ЦИ 
ША ЙĔН ЧЕ ШУ ПАШ КАР РА ЙО НĔН-
ЧИ ХА ЛĂ ХА СО ЦИАЛ ЛĂ ПУ ЛĂ ШУ 
ПА РА КАН ЦЕНТР СА ХАЛ ТУ ПĂШ-
ЛĂ ÇЕМЬЕ СЕМ ВАЛ ЛИ КАНЦ ТО ВАР, 
тум тир, атă- пуш мак, спорт ту мĕ йы-
шă нас си пир ки пĕл тер чĕ. По се лок ри 
ват ти сем пе ин ва лид сен ин тер нет çур-
чĕ ак цие чи мал тан хут шă на кан сен-
чен пĕ ри пул чĕ. Кун та вăй ху ра кан-
сем ача се не шкул та вĕ рен ме кан це-
ля ри та ва рĕ туян са па нă.  Ак ци сен-
тябрь вĕç ле нич че нех тă сă лать. Çа-
вăн па та йы вăр ла ру- тă рă ва кĕр се ÿк-

нĕ çемье не пу лă шу ал ли не каш ниех 
тăс са па ма пул та рать.

Ыйт са пĕл мел ли те ле фон: 8(83540)2-
17-69.  Пу лă шă ва çак ад рес па çи тер-
ме май пур: Кÿ кеç по се ло кĕ, Советс-
кая ур ам, 32- мĕш çурт (Пе ре кет бан-
кĕн çур чĕ)

А са ил те рер. Çа кăн пек ыр кă мăл-
лăх ак ци йĕ пир ки  «Тă ван Ен» ха çат 
ре дак ци йĕ хă йĕн «В кон так те» со циал-
лă ст ра ни цин че те пĕл тер нĕч чĕ: ун 
ша йĕн че амă шĕ сем пĕ чĕк лен се юл-
нă тум тир се не ыл маш тар чĕç, пĕр- 
пĕр не кир лĕ та ва ра ту пас си пе пу лă-
шу сĕн ме пул тар чĕç.  

Çĕ нĕ Шу паш кар ти хи ми-
пе ме ха ни ка тех ни ку мĕ çу-
мĕн чи «Вут- çу лăм лă чĕ ре-
сем» шы рав уш кă нĕ 1941-
1945 çул сен че Тă ван çĕр шы-
вăн Ас лă вăр çин фрон чĕ сен-
че пат тăр рăн çа пăç са пу çĕ-
се не ху нă 384 ен теш- сал та-
ка шы ра са ту пас си пе пы сăк 
ĕç ту са ирт тер нĕ. Вĕ сен вил 
тăп ри йĕ сем ха лĕ Смо ленск 
об ла çĕн чи Сы чев ка ху лин чи 
Ас тă вăм уйĕн че — ен теш се-
не ун та тир пей ле се пы тар-
нă. Шы рав уш кă нĕ каш нин 
ят не ĕмĕр лĕ хех сых ла са хă-
вар ма гра нит па лăк сем выр-
наç та рас пу çа ру па тух нă. Ят-
сем, ху ша мат сем ай не «Си-
рĕн ят ăрсем ви лĕм сĕр! Чă-
ваш çĕ рĕн пат тăр ывă лĕ сем, 
мух тав си ре! Тав сă ма хĕ сем-
пе – си рĕн не сĕл сем» те се 
çы рас шăн. 

ЧР Куль ту ра, на цио наль-
ноç та та ар хив ĕçĕ сен ми-
нис терст ви та та рес пуб ли-
кă ри ра йон сен ад ми нист-
ра ци йĕ сем пу çа рă ва ыр ла-
са йы шăн нă. Сы чевка çĕ-
рĕ çин че вил нĕ чă ваш сал-
та кĕ сен ячĕ се не ĕмĕр лĕ хех 
ас ра хă вар ма ту са ирт тер-
мел ли пы сăк ĕç вал ли кир-
лĕ ук çа- тен ке ни мел ле пух-
ма йы шăн нă. Вил нĕ сал так-
сен шут не ку ра каш ни му ни-
ци па ли те тăн тĕр лĕ рен пу лĕ 
вăл. Сы чев ка ху лин че ме мо-
риал пли ти се не ха тĕр ле кен 
та та выр наç та ра кан ор га ни-
за ци пе те ка лаç са та тăл нă. 

Сы чевка ху лин че пуç ху-
нă 384 сал так ран 41- шĕ – 

Шу паш кар ра йо нĕн чен: 
Г ри го рий Пав ло вич Пав-
лов та та Ил ла рион Фе до ро-
вич Фе до ров (А паш), На зар 
Леонтье вич Леонтьев (Ик-
кĕ мĕш Шăн кас ялĕ), Ана-
ний Емелья но вич Емелья-
нов (Мăш та вăш), Алек сей 
За ха ро вич За ха ров (Шем-
шер), Ефим Анд рее вич Анд-
реев (А нат ка сы), Ми хаил Сте-
па но вич Ра ди ков (Ваç лей-
кас си), Анд рей Ва силье вич 
Ефир кин (Я вăш), Яков Пет-
ро вич Жи га лин, Фе дор Еф ре-
мо вич Пе ту хов (Вăр ман кас-
си), Р ди ван Ива но вич Ни ки-
тин (А тăлъял), Яков Сте па-
но ви Чер нов (Са ла пай кас-
си), Петр Се ме но вич Се ме-
нов (Ик кас си), Сте пан Конс-
тан ти но вич Ата ма нов (Ча ка-
нар), Ва си лий Ми хай ло вич 
Вол ков (Вуç пÿрт Чу ра чăк), 
Ни ко лай Д мит рие вич Алек-
сеев (Ха чăк), Анд рей Ива но-
вич Ти мо феев (Ху ра ма кас-
си), Павел Се ме но вич Ми ро-
нов (Я рăс кас си), Сер гей Ки-

рил ло вич Ки рил лов (Ка ра-
чу ра), Ми рон Ти мо фее вич 
Ти мо феев, Иван Анд рее вич 
Анд реев (Çат ра кас си), Фа дей 
Фе до то вич Фе до тов (Ко леш-
ша), Анд рей Ива но вич Гу сев 
(Ху рăн лăх), Ти хон Ива но вич 

Ананьев (Я ран кас си), Ан тон 
Фо мич Жу ков (Ва чал ка сы), 
Г ри го рий Ар темье вич Ар-
темьев (Ил пеш), Егор Се ме-
но вич Се ме нов та та Ни ко-
лай Тро фи мо вич Тро фи мов 
(Хыр кас си), Алек сандр Про-
копье вич Про копьев (Ху рăн 
Ча кăр), Емельян Матвее вич 
Матвеев (Çыр ма пуç), Се мен 
Сер гее вич Сер геев (Чул кас-
си), Г ри го рий Пав ло вич Пав-
лов (Шăмăш), Петр Его ро-
вич Его ров (Кив çурт кас си), 
Ни ко лай Ни ки тич Смир-
нов (Хураçырма), Ва си лий 
Ар хи по вич Би рю ков, Анд-
рей Ива но вич Гу сев, Ми-
хаил Ива но вич Ива нов, Вис-
са рион Ва силье вич Фи лип-
пов, Петр Алек санд ро вич 
Би би ков, Алек сей Анд рее-
вич Ге ра си мов.

Пух ма ча каш ни çын пĕ рер 
тен кĕ хур сан та 60 пин ыт-

ла тен кĕ пу хă нать – Шу паш-
кар ра йо нĕн че пу рă на кан сен 
паян хи йы шĕ çап ла рах. Тим-
лĕ ву лăр- ха сал так сен ячĕ-
се не: ун та си рĕн аçăр, шăл-
лăр- пич чĕр хушамачĕ çук-и?

Ыйт са пĕл мел ли те ле фон: 
(83540) 2-13-58.  
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ТУН ТИ КУН ИК КАС СИН ЧИ ЯЛ БИБ-
ЛИО ТЕ КИ ÇАМ РĂК ВУ ЛА КАН СЕ-
НЕ «ШУ ПАШ КАРЪЕН, МА НĂН ЕН» 
ТАВ РА ПĔ ЛŸ СЕ ХЕТ НЕ ЙЫХ РАВ-
ЛА РĔ. Тĕл пу лă ва Шу паш кар ра йо-
нĕн 90 çул хи юби лей не ха лал ла нă. 
Биб лио те ка заве дую щи йĕ Ан то ни-
на Ми хай ло ва ача се не ра йон ис то-
ри йĕ пе, унăн ата ла ну çул- йĕ рĕ пе 
пал лаш тар нă, ра йон ят не рес пуб-
ли ка, çĕр шыв ша йĕн че çÿ ле çĕк ле-
нĕ пал лă ен те шĕ мĕр сен ĕçĕ- хĕ лĕ  
çин чен ка ла са па нă. Ятар ла са ха-
тĕр ле нĕ слайд па  ача сем пи тĕ тим-
лĕн пал лаш нă.  

 АСТĂВĂМ 

Вăр çă хи рĕн че вăй- хă ват а, сыв лăх а 
шел ле ме сĕр Тă ван çĕр шыв шăн 
кĕ реш нĕ, пуç ху нă сал так сем, 
ве те ра н сем ĕмĕр-
ĕ мĕр ас ра. Мир лĕ кă вак 
тÿ пе пар не ле нĕ пат-
тăр се не хи сеп ле ни-
не па лăрт са Шу-
паш кар ра йо-
нĕн че ырă пу-
çа ру старт 
ил чĕ.

Са нăн ас ла çу ячĕ 
çук-и кун та? Пăх- ха...

ШУТА ИЛМЕ 
Аф ган вăр çи сен, Çур çĕр Кав-
каз çу лă мĕ ви тĕр тух нă интер-
националист сал так сен ячĕ се-
не асăн са ларт ма пу ха кан па-
лăк вал ли ук çа- тен ке çа кăн 
пек рек ви зит сем пе ку çа раç çĕ: 
«АвтоПрораб» ООО
И Н Н 2 13 0 15 0 4 2 7 
КПП 213001001 Р/с:
40702810200000015651
в АКБ «Чувашкредитпром-
банк» ПАО БИК 049706725 
к/с 30101810200000000725.

ШУХĂШ

Ни ко лай АЛЕКСЕЕВ, 
Çур çĕр Кав каз ри хĕ рĕç тă ру сен ве те ра нĕ сен Шу паш-
кар ра йо нĕн чи пĕр ле шĕ вĕн пред се да те лĕ: 

– Кĕт ме вă хăт çук, çа вăн па та эпир, Аф ган вăр-
çи ви тĕр ут са тух нă ве те ран сем, Çур çĕр Кав каз ри 
хĕ рĕç тă ру сен ве те ра нĕ сем ра йон ти ин тер на цио-
на лист се не- çар çын ни се не асăн са ха мă рăн пу-
çа ру па Кÿ кеç по се ло кĕн че па лăк- комп лек с выр-
наç тар ма пуç тар нă ук çа- тен ке Тă ван çĕр шы вăн 

Ас лă вăр çин чен тав рă най ман ен теш сен ас тă вăм не уп ра са Сы-
че вка ху ли не ку çар са па ма йы шă ну ту рă мăр: мĕн шĕн те сен 
пли та сем çи не ят се не çы рас ĕçе паян-ы ран пуç ла мал ла. Çа кă 
эпир ха мă рăн ат те сем пе асат те- ку ка çи сен, пич че сен ячĕ се не 
ман ман нин та та йăх- не сĕл сен та чă çы хă нă вĕн  пал ли пул тăр. 
Де сан тăн çар ма ши ни пе бро нет ранс пор тер по се лок ри Мух-
тав ал лейин че çав- çа вах вы рăн ту пĕç. Çур çĕр Кав каз ри хи рĕç-
тă ру се не хут шăн нă ен теш сен, ин тер на цио на лист- сал так сен 
ячĕ сене шă рат са кă лар нă гра нит хă ма на вĕ сен çум не çи рĕп-
ле тĕ пĕр. Çа вăн пах çак пу çа рă ва вĕç не çи тер ме пи рĕн, хи сеп-
лĕ ен те шĕ мĕр сем, си рĕн пу лă шă вăр сăр ук çа- тен кĕ çи тей мĕ.

Сычевка хулинчи асăну уйĕнче мемориал 
плитасене вырнаçтарассипе çыхăннă тăкаксем

Ĕç Шучĕ Пĕрин хакĕ Пĕтĕм 
ĕçсен хакĕ

Гранит плита виçи: 60/40/2 7 плита 3500 24 500
Ят, хушамат, ашшĕ ятне 
çырни (гравировка) 383 ят 100 38300

Текст хушса çырма 5150 5150
Çырнине шыв витмен сий-
пе витесси 4550 4550

Плитасене вырăна çитересси 1  çухрăм шăн 
50 тенкĕ

вырăна çитерме 
70 çухрăм 3500

Пĕтĕмĕшпе 83000

 ШУТА ИЛМЕ

Ре
да
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и 
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Кредитная помощь 
и консультация 

на выгодных 
условиях, 

даже с плохой К.И.
 8 (495) 929-71-07

Окна, двери, 
потолки. 
Дешево

 8-962-599-65-62.

08
-2

9

Тĕрлĕрен  ТА ХĂШ СА МАНТ РА 5 ÇУЛ ТИ АР ÇЫН АЧА КА РĂ РАН ТЫ ТĂН СА ЧŸ РЕ ЧЕ ЯНА ХĔ ÇИ НЕ ХĂ ПАР СА 
КАЙ НĂ, УÇĂ КАН ТĂК РАН МОС КИТ СЕТ КА ÇИ НЕ ТА ЙĂН НĂ ТА... ИК КĔ МĔШ ХУТ РАН ТУХ СА ŸК НĔ.

 ЫЙТУ-ХУРАВ 

Дом. 
п. Кугеси, ул. 
50 лет СССР. 

170 кв, 10 соток. 
Тел.: 8-961-341-00-61. 08

-6
9

Куç ран ан вĕ çерт
Шĕ нер пуç ял тă рă хĕн-

че пу рă на кан çул çит мен 
ви çĕ ача амă шĕ çак çул ла  
пул са ирт ни не ка ла са па-
ни не çÿ çен ме сĕр ит лей-
мĕн. Хă йĕн те ку çĕ шыв-
лан чĕ. Ап пă шĕ пат не хă-
на на кай ни син кер пе вĕç-
ле нес се шу хăш ла ма та 
пул та рай ман ĕн тĕ вăл. 
Çул çит мен ачи се не ас-
ли сен тим лĕ хĕ сĕр хă вар-
ни çа кăн пек ин кек пат не 
ил се çи тер нĕ. Шă пăр лан-
сем çур тăн ик кĕ мĕш ху-
тĕн че вы ля нă, шав ла нă,  
хĕ ра рăм пĕр ре мĕш хут ра 
пул нă. Та хăш са мант ра 5 
çул ти ар çын ача ка рă ран 
ты тăн са чÿ ре че яна хĕ çи-
не хă пар са кай нă, уçă кан-
тăк ран мос кит сет ка çи-
не та йăн нă та… ик кĕ мĕш 
хут ран тух са ÿк нĕ. Юрать- 
ха, аял та бе тон çул е та-
та урăх хы тă япа ла пул-
ман. Çа пах та çĕр çи не 
ÿк ни а чан шал ти ор га-
нĕ се не су ран лат ма çи те-
лĕк лĕ пул нă.

Çак са мат ра амă шĕн чĕ-
ри мĕн туй нă- ши? «Вас-
кав лă пу лă шу» ма ши нине 
кĕт ме сĕ рех ывăл не боль-
ни цă на хăй çи тер нĕ вăл. 
«Сип лен се тух рă мăр, ан-
чах сыв лăх не тÿр лет ме та-
тах та вă хăт кир лĕ...» – те-
рĕ хĕ ра рăм ра йад ми нист-
ра цин ла ру за лĕн че çул 
çит мен ни 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. Ун та халь-
хин че аш шĕ-а мă шĕ та та 
çул çит мен ни сем тĕ лĕ шĕ-
пе 10 ĕç пăх са тух рĕç. Хă-
йĕн çă мăлт тай лă хĕ çа кăн 
пек син кер пат не ил се çи-
тер нĕ шĕн чĕ ре рен ку ля-

нать, пал лах, амă шĕ, ан-
чах та ÿкес се пĕл нĕ пул-
сан тÿ шек са рăт тăм те се 
ка ла маç çĕ-и- ха? Ко мис си 
чле нĕ сем хĕ ра рă ма ача-
се не уçă кан тăк па тĕн че 
хă вар ма юра ман ни пир-
ки аса ил тер чĕç, аш шĕ-
амă шĕн ти вĕ çĕ се не кир-
лĕ шай ра пур нăç ла ман-
шăн асăр хат тар чĕç. Ача на 
куç умĕн че тыт ни не ни-
мĕн те çит мест çав.

Суя çие ле ту ха тех
Чă рăш кас си ял тă рă-

хĕн чи çул çит мен ви çĕ ача 
аш шĕ не те чĕн нĕ ко мис-
сие. Унăн ывă лĕ çын сем 
çÿ ре кен вы рăн та пнев-
ма ти ка пă ша лĕн чен пе-
нĕ. Ар çын ача ри ко шет-
па каял ла вĕç се кил нĕ 
пульă па ал ли не су ран-
лат нă. Ин кек çин чен вăл 
тă ва нĕ се не тÿ рех ка ла-
ман, аш шĕ те пĕр кун не 
кă на çа кăн çин чен пĕл-
нĕ. Ар çын ача Крас ноар-
мейс кин чи тĕп боль ни-
цă на ме ди ци на пу лă шă-
вĕ ыйт са пы ни не çак ку-
нах РФ ШĔМĕн Шу паш-
кар ра йо нĕн чи уй рăм не 
çи тер нĕ. 16 çул тул тар-
сан явап тыт ма тивес се 
– ăна ва ра 40 пин тен кĕ 

шт раф па ви çеç çĕ – аса 
ил тер чĕç ко мис си чле-
нĕ сем. Халь лĕ хе аш шĕ не 
РФ КоАПĕн 5.35 статйи-
пе килĕшÿллĕн асăр хат-
тар чĕç. 

Çул çит мен ни сем пе ĕç-
ле кен инс пек тор сем учет-
ра тă ра кан çемье се не, çул 
çит мен ни се не про фи лак-
ти ка рей чĕ сен вă хă тĕн че  
тĕ рĕс ле сех тă раç çĕ. Эрех- 
сă ра па ир тĕх се ачи се не 
ти вĕç лĕ пăх ман ни шĕн те-
ми çе эр не каял ла Кÿ кеç-
ре пу рă на кан çул çит мен 
ви çĕ ача амăш не ко мис си 
ла рă вĕн че сÿт се яв нăч чĕ. 
Ун чух не вăл урăх  ĕç мес-
се шан тар  чĕ. Ан чах ко-
мис син юлаш ки ин фор-
ма ци йĕ тă рăх, вăл ача-
сем пир ки ман сах кал лех 
эрех- сă ра ĕç се ир тĕх се çÿ-
рет. Че рет лĕ ла ру ра ун па 
çы хăн нă ад ми нист ра тив-
лă ĕçе пăх са тух мĕç-и- ха? 
Ун чух не ва ра, ахăрт нех, 
ача се не çи тĕн ме ла йăх рах 
май сем пе ти вĕç те ре кен 
патшалăх учрежденийĕ-
се не выр наç та рас ый тă ва 
та хус кат ма тивет. Амă шĕ-
шĕн эрех черк ки па ха рах 
тăк, тен, ун та пĕ чĕкс кер-
се не ла йăх рах та пу лĕ... 

 АНЖЕЛИКА ТИХОНО ВА

 А ча те ни хуш ман ĕçе юра тать
 ХĂРУШСĂРЛĂХ

СĂМАХ МАЙ
Çул çит мен ни сем пе та та вĕ сен пра ви се не хÿ тĕ лес-
си пе ĕç ле кен ко мис сие «Раç çей чу кун çу лĕ» АУО ран 
чу кун çул сем çин че ача сем су ран лан нă тĕс лĕх сем 
ÿс ни пир ки пă шăр хан тар са пĕл тер нĕ çы ру çит нĕ. 
Кă çал 10 çул çит мен çам рăк пу йăс ай не пул нă, вĕ-
сен чен 3- шĕ вил нĕ ( пĕл тĕр хи çак тап хăр та  8 çын 
су ран лан нă, 5- шĕ вил нĕ). Сăл та вĕ – çын сем чу кун 
çул ур лă юра ман çĕр те каç ни, çак вă хăт ра те ле-
фон па ка лаç ни, науш ник пе юрă ит ле ни та та ыт. те. 
Çам рăк сен хуш шин че « за це пинг» усал юхăм ата-
лан нă. Вĕ сем поезд  çин че ки рев сĕр, тевет кел лĕ, 
хă ру шă хăт лан ни се не ви део па ÿкер се Ин тер не та 
кă лар са ху раç çĕ. Çа кăн пек ал хас ни пур чух не те 
те нĕ пек ин кек пе вĕç ле нет. Акă ну маях пул масть 
Ху сан вок за лĕн че пĕр çын су ран лан нă, ун па пĕр-
ле икĕ çул çит мен çам рăк пул ни пал лă.

09-08. Поправка. В газете «Тăван Ен» № 29 от 
28.07.2917 г. в объявлении «Список избирательных 
участков, образуемых на территории Чебоксарско-
го района, для проведения голосования и подсче-
та голосов избирателей на дополнительных выбо-
рах депутатов Собрания депутатов Чебоксарского 
района по Чурачикскому одномандатному избира-
тельному округу № 3 и Центральному одномандат-

ному избирательному округу № 9» исключить абза-
цы «Ишлейский избирательный участок № 1717» и 
«Мускаринский избирательный участок № 1719» .

В границы Нового избирательного участка № 
1718 добавить пер. Лесной -2.

Объявление 08-39, напечатанное в газете «Тăван 
Ен» от 18.08.2017 № 32 (10581-10582),  считать не-
действительным. 

09-10. На основании распоряжения администрации Чебоксарского района от 04.08.2017 года № 470-р 
администрацией Чебоксарского района проводится аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков, который состоится 16 октября 2017 года в 10-00 часов в зале заседаний админи-
страции Чебоксарского района по адресу: Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 15.

Организатором аукциона выступает администрация Чебоксарского района.
На аукцион выставлены следующие земельные участки:

№ 
ло-
та

Месторасположение земельно-
го участка

Разрешенное ис-
пользование, ка-

дастровый но-
мер земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Начальный раз-
мер годовой 

арендной пла-
ты земельного 

участка, руб.

Сумма 
задатка 

участника 
аукциона, 

руб.

Вид права

1 Чувашская Республика, Чебоксар-
ский район, Ишакское сельское 
поселение (земли сельскохозяй-
ственного назначения)

для сельскохо-
зяйственного 
производства

21:21:272104:144
27450 1773 1773

аренда 
сроком на 

10 лет
2 Чувашская Республика, Чебоксар-

ский район, Ишакское сельское 
поселение (земли сельскохозяй-
ственного назначения)

для сельскохо-
зяйственного 
производства 

21:21:272104:146
100001 6460 6460

аренда 
сроком на 

10 лет
3 Чувашская Республика, Чебоксар-

ский район, Ишакское сельское 
поселение (земли сельскохозяй-
ственного назначения)

для сельскохо-
зяйственного 
производства 

21:21:272104:148
650000 41990 41990

аренда 
сроком на 

10 лет
4 Чувашская Республика, Чебоксар-

ский район, Ишакское сельское 
поселение (земли сельскохозяй-
ственного назначения)

для сельскохо-
зяйственного 
производства 

21:21:272104:143
846514 54685 54685

аренда 
сроком на 

10 лет
5 Чувашская Республика, Чебоксар-

ский район, Ишакское сельское 
поселение (земли сельскохозяй-
ственного назначения)

для сельско-
хозяйственно-

го производства 
21:21:272006:29 

390001 25194 25194
аренда 

сроком на 
10 лет

6 Чувашская Республика, Чебок-
сарский район, Сарабакасинское 
сельское поселение (земли сель-
скохозяйственного назначения)

для сельско-
хозяйственно-

го производства 
21:21:221901:184 

10020 647 647
аренда 

сроком на 
10 лет

7 Чувашская Республика, Чебок-
сарский район, Сарабакасинское 
сельское поселение, д. Сятракасы 
(земли сельскохозяйственного на-
значения)

сельскохозяй-
ственное ис-
пользование   

21:21:220107:12
42396 2459 2459

аренда 
сроком на 

10 лет

Земельный участок по лоту №5 
частично попадает в прибрежную 
защитную полосу и водоохран-
ную зону р. Унга и зоны с особы-
ми условиями использования тер-
риторий, 21.00.2.58,   21.00.2.54. Ис-
пользование земельного участка 
по лоту № 5 осуществляется в со-
ответствии с запретами, установ-
ленными п. 15, п. 17 ст. 65  Водного 
кодекса Российской Федерации.

Иных зарегистрированных об-
ременений и ограничений на зе-
мельные участки не имеется. 

Задаток установлен в размере 
100% от начального размера го-
довой арендной платы земель-
ного участка.

Шаг аукциона составляет 3% 
от начального размера годо-
вой арендной платы земельно-
го участка. 

Организатор аукциона прини-
мает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выяв-
ления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской 
Федерации. Организатор аукци-
она в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в 
проведении аукциона размеща-
ет извещение об отказе в прове-
дении аукциона на официальном 
сайте, извещает об этом участни-
ков аукциона и возвращает им 
внесенные задатки. 

Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе – 11 сентя-
бря 2017 года, 8 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе – 10 октя-
бря 2017 года, 17 часов 00 минут.

Заявитель обеспечивает по-
ступление задатка на счет Адми-
нистрации Чебоксарского райо-
на не позднее 10 часов 00 минут 
13 октября 2017 года.

Извещение о проведении аукци-
она, формы заявок, проекты дого-
воров аренды размещены на сай-
тах Российской Федерации (www.
torgi.gov.ru), администраций Че-
боксарского района (http://www.
cap.ru/Default.aspx?gov_id=93) 
Ишакского и Сарабакасинского  
сельских поселений. Прием зая-
вок, оформление документов для 
участия в аукционе, ознакомление 
с проектами договоров аренды 
осуществляются в рабочие дни с 
8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
по московскому времени (кроме 
выходных и праздничных дней) в 
отделе экономики, имуществен-
ных и земельных отношений ад-
министрации Чебоксарского рай-
она по адресу: Чувашская Респу-

блика, Чебоксарский район, пос. 
Кугеси, ул.  Шоссейная, д. 15 каби-
нет № 20. Телефон для справок (8-
83540) 2-40-82. Осмотр земельно-
го участка на местности заявитель 
осуществляет самостоятельно.

Рассмотрение заявок и призна-
ние претендентов участниками 
аукциона состоится 13 октября 
2017 года в администрации Че-
боксарского района (кабинет № 
5) в 10-00 часов по московско-
му времени.

Регистрация участников аукци-
она – 16 октября 2017 года с 9 час. 
00 мин. по адресу: пос. Кугеси, ул. 
Шоссейная, д. 15 кабинет № 20. 

Для участия в аукционе заяви-
тели представляют следующие 
документы:

1)  заявка на участие в аукцио-
не с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задат-
ка – 2 экземпляра;

2)  копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя;

3)  док ументы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

В случае подачи заявки предста-
вителем Заявителя предъявляет-
ся надлежащим образом оформ-
ленная доверенность и документ, 
удостоверяющий личность.

Задаток вносится единым пла-
тежом в валюте Российской Феде-
рации на лицевой счет Админи-
страции Чебоксарского района по 
следующим реквизитам:

Р а с ч е т н ы й  с ч е т 
40302810997063000301 Отделе-
ние – НБ Чувашской Республи-
ки, БИК 049706001. 

Получатель: УФК по Чувашской 
Республике (Администрация Че-
боксарского района Чувашской Ре-
спублики л/с 05153002730)  ИНН 
2116820246 КПП 211601001. КБК 
– не требуется.

Задаток возвращается участ-
никам аукциона, за исключени-
ем победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукцио-
на. Задаток, внесенный победите-
лем, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок.

Победителем признается участ-
ник аукциона, предложивший наи-
больший размер годовой аренд-
ной платы за земельный участок. 

В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине по-
ступления единственной заявки 
или только один заявитель при-
знан участником аукциона, Орга-
низатор аукциона в течение деся-
ти дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок и при-

знания претендентов участника-
ми направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного 
участка. При этом договор арен-
ды земельного участка заключа-
ется по начальной цене предме-
та аукциона.

Организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или 
единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом до-
говор аренды земельного участка 
заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного 
договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанных до-
говоров ранее, чем через десять 
дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Победитель аукциона уплачи-
вает арендную плату за первый 
год  аренды, установленную в 
результате аукциона, и подписы-
вает договор  аренды земельно-
го участка в течении 30 дней со 
дня его направления Организа-
тором аукциона.

В случае, если в течение тридца-
ти дней со дня направления побе-
дителю или единственному участ-
нику аукциона проекта договора 
аренды земельного участка, этот 
участник не представил Органи-
затору аукциона подписанные им 
договоры и не оплатил арендную 
плату за первый год аренды, уста-
новленную в результате аукцио-
на, Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядить-
ся земельным участком иным об-
разом в соответствии действую-
щим законодательством. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном  
порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных до-
говоров, не возвращаются.

Сведения о победителях и един-
ственных участниках аукционов, 
уклонившихся от заключения дого-
вора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукцио-
на, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона. 

Пĕ чĕк ба та рей кăн 
пы сăк сие нĕ

У сă кур нă ба та рей кă се не та та 
ак ку му ля тор се не тĕ рĕс мĕн ле  
ути ли за ци ле мел ле? 

  И ван СМОЛИН, Шу паш кар ра йо нĕ

В ла ди мир МИХАЙЛОВ,
Шу паш карти эко ло ги уп рав-
ле ни йĕн пуç лă хĕ:

– У сă кур нă пи та ни эле-
мен чĕ сем сиен лĕ каяш 
шут не кĕ реç çĕ. Çÿп- çап са-
вăт не пе нĕ пĕ чĕк ба та рей-
ка хă йĕн тав ра 20 тă ват кал 
метр çĕ ре та та 400 л шы ва 

йы вăр ме тал сем пе  – ртуть пе, сви нец-
па, ни кель пе, цинк па, мар га нец па, ли-
тий пе – ва ра ла ма пул та рать. Çак 
эле мент сем çын та та чĕр чун ор-
га низ мĕн че пу хăн са сыв лă ха пы-
сăк сиен кÿ реç çĕ. Ста тис ти кă на 
пăх сан Мус кав ра кă на çул та лăк-
не 15 млн ба та рей кă на çÿп- çап ку-
пи сем çи не тух са пă ра хаç çĕ. Кая-
ша çун тар мал ли за вод сен че вĕ сем 
çун са ат мос фе рă на шы çă сем çу ра-
та кан диок син сем ( нар кă мăш лă çы-
хă ну сем) кă ла раç çĕ. Çĕр те выр та-
кан ни сем вă хăт ирт нĕ çе мĕн ту тă-
хаç çĕ, ар кан са шал ти сиен лĕ япа-
ла сем тă ван тав ра лă ха ле кеç çĕ. 

Шу паш кар ху лин че «Эт кер» ООО эко-
ло ги пĕр ле шĕ вĕ выр наç нă çурт умĕн че 
(Трак тор тă ва кан сен прос пек чĕ, 69- мĕш 
«б» çурт)  кул лен хи пур нăç ра усă кур-
нă хы тă каяш се не пуç тар мал ли кон тей-
нер сем пе юна шар та та тех ни ка учас то-
кĕн че кивĕ ба та рей кă се не та та ак ку му-
ля тор се не пуç тар ма еш чĕк сем выр наç-
тар нă. Халь лĕ хе экс пе ри мет ша йĕн че кă-
на. Асăн нă еш чĕк сен чен эко ло ги уп рав-
ле ни йĕн спе циа лис чĕ сем пи та ни эле-
мен чĕ се не 10 кг ыт ла пух нă. Кил- çурт-
ри элект ро тех ни кăн ĕç ле мен ба та рей-
ки се не та та ак ку му ля тор се не ути ли за-
ци ле ме «НПО Эко ло гия» ООО на па раç çĕ. 

Кă çал «НПО Эко ло гия» 
ООО на пи та ни эле мен-
чĕ се не 96 кг пух са ути-
ли за ци ле ме па нă.   

?

ци ле ме «НПО Эко ло гия» ООО на па раç çĕ. 
Кă çал «НПО Эко ло гия» 

ООО на пи та ни эле мен-
чĕ се не 96 кг пух са ути-
ли за ци ле ме па нă. 

Тепĕр хут шăратса 
тирпейлеме 
парсан

 хут 
 пластик 
металл 
 çĕнĕ 
батарейка 
пулать

тий пе – ва ра ла ма пул та рать. Çак 
эле мент сем çын та та чĕр чун ор-

пăх сан Мус кав ра кă на çул та лăк-

Тепĕр хут шăратса 
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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. 

09-01.  Гравмассу, песок, ще-
бень, торф. Недорого. Достав-
ка. Тел.: 8-927-850-39-81.

08-25. Ячмень, пшеницу. Достав-
ка. Тел.: 8-927-868-35-63.
08-30. Сено, солому, зерно. Тел.: 
8-903-346-71-89.
09-04. Сено в тюках. Тел.: 8-917-
669-13-97.

08-28.  Домашние поросята. До-
ставка. Тел.: 8-905-029-19-03.

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

09-06. Нетель черно-белой ма-
сти, отел в феврале. Тел.: 8-987-
737-62-11.
09-07. Февральте пăруламалли 
чупнă хура пăру.  Тел.: 8-927-
666-52-58.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

05-14. Куплю КРС. 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. 
08-61. Радиодетали, платы, при-
боры СССР. Тел.: 8-962-599-08-26.

ĔÇ
РАБОТА

09-05. Требуются лицензирован-
ные охранники  для работы в  с. 
Ишлеи, п. Кугеси. Тел.: 22-88-50,   
8-917-078-88-50.

КИЛ-ÇУРТ
НЕДВИЖИМОСТЬ

09-11. Гараж (31,5 кв.м.)  с погре-
бом (21 кв. м.) рядом с новострой-
кой. п. Кугеси, № 24.  Тел.: 8-919-
655-91-44.
09-12. Земельный участок. ИЖС, 
23 сотки, д. Большое Янгильди-
но.  Коммуникации. Срочно. Тел.: 
8-927-863-46-04. 

Реклама. Пĕлтерÿсем
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Цена свободная

02
-1

1

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%

Рубрика 

«Соболезнование» 
для юрлиц и ИП1 – 600 РУБ, 
для частных лиц2 – 400 РУБ. 

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

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

Юридическая помощь 
по возврату водитель-

ских удостоверений. 
ДТП. 

Возврат по амнистии 
уже лишенных прав. 

Официально. 
Тел.: 8-800-35-01-002. 

Звонок бесплатный! 05
-0

4

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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09-09. На основании распоряжения администрации Чебоксарского района от 04.09.2017 
№469-р администрацией Чебоксарского района проводится аукцион по продаже земель-
ных участков, который состоится 17 октября  в 10-00 часов в зале заседаний администра-
ции Чебоксарского района по адресу: Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 15.

Организатором аукциона выступает администрация Чебоксарского района.
На аукцион выставлены следующие земельные участки:

№ 
ло-
та

Месторасположение зе-
мельного участка

Разрешенное ис-
пользование, када-
стровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Начальный 
размер сто-
имости зе-
мельного 

участка, руб.

Сумма 
задатка 

участни-
ка аукци-
она, руб.

Вид 
права

1 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Шинер-
посинское сельское посе-
ление (земли сельскохо-
зяйственного назначения)

ведение лично-
го подсобного хо-

зяйства на по-
левых участках 

21:21:170203:122

1319 4740,00 4740,00
соб-

ствен-
ность

2 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Сирма-
посинское сельское посе-
ление (земли сельскохо-
зяйственного назначения)

ведение лично-
го подсобного хо-

зяйства на по-
левых участках 

21:21:290105:125

1000 3620,00 3620,00
соб-

ствен-
ность

3 Чувашская Республика, 
Чебоксарский район, Си-
ньяльское сельское посе-
ление (земли сельскохо-
зяйственного назначения)

ведение лич-
ного подсоб-

ного хозяйства 
21:21:070501:246

1500 5340,00 5340,00
соб-

ствен-
ность

4 Чувашская Республика, 
Чебоксарский район, Си-
ньяльское сельское посе-
ление (земли сельскохо-
зяйственного назначения)

ведение лич-
ного подсоб-

ного хозяйства 
21:21:070501:247

1500 5340,00 5340,00
соб-

ствен-
ность

5 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Сирма-
посинское сельское посе-
ление, д. Ямбарусово (зем-
ли населенных пунктов)

ведение 
огородничества 
21:21:290301:89

458 4260,00 4260,00
соб-

ствен-
ность

6 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Атла-
шевское сельское поселе-
ние, д. Липово (земли на-
селенных пунктов)

ведение 
садоводства

21:21:060301:672
399 5580,00 5580,00

соб-
ствен-
ность

7 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Кшауш-
ское сельское поселение, 
д. Кшауши (земли населен-
ных пунктов)

ведение 
огородничество 
21:21:230704:142

392 3680,00 3680,00
соб-

ствен-
ность

8 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Чирш-
касинское сельское посе-
ление (земли сельскохо-
зяйственного назначения )

выращивание зер-
новых и иных 
сельскохозяй-

ственных культур 
21:21:000000:7803

4000 12640,00 12640,00
соб-

ствен-
ность

9 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Шинер-
посинское сельское посе-
ление, д. Тренькасы (земли 
населенных пунктов )

для огородничества 
21:21:180501:182 749 5954,55 5954,55

соб-
ствен-
ность

Земельный участок по лоту №2 частич-
но попадает в зону с особыми условиями 
использования территории (охранная зона 
производственно-технологического комплекса-
воздушная высоковольтная линия электропе-
редачи 10 кВ №107 Икково от распредели-
тельной станции 110/10 кВ Кугесьская, зона 
с особыми условиями использования терри-
торий, №1, 21.21.2.198, постановление №160 
от 24.02.2009 г.;

Земельный участок по лоту №4 частично по-
падает в зону с особыми условиями исполь-
зования территории (охранная зона ВЛ-10 кВ. 
д.Типсирмы), зона с особыми условиями ис-
пользования территорий, 21.21.2.97, Карта-план 
№Б/Н от 29.29.2011 г., охранную зону воздуш-
ной линии электропередач 10 кВ.№205 «Липо-
во» от распределительной станции РП «Иль-
беши», зона с особыми условиями использо-
вания территорий, №21:21,21.21.2.118, СD-R 
охранная зона воздушной линии электропе-
редач 10 кВ. №205 «Липово» от распредели-
тельной станции РП «Ильбеши» №б/н, зону с 
особыми условиями использования террито-
рии (охранная зона объекта электросетевого 
хозяйства-воздушной линии электропередачи 
ВЛ-10 кВ. №205 от РП «Ильбеши»), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
№б/н,21.21.2.241, КАРТА (ПЛАН) №21/401/14-
1536 от 07.04.2014;

Иных зарегистрированных обременений и 
ограничений на земельные участки не имеется. 

Задаток установлен в размере 100% от 
начального размера стоимости земельно-
го участка.

Шаг аукциона составляет 3% от начально-
го размера стоимости земельного участка. 

Организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в слу-
чае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного ко-

декса Российской Федерации. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукци-
она размещает извещение об отказе в прове-
дении аукциона на официальном сайте, изве-
щает об этом участников аукциона и возвра-
щает им внесенные задатки. 

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 11 сентября  2017 года, 8 часов 
00 минут.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 10 октября 2017 года, 17 ча-
сов 00 минут.

Заявитель обеспечивает поступление за-
датка на счет Администрации Чебоксарско-
го района не позднее 13 октября  2017 года 
до 10 часов 00 минут.

Извещение о проведении аукциона, фор-
мы заявок, проект договора купли-продажи 
размещены на сайтах Российской Федера-
ции (www.torgi.gov.ru), администраций Чебок-
сарского района (http://www.cap.ru/Default.
aspx?gov_id=93), Шинерпосинского, Сирмапо-
синского, Синьяльского, Атлашевского, Чирш-
касинского, Кшаушского сельских поселений 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».   

Прием заявок, оформление документов для 
участия в аукционе, ознакомление с проек-
том договора купли-продажи осуществляют-
ся в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин. по московскому времени (кроме выход-
ных и праздничных дней) в отделе экономики, 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации Чебоксарского района по адре-
су: Чувашская Республика, Чебоксарский рай-
он, пос. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 15 кабинет 
№ 6а. Телефон для справок (8-83540) 2-14-00. 
Осмотр земельного участка на местности зая-
витель осуществляет самостоятельно.

Рассмотрение заявок и признание претен-

дентов участниками аукциона состоится 13 
октября 2017 года в администрации Чебок-
сарского района (кабинет № 5) в 10-00 часов 
по московскому времени.

Регистрация участников аукциона – 17 октя-
бря 2017 года с 9 час. 00 мин. по адресу: пос. 
Кугеси, ул. Шоссейная, д. 15 кабинет № 6а. 

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют следующие документы:

1)  заявка на участие в аукционе с указани-
ем банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка – 2 экземпляра;

2)  копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) док ументы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем За-
явителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность.

Задаток вносится единым платежом в валю-
те Российской Федерации на лицевой счет Ад-
министрации Чебоксарского района по сле-
дующим реквизитам:

Расчетный счет 40302810997063000301 От-
деление – НБ Чувашской Республики, БИК 
049706001. 

Получатель: УФК по Чувашской Республи-
ке (Администрация Чебоксарского района Чу-
вашской Республики л/с 05153002730)  ИНН 
2116820246 КПП 211601001. КБК – не требуется.

Задаток возвращается участникам аукцио-
на, за исключением победителя, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона. Задаток, вне-
сенный победителем, засчитывается в счет 
стоимости земельного участка.

Победителем признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер стои-
мости земельного участка. 

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся по причине поступления единственной 
заявки или только один заявитель признан 
участником аукциона, Организатор аукцио-
на в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок и признания 
претендентов участниками направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победите-
лем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанных договоров 
ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Победитель аукциона уплачивает стои-
мость земельного участка, установленную в 
результате аукциона, и подписывает договор  
купли-продажи земельного участка в течении 
30 дней со дня его направления Организато-
ром аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления победителю или единствен-
ному участнику аукциона проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка, этот 
участник не представил Организатору аукци-
она подписанные им договоры и не оплатил 
полную стоимость земельного участка уста-
новленную в результате аукциона, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответ-
ствии действующим законодательством. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном  порядке договор купли-
продажи земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

Сведения о победителях и единственных 
участниках аукционов, уклонившихся от за-
ключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аук-
циона, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Пластиковые окна 
от оконного завода

 8-927-668-69-55. 

50%
      ЭЛ. ПОЧТА: ooo-tm1@mail.ru,  

Пластиковые окна 50%Ск

идки до 

Вызов замерщика бесплатно.

Летние суперскидки. 
От 2800 руб. 

ЗА ДЕРЕВЕНСКОЕ ОКНО.

 Утепленные в 3 стекла.  
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валюта 
курсĕ

 Сентябрь     Тунтикун........  +15°
 Сентябрь        Ытларикун ........ +16°
 Сентябрь      Юнкун ............. +20°
 Сентябрь        Кĕçнерникун..... +23°

11
12
13
14

$ 57,14
€ 68,24

Шăматкун

Эрнекун

Вырсарникун

...Сентябрь 8

...Сентябрь, 9

...Сентябрь, 10

    +17°              +13°

    +15 °              +11°

    +15 °              +9°

курсĕ
08.09.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

             

                  

    +15

    +15

уйрăм çынсемшĕн – 500 тенкĕ; предприяти-организацисемшĕн – 
600 тенкĕ; сăн ÿкер чĕк 100 тен кĕ. Квитанципе 40% йÿнĕрех.Кăмăл Чи паха парне мĕн хак?

             

  АТА ЛА НУ ÇУ ЛĔ ПЕ

Саламлатпăр

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков и мансард

ПЕНОИЗОЛОМ И ЭКОВАТОЙ
Тел.: 8-919-669-16-66
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Сдаем в аренду офисное помеще-
ние площадью 23,7 кв. м.  на 6 эта-

же  редакционно-издательского ком-
плекса «Дом печати»: г. Чебоксары, пр. 

И. Яковлева, 13. Охрана. Видеонаблюде-
ние. Парковка. Здание телефонизирова-
но, интернет – оптиковолоконные линии 

связи. Цена 176 руб/кв.м. НДС нет. Сто-
имость аренды не включает комму-
нальные платежи. Тел.: 67-15-51, 20-
10-85 в раб. дни с 8-00 до 17-00. 

Ирт нĕ кан мал ли кун-
сен че пĕ тĕм çĕр шыв ри, 
Чă ваш Ен ри пе кех, ра-
йон тер ри то ри йĕн че те 
«Си мĕс Раç çей» эко ло ги 
суб бот ни кĕ старт ил чĕ. 

Чă ваш Рес пуб ли кин 
Пуç лă хĕ Ми хаил Иг-
натьев тĕп ху ла мăр-
ти Бе рен деев вăр ма-

нĕн че эко ло ги ак ци не уç нă 
май тă ван тав ра лăх та са лă хĕ-
шĕн пĕ тĕм чун- чĕ ре пе çу на-
кан сем пар ха тар лă ĕç ту ни не  
па лăрт нă. Рес пуб ли ка çын ни-
сем эко ло ги ме роп рия ти йĕ-
се не – «Пи рĕн юхан- шыв се не 
та та кÿ лĕ се не – та са çы ран-
сем», пĕ тĕм Раç çе йĕ пе ир те-
кен йы вăç ларт мал ли кун та-
та ыт. те – пы сăк йыш па та та 
ха пăл ту са хут шăн ни не пĕл-
тер нĕ вăл. Ре гион ер тÿ çи ÿк-
нĕ йы вăç се не тат са тир пей ле-
ни не те айк кин чен пăх са тă-
ман: влаç ор га нĕ сен предс та-
ви те лĕ сем пе та та ак ти вис чĕ-
сем пе ал ла бен зопăчкă ты тнă. 

Чă ваш Рес пуб ли кин че суб-
бот ник се не çемье сем пех хут-
шă наç çĕ. Эко ло ги ак ци йĕ сем 
пур ра йон та та та ху ла ра ир-
теç çĕ. Шу паш кар та «Гу зовс-
кой ра щин че», юман ра щин-
че, Бау ман вăр ма нĕн че, Атăл 
леш ен чи Изъяр кÿ лĕ çу мĕн-
че та та ыт ти вы рăн та суб бот-
ник сем пул нă. Çа кăн евĕр ак-
ци сем эко ло гие ла йăх лат ма, 
каш ни çын на хă йĕн хыç çăн 
çÿп- çа па пуç тар ма вĕ рент-
ме ти вĕç. 

Сен тяб рĕн 2- мĕ шĕн че Шу-
паш кар ра йо нĕн чи ял тă рă хĕ-

сем те та са мар лăх ран хă тăл ма 
вас ка рĕç. Иш лей ял тă рă хĕн че 
Тă ван çĕр шы вăн Ас лă вăр çин че 
пуç ху ни се не ха лал ла са ларт нă 
па лăк умĕн чи тер ри то ри тав-
рал ли ку рă ка Иш лей ри пул та-
ру лăх çур чĕн, ял биб лио те кин, 
ад ми нист ра цин, «Иш лейс кое» 
çурт- йĕр пе ком му нал лă ху çа лăх 
ĕç че нĕ сем çул нă, çÿп- çап пух-
мал ли са вă та та сат нă. Апаш ри 
клуб- му зей ра тă рă ша кан сем 
те кан мал ли кун сен че «Си мĕс 
Раç çей» ак цие хут шăн са усă па 
ирт тер нĕ. Йы вăç по сад ки се не 
вĕт лĕх ху на вĕн чен, клуб- му зей 
çу мĕн чи тер ри то рие çÿп- çап-
ран та сат нă. Хар пăр хăй пу рă-
на кан вы рă на та са лăх ра ты тас-
си ырă йă ла пул мал ли не па-
лăрт нă вĕ сем. 

То лик Ху рас ки ял биб лио-
те ки не çÿ ре кен сем ва ра хă-
рăк ту рат се не пуç тар нă, че-
чек йă ра нĕ се не çум ку рăк ран 
та сат са кăп ка лат нă. Тă ван çĕр-
шы вăн Ас лă вăр çин че пу çĕ се-
не ху ни се не ха лал ла са ларт-
нă па лăк умĕн че те тир пей-
ле нĕ. Шур кас син чи ву ла вăш-
ра ва ра «Çут çан та лăк тĕн чи-

не кĕр се ку рар» те мă па эко-
ло ги çул çÿ ре вĕ ирт нĕ. Биб-
лио те ка заве дую щи йĕ шкул 
ачи се не çут çан та лăк ра хар-
пăр хăй не мĕн ле тыт мал ли не 
вĕ рент нĕ. Çам рăк ву лав çă сем 
тă ван тав ра лăх ри ÿсен- тă ран 
тĕн чин пуян лă хĕ пе пал лаш-
нă, эко ло ги те ми пе туп мал ли 
юмах се не шĕ кĕл че нĕ, «Ка мăн 
çул çи сем» вă йă ра тав çă ру лăх  
кă тарт нă. 

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 çак кун 
галс тук па кос тю ма хыв са хă-
йĕн ĕç тешĕ сем пе пĕр ле суб-
бот ни ке хут шăн чĕ.

 Тă ван тав ра лă ха уп рас си пе 
çы хăн нă ме роп рия ти се не тă-
тă шах йĕр ке ле ни рес пуб ли кă-
на Раç çей ри субъект сен хуш-
шин чи эко ло ги рей тин гĕн че 
мал та пы ра кан 5 ре гион шут-
не кĕ ме май па чĕ. Чă ваш Ен-
ре эко ло ги ла ру- тă рăв не ла-
йăх лат ма та та эко ло ги хă руш-
сăр лă хĕ пе ти вĕç тер ме пу лă-
ша кан çи вĕч ый ту се не тат са 
пы раç çĕ. Ком му нал лă хы тă 
каяш се не халь хи ты тăм па ути-
ли за ци лес си пе проект сем ха-
тĕр лес сине, Çĕ нĕ Шу паш кар-
ти ор га ни ка япа ли се не бак те-
ри сем пе усă кур са та сат мал-
ли соо ру же ни се не юса са çĕ-
не тес си не та та Шу паш кар ти 
«Заов раж ная» шыв пă рă хĕн 
стан ци йĕн че юр- çу мă ра та-
са тас си пе комп лекс йĕр ке-
лес си не çĕр шыв ри чи ла йăх 
инвес ти ци прак ти ки сем те-
се йы шăн нă. 

  МИ ЛЕ НА СЕР ГЕЕ ВА

 2017 ÇУЛ – РАÇÇЕЙРЕ ЭКОЛОГИ ÇУЛТАЛĂКĔ

«Си мĕс Раç çей» ак ци
 пĕ тĕм çĕр шы ва пĕр леш тер чĕ

ПĔЛЕТĔР-И ЭСИР? 
Пĕ тĕм Раç çей ри суб бот ник сен-
тяб рĕн 30- мĕ шĕч чен «Пур те – 
çĕр шы ва çÿп- çап ран та сат ма!» 
де виз па пы рать. Кă çал вăл 5- 
мĕш хут ир тет. Ăна йĕр ке ле се 
пу çар са яра ка нĕ шах мат ла вы-
ляс си пе тĕн че чем пио нĕ Ана-
то лий Кар пов. 2013 çул хи ав-
гус тăн 31- мĕ шĕн че пĕ тĕм çĕр-
шыв ри пĕр ре мĕш суб бот ни ке 
2,6 млн çын хут шăн нă, ирт нĕ 
çул çÿп- çап па « кĕ реш ме» 8 млн 
çын тух нă. Кă çал çак кă тар ту 10 
млн çын ран та ир тес се ша наç çĕ 
ак ци йĕр ке лÿ çи сем.

 КОНКУРС

«Тă ван Ен» ха çат 85 çул хи юби лее 
ха лал ла нă уяв умĕн пул та ру лăх кон-

кур сĕ пир ки пĕл те рет. Ун та хут шăн ма 
кă мăл тă ва кан сен ха çат сим во ли ки не 
(TE) сăн ла кан ал ĕç ха тĕ рĕ сем ăс та ла мал-

ла – тĕр ле мел ле, çы пăç тар мал ла, ÿкер-
се илем лет мел ле, кас са кă лар мал ла т. ыт. те.  Çак ĕç-
сем пе уя ва ки ле кен каш ни çын нăн ятар ла са йĕр ке ле-
нĕ ку рав ра пал лаш ма май пу лĕ. Чи ăнăç лисе не тĕр лĕ 
но ми на ци ре дип лом па, хак лă пар не пе па лăр тат пăр. 
Ĕçсене редакцие сентябрĕн 23-мĕшĕччен илсе кил-
мелле. Ыйтса пĕлмелли телефон: 8(83540) 2-21-88.

кур сĕ пир ки пĕл те рет. Ун та хут шăн ма 
кă мăл тă ва кан сен ха çат сим во ли ки не 
(TE) сăн ла кан ал ĕç ха тĕ рĕ сем ăс та ла мал-

Çĕ не лет 
тĕп ху ла

Фут бол енĕ пе тĕн че чем-
пио на тĕч чен вă хăт 300 

кун ран та са хал рах юл чĕ. Çи-
тес çул хи çул ла 32 на ци сбор нă-

йĕ чи вăй лин ят не илес си шĕн кĕ ре шĕ. Мун-
диаль ку нĕ сен че вĕ сен чен  хă шĕ- пĕ ри Шу-
паш кар ти «О лим пийс кий» ста дион ра тре-
ни ров кă се не ирт те рĕ.

Шă пах çак на кĕт се кун та паян юсав, ре конст-
рук ци ĕçĕ сем ир теç çĕ те. Д ре наж па шă вар-
мал ли ты тăм мон таж не вĕç ле нĕ, 2 км пă рă-
ха чул па вит нĕ. Гек та рăн ¾ па йĕ чух лĕ фут-
бол уйĕн ни кĕ сĕ га зон ху ма ха тĕр. Пĕ тĕм ре-
конст рук ци бюд жет се не 129 млн тен ке кай-
са ла рĕ – пĕл те реç çĕ рес пуб ли кăн физ куль-
ту рă па спорт ми нис терст вин че.  Ве домст во 
ер тÿ çи Сер гей Шел ту ков ка ла нă тă рăх, ĕç-
сем уй ра çеç мар, чу пу çу лĕ çин че те ир теç çĕ.

ФИФА инс пек ци йĕ ста дио на тĕрĕслессине 
2018 çул хи ма йăн 1- мĕ шĕ тĕл не па лăрт са ху-
нă. Ан чах та рес пуб ли ка ми нис терст ви çи тес 
çул Раç çей  çă мăл ат ле ти ка чем пио нат не кун-
та ирт тер ме заяв ка па нă та ĕн тĕ.

 550 çул хи юби лея ха тĕр лен се тĕп ху ла мăр куç 
умĕн чех хÿ хĕм лен се пы рать. Ăна 2019 çул та пал-
лă тă вас си пир ки Раç çей Пре зи ден чĕ 2012 çул хи 
июль уйă хĕн че Ху шă ва алă пус нă ран па ре гион  
çав ра да тă на ха тĕр лен ме уйă ра кан ук çа- тен ке  
фе де ра ци бюд же тĕн чен са хал мар йы шăн чĕ.  

И  г орь А л ь -
б е р  т о  в и ч 
КИРИЛЛОВА çу рал нă 
кун ячĕ пе чун- чĕ ре рен са-
лам лат пăр. Çи тĕ нÿ сем ту са пы-
маш кăн çи рĕп сыв лăх, вă рăм кун- 
çул, те лей, ăнă çу, юра ту су нат пăр.

  Ĕç те шĕ сем, 
вĕ ре не ке нĕ сем, юлташĕсем.

09-14

лам лат пăр. Çи тĕ нÿ сем ту са пы-
маш кăн çи рĕп сыв лăх, вă рăм кун- 
çул, те лей, ăнă çу, юра ту су нат пăр.


Сен тяб рĕн 1- мĕ шĕн че Пĕ-
лÿ кун не ха лал ла нă ли-
ней кă сем Вăр ман-Çĕк тер 
ял тă рă хĕн чи 3 шкул та  
ирт рĕç: Вăр ман-Çĕк тер пе 
Çÿл ти кас син че та та Са ла-
пай кас син че. 

Вăр ман-Çĕк тер ти пĕ тĕ мĕш-
ле пĕ лÿ па ра кан вă там шкул та 
че рет лĕ вĕ ре нÿ çу лĕн че 185 
шкул ачи пĕ лÿ илĕ. Вĕ ре не-
кен сен шу чĕ ирт нĕ çул па тан-
лаш тар сан 6 ача ÿс нĕ. Шкул 
ачи се не  Вăр ман-Çĕк тер ял 
тă рăх пуç лă хĕ Олег Ер ма нов, 
Шу паш кар ра йо нĕн де пу тат-
сен Пу хă вĕн де пу та чĕ Ни ко-
лай Хо ра сев, шкул ди рек то-
рĕ Шей хул ла Феи зов тата ыт-
ти хăнасем са лам ла рĕç. Шку-
ла 1- мĕш кла са кă çал 20 ача 
каять: 10 хĕ ра ча па 10 ар çын 
ача. Вĕ се не Лю бовь Ва нее-
ва класс ер тÿ çи çыр ма, ву ла-
ма, ырă тав ра ку рăм лă пул ма 
вĕ рен тĕ. 11- мĕш класс ачи-
сем пĕ чĕкс кер се не те т радь-
сем пе руч кă сем пар са са вăн-
тар чĕç. Ирт нĕ вĕ рен тÿ çул не 
пур пред мет па та «5» пал лă-
па вĕç ле нĕ Ариа на Ни ки фо-
ро ва, Ан тон Фе ди ми ров, Оле-
ся Ива но ва, Дарья Фе дюш ки-
на, Крис ти на Гор бу но ва, Игорь 
Ни ки фо ров, Еле на Бо роцс кая 
, На талья Бу дае ва, Дарья Ефи-
мо ва, Ан ге ли на Ярусь ки на, 
Анас та сия Три линс кая, Ксе-
ния Конд ратье ва, Анас та сия 
Фе ди ми ро ва тав ху чĕ се не 

ти вĕç рĕç. 11- мĕш клас ри Да-
ниил Яныш ков па 1- мĕш кла са 
кая кан В ла да Те рее ва шкул-
ти пĕр ре мĕш шăн кă рав сас-
си не ян рат тар чĕç. Шкул ди-
рек то рĕ шку ла пу лă шу кÿ нĕ 
аш шĕ-а мă ш не те тав ху чĕ сем-
пе чыс ла рĕ. Ăна Татья на Ива-
но ва, Оль га Крупс кая, Олег 
Сте па нов, Алев ти на Ша руш-
ки на, Лю бовь Яков ле ва, Ве-
ра Те рее ва, Ви та лий Мартья-
нов, Оль га Ев до ки мо ва, Еле на 
Куд ряв це ва, На деж да Жар ко-
ва, Ири на Емелья но ва, Ири-
на Мак си мо ва, Та ма ра Фе ди-
ми ро ва, Га ли на Ни ки фо ро ва, 
Де нис Пе ту хов, Татья на Ни ки-

фо ро ва та та ыт ти сем ти вĕç-
рĕç. Шкул спорт енĕ пе ра-
йон та чи мал ти сен шу тĕн че. 

Çÿл ти кас син чи пĕ тĕ мĕш ле 
пĕ лÿ па ра кан шкул та класс 
ер тÿ çин че тă рă ша кан Лю бовь  
Ива но ва кă çал пĕр ре мĕш хут 
пар тă сем хуш ши не 9 ача – 4 
хĕ ра ча па 5 ар çын ача – лар-
ни пир ки пĕл тер чĕ. Пĕр ре-

мĕш кла са кая кан ача сен чен 
4- шĕ ача сад не çÿ ре нĕ. Ха-
лĕ шкул çу мĕн чи ача са дĕн-
че 14 ача. Вĕ се не ли ней кă на  
Крис ти на Се ме но ва вос пи та-
тель ни ца ерт се тух рĕ. Мал-
тан ача сем пар тă се не йы шăн-
чĕç. Класс ер тÿ çи вĕ се не хă-
руш сăр лăх пра ви ли сем пир-
ки ка ла са кă тарт рĕ. Шкул çĕ-
нĕ вĕ рен те ке не те ха пăл пул-
чĕ. Ма рия Юрьев на Ма йо ро-
ва Чă ваш пат ша лăх универ-
си те чĕн ис то ри пе геог ра фи 
фа куль тет не вĕ рен се пĕ тер-
нĕ хыç çăн  тă ван шку ла геог-
ра фи пред ме чĕ пе  пĕ лÿ па ма 
тав рăн нă. Çам рăк пе да гог çак 
ху шă рах пĕ лĕв не ма гист ра ту-
рă ра та ÿс те рĕ.

Çĕ нĕ вĕ ре нÿ çу лĕ пуç лан-
ни не пĕл тер се 9- мĕш клас-
ри Алек сандр Ефи мов та та 1- 
мĕш кла са кая кан Софья Г ла-
зу но ва Çÿл ти кас си шку лĕн-
че пĕр ре мĕш шăн кă рав ян-
рат тар чĕç. Софья Его ро вă па 
В ла ди мир Вер нов вĕ рен тÿ ве-
те ра нĕ сем 9- мĕш клас сем пе 
тĕл  пу лу ирт тер чĕç. Шкул та 
74 вĕ ре не кен ăс пу хать.

Са ла пай кас син чи шку ла çы-
вăх ри 5 ял тан 53 ача вĕ рен ме 
çÿ рет. Шкул ди рек то рĕ Алек-
сей Ди рек то ров ирт нĕ вĕ рен тÿ 
çу лĕн че ла йăх вĕ рен нĕ шкул 
ачи сем пе шку ла пу лăш нă аш-
шĕ-а мăш не  тав ту рĕ. Ва лен-
ти на Мо ча ло ва ерт се пы ра кан 
1- мĕш клас ра кă çал 5 ача – 2 
хĕ ра ча па 3 ар çын ача. 
  НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ,   АТĂЛЪЯЛ

Шăн кă рав 
сас си 
янă ра рĕ

СĂМАХ МАЙ
Вăр ман-Çĕк тер тă рă хĕн чи шкул-
сен че çĕ нĕ вĕ ре нÿ çу лĕн че 312 
ача пĕ лÿ илĕ. Пĕл тĕр хи пе тан-
лаш тар сан 13 ача ну май рах. Кă-
çал 1- мĕш клас сен че пу рĕ 34 вĕ-
ре не кен – 9 ача ну май рах. 
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Райадминистраци 
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субботникра хастар
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Çĕктер 

шкулĕнче


