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плюс Причебоксарье

СЕН ТЯБ РĔН 21-22- МĔ ШĔ СЕН ЧЕ «А ЛЮ-
МИ НИ ТУ СА КĂ ЛА РА КАН СЕ НЕ, ВЫ-
РĂ НА ÇИ ТЕ РЕ КЕН СЕ НЕ ТА ТА УСĂ КУ-
РА КАН СЕ НЕ ПĔР ЛЕШ ТЕ РЕС СИ» АС СО-
ЦИА ЦИН АН ЛĂ КА НАШ ЛĂ ВĔ ИРТ РĔ. 
Ун та пу хăн ни сем алю ми ние хĕрт се çы-
пăç та рас си пе ĕç ле кен ятар лă центр се-
не ху та ярас си не сÿт се яв нă. «Паян алю-
ми ни эко ло ги ен чен та са ти мĕр сен чен 
пĕ ри шут ланать. Ăна тĕр лĕ от расль те 
усă ку раç çĕ», – те нĕ Рес пуб ли ка Пуç лă-
хĕ Ми хаил Иг натьев ас со циа ци пай та-
шĕ се не са лам ла са. Раç çей ре алю ми ни 
ту са кă ла рас от расль ата лан ни не па-
лăрт нă вăл. На ци рей тин гĕн че инвес ти-
ци илĕр тÿ лĕ хĕн ĕç кă тар тă вĕ сем пе Чă-
ваш Ен çĕр шыв ри 85 субъект ран кă çал 
2- мĕш вы рă на тух нă. 

2018/ I çур çуллăх 
çырăнтару хакĕсем

ПОЧТА УЙРĂМĔСЕНЧЕ
Республикăри пур районта та 
çырăнтараççĕ

37782

тенкĕ

пус

 АЛЬТЕРНАТИВА 
ÇЫРĂНТАРĂВĔ
Редакцире илсе тăмалла  260

ЭЛЕКТРОНЛĂ ÇЫРĂНТАРУ тенкĕ

300
ИШЛЕЙ РАЙПОВĔН 
ЛАВККИСЕНЧЕ
Шупашкар районĕнче вырнаçнă Ишлей 
райповĕн лавккисенче çырăнмалла

«ЧĂВАШПИЧЕТ» 
КИОСКĔСЕНЧЕ

тенкĕ

Пар не ва леç ме вă хăт çи тет!
Ю рат нă ха çа та 2018 çу лăн пĕр ре мĕш çур çу лĕн че ил се тă ма çы рăн та ру тап хă рĕ пуç лан чĕ. Хар сăр ву ла кан сем ло те-
ре йă на хут шăн ма ре дак цие кви тан ци сем пе кил ме пуç ла рĕç те ĕн тĕ. Шăн кас ра пу рă на кан Кла ра Пор фирье вăн ал-
ли çă мăл пу лас са ша нас ки лет: пĕр ре мĕш кви тан ци шă пах унăн пул чĕ. «Те ми çе çул çы рăн са иле тĕп юрат нă ха çа-

та. Тен ку ху тĕн че ма на та ăнĕ», – тет Кла ра Ва сильев на кă мăл лăн кул-
са. «Мĕн ле ла йăх ха çат! Ву лăт тăм та ву лăт тăм!» – теç çĕ «Тă ван Ене» 
чун тан па рăн нă ен теш сем. 
Йă ла на кĕ нĕ ло те ре йă на хут шăн ма çы рăн та ру кви тан ци йĕ се-
не элект рон поч тă па та яр са па ма юрать: tavan-en21@yandex.ru. 
Пар не се не ре дак ци ха тĕр ле ме пуç ла нă та ĕн тĕ. Ыт ти 
çул пĕр ма ши на ву тă, те ле ви зор, муль-
ти вар ка, сыс на вы лят тар нă пул сан 

ку ху тĕн че ТА КА ХУ ÇИ НЕ ПА ЛĂР ТĂ ПĂР!

Тă ва нăм, «Тă ван Ен» ха çа та çа кăн пек йÿ нĕ хак-
па урăх çы рă най мăн! 2017 çулхи ок тяб рĕн 

Тă ва нăм, «Тă ван Ен» ха çа та çа кăн пек йÿ нĕ хак-
па урăх çы рă най мăн! 2017 çулхи ок тяб рĕн 

Тă ва нăм, «Тă ван Ен» ха çа та çа кăн пек йÿ нĕ хак-

5-15- мĕ шĕ сен че кă на Раç çей поч тин уй рă мĕ-
сен че унăн çур çул лăх ха кĕ 330 тен кĕ те 48 
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 КАЛЕНДАРЬТИ КУН

Приглашаем
 ТРАКТОРИСТОВ
 СВИНОВОДОВ

Зарплата 2 раза в месяц 
СВОЕВРЕМЕННО

Бесплатное питание
Доставка до места работы

Йыхрав

1932-2017

Хак лă ву ла ка нăм!

Çак ну-
май- ну-
май ĕç-

ре, хак лă 
ву ла ка нăм, 

пи ре эсĕ хав-
ха лан тар са тă-

тăн! «Э пĕ «Тă ван 
Ене» юра та тăп» 
кон кур са йы шăн нă 

ĕç сем те эсĕ пире хи-
сепленине çи рĕп ле теç-

çĕ. «Пÿр-
н е с  к е » 
ача сад не 

çÿ ре кен сем 
ва ра пи ре вал ли 

юби лей тĕл не « чĕ рĕ 
пар не» ха тĕр ле-
рĕç. Юрат нă ха-
çа тăн мал тан-
хи сас пал ли се не 
евĕр ле кен флеш-
мо б вăхăтĕнчи сăн 
ÿкерчĕке пĕр ре-
мĕш ст ра ни цă на 
выр наç тар ма сăр чă-
тай ма рă мăр. Пи тĕ 

пы сăк тав!
Тав сă мах не ти вĕç-

лĕ пу лă шу çă сем пи-
рĕн та тах та пур: шкул 
кор рес пон ден чĕ сем те, 
штат ра тă ман кор рес-

пон дент сем те, ре дак-
ци туп ри не па ха опыт-
па пуян ис то ри хă вар-
нă ĕç теш-ве те ран сем 
те...

Пур не те сен тяб рĕн 
29- мĕ шĕн че 11 
се хете Кÿ кеç-
ри тĕп Куль ту-
ра çурт не юби-
лея ха лал ла нă са-
вă нăç лă кон цер та 
йых рав лат пăр.

«ТĂ ВАН ЕН» 
ХА ÇАТ РЕ ДАК ЦИ ЙĔ

 РЕСПУБЛИКĂРА

Ю рат нă ха çат тух ма пуç ла нă ран па кă çал 85 çул çит рĕ. Уя ва кĕр мăн-
тă рĕ пе пал лă тă вас те рĕ мĕр. Ăна ха тĕр лен се тем тĕр лĕ ĕç те ту-
са ирт тер тĕ мĕр: унч чен вăй ху нă ĕç теш сем пу лăш ни пе ре дак ци çу-
мĕн че пи чет му зей не уç рă мăр, районти Ве те ран сен хо рĕ пе ха мă рăн 
гим на янă рат тар ма вĕ рен тĕ мĕр, штат ра тă ман кор рес пон дент Фа-
дей Конс тан ти нов çи не тă ни пе ха çат ис то ри йĕ пир ки «85 çул ха лăх па 
пĕр ле» кĕ не ке  кă лар тă мăр, ре дак ци ри те пĕр мас сăл лă ин фор ма ци 

ха тĕр не – сеть кă ла рăм не – туса хутăмăр...
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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. 

УЯВ САЛАМĔ

РЕС ПУБ ЛИ КĂ РИ АЧА- ПĂ ЧА КЛИ НИ КА БОЛЬ НИ ЦИ 
ÇАК КУН СЕН ЧЕ СУМ ЛĂ ХĂ НА СЕ НЕ ЙЫ ШĂН ЧĔ. «Пу-
лăш ма вă хăт» ыр кă мăл лăх ма ра фо нĕ ша йĕн че кун та ирт-
нĕ кон цер та Чă ваш Ен Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев уçрĕ.

Унч чен ма ла рах ва ра ре гион ер тÿ çи ача- пă ча он ко-
ло ги йĕ пе ге мо то ло ги уй рă мĕн ĕçĕ- хĕ лĕ пе пал лаш нă, 
Н. Б ло хин ячĕл лĕ Раç çей ри он ко ло ги цент рĕн ди рек-
тор çу мĕ, çĕр шы вăн ача- пă ча тĕп он ко ло гĕ В ла ди мир 
По ля ков аяк ри çы хă ну ме лĕ пе йĕр ке ле нĕ те ле ме ди ци-
на кон суль та ци не хут шăн нă. Про фес сор пе диат ри ый-
тă вĕ сем пе тим лĕ пул нă шăн рес пуб ли ка ер тÿ çи не тав 
ту нă, Раç çей Пре зи ден чĕн пы сăк тех но ло гил лĕ ме ди-
ци на пу лă шă вĕ пе  ти вĕç те рес си не ан сат ла тас си пе çы-
хăн нă ху шăв не пур нăç ла са Чă ваш Ен ре те ле ме ди ци на 
вăй лă ата лан са пы ни не па лăрт нă. 

Е ле на САПАРКИНА, 
Чă ваш Ен ри ача сен пра ви сем пе упол но-
мо чен нăй:

– Аш шĕ-а мă шĕн хӳт лĕ хĕ çав 
те ри хă ват кӳ рет ача се не. Ни-
мĕн ле эмел те ун чух лĕ пу лă шу 
па рай мĕ. Вă хă та, ту йă ма, юра-

тă ва ача сем вал ли ни хăçан та шел ле мел ле 
мар. Яла нах ăш пил лĕн пул ма тă рăш мал ла, 
ун чух не ырă хă вăр пат нех каял ла тав рă нĕ.

Кун йĕркинче КОН ЦЕР ТА УÇ НĂ ЧУХ НЕ МИ-
ХАИЛ ВА СИЛЬЕ ВИЧ ХА ЛĂ-
ХĂН СЫВ ЛĂХ ЕН ЧЕН ХАВ-
ШАК УШ КĂН НЕ ЧĂР МАВ СĂР 
ХУТ ЛĂХ ПА ТИ ВĔÇ ТЕР МЕ СА-
ХАЛ МАР ĔÇ ТУ СА ИРТ ТЕР-
НИ НЕ АСĂН НĂ. «Сыв лăх сых-
ла вĕн чи пĕл те рĕш лĕ чы лай 
ый тă ва тат са па ма граж дан 
об щест ви сем, ыт ти сем шĕн 
явап лăх ту йă мĕл лĕ предп ри-
ни ма тель сем хут шăн ни не па-
лăрт ма кă мăл лă», – те нĕ вăл.

А ча сен пра ви сем пе упол-

но мо чен нăй Еле на Са пар ки-
на, çа вăн пе кех йĕр ке лÿ çĕ-
сен ячĕ пе «Пу лăш ма вă хăт» 
ыр  кă мăл лăх фон чĕн ер тÿ çи 
Алек сандр Ефи мов сă мах ил-
нĕ. Вăл ыт ти сен чен уй рăм ача-
се не вал ли пул та ру лăх сту ди-
йĕ йĕр ке лес шу хă ша  пĕл тер-
нĕ. «Чир – чăр мав мар, çын на 
ата лан ма çул уçа кан вăй- хă-
ват», – пĕ тĕм лет нĕ вăл.  «Го-
лос. Де ти.» те леп роект çĕн те-
рÿ çи Да ниил Плуж ни ков кон-
цер тăн ятар лă хă ни пул нă. 

Выр ма ĕçĕ се не ирт те рес-
си – ра йад ми нист ра ци пуç-
лă хĕн ти вĕ çĕ се не пур нăç-
ла кан В ла ди мир Ди мит-
риев ерт се пы ни пе, ял тă-
рăх предп рия ти йĕ сен ер тÿ-
çи сем хут шăн ни пе уй- хир 
ĕçĕ сен ый тă вĕ се не тат са па-
рас си пе ĕç ле кен штабăн эр-
не кун хи ка наш лă вĕн че çак 
çи вĕч ый тă ва сÿт се яв рĕç. 

В ла ди мир Пав ло вич ка наш-
лă ва уç нă май ра йон та выр ма 
ĕçĕ сем йы вăр рăн пы ни не, вĕ-
се не вас кат мал ли не па лăрт рĕ. 
Ра йад ми нист ра цин ял ху çа лăх 
та та эко ло ги уй рă мĕн пуç лă хĕ 
Сер гей Ва нюш кин çав кун тĕл-
не хи кă тар ту сем пе пал лаш тар-
чĕ. Эр не кун тĕл не ху çа лăх сен че 
выр ма ĕçĕ се не 74% пур нăç ла-
нăч чĕ. Хăш- пĕр ху çа лăх хă вăрт-
лă хĕ пĕ чĕк ки не па лăрт рĕ пай 
пуç лă хĕ. Тĕс лĕх рен, Ле нин ячĕл-
лĕ СХПК- кол хо за ( ла йăх çан та-
лăк ра кун не 35 га ты рă выр нă) 
çап лах ĕç лес пул сан уй- хир ти 
тыр- пу ла пух са кĕрт ме 15 кун 
кир лĕ, «П ри волжс кое» АО- на 
ва ра – унăн та та лăк ри кă тар-
тă вĕ сем çа вăн пе кех – выр мал-
ли лап тăк се не ку ра 20 кун та-
ра нах. Ку вăл – çан та лăк ти пĕ 
тă рас са шу та ил сен. 

Ра йон ти ху çа лăх сен ту хăç-
лă хĕ халь лĕ хе – 27,2 ц. Чи пы-

сăк ки «Аг ро фир ма «Оль деевс-
кая» ЗАО- ра – 37,7 ц. Çав вă хăт-
рах ра йон ти кă тар ту се не ая ла 
тур та кан ни сем те пур, халь лĕ-
хе чи пĕ чĕк ту хăç – 13 ц – С.Д. 
Чер ну ха фер мер ху çа лă хĕн-
че. Ĕç хă вăрт лăх не су шил кă сем 
те ви тĕм кÿ реççĕ. «П рог ресс» 
ОАО-н, «Чу ра чикс кое» ОАО-н, 
Ле нин ячĕл лĕ СХПК- кол хо зăн, 
«Чу вашс кий брой лер» ОАО-н 
хă ват лă су шил ки сем се хет ре 25 

т ты рă ти пĕ тееç çĕ. «Ат ла шевс-
кий» СХК ОАО та çĕ нĕ су шил-
ка ху та ярас шăн, çа кă 1672 га 
çин че тыр- пул ÿс те ре кен, вăр-
лăх ĕр че те кен ху çа лăх шăн çав 
те ри пĕл те рĕш лĕ. 

Су шил кă сем çук ху çа лăх се не 
йĕ пе- са пал лă çан та лăк ра уй рă-
мах йы вăр ки лет, вĕ сен ирĕк сĕ-
рех йÿ нĕ хак пах тыр- пу ла йы-
шă на кан ор га ни за ци се не леç-
ме ле кет. «Уй- хир те тыр- пу ла 

хă вар мал ла мар», – çи рĕп пĕн 
асăр хат тар чĕ В ла ди мир Ди мит-
риев. «Чу ра чикс кое» ОАО ер-
тÿ çи Ев ге ний Ша леев ты рă ти-
пĕтме ыт ти ху çа лă ха су шил кă-
па ти вĕç тер ме хи рĕç мар ри не 
пĕл тер чĕ. 

Çак эр не ре çан та лăк ти пĕ тă-
ни пе са вăн тар чĕ, уй- хир тен кĕ-
ре кен тыр- пу ла ху çа лăх сем та-
сат са тÿ рех уп ра ма ху раç çĕ. Çу-
мăр йĕ пет се тă нă ран ком байн-
сем ана çин че кĕ ре- кĕ ре лар ни,  
çит мен ни, ĕç çи вă хă тĕн че тĕр-
лĕ сăл та ва пу ла тех ни ка çĕ мĕ-
рĕл ни, – çа кă та выр ма ĕçĕ се не 
ура ху ра кан сăл тав сен йы шĕн-
че. Çа пах та ни мĕн ле йы вăр-
лă ха пăх ма сăр тыр- пу ла, пах-
ча çи мĕ çе пух са кĕрт ме тă рă-
шаç çĕ çĕр ĕç че нĕ сем, уй- хир-
тен çур çĕр ирт сен кă на кĕ реç-
çĕ. В ла ди мир Ди мит риев выр ма 
ĕçĕ се не вă ра ха тăс са ярас мар 
те сен кая юла кан ху çа лăх се не 
кÿр шĕсен пушаннă тех ни ки не 
явăç тар ма сĕн чĕ.

 ДЕО МИД ВА СИЛЬЕВ

ЧР Пат ша лăх Ка на шĕн ви це-
спи ке рĕ Аль би на Его ро ва Иш лей 
ял тă рăх не тух нă уш кă на ерт се 
пы чĕ. Чи мал та нах вăл Чу ра чăк-
ри шкул кол лек ти вĕ пе тĕл пул-
чĕ. Ун умĕн уш кăн шку лăн тĕп 
çур чĕ çу мĕн че хут са ăшă на кан 
са ни та ри пе тех ни ка пÿ лĕ мĕн ст-
рои тельст ви пе пал лаш рĕ. 

Тĕл пу лу вă хă тĕн че физ куль ту-
ра учи те лĕ çĕ нĕ спорт зал тă вас-
си пе çы хăн нă ый тă ва хус кат рĕ. 
Ки вĕ спорт зал та çу мăр лă çан та-
лăк ра за ня ти сем ирт тер ме мел-
лĕ  мар ри не пĕл тер чĕ. Аль би-
на Его ров на çурт проек чĕ пе çы-
хăн нă ый тă ва му ни ци па ли те тăн 

тат са па мал ли не ка ла рĕ. Çа вăн 
пе кех Иш лей са лин че ФОК хă-
парт ма ук çа- тен кĕ уйă рас енĕ-
пе ĕç ле ни не те ăн лан тар чĕ вăл. 

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 Атай кас си, 
Мă нал, Чу ра чăк та та Кÿ кеç ри 1- 
мĕш шкул сем вал ли тă ва тă çĕ-
нĕ ав то бус ыйт са рес пуб ли кăн 
вĕ рен тÿ ми нис терст ви не заяв-
ка па ни çин чен пĕл тер чĕ. В ла-
ди мир Пав ло вич Чу ра чăк шку-
лĕ çу мĕн чи са ни та ри пе тех ни ка 
пÿ лĕм не тă вас ĕç се не хă вăрт лат-
ма хуш рĕ. Ст рои тельст во вы рă-
нĕ пе пал лаш нă хыç çăн проек та 

ул шă ну кĕрт мел ли пал лă пул чĕ.
Ком му нал лă пу лă шу па рă мĕ-

сем çин че тĕп лĕн  ча рăн са тă-
чĕ администраци ертÿçи. Халь-
хи вă хăт ра Иш лей ял тă рă хĕн 
« кă вак çу лăм шăн» 4,5 млн тен кĕ 
тÿлемелле, элект ри чест вă шăн – 
200 пин тен кĕ. Кă çал çул ли ни-
йĕ сен че ăш ша çу ха тас си не ча-
кар маш кăн элект ро подс тан ци-
се не юса ма 2 млн тен кĕ уйăр нă. 

Кун сăр пуç не тĕл пу лу ра «ини-
циа тив лă бю дже т» программа 
çин чен те сă мах пул чĕ. Иш лей 
ял тă рăх пуç лă хĕ Ев ге ний Суб бо-
тин ун ша йĕн че Иш лей ре парк 
йĕр ке лес шу хăш пур рине пĕл-
тер чĕ. Ял тă рă хĕ сен хуш шин чи 
со циал лă-э ко но ми ка ăмăр тă-

вĕн че ма ла тух са «А ка туй» уяв-
не Иш лей ял тă рă хĕн че ирт те-
рес тĕл лев те пур унăн. 

Вĕ рен те кен се не Ма ти кас си, 
Ку рак Чу ра чăк ялĕ сен че ча рă-
ну па вильо нĕ сем çук ки пă шăр-
хан та рать. Çа вăн пе кех вĕ сем 
Иш лей са лин чен Ку рак Чу ра-
чăк та ран за ко на пă хăн ма сăр 
вăрт тăн çÿ ре кен марш рут сем 
çин чен пĕл тер чĕç. Пĕр вы рăн-
тан те пĕр вы рă на çи тер нĕ шĕн 
20 тен кĕ ый таç çĕ ик кен. Ин фор-
ма ци уш кă нĕ пур ый ту па сĕ нĕве 
те шу та илĕ. 

 Çа кăн хыç çăн ин фор мкун 
уш кă нĕ Иш лей ри пул тар улăх 
çур тĕн че вы рăн ти ха лăх па тĕл 
пул чĕ. Иш лей са лин чи Са до вая 

урам ра пу рă на кан Алек сандр 
Сильвес то ров çын се не Советс-
кая урам та ран çит ме мел лĕ 
пул тăр те се çул сар ма сĕнчĕ. 
Ол каш ял çын ни се не те çул ый-
тă вĕ хум хан та рать. Вĕ сем вас-
кав лă пу лă шу ма ши ни не пы ма 
май па ра кан çу л ту мал ли не ка-
ла рĕç. Ял çын ни сем ун ни кĕс-
не хăй сен тĕл лĕ нех ху нă, ан-
чах та ăна çи рĕп лет мел ле ик-
кен. Иш лей ял тă рăх пуç лă хĕ 
пĕр кун ма ла рах кă на- ха çак 
ый ту па ха лăх па тĕл пу лу ирт-
тер нĕ- мĕн. Çак ĕç се не ок тяб-
рĕн 1- мĕ шĕч чен вĕç ле ме пул-
та ра кан под ряд чи ке те туп нă. 

Иш лей ри çĕ нĕ блок па мо дул-
лĕ ко тель нăй се не усă кур ма пуç-
лас си вă ра ха тă сă лать – ха лăх 
ый тă вĕ сен чен çак пă шăр ха ну 
та си сĕн чĕ.   

Му ни ци пал лă пу шар ху ра-
лĕн йы вăр лă хĕ сем те вы рăн-
ти ха лă ха кан лĕ çы вăр ма па-
маç çĕ. Пур тă ка ка та Иш лей 
ял тă рăх ад ми нист ра ци йĕ хă-
йĕн çи не ил нĕ, çул та лăк пуç-
лан нă ран па ва ра пу шар ху ра-
лĕ 50 çĕ ре çит се вут- çу лăм па 
кĕ реш нĕ. Вĕ сен чен çур ри – Кă-
ша вăш та та Янăш ял тă рă хĕн че 
тух нă пу шар сем. Ан чах та çак 
ял тă рăх ад ми нист ра ци йĕ сем 
çун тар мал ли- сĕр мел ли ха тĕр-
се не та та пу шар ху рал не тыт-

Ишлейсем паркшăн....
Хăнасене «Акатуя» йышăнасшăн

Шу паш кар ра йо нĕн че те, пĕ тĕм Чă ваш Ен ри пе кех, юн кун Пĕр-
ле хи ин фор ма ци ку нĕ ирт рĕ. Тыр- пул та та пах ча çи мĕç пуç-
тар са кĕр тес си, ра йон сен че ял ху çа лăх яр мăрк ки сем йĕр ке-
ле се ирт те рес си, çурт- йĕр пе ком му нал лă ху çа лăх объек чĕ-
се не 2017-2018 çул сен чи хут са ăшăт мал ли тап хă ра   ха тĕр лес-
си, хăт лă ху ла хут лăх не йĕр ке лес проект се не пур нă çа кĕр тес-
си та та  рес пуб ли кă ра пу рă на кан сене «И ни циа тив лă бюд жет» 
прог рам ми не хут шă нтарас си – кун йĕр ки не кĕрт нĕ тĕп ый ту-
сен йы шĕн че пул чĕç. Ин форм кун уш кă нĕ сем чи аяк ри ял се не 
çит се вĕ се не ха лăх ран та йы шăн чĕç.

 ПĔР ЛĔХ ЛĔ ИН ФОР МА ЦИ КУ НĔ 

Пушă техника пулăшĕ
Çĕр ĕç че нĕ сем тĕр лĕ ый тă ва сÿт се яв рĕç

Чӑ ваш Ен ри ма шинӑ-
сем тӑ ва кан комп-
лексӑн хи сеплӗ ӗҫ-
ченӗ сем та та ве те-
ранӗ сем!

Си ре про фес си уявӗ 
ячӗ пе чун-чӗ ре рен са-
лам латӑп!

Чӑ ваш Ен эко но ми кин-
че ма ши ност рое ни тӗп 
вырӑн йышӑн са тӑ рать. 
Ту са кӑ ла ра кан произ-
водст во ор га ни за цийӗ-
сем тие се ӑ сатнӑ про дук-

ци калӑпӑшӗн чи от расль предп рия-
тийӗ сен тӳ пи 47 про цент па тан ла шать.    

Рес пуб ликӑ ри ма шинӑ сем тӑ ва кан 
комп лекс ра пысӑк ӑс талӑхлӑ, хӑй сен 
ӗҫ не чун тан парӑннӑ, кӑткӑс тех но ло ги 
про цесӗ се не ӑнӑҫлӑн ерт се пы ма пул-
та ра кан хас тар ҫын сем вӑй ху раҫҫӗ. 

Чӑ ваш Ен ма ши ност рои телӗ сем 
произ водст во хӑвӑртлӑх не ҫул се рен 
ӳс тер се пы раҫҫӗ, ин но ва ци тех но-
ло гийӗ се не ӗҫе кӗр теҫҫӗ, инвес ти ци 
проекчӗ се не пурнӑҫ лаҫҫӗ, тухӑҫлӑ 
ӗҫ ле мел ли ҫӗнӗ май се не ал ла илеҫҫӗ, 
Раҫҫей ре кӑ на мар, унӑн ту лашӗн че те 
лайӑх туя на кан сай ра йыш ши ма шинӑ-
сем пе обо ру до ва ни ту са кӑ ла раҫҫӗ.  

Ҫул талӑк пуҫ ланнӑ ран па от расль 
предп рия тийӗ сем ӑслӑлӑх па тачӑ 
ҫыхӑннӑ та та кон ку рен цие юрӑхлӑ, 
пӗтӗмӗш ле хакӗ 52 мил лиард тенкӗ-
рен те ир те кен тӗрлӗ та вар ту са кӑ-
лар са выр наҫ тарнӑ.          

Тӳрӗ кӑмӑл па пурнӑҫ ла кан ыр ми- 
кан ми ӗҫӗр си ре про фес си ӑс талӑхӗн 
чи ҫӳллӗ шай не ҫӗк лен ме пулӑ шас са 
шан са тӑ ратӑп.

Пур не те ырлӑх- сывлӑх, ҫирӗплӗх, 
ӗҫ ре ҫӗнӗ ҫитӗнӳ сем та та ма лашлӑ ха 
шанчӑклӑн пӑх ма су натӑп!    

Михаил 
ИГНАТЬЕВ, 

Чӑваш 
Республикин 

Пуçлӑхӗ

СĂМАХ МАЙ
Ра йад ми нист ра цин ял ху-
çа лăх та та эко ло ги уй рă мĕн 
кă тар тă вĕ сем пе, сен тяб-
рĕн 21- мĕ шĕ тĕл не ра йон та 
12265 га çин че ( па лăрт нин чен 
88,7%) 33405 тон на ты рăл-
лă та та пăр çал лă куль ту рă-
се не выр са кĕрт нĕ.  Вă там 
ту хăç – 27,2 ц. Уй- хир тен те-
пĕр 1568 га пух са кĕрт мел-
ли юл нă, чи пы сăк лап тăк-
сем «Безд на» ООО (400 га), 
«П ри волжс кое» АО (377 га), 
Ле нин ячĕл лĕ СХПК- кол хоз 
(258 га) тер ри то ри йĕ сен че. 
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Га ли нă па Ва дим За ха ров сем «Э лис» ООО на çĕр ул ми кă лар са пу-
лăш маш кăн виç çĕ мĕш çул çÿ реç çĕ. Ир хи не са кăр се хет ре пуç ла нать 
вĕ сен ĕç ку нĕ. Çемйи пе пĕр ле кун не икĕ пин тен кĕ та ран та ĕç ле се ил-
ни пир ки ка лаç çĕ вĕ сем. «А пат та çи те реç çĕ, кил се ил се ки ле леç се те 
яраç çĕ», – хут шă наç çĕ ка ла çă ва ыт ти сем те. Ĕнер кун та хĕ рĕх тă ват тăн 
вăй ху нă, халь лĕ хе пĕ тĕм лап тăк ран çур ри не те пух са кĕр тей мен- ха.
Ти вĕç лĕ ка ну ри Ни на Ни ко лае ва та Ту тар кас син чен Шор че кас син чи уя 
пĕр кун сик тер ме сĕр çи тет. «Кун та кă çал çич чĕ мĕш кĕр кун не çÿ ре тĕп 
ĕн тĕ», – тет вăл предп рия ти ер тÿ çи сем ха лă ха ук çа- тен кĕ ĕç ле се ил ме 
май ту са па нă шăн кă мăл лă пул ни не па лăрт са.  

 КАНАШЛУ 
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Сен тяб рĕн 8- мĕ шĕн че 
РФ Пат ша лăх Ду мин де-
пу та чĕ Але на Ар ши но-
ва ра йон та пул нă май 
Иш лей са лин че ха лă-
ха хăй сен ый тă вĕ сем-
пе йы шăн нă. Ун пат не 
Иш лей шку лĕн че 7 «и» 
клас ра ăс пу ха кан ачан 
аш шĕ ка нăç па ман сăл-
тав па пы нă. Ар çын  тĕп-
рен чĕ кĕ вĕ ре не кен кла-
са уйăр са па нă ка би-
нет сен тяб рĕн 1- мĕ шĕ 
тĕл не ача се не йы шăн-
ма ха тĕр пул ман ни не, 
çав на май аш шĕ-а мă-
шĕн ун та хăй сен вă йĕ пе 
юсав ĕçĕ сем ирт тер ме 
тив ни не пĕл тер нĕ. 

Де пу тат тĕ рĕс ле вĕ
А ле на Ар ши но ва ла ру- 

тă ру па вы рă на çит се пал-
лаш нă, пĕ тĕм ле тÿ сем ту-
са со циал лă сеть ри ст ра-
ни цин че çап ла çыр са ху-
нă: «7 «и» клас ра вĕ ре не-
кен ача аш шĕ ка ла са па нă 
тă рăх, шкул ер тÿ лĕ хĕ ăна 
та та ыт ти аш шĕ-а мăш не 
клас ри ка би нет ра юсав 
ĕçĕ се не хăй се не ирт тер ме 
хуш нă. Унч чен ача сен за-
ня ти сем ирт тер ме юрăх-

сăр клас сен че пул ма ле кĕ. 
Аш шĕ-а мă шĕн кă мăл сăр-
лăх не пи тĕ ла йăх ăн ла-
на тăп. Асăн нă ка би нет па 
хам та пал лаш рăм: ун та 
юсав ĕçĕ се не ирт тер мел-
ле, чÿ ре че се не сăр ла мал-
ла, унăн ван чăк (!) кан-
тăк се не ыл маш тар мал ла, 
пар тă се не та та лам пă се не 
çĕ нет мел ле. Ăн лан са пĕ-
те рей мес тĕп – çĕ нĕ вĕ ре-
нÿ çу лĕ тĕл не шку ла еп-
ле  йы шăн ма пул тар нă? 
Мĕн шĕн шкул ад ми нист-
ра ци йĕ ача се не вĕ рен ме 
ка би нет сем çит мен ни не 
шă пах сен тяб рĕн 1- мĕ шĕ 
тĕл не кă на ăн лан са ил-
нĕ? Ди рек тор мĕн ĕç лет?

Çит мен лĕх се не, пал-
лах, вĕ ре не кен сен аш-
шĕ-амăш не явăç тар ма-
сăр пĕ тер мел ле. Ый тă ва 
çи тес вă хăт рах тат са па-
мал ла, эпĕ ха мах çак на 
сă на са тă рăп».

Ла ру- тă рă ва уçăм лат ма 
эпир те вы рă на тух са кĕ-
тĕ мĕр. Иш лей шкул ди-
рек то рĕ Юрий Шля хин 
ка ла нă тă рăх, шкул та вĕ-
ре не кен сен йы шĕ çул ран 
çул ÿс сех пы рать, паян хи 
ку на кун та 25 клас ра 513 
ача ăс пу хать. 7 «и» клас-

ра 21 ача, ыт ти сен че ва-
ра ыт ла рах та, çа вăн пах 
вĕ се не пĕ чĕк рех ка би нет 
уйăр са па нă. «Кă çал шкул-
та кос ме ти ка юсав ĕçĕ сем 
ирт тер тĕ мĕр, асăн нă ка-
би не та ва ра сăр ла ма па-
лăрт ман – ун ти ла ру- тă-
ру йĕр кел лех чĕ», – ĕнен-
те рет ди рек тор ка би нет ри 
сте на се не, мач ча се не кир-
лĕ чух не кă на сăр ла ни не 
па лăрт са. Ка би не та çĕ нĕ 
вĕ ре нÿ çу лĕ тĕл не çу са та-
сат ни пех çыр лах нă. Клас-

ра ван нă чÿрече кан тăкĕ-
сем пул ни не те çи рĕп лет-
мест Юрий Вар со нофье-
вич. «Пи рĕн ван чăк кан-
тăк сем çук, ун пек ки сем 
пул сан – вĕ се не тÿ рех ыл-
маш та рат пăр», – тет вăл 
çи рĕп пĕн. Ĕнен ме сĕр тă-
ма ма йĕ те çук пек... 

Ди рек то ра 
ÿкĕ те кĕрт нĕ
Пĕ лÿ ку нĕн чи ли ней-

кă на кил нĕ аш шĕ-а мă-
шĕ кла са уйăр са па нă ка-

би нет па пал лаш нă май 
ун та тĕк сĕм рех пул ни-
не асăр ха нă, çав на май 
кун ти мач ча на, сте на се-
не сăр лас си çин чен сă мах 
пу çар нă, ди рек тор пат не 
çит нĕ. Юсав ĕçĕ се не хăй-
се мех ирт тер ме ка лаç-
са та тăл нă. Çак на клас-
ри вĕ ре не кен сен пĕ рин 
амă шĕ На та лия Ря за но-
ва та çи рĕп ле тет.  «Ка-
би нет çав те ри япăх те-
се ка ла мăт тăм, вăл тĕк-
сĕм пек ку рăн чĕ. Сте на-
се не çу тă рах тĕс пе сăр лас-
си пир ки класс ер тÿ çи пе, 
ди рек тор па ка лаç рă мăр. 
Вĕ сем кĕр кун не хи ка ни-
кулч чен тăх та ма сĕн чĕç. 
Кĕр кун не хĕвел çук, сăр-
ла нă сте на хă вăрт тип се 
çи тей мест те се юсав ĕçĕ-
се не кая хă ва рас мар те-
рĕ мĕр. Ди рек то ра ÿкĕ-
те кĕрт рĕ мĕр. Кан мал ли 

кун сен че пур те çĕр ул ми 
кă лар ма каяç çĕ, çа вăн па 
та эр не вар рин че 3 кун 
ĕç ле рĕ мĕр, пар тă се не кă-
лар тă мăр, сте на се не 2 хут 
сăр ла рă мăр», – ка ла са 
па рать вăл юсав ĕçĕ се не 
ирт тер ме 4-5 аш шĕ-а мă-
шĕ хут шăн ни не çи рĕп-
лет се.  Шкул вĕ се не сă-
рă сем пе та та ыт ти кир-
лĕ япа ла па ти вĕç тер нĕ. 

7 «и» класс ер тÿ çи 
Татья на Олае ва шкул та 
31 çул ĕç лет, юсав ĕçĕ сем 
ирт тер ме аш шĕ-а мă шĕн-
чен ук çа- тен кĕ пух ман-
ни не, вĕ се не юсав ĕçĕ се-
не явăç тар ман ни не ĕнен-
те рет. «Ш кул ти юсав ĕçĕ-
се не тех нич кă сем пур нăç-
лаç çĕ, эпир, учи тель сем 
пу лă шат пăр», – тет вăл.

са тă ма кир лĕ ыт ти тă ка ка сап-
лаш тар ма вас ка маç çĕ.

Ха лăх ал лин чи хăт лă лăх
Чă ваш Рес пуб ли кин Пат ша-

лăх Ка на шĕн  де пу та чĕ, со циал-
лă по ли ти кă па на ци ый тă вĕ-
сен ко ми те чĕн пред се да те лĕ 
Вя чес лав Ра фи нов ерт се пы-
ра кан уш кăн Çыр ма пуç ял тă-
рă хĕн чи Чă рăш кас си ял биб-
лио те ки не çи тич чен Куй бы шев 
ячĕл лĕ СХПК- кол хоз ер тÿ çи пе 

Ва ле рий Оси пов па тĕл пул чĕ, 
ху çа лăх ри ĕç сем пе пал лаш рĕ. 
Кунта выр ма ĕçĕ се не вĕç ле-
нĕ, 530 га çин че ты рăл лă та та 
пăр çал лă куль ту рă се не  тĕ шĕ-
ле се кĕрт нĕ. Паян хи кун ху çа-
лăх ри ком байн ра йон тер ри-
то ри йĕн чи «Гос сор ту час то ка» 
пу лă шу кÿ рет. 

Кун йĕр кин чи пĕр ре мĕш ый-
ту па пу хăн ни сен умĕн че ра йад-
ми нист ра цин ял ху çа лăх та-
та эко ло ги уй рă мĕн пуç лă хĕн 

çу мĕ Свет ла на Ива но ва тух-
са ка лаç рĕ. Вăл пĕл тер нĕ тă-
рăх, çĕр ул мие халь лĕ хе па-
лăрт нин чен çур ри не кă на пуç-
тар са кĕрт нĕ. Кĕр хи се не 3474 
га (85%) ак са хă вар нă. План ри 
кă тар ту се не пур нăç ла кан сем 
– Ле нин ячĕл лĕ СХПК- кол хоз, 
Куй бы шев ячĕл лĕ СХПК- кол-
хоз, «Ат ла шевс кий» СХК ООО, 
«П рог ресс» ЗАО, «Чу ра чикс кое» 
ОАО, «П ри волжс кое» АО. Ху çа-
лăх сем 6778 т утă, 30980 т се наж 
ха тĕр ле нĕ. Сĕт ха кĕ сем пир ки 
те сă мах пул чĕ, предп ри ни ма-
тель сем ха лăх ран юр- ва ра вă-
там ран 17-19 тен кĕ пе пуç та раç-
çĕ. Çыр ма пуç ял тă рăх пуç лă хĕ 
Ра миль Гель мет ди нов  вы рăн-
та мăй ра кал лă шулт ра выльăх 
шу чĕ чак ни не, сĕт лĕ выльă ха 
çын сем хăй се не кир лĕ рен кă-
на ус ра ни не па лăрт рĕ. Çав сăл-
тав пах ку тă рăх ра ха лăх ран сĕт 
пу хас ĕçе йĕр ке ле мен, ÿр кен-
мен ни сем ва ра юр- ва ра Кÿ ке-
çе кай са сут ка лаç çĕ. 

Кĕр кун не хут са ăшăт мал ли 
тап хă ра ха тĕр ле нес ый ту уй-
рă мах пĕл те рĕш лĕ  - çан та лăк 
си вĕт се пы рать. «Чă рăш кас син-
че ну май хват тер лĕ çурт се не, 
ача сад не, пул та ру лăх çурт не 
уй рăм ша рăн ăшăт са тă раç çĕ», 
– пĕл тер чĕ Ра миль Гель мет ди-
нов. Ра йад ми нист ра цин ком-

му нал лă ху çа лăх уй рă мĕн ер-
тÿ çи Ген на дий Ефи мов ра йон та 
юлаш ки 5 çул та чы лай çурт па 
со циал лă пĕл те рĕш лĕ объек-
та ин ди ви дуал лă май па хут са 
ăшăт ма ты тăн ни не па лăрт рĕ. 
«Ра йон тер ри то ри йĕн че пу рĕ 
297 ну май хват тер лĕ çурт, вĕ-
сен чен 182-ш не цент ра ли за ци-
ле нĕ май па хут са ăшăт са тă раç-
çĕ», – пĕл тер чĕ вăл. Чă рăш кас-
си сем ин ди ви дуал лă май па хут-
са тă мал ли мес ле тĕн па ха енĕ-
се не хăй сем çин че тĕ рĕс ле се 
пăх нă  – кир лĕ чух не ăшă яма 
пул та раç çĕ, ун шăн тÿ ле мел ли 
ви çе те са май чак нă. Па рăм сем 
пир ки те аса ил тер чĕ Ген на-
дий Ефи мов, паян хи ку на рай-
онти уп рав ляю щи ком па ни сен 
умĕн че вăл  21,2 млн тен кĕ та-
ран пу хăн нă.

– Чă рăш кас син че па рăм çă сем 
çук-и? – ыйт рĕ Вя чес лав Ра фи-
нов. Ген на дий Ефи мов кун ти 
çын сем хăй сен ти вĕç не тÿ рĕ кă-
мăл па пур нăç ла ни не па лăрт рĕ. 

Ра миль Гель мет ди нов ин ди-
ви дуал лă май па хут са ăшă тас 
ты тă ма  куç нин сăл тав не çа кăн 
пек ăн лан тар чĕ: «Пул та ру лăх 
çурт не ăшăт са тă нă шăн çул-
та лăк не 700 пи не яхăн тÿ ле се 
тă нă пул сан ха лĕ То ли кас син-
чи та та Чă рăш кас син чи клуб-
се не ăшăт са тă нă шăн 250 пи-

не яхăн тÿ лет пĕр», – те рĕ вăл.  
Вя чес лав Ра фи нов рес пуб-

ли кă ра вăй ил нĕ «И ни циа тив-
лă бюд жет» прог рам ма çин чен 
ка ла са па чĕ. Çак тĕл лев пе рес-
пуб ли ка бюд же тĕн чен 2017 çул-
та 97 млн ыт ла тен кĕ уйăр ни-
не пĕл тер чĕ, çын се не асăн нă 
прог рам мă на хут шăн ма чĕн се 
ка ла рĕ. «П рог рам ма пĕр- пĕр 
кир лĕ ĕçе – шыв кĕрт ме, ача- 
пă ча пло щад ки сем йĕр ке ле ме, 
çул сар ма та та ыт тине пур нăç-
ла ма май па рать», – те рĕ вăл. 
Аса ил те рер: ра йон та кă çал 7 
ял тă рă хĕ  – Атай кас си, Çĕньял, 
Ишек, Кă ша вăш, Са ра па кас си, 
Чă рăш кас си, Çĕньял-Пок ровс-
ки – кон кур сăн 2- мĕш тап хă рĕ 
ви тĕр тух нă. 

Я лан хи пе кех, ин форм кун ра 
çын сем влаç ор га нĕ сен предс-
та ви те лĕ се не хăй се не хум хан-
тара кан ый ту се не па раç çĕ. Чă-
рăш кас син че пу рă на кан сем све-
то фор çук ки пе çул ур лă каç са 
çÿ ре ме кан сĕр ри не па лăрт рĕç. 
Вя чес лав Ра фи нов çак ый тă ва 
шу та ил ме, ти вĕç лĕ ве домст вă-
се не çы ру па тух ма шан тар чĕ.

Де пу тат Чă рăш кас син чи ФАПа 
та кĕр се тух рĕ, ун ти ла ру- тă ру-
па пал лаш рĕ, çын сем пе ка лаç рĕ. 

 МИ ЛЕ НА СЕР ГЕЕ ВА, 
 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА 

 ÇИ ВĔЧ ЫЙ ТУ  

С те на тĕ сĕ кă мă ла кай ма сан 
е план ла ман юсав ĕçĕ – пуç ыра тă вĕ

ШУХĂШ
Ю рий ШЛЯ ХИН, Иш лей шкул ди рек то рĕ:

– Кă çал шкул та кос ме ти ка юсав ĕçĕ сем 
кă на пур нăç ла ма май кил чĕ. Ки лес çул 
тĕп юсав ĕçĕ сем ирт тер ме шку ла вал-
ли «Чă ваш Рес пуб ли кин пĕ тĕ мĕш ле пĕ-
лÿ па ра кан вĕ рен тÿ ор га ни за ци йĕ сен че 
çĕ нĕ вы рăн сем ха тĕр лес си» прог рам мă-
па 18 млн тен ке яхăн ук çа- тен кĕ çит мел-
ле. Çав нух рат па шкул çур чĕн ни кĕс не 

çи рĕп лет ме, чÿ ре че сем пе алăк се не, ка на ли за ци та та 
ăшă ты тă мĕн пă рă хĕ се не улăш тар ма, тă рă на юса ма та-
та ыт ти ĕçе пур нăç ла ма па лăр тат пăр.

Паян хи кун тĕл не асăн нă ка би нет ра кос ме ти ка юсав 
ĕçĕ сем ирт тер нĕ, кун та та са, тир пей лĕ.
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Çĕр ĕç че нĕ сем шĕн 
çур кун не- çул ла ту хăç 
илес си шĕн ыр ми- кан-
ми тă рăш ни не пĕ тĕм-
лет мел ли явап лă тап-
хăр çит рĕ. 

Ра йад ми нист ра цин ял 
ху çа лăх та та эко ло ги уй-
рă мĕн пуç лă хĕ Сер гей 
Ва нюш кин ĕç çи пе вы рă-
на тух сах пал лаш са тă-
рать. Юн кун вăл Иккас-
си çы вă хĕн чи «Гос сор ту-
час ток ра»,  Са ра па кас си 
ял тă рă хĕн чи М.Г. Про-

копье ва та та С.Д. Чер-
ну ха фер мер ху çа лă хĕ-
сен уй- хи рĕ сен че пул чĕ.

«Гос сор т у час  ток-
ра» Куй бы шев ячĕл лĕ 
СХПК- кол хоз хар пăр-
лă хĕн чи «уй- хир ка-
ра пĕ» тыр- пул пу хать, 
ан чах çав вă хăт ра ĕç-
сем ча рăн нăч чĕ, тех-
ни ка тем « чă хăм ла нă». 
Ăна ĕç лет тер се ярас те-
се юсав ĕçĕ сем ир те-
рет чĕç спе циа лист сем. 
Асăн нă ор га ни за ци 89 
га лаптăка йышăнать. 

Асăн нă предп рия тин-
че сорт се не тĕ рĕс лес-
си пе, вĕ сем мĕн ле ус-
ло ви сен че ÿс ме пул тар-
ни не,  вăл е ку фак тор-
сем вĕ сен ата ла нă вĕ çи-
не мĕн ле ви тĕм кÿ ни не 
сă на са тĕп чеç çĕ, чи ла-
йăх сорт се не па лăр таç-
çĕ. Тыр-пул сорчĕ се не 
кун та 25 тă ват кал метр 
йы шă на кан де лян кă сем 
çин че ÿс те реç çĕ, ятар лă 
пы сă ках мар ком байн па 
выр са илеç çĕ. 
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Районти «Гос сор ту час ток ра»  
ту лăн 17 сорт не, ур пан та-
та сĕ лĕн 14 сорт не, пăр-

çан 12 сорт-
не, ви кăн 5 

сорт не, 
çĕр ул-

мин 29 
сорт не ÿс-

те реç çĕ.ЦИ
Ф
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ЕМ та сĕ лĕн 14 сорт не

çан 12
не, ви кăн 5

сорт не,
çĕр ул-

мин 29
сорт не ÿс-

РА ЙАД МИ НИСТ РА ЦИН ЯЛ ХУ ÇА ЛĂХ 
ТА ТА ЭКО ЛО ГИ УЙ РĂ МĔН КĂ ТАР ТĂ-
ВĔ СЕМ ПЕ, сен тяб рĕн 21- мĕ шĕ тĕл не 
С.Д. Чернуха фермер хуçалăхĕнче выр-
ма ĕçĕсене вĕç ле нĕ, 93 га çин чи тыр-
ра тĕ шĕ ле се кĕ нĕ.   

Ĕнер тунă 
сăн ÿкерчĕк

Сентябрĕн 8-мĕш...
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 КСТАТИ 
Чун çÿ рев çĕ сен 2017 çул çÿ-
ре вĕ 5 пин те 90 ки ло мет-
ра тă сăл нă

 ÇИВĔЧ ЫЙТУ

Пи рĕн ен теш, В ла ди-
мир Ильич Ши ма нов 
ма йор кăçал 80 çул тул-
тарчě. Вăл 1969 çул-
тан па Шу паш кар ти çар 
чаçěн поч та уй рăмěн 
пуç лă хĕ пул нă. 

Ашшě-а мăшě тěп леннě 
вы рăн чу на çы вăх ран вăл 
Хо сан тай ра çурт лартрě. 
Çак хăт лă ял Иш лей стан-
цин чен çур çух рăм кăн-
тă рал ла выр наç нă. Ял 
çумěн чи питě та рăн çыр-
ман леш ен че уй. Ирт нĕ 
ěмěр пуç ла мăшěн че кун-
та Ян ту патěн чен Ва си-
лий Оси по вич Ши ма нов 
куç са лар нă. Халě ку тěл-
те пěчěк урам, ăна «Ши-
ман тă вайк ки йĕ» теççě. 

Ши ма нов сен 6 ача 
çитě нет: По ли карп 
( кай ран вăл Иш лей ти-
пог ра фийěн ди рек торěн-
че ěç ленě), Ели заве та, Ан-
то ни на, Илья, Петр, Ев се-
ний. Аш шĕ Илья ывăл не 
çыр ма çы вăх не рех çурт 
ларт ма пу лă шать. Илья 
Ва силье вич Окач кас син-
чи (Я ран кас си шут не кě-
рет) Алек санд ра Ки рил-
ло вă па çемье çа вă рать. 
Пěр ремěш ывăл не вě-
сем В ла ди мир(1937 ç.) 
ят па раççě, иккěмěш не 
– Ве ниа мин (1939 ç.). 
Илья Ва силье вич Иш-
лей ри атă- пуш мак çě ле-
кен ар тель ăс таçи пул нă. 
1942 çул хи сен тябрь те вăл 
вăрçа каять. Тепěр икě 
уйăх ран Аль би на çу ра-

лать. Ун чух воен ко мат 
ур лă алă ри ача сем вал-
ли ап те кă ра ман нă кěр-
пи уйăр нă. «Ан не ман нă 
пăт ти пěçер се круж кă-
ран че рет пе пěр ка шăк-
не Альă на, теп ри не ма-
на çи те ретчě. – аса илет 
В ла ди мир Ильич. – Пăт-
ти питě тут лăччě. Халě 
те юра та тăп çак пăт та». 
Выçăл лă- ту тăл лă пул нă 
пур нăç. Ашшě, Илья Ва-
силье вич, вăрçă ран тав рă-
най ман, 1944 çул хи сен-
тябрěн 27-мěшěн че ха-
яр çа пăçу ра пуç не ху нă. 
Ăна Поль шă ра Сит ко-
виз на ху лин че пы тар ни 
çин чен хут кил нĕ. 

А лек санд ра Ни ки тич на 
(Шу ра) ачи семшěн çав те-
ри тă рă шатчě. Шку ла вě-
сем ялан питě тир пейлě, 
та са çÿ ретчěç, ла йăх вě ре-
нетчěç. «Ш кул пах чин че 
сă нав ěçě сем ирт тер ни, 
пах ча тав ра листвен ни ца- 
чă рăш ларт ни пирěншěн 
ырă вă хăтчě. Пирěн урам-
ран Çěньял-Пок ровс кин-
чи шку ла çÿ ре ме инçех 
мар пу лин те, асар- пи-
сер çан та лăк ра Тро фим 
Демья но вич пат не çěр 
вырт ма юлат тă мăр. Сě-
тел çи не чу кун чÿл мек-
ре пěçернě вě ри çěр ул-
ми ларт са пар са тă ра нич-
чен çи те ретчěç пи ре Ярут-
кин сем», – аса илет В ла-
ди мир Ши ма нов.

1956-1960 çул сен че (3 
çул та 8 уйах) В ла ди мир 
Ши ма нов Тинěс Çар 
флотěн че пул нă. Мал-

тан 9 уйăх вăл Кронш-
тад ра ка рап элект рик не 
вě ре нет. «Ка рап чě ри» 
теççě элект ри чест во от-
сек не. Кай ран В ла ди ми-
ра В ла ди вос то ка ху рал 
ка те рĕ çи не яраççě. Флот 
хыççăн 4 çул Шу паш кар-
та те леа телье ре тă рă шать. 
Çав вă хăт ра вăл пу лас мă-
шăрě пе, Га ли на мед сест-
ра па пал ла шать. 

В ла ди мир план па эко-
но ми ка тех ни кумěн че 
«э лект ри чест вă па шут ла-
мал ли ма ши нă сем» спе-
циаль нăçа ал ла илет. Кун 
хыççăн воен ко мат яни пе 
Са ра тов ри элект роçы хă-
ну па сиг на ли за цин çар 
учи ли щи не вě рен ме кě-
рет. 1969 çул та çам рăк 
лей те нант Шу паш ка ра 
ки лет. Мěн пен сие ту-
хич че нех вăл çар тивěç-
не пур нăç лать. Унăн 8 ме-
даль, вăл – çар ве те ранě. 
Об щест во ěç не хас тар хут-
шă нать, ял тă рăхěн че хи-
сеп ре. Юби лей ячě пе ăна 
çы вăх юл ташě сем та та ял 
тăрăх ад ми нист ра цийěн 

пуç лăхě пе Ру дольф Ва-
сильев па унăн çумě Еле-
на Смир но ва са лам ларěç.

В ла ди мир Ши ма нов 
хайěн ашшěн вил тăп-
рийě çин че те пул са кур-
нă. 1980 çул та ăна воен-
ко мат Поль шă ри Хěрлě 
Хě рес ор га ни за цийě пе 
çы хăн тар нă. Вар ша вă ран 
В ла ди мир Ильич элект-
рич кă па Су вал ки ят лă 
ху ла на çит не. Ăна ту-
ризм уй рăмěн ертÿçи Ян 
Ко ро ба йы шăн нă, чей пе 
хă на ла нă. «П ро ше, пан 
Ши манс кий, цай!» – те-
се ка лат чĕ тет. Кай ран 
совет сал такě сен çă ви 
çи не ил се кай нă. Илья 
Ва силье вич Ши ма нов 
кěçěн сер жант танк се-
не ар ка та кан ту пă эки-
пажěн ко ман дир çумě, 

на вод чик пул нă. Унăн 
вил тăп ри не кай ран Су-
вал ки ху ли не куçар нă. 
Теп рин че ашшě не пы-
тар нă па лăк умěн че В ла-
ди мир Ши ма нов 1989 
çул хи Çĕн те рÿ ку нĕн-
че пул нă. Ан чах ун чух-
не çĕр шыв ра пă тăр мах-
сем пуç лан нă ран по ляк-
сен уяв шу хăшě пул ман. 
Экс кур со вод çеç ни ме 
пăх ма сăр ěç ленě.

В ла ди мир Ильич пат-
не Мус кав ра пу рă на кан 
шăллě Ве ниа мин кил-
ке ле се çÿ рет. Харь ков ри 
чу кун çу ла элект ри фи ка-
ци лес енě пе ин же нер сем 
хатěр ле кен вě рен тÿ заве-
де ни не пě тернě хыççăн 
вăл элект ро мон таж ирт-
те ре кен поезд на чаль-

никě пул са Ка захс тан ра, 
Турк ме нис тан ра, Çěпěр-
те, Инçет Хěвел ту хăçěн-
че вăй ху нă, Тă ван çěр-
шыв шăн ну май ырă ěç 
ту нă. Вăл хă йĕн ывăл не 
аш шĕ ячĕ пе Илья ят па-
нă. Ши ма нов сен йă мăкě 
Аль би на Станьял кач чи пе 
çемье çа вăр нă. Мă шăрě пе 
вě сем ывăл па хěр çитěн-
тернě. Аля Шу паш кар ти 
ав то мо биль сем юса кан 
за вод ра ěç летчě. 

Çа кăн пек мат тур та 
ырă чун лă çын сем пе пу-
ян пирěн тă рăх. Çут тěн че 
пи ре пур не те ырă кур ма 
тěрлě рен май ту са па рать, 
ÿр кен мел ле мар кă на.

 ТА МА РА ВЕ РЕН ДЕЕ ВА,                                   
ÇĚНЬЯЛ-ПОК РОВС КИ

 АС А ИЛŸ

В.И. Ши ма-
нов ма йор, 
1979 çул. 

Ши ма нов сем: Ва си лий Оси по вич па мă шăрě, вě сен ачи-
сем Илья (ун хыçěн че мă шăрě Шу ра пěчěк Во лодьă па), 

Ли за та та Петр па Ев се ний ( мал та ла раççě) 1938 çул.

ПИРĚН ЕН ТЕШ – ОФИ ЦЕР 

 Класс япăхран
РФ Пат ша лăх Ду мин де-

пу та чĕ пат не хă йĕн пă шăр-
ха нă вĕ пе пы нă Алек сей Охо тин па та 
çы хăн тă мăр. Вăл ла ру- тă рă ва çап ла-
рах сăн лать: «Э пир ка би нет ача се не 
вĕ рен ме юрăх лă мар ри не кур тă мăр – 
ура йĕн чи ли но леум ун тан- кун тан çĕ-
тĕл нĕ, чÿ ре че кан тă кĕ сем ван нă, сте-
на сем хит ре мар, кă ва кăш нă, сыв лăш-
ра та кă ва кăш шăр ши тă рать. Шкул 
ди рек то рĕ пи ре çул та лăк кĕт ме ка-
ла рĕ, кĕр кун не хи ка ни кулч чен сă мах 
та пул ман. Мĕн шĕн пи рĕн ача сен кă-
ва кăш лă сте нал лă клас ра вĕ рен мел-
ле, кă ва кăш шăр ши пе сыв ла мал ла? 
Эпир, аш шĕ-а мă шĕ, сте на тĕ сĕ ки-
лĕш мен рен мар, ача сем вĕ рен мел ли 
класс япăх ран юсав ĕçĕ сем ирт тер ме 
йы шăн тă мăр». 

Стенасем çинче чăннипе те кăвакăш 
пулнă-и – паян калама йывăр. Пăх сан, 
юсав ĕçĕ сем хыç çăн клас ри ла ру- тă ру 
япă хах мар пек. Класс ер тÿ çи пĕл тер нĕ 
тă рăх, çи тес вă хăт ра кун та класс кĕ те сĕ 
йĕр ке ле ме, компью тер сем выр наç тар ма 
па лăрт нă. Пал лах, ура йĕн че унч чен хи 
ли но леу мах, ун та- кун та сап лăк сем ку-
рă наç çĕ. Чÿ ре че çĕм рĕк ки не асăр ха ма-
рă мăр, улăш тар ма ĕл кĕр нĕ- ши? Сĕ тел- 
пу кан çĕ нех мар, Юрий Вар со нофье вич 
шку ла вал ли 7 комп лект сĕ тел- пу кан 
туян ма заяв ка па ни не пĕл тер чĕ, вĕ се-
не кĕ теç çĕ. Пĕр комп лек чĕ çак ка би нет 
вал ли –  шан тар чĕ ди рек тор.  

  АН НА ФИ ЛИП ПО ВА 

Шу паш кар ра йон Де пу та-
чĕ сен пу хă вĕн де пу та чĕ 
Юрий Пор фирьев пу лăш-
ни пе Мă нал са лин чи чир-
кÿ çу мĕн че ви çĕ хут лă çĕ-
нĕ çурт çĕк лен чĕ. Ст рои-
тельст во ĕçĕ сем 2014 çул-
тан па пы нă. Ва дим ат те 
хăй те ыт ти сем пе пĕр ле 
ĕç ле нĕ.

Са рă кир пĕч рен ку па ла нă, 
кă вак тă рăл лă çурт ра выр сар-
ни  шкулĕ кă на мар, свя щен-
ник хват те рĕ, прос фор (Ту рă 
çă кă рĕ) пĕ çер мел ли вы рăн, 
апат лан мал ли пÿ лĕм, хă на 
çур чĕ пу лать. Çы лăх ка çарт-
тар ма кил нĕ çын каç хи служ-
ба хыç çăн хă на çур тĕн че çĕр 
каç ма пул та рать.

Унч чен çак вы рăн та икĕ йы вăç 
çурт пул нă. Пĕ рин че Ва дим ат-
те пу рăн нă.  

«Выр сар ни шку лĕн че халь лĕ хе 
икĕ класс ( каш нин че 20- шер ача) 
уç ма план ла нă», – тет Ва дим ат те. 
Ун та çÿ рес те кен сен чен сен тяб-
рĕн 21- мĕ шĕн чен заяв ле ни сем 
йы шă наç çĕ. Шу паш кар ти шкул-
сен че пра вос ла ви тĕ нĕн ни кĕ сĕ-
сем пред ме та вĕ рен те кен те ми-
çе учи тель та та Ва дим ат те ача-
се не ăс- ха кăл вос пи та ни йĕ па-
рĕç. Юлаш ки икĕ çул та ст рои-
тельст во ĕçĕ се не ыт ла рах вă хăт 
уйăр ма тив ни пе за ня ти се не кая-

ра х ку çар нă. «Ки вĕ çурт ри апат-
лан мал ли пÿ лĕм ре (т ра пез ная) 
сĕ тел сем пул нă. Ун та ача сем пе 
за ня ти сем ирт тер нĕ. 3,5 метр лă 
сĕ тел хуш ши не икĕ ен чен лар-
са тух сан та пур не те вы рăн çит-
мест чĕ», – тет Ва дим ат те. 

А ча сем çул ла та чир кĕве кил сех 
тă раç çĕ. Чуп нă- вы ля нă хыç çăн чир-
кĕве чей пе сăй лан ма кĕр сен на-
стоятель вĕ сем пе ка лаç нă вă хăт-
рах пра вос ла ви тĕ нĕ пе пал лаш-
та рать. Шă пăр лан сем ас ли сен чен 
те ну май рах ый ту па раç çĕ ик кен. 
Çур та ăç та ларт мал ла, чир кÿ ре 
мĕн ле япа ла сем выр наç нă, ту-
рă ш сен пĕл те рĕ шĕ  – çак на та та 
ну май çĕн ни не пĕ лес шĕн çу наç-
çĕ вĕ сем. Ну маях пул масть пĕр 
ар çын ача ве ло си пед па кил нĕ. 
Хă йĕн икĕ ура пал лă транс порт-
не сă вап лас те нĕ вăл.  

1893 çул та ту нă чир кÿ ре юсав 
ĕçĕ сем пы раç çĕ. Чир кÿ тăр ри не, 
çĕ рĕш се тух нă ку пол се не нит-
рит ти тан па вит ни сем пе улăш-
та раç çĕ. «Кун та 5 ку пол хă парт-
мал ла, ал тарь те та та пĕр ре», – 

тет Мă нал ти чир кÿ ре 5- мĕш çул 
службă ра тă ра кан Ва дим ат те. 
Çак çул сен че чир кÿ сăн- сă па-
чĕ ул шăн сах пы чĕ. Настоятель 
пĕр ре мĕш çу лах  ал тарь ти сĕ-
тел- пу ка на, ха тĕр- хĕ тĕ ре, кан-
тăк се не, алăк се не улăш тар нă. 
Чы лай чÿ ре че çин че кан тăк сем 
çит мен, хĕл ле си вĕ çил вĕр се тă-
нă. Çав на май чир кÿ ре яла нах 
си вĕ пул нă, ха лĕ ва ра шарт ла-
ма си вĕ сен че те ăшă.

«Чир кĕве çÿ ре кен сем çи те лĕк-
сĕр ри пе ыр  кă мăл лă çын сен пу-
лă шă вĕ сĕр при хут  ук çи- тен ки пе 
кă на юсав ĕçĕ сем ирт те рей мĕн», 
– тет Ва дим ат те. Ст рои тельст вă-
па çы хăн нă ĕç се не Юрий Пор-
фирьев пу лăш ни пе ту са пы ни-
не па лăр тать вăл. Чир кÿ тăр ри 
юрăх сă ра тух ни пе шту ка тур ка 
та ÿк ме пуç ла нă акă. Çав на май 
службă ра тă ра кан çын се не хÿ тĕ-
ле ме сет ка кар нă. Çу тă кĕрт мел-
ле, пу шар сиг на ли за ци йĕ, ви део-
сă нав выр наç тар мал ла... Чир кÿ ре 
пур нăç ла мал ли юсав ĕçĕ чы лай. 

Ĕ нер выр сар ни шкул не са вă-

нăç лă ла ру- тă ру ра уç рĕç. Ун та 
ра йад ми нист ра ци пуç лă хĕн 
ти вĕ çĕ се не пур нăç ла кан В ла-
ди мир Ди мит риев, Шу паш кар 
ра йо нĕн чи де пу тат сен пу хă-
вĕн де пу та чĕ сем Юрий Пор-
фирьев, Алев ти на Исае ва, Кă-
ша вăш ял тă рăх пуç лă хĕ Сер-
гей Муль дия ров, чир кĕве çÿ-
ре кен сем хут шăн чĕç.

Юрий Порфирьев вырсар-
ни шкулне пĕтĕмпех комму-
никацисемпе тивĕçтернине 
палăртрĕ. Автоматизациленĕ 
тытăм чиркĕве тата вырсарни 
шкулне хутса ăшăтма май парать. 
«Никам та эпир çак кун шкула 
уçассине ĕненместчĕ. Пур ĕçе 
4 çулта туса ирттернĕ-çкĕ. Ача-
сем шкултан ăс-хакăл енчен пу-
янланса тухччăр –  халĕ çакă 
пирĕн тĕллев», – хушса хучĕ 
Юрий Васильевич.

За ня ти се не выр сар ни кун сен-
че ас ли сем те, ача сем те çÿ ре-
ме пул тар ни не па лăрт рĕ Ва-
дим ат те.   

   АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

С те на тĕ сĕ...
Сентябрь 22 - 28, 2017www.tavanen.ru

Пурнăç таппи
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Мăнал чиркĕвĕпе 
вырсарни шкулĕ

Шкул пур – 
прихут пуласлăхĕ пулĕ
 ЧИРКŸ ÇУЛĔ  
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 КСТАТИ 
Чун çÿ рев çĕ сен 2017 çул çÿ-
ре вĕ 5 пин те 90 ки ло мет-
ра тă сăл нă

В сентябре во всех образователь-
ных учреждениях Чебоксарского 
района проведены мероприятия 
в рамках «Месячника пожарной 
безопасности».

Сотрудники Отделения надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты по Чебоксарскому району посе-
тили Кугесьскую школу № 1, Кшауш-
скую, Сятра-Хочехматский детский сад 
«Дружба», где разъяснили ученикам и 
воспитанникам правила пожарной без-
опасности, отработаны практические 
действия при чрезвычайных ситуациях 
и пожарах, проведены занятия по со-
блюдению мер пожарной безопасно-
сти и действий в чрезвычайных ситу-
ациях. Как рассказал дознаватель От-
деления Сергей Сорокин, в Чувашии 
в 2017 году зарегистрировано 17 по-
жаров, причиной которых стала дет-
ская шалость. В Чебоксарском райо-
не подобных случаев не зарегистри-
ровано. 

 ДЕЛА МЕСТНЫЕ

В че ра, 21 сен тяб ря, в Чу-
вашс ком дво ри ке Му-
зея «Би чу рин и сов ре мен-
ность» сос тоя лись об ря-
до вые теат ра ли зо ван ные 
предс тав ле ния фольк лор-
ных кол лек ти вов Че бок-
сарс ко го ра йо на.

Об ряд «С вадь ба» предс та-
ви ли твор чес кие кол лек ти вы 
«Шор дан» Ко дер ка синс ко го 
до ма фольк ло ра, «Тă рăн Ен» 
Ту ру новс ко го сельс ко го клу ба, 
Яд рин ка синс ко го клу ба, об ряд 
«В хож де ние в но вый дом» – 
твор чес кий кол лек тив «Çĕньял» 
Синьяльс ко го до ма твор чест-
ва, об ряд «П ро во ды в ар мию» 
– твор чес кий кол лек тив «Тус-
лăх» Шор кинс ко го до ма фольк-
ло ра. Как расс ка за ла заве дую-
щая Ко дер ка синс ким до мом 
фольк ло ра, ру ко во ди тель ан-
самб ля «Шор дан» На деж да 
Ми хай ло ва, в об ря де «С вадь-
ба» бы ли за дейст во ва ны 30 че-
ловек, и он был предс тав лен на 
суд зри те лей впер вые.

На пом ним, что с 21 до 27 сен-
тяб ря 2017 го да Чу вашс кая Рес-
пуб ли ка ста нет мес том прове-
де ния яр ко го и зна чи мо го со-
бы тия для ту рис ти чес кой жиз-
ни ре гио на – «Не де ли ту риз-
ма в Чу ва шии», приу ро чен но-
го к празд но ва нию В се мир но-
го Д ня ту риз ма.

На пресс- кон фе рен ции для 
предс та ви те лей средств мас со-
вой ин фор ма ции, сос тояв шей ся 
в На цио наль ной биб лио те ке 14 
сен тяб ря, об суж да лись предс-
тоя щие со бы тия, ко торые ожи-
дают в те че ние не де ли жи те лей 
и гос тей Чу ва шии. За мес ти тель 
ми нист ра куль туры, по де лам 
на цио наль нос тей и ар хив но го 
де ла Чу вашс кой Рес пуб ли ки 
Иван Ар хи пов бо лее под роб-
но оз на ко мил жур на лис тов с 
куль тур ной прог рам мой Не-
де ли ту риз ма в Чу ва шии. По 

его сло вам, сос тоят ся бо лее 60 
ме роп рия тий, в их чис ле круг-
лые сто лы, се ми нары, пресс- 
туры, мас тер-к лас сы, фес ти ва-
ли, пре зен та ции но вых экс кур-
сион ных марш ру тов, флеш мо-
бы. Клю че вым со бы тием не де-
ли ста нет рас ши рен ное сове ща-
ние с учас тием предс та ви те лей 
ор га нов влас ти Чу вашс кой Рес-
пуб ли ки и биз нес- сооб щест ва.

«П ри под го тов ке прог рам-
мы ор га ни за торы ста ра лись 
вк лю чить в нее по мак си му му 
все ин те рес ное, ко то рое мож-
но уви деть и в му ни ци па ли те-
тах. Сре ди са мых нео быч ных 
мож но от ме тить флеш моб «У-
ра – ту рис там!», ко торый бу дет 
ор га ни зо ван при вст ре че ту-
рис тов на же лез но до рож ном 
вок за ле и в аэ ро пор ту сто ли-
цы. Пер вый гаст ро но ми чес кий 
тур для ту ро пе ра то ров «Поп-
ро буй чу вашс кое» оз на ко мит 
с гос теп риимст вом, куль ту рой 
и на цио наль ны ми блю да ми 
ре гио на. Участ ни ки ту ра смо-
гут поп ро бо вать на цио наль ные 
блю да и на пит ки, дав но став-
шие « ту рис ти чес ким брен дом» 
Чу ва шии», – по де лил ся Иван 
Пет ро вич. Жур на лис тов очень 
заин те ре со вал Г риб ной фес ти-
валь, ко торый, к сло ву, про хо-
дит се год ня, 22 сен тяб ря, в На-
цио наль ном пар ке «Чă ваш Вăр-
ма нĕ» в Ше мур шинс ком ра йо-
не. Фес ти валь ста нет прият ным 
празд ни ком для всех, кто ре-
шил провес ти осен ние вы ход-
ные на све жем лес ном воз ду хе. 
Здесь мож но бу дет приоб рес-
ти и кор зин ку со све жим уро-
жаем, и за го тов ки из раз нооб-
раз ных гри бов, по лу чить по лез-
ные сове ты и ори ги наль ные ре-
цеп ты. На чи наю щим гриб ни-
кам по ка жут, где и ка кие гри-
бы со би рать. В завер ше ние уро-
жай каж до го лю би те ля « ти хой 
охо ты» бу дет взве шен. 

Как расс ка зал жур на лис там 
ди рек тор Ин фор ма цион но- ту-

рис ти чес ко го и куль тур но го 
цент ра Мак сим Мат ро сов, ежед-
нев но в те че ние не де ли в 15.00 
для всех же лаю щих Центр бу-
дет про во дить пе ше ход ную экс-
кур сию по ис то ри чес кой час ти 
го ро да Че бок сары. «В рам ках 
этой не де ли каж дый ра йон мо-
жет зая вить о се бе и по ка зать 
наи бо лее прив ле ка тель ные для 
ту рис тов мес та, но вые марш ру-
ты, дос топ ри ме ча тель нос ти. Мы 
ви дим, что все му ни ци па ли те-
ты без при нуж де ния са ми ак-
тив но подк лю чают ся к ме роп-
рия тию, что очень прият но», 
– от ме тил Мак сим Юрье вич. 

О том, как рож дают ся спек-
так ли, жи те ли и гос ти рес пуб-
ли ки смо гут уви деть в пре зен-
та ции экс кур сий в за ку лисье 
го су дарствен ных теат ров. Об 
этом бо лее под роб но участ ни-
кам пресс- кон фе рен ции расс-
ка за ла ди рек тор Чу вашс ко го 
го су дарствен но го теат ра ку-
кол Ели заве та Аб ра мо ва. По 
ее сло вам, 24 сен тяб ря Чу вашс-
кий го су дарствен ный театр ку-
кол предс та вит ин те рак тив-
ную экс кур сию «Кук ла в за ку-

лисье», а 26 сен тяб ря впер вые 
сос тоит ся экс кур сия «Мир теат-
ра» в Русс кий дра ма ти чес кий 
театр. «Каж дый участ ник смо-
жет воо чию уви деть, как с по-
мощью ак те ров ожи вают кук-
лы. Убе дить ся, что это очень 
серьез ная и слож ная ра бо та, 
а не прос то иг ра. У всех бу дет 
воз мож ность по ме рить кос тю-
мы, сфо тог ра фи ро вать ся в них, 
по хо дить по сце не, в гри мер-
ной. Са ма экс кур сия «Кук ла в 
за ку лисье» бу дет бесп лат ной, 
нуж но бу дет лишь приоб рес-
ти би лет на спек такль», – по-
де ли лась Ели заве та Ариев на. 

Экск лю зив ные экс кур сии по 
му зей ным фон дам сос тоят ся в 
Чу вашс ком на цио наль ном му-
зее который под го то вил но-
вые ав торс кие ин те рак тив ные 
экс кур сии по своим залам. «В 
фон дох ра ни ли щах по се ти те-
ли смо гут пот ро гать ста рин-
ные экс по на ты, ко торые да же 
не выс тав ле ны в за лах, вдох-
нуть за пах ста ри ны, оку нуть-
ся в прош лое», – под черк нул 
Иван Ар хи пов.

  ЕЛЕНА ДАДЮКОВА

 АК ТУАЛЬ НО

18 сентября 2017 года в 
Чиршкасинской школе им. 
Л.В. Пучкова состоялись два 
знаменательных события – 
открытие долгожданного от-
ремонтированного спортза-
ла и ежегодные соревнова-
ния, посвященные погибше-
му в Чечне выпускнику шко-
лы Леониду Пучкову.

По словам директора образо-
вательного учреждения Ирины 
Гавриловой, в течение летних ме-
сяцев в спортзале были покра-
шены стены, потолок, приведены 
в надлежащее состояние душе-
вые и раздевалки. На капиталь-
ный ремонт ушло более 970 ты-
сяч рублей. Учащиеся школы вы-

ступили с задорным танцеваль-
ным флешмобом, а также пока-
зали свою сноровку и умения в 
веселой спортивной эстафете.

После обеда в Чиршкасинскую 
школу стали прибывать учащие-
ся Янышской, Кшаушской и Ишак-
ской школ для участия в сорев-
нованиях, посвященных памя-
ти Леонида Пучкова. До начала 
старта перед зданием школы со-
стоялось торжественное откры-
тие мероприятия, где каждый из 
присутствующих вспомнил о на-
шем земляке добрым словом, вы-
сказал слова благодарности его 
матери, возложил цветы к мемо-
риальной доске, установленной 
на здании учреждения. 

Никого не оставили равнодуш-
ными стихи о Леониде Пучкове 
и погибшем вместе с ним Алек-

сандре Егорове ученицы 5 класса 
одной из школ Урмарского рай-
она. Кроме этого ведущие сооб-
щили, что их имена навсегда уве-
ковечены на Эльбрусе, где в авгу-
сте была установлена памятная 
доска с именами коллег, погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей. 

Военно-спортивное многобо-

рье, проводилось в форме эста-
феты, которая включала в себя 
разборку-сборку автомата Калаш-
никова, снаряжение магазина и 
разряжение, правильную расклад-

ку знаков различий (воинских зва-
ний) по возрастающей и бег вокруг 
школы. По итогам состязаний тре-
тье место заняли ученики Яныш-
ской школы, второе и первое – 
ученики 6 и 10 классов Чиршка-
синской школы. 

Галина ПУЧКОВА, 
мать Леонида: 

– Из всех троих 
моих детей Леня 
был особенным, са-
мым ласковым. Он 
всегда ко мне отно-
сился с особой те-
плотой. Спустя че-

тыре года после его смерти мы 
исполнили его заветную мечту 
– построили двухэтажный дом с 
балконом. Он мечтал выходить 
на него и отдыхать. Леня никог-
да не курил. Небо всегда заби-
рает лучших.

  ЯНА МАЙСКАЯ

Герои в нашей памяти живут!
 ПАТРИОТИЗМ

19 сентября 2017 года в Чебоксар-
ском районе, как и по всей стра-
не, стартовал ежегодный образо-
вательный проект по повышению 
пенсионной грамотности старше-
классников и студентов.

Начальник Управления ПФР в Че-
боксарском районе Алевтина Исаева 
провела открытый урок для учащихся 
9 и 10 классов Кугесьской школы №1. 
Она рассказала, как формируется бу-
дущая пенсия, и почему важно знать 
это смолоду. Какие ситуации возни-
кают в течение жизни, как они влия-
ют на пенсию ребята узнали с помо-
щью онлайн-симулятора, разработан-
ного Пенсионным фондом России для 

школьников и сту-
дентов. 

Ребятам так-
же рассказали об 
электронных услу-
гах Пенсионного 
фонда, мобильном 
приложении и ак-
каунтах ПФР в со-
циальных сетях. 

К СЛОВУ
Образователь-
ный проект по 
обучению мо-
лодежи Пенсион-
ный фонд России 
проводит седь-
мой год.

На днях свой 90-летний юбилей 
отметила жительница поселка 
Сюктерка,  ветеран труда, труже-
ник тыла, вдова участника Вели-
кой Отечественной войны – Елена 
Падикова. 

С праздником юбиляршу поздравил 
и глава Вурман-Сюктерского сельско-
го поселения Олег Ерманов. Он зачи-
тал Елене Николаевне поздравитель-
ное письмо от имени Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Пути-
на и вручил ей подарок.

В жизни женщины было много труд-
ных испытаний, однако она с честью 
выдержала их благодаря твердости 
духа, врожденному оптимизму. В по-
селении ее знают как отзывчивого и 
доброжелательного человека. 

ППричебоксарьеричебоксарье
В се лю би те ли « ти хой охо ты» – 
НА ФЕС ТИ ВАЛЬ! В лесу рядом 

с д. Кивсерт-
Марги грибов 

полным-полно
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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.

18 сентября на тер-
ритории пожарной-
спасательной части 
№ 41 п. Кугеси прош-
ли показательные уче-
ния по ликвидации по-
следствий дорожно-
транспортного проис-
шествия. В тренировках 
были задействованы 
и экстренные службы: 
подразделение ГИБДД, 
МЧС и скорая помощь. 

По замыслу учений в 
поселке Кугеси произо-
шло столкновение легко-
вых автомобилей. В свя-

зи с чем возникла необ-
ходимость проведения 
спасательных работ с ис-
пользованием спасатель-
ного оборудования, эва-
куация пострадавших в 
результате ДТП.

Как рассказал началь-
ник 41 ПСЧ Алексей Шан-
гин, учения проводились с 
целью отработки вопросов 
организации взаимодей-
ствия между экстренны-
ми службами, участвующи-
ми в ликвидации послед-
ствий ДТП, а также провер-
ки готовности пожарного 

расчета при проведении 
аварийно-спасательных 
работ. «Несмотря на то, 
что все происходило в ре-
жиме реальных событий, 
спецслужбы сработали в 
считанные минуты. Лик-
видация последствий ава-
рии прошла оперативно, 

«пострадавшим» своевре-
менно была оказана экс-
тренная медицинская по-

мощь. По итогам совмест-
ных учений все службы 
получили положительную 

оценку», – отметил Алек-
сей Сергеевич. 

 ЕЛЕНА ДАДЮКОВА

В считанные минуты
 ПРОИЗОШЛО В РАЙОНЕ  

«Му сор ные» де ла 
расс мат ри вают ся на мес те 2017 ГОД – ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

С бор и ути ли за ция му со ра 
– те ма ак туаль ная, ведь 
она зат ра ги вает каж до-
го из нас. Неред ко с ут ра, 
вы хо дя из до ма, при хо-
дит ся наб лю дать не чис то 
уб ран ные ули цы, а раз ле-
тев шие ся по всей ок ру ге 
по лиэ ти ле но вые па ке ты, 
плас ти ко вые бу тыл ки, бу-
маж ки, окур ки. 

Н а пом ним, что Пре-
зи ден том Рос сийс-
кой Фе де ра ции В ла-
ди ми ром Пу ти ным 
2017 год объяв лен 

Го дом эко ло гии. Как извест но, 
соб лю де ние за ко но да тельст ва 
в сфе ре ох ра ны ок ру жаю щей 
сре ды яв ляет ся од ним из су-
ществен ных фак то ров ох ра ны 
здо ровья на се ле ния. В свя зи 
с этим хо чет ся зат ро нуть эту 
ак туаль ную те му на при ме-
рах, проис хо дя щих на тер ри-
то рии Че бок сарс ко го ра йо на. 
В со циаль ной се ти в груп пе 
«Тă ван Ен» од на из под пис чи-
ков неод нок рат но се то ва ла на 
то, что в д. Чер га ши Лап сарс-
ко го сельс ко го по се ле ния не-
важ но обс тоят де ла с вы во зом 
му со ра. Про ку рор Че бок сарс-
ко го ра йо на Зел фи нас Ка ра ма 
пред ло жил при нять учас тие в 
провер ке и нам, предс та ви те-
лям средств мас со вой ин фор-
ма ции. Мы сог ла си лись. 

В один из буд них дней с по-
мощ ни ком про ку ро ра Татья-
ной Ба ра но вой мы вые ха ли на  
тер ри то рию вы шеу ка зан но го 
сельс ко го по се ле ния. Еще при 
въез де в д. Сят ра ка сы на пе ре-
се че нии улиц Свет лая и Цент-
раль ная пе ред на ми предс та ла 
ужа саю щая кар ти на: 2  кон тей-
не ра для сбо ра ТБО бы ли пе ре-
пол не ны, му сор вок руг разб ро-
сан. Уви ден ное мы за фик си ро-
ва ли на фо то. Да лее наш путь 
сле до вал в д. Чер га ши это го же 
по се ле ния, там нас ожи да ла та 
же кар ти на, при въез де в де-
рев ню «к ра со ва лась» не санк-
цио ни ро ван ная свал ка.

Татья на Юрьев на на мес те 
офор ми ла соответст вую щие 
до ку мен ты, за тем по до ро ге 

об рат но расс ка за ла нам, ка-
кие нор мы за ко на в этом слу-
чае на ру ше ны, ка кие меры бу-
дут предп ри ня ты. По ее сло-
вам, в соответст вии с Конс ти-
ту цией РФ каж дый че ловек 
имеет пра во на бла гоп рият-
ную ок ру жаю щую сре ду, обя-
зан сох ра нять ее, бе реж но от-
но сить ся к при род ным бо гатст-
вам, ко торые яв ляют ся ос но вой 

ус той чи во го раз ви тия, жиз ни 
и дея тель нос ти на ро дов, про-
жи ваю щих на тер ри то рии ст-
ра ны. Прове ден ной про ку ра-
ту рой ра йо на провер кой ус та-
нов ле но, что ад ми нист ра ция 
Лап сарс ко го сельс ко го по се-
ле ния на ру шает тре бо ва ния 
за ко но да тельст ва.

Как сооб щи ли нам поз же, 
в этот же день на имя гла вы 

ад ми нист ра ции Лап сарс ко-
го сельс ко го по се ле ния бы ли 
вне се ны предс тав ле ния, в от-
но ше нии не го воз буж де но де-
ло об ад ми нист ра тив ном пра-
во на ру ше нии.

Че рез нес коль ко дней мы с 
по мощ ни ком про ку ро ра сно-
ва вые ха ли на объект с конт-
роль ной провер кой. По пу ти 
в Лап сарс кое сельс кое по се ле-
ние Татья на Юрьев на от ме ти-
ла, что при неис пол не нии тре-
бо ва ний про ку рор вп раве об-
ра тить ся в суд и обя зать ад ми-
нист ра цию уст ра нить на ру ше-
ния. По за ко ну меры долж ны 
быть предп ри ня ты не за мед ли-
тель но. При быв на мес то, мы 
убе ди лись, что тре бо ва ния уже 
бы ли уст ра не ны, не санк цио-
ни ро ван ная свал ка лик ви ди-
ро ва на. В свя зи с этим необ-
хо ди мос ти в об ра ще нии в суд 
нет. Му сор выве зен, вок руг 
кон тей не ров чис то и уб ра но.

По доб ных на ру ше ний на 
тер ри то рии му ни ци па ли те-
та выяв ле но не ма ло. В Иш-

лейс ком, Са ра ба ка синс ком, 
Ши нер по синс ком, Ат ла шевс-
ком, Янышс ком, Кшаушс ком, 
Синьяльс ком, Боль ше кат расьс-
ком, Ку гесьс ком, Лап сарс ком, 
Аку левс ком, Вур ман-Сюк терс-
ком сельс ких по се ле ниях то же 
по ре зуль та там прове рок вне-
се ны предс тав ле ния об уст ра-
не нии на ру ше ний.

По ин фор ма ции про ку ра-
туры ра йо на, в ию не 2017 го-
да на тер ри то рии Синьяльс ко-
го сельс ко го по се ле ния прове-
де на провер ка, в хо де ко то рой 
ус та нов ле но, что в се ле Синья-
лы в ов ра ге меж ду до ма ми по 
ул. Но вая, д. 10 и 12 ор га ни-
зо ва на не санк цио ни ро ван ная 

свал ка от хо дов произ водст ва и 
пот реб ле ния. Пос ле вне се ния 
предс тав ле ния на ру ше ния бы-
ли уст ра не ны.

В ию ле те ку ще го го да око-
ло д. Ус та ка сы Синьяльс ко го 
сельс ко го по се ле ния в ле со по-
сад ке бы ла об на ру же на не санк-
цио ни ро ван ная свал ка твер-
дых бы то вых от хо дов. На ру-
ше ние так же бы ло уст ра не но.

Как расс ка зал про ку рор Че-
бок сарс ко го ра йо на Зел фи нас 
Ка ра ма, в те ку щем го ду про ку-
ра ту рой выяв ле но в этой сфе-
ре над зо ра бо лее 130 на ру ше-
ний за ко но да тельст ва. Он от-
ме тил, что наи бо лее расп рост-
ра нен ны ми на ру ше ния ми яв-
ляют ся не соб лю де ние тре бо ва-
ний за ко но да тельст ва, свя зан-
ные с эксп луа та цией объек тов 
раз ме ще ния, ути ли за ции про-
мыш лен ных и бы то вых от хо-
дов, и зап ре том не санк цио ни-
ро ван ных сва лок.

 Я НА МАЙС КАЯ 

В соответст вии с Конс ти ту цией РФ 
каж дый че ловек имеет пра во на бла-

гоп рият ную ок ру жаю щую сре ду, обя зан 
сох ра нять ее, бе реж но от но сить ся к при-
род ным бо гатст вам

Д. Чергаши. Проверка 
сотрудником прокуратуры.

С. Сятракасы. До проверки.

С. Сятракасы. После проверки.

Все спецслужбы сработали слаженно
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У ОВ НОВ бла гоп-
рият ное вре мя, 

что бы влю бить ся 
или ук ре пить воз-
ник шую ро ман ти чес-

кую связь. Не совер шай те 
необ ду ман ные по куп ки. 

У ТЕЛЬ ЦОВ пло-
дот вор ной бу дет 
твор чес кая и фи-

зи чес кая ра бо та. 
Г лав ное – не до пус-

кать чрез мер ной бес печ-
нос ти в де неж ных воп-

ро сах. 

У  Б ЛИЗ НЕ ЦОВ 
уяз ви ма нерв-
ная сис те ма, из- 
за нер воз нос ти и 

спеш ки воз мож ны трав-
мы, мо гут пост ра дать 

ру ки и пле чи. 

РА КАМ при дет ся 
с го ло вой пог-
ру зить ся в тру-
до вую дея тель-

ность, нес мот ря на 
лет нюю ат мос фе ру. Ра бо та 
обе щает быть вы год ной. 

Тя га ЛЬ ВОВ к 
раз нооб ра зию 

мо жет вы ра зить ся 
в уве ли че нии трат 

н а одеж ду, средст ва 
ухо да за внеш ностью, на 
разв ле че ния и поезд ки. 

ДЕ ВАМ сле дует бе речь 
сер деч но- со су дис тую 

сис те му, из бе гать 
фи зи чес ких пе рег-
ру зок и не га тив-

ных эмо ций, осо бен но в 
кон це не де ли.

ВЕ СЫ за ни мают-
ся твор чест вом, 

с п о р  т и в  н о й 
или науч ной 

дея тель ностью, 
то сей час для них нас ту-
пает вре мя по бед, рас ши-
ре ния го ри зон тов. 

У СКОР ПИО НОВ неп-
ло хо пой дет твор-

чес кая ра бо та. 
Мо гут воз ник-

нуть труд нос ти 
с реа ли за цией пло дов ва-
ше го твор чест ва. 

СТ РЕЛЬ ЦАМ нель-
зя пе рег ру жать 
сер деч но- со су-

дис тую сис те му, 
из бе гай те ст рас-
тей, спо соб ных 

привес ти к на ру ше нию 
здо ровья и трав мам.

КО ЗЕ РО ГАМ при-
дет ся пот ру дить-
ся. Ис пол ни тель-
ность и тру до-
лю бие при не сут 

свою вы го ду. Сей-
час бла гоп рият ное вре мя 
для по се ще ния вра ча. 

Ст рем ле ние ВО-
ДО ЛЕЕВ соз дать 
в до ме уют мо-
жет привес ти к 
не до вольст ву 

своим ма те риаль-
ным по ло же нием. 

Да же ес ли РЫ-
БЫ не боль ны, 
необ хо ди мо за-
нять ся про фи-

лак ти кой. По зи тив-
ное от но ше ние к жиз ни 
ук ре пит ва ше здо ровье. 

! 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 14 ПО 20 СЕНТЯБРЯ В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ 

ЯЗЫКОМ 
ЦИФР 

22
     УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

По данным 
районного 
отдела ЗАГС

ЗАКЛЮЧЕНО БРАКОВ СОВЕРШЕНО РАЗВОДОВ13

Мас ра Причебоксарья

зи чес кая ра бо та. 

РА КАМ

мо жет вы ра зить ся 
в уве ли че нии трат 

ДЕ ВАМ
сер деч но- со су дис тую 

сис те му, из бе гать 

ВЕ СЫ
ся твор чест вом, 

У СКОР ПИО НОВ
ло хо пой дет твор-

СТ РЕЛЬ ЦАМ
зя пе рег ру жать 
сер деч но- со су-

дис тую сис те му, 
из бе гай те ст рас-

Да же ес ли 

Ст рем ле ние 
ДО ЛЕЕВ

КО ЗЕ РО ГАМ
дет ся пот ру дить-
ся. Ис пол ни тель-

У 

СЕНТЯБРЬ 25 - ОКТЯБРЬ 1

что бы влю бить ся 
или ук ре пить воз-

7

105 
12

24 СЕНТЯБРЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ. В 
1799 году русские войска под ко-
мандованием Александра Суво-
рова совершили героический пе-
реход через перевал Сен-Готард 
в Швейцарии. 
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – МАШИНО-
СТРОИТЕЛЯ отмечают свой празд-
ник  (последнее воскресенье сен-
тября). «Железные кони» сопро-
вождают человека постоянно – 
это и личный транспорт, и об-

щественный, и сельскохозяй-
ственный.

26 СЕНТЯБРЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ. В 
1914 году русские войска под ко-
мандованием Николая Иванова 
разгромили австро-венгерские 
войска в Галицийской битве. 

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТА-
ТЕЛЯ и всех дошкольных работ-
ников. Идея этого праздника – 
помочь обществу обратить вни-

В 
ЭТ

О
Т 

ДЕ
НЬ

ТО
ЛЬ

КО
 Ф

АК
ТЫ мальчиков  11

девочек  11
мужчин   8  средний возраcт  66 
женщин  4 средний возраcт   81 

www.tavanen.ru

для д       ок По ом ид лт ка е н

 В Чу-
вашии 
функци-
онируют 

 ВОПРОС-ОТВЕТ

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.

организаций дополни-
тельного образования, 
в них работает более 
3,5 тысяч педагогиче-
ских работников.

Трактор тоже 
транспорт 

Можно ли ездить на 
тракторе, если ли-
шили водительских 

прав?
  И. ПЕТРОВ, Кугеси

Андрей 
КОМАРОВ, 
юрист:

–  Е з д и т ь 
нельзя, че-
ловек лишен 
не «бумажки» 
под названи-
ем «водитель-

ское удостоверение», а пра-
ва управления всеми транс-
портными средствами. Трак-
тор также является транспорт-
ным средством, следователь-
но, теперь ездить на нем тоже 
нельзя. В случае, если этот че-
ловек все-таки сядет за руль, 

инспектор ДПС остановит 
его, ему будет грозить суро-
вое наказание – повторное 
лишение водительских прав.

В текущем 2017 году для 
тех водителей, кто совер-
шил повторное нарушение 
запрета на вождение транс-
портного средства в нетрез-
вом виде, законом преду-
смотрены более жесткие 
меры наказания:
 штраф 200-300 тысяч ру-
блей;
 денежное взыскание в раз-
мере годового/двухгодич-
ного дохода осужденного;
 принудительные работы 
до 2-х лет;
 обязательные работы до 
480 часов;
 тюремное заключение 
до 2-х лет;
 лишение водительского 
удостоверения на срок до 
трех лет в качестве допол-
нительного наказания. 

?

Воспитатель Надежда Семенова Кугеського детского сада «Крепыш» в рамках 
месячника «Зеленый огонек» подготовила проект «Наш друг светофор». 
Дети группы «Непоседы» в игровой форме изучали правила поведения на 
проезжей части, знакомились с сигналами светофора и дорожными знаками, 
учились правильно переходить дорогу. В завершение дети совершили 
путешествие в Простоквашино, где закрепили полученные знания и помогли 
коту Матроскину быть внимательным и осторожным на дороге. 

В последнее время ча-
сто приходится слы-
шать о том, что граж-
данам пожилого воз-
раста навязывают 
услуги по диагностике 
пластиковых окон.

По информации терри-
ториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Чувашской Республике 
- Чувашии в г. Новочебок-
сарск, в квартиру к жиль-
цам приходят представи-
тели какого-либо пред-
принимателя и предла-
гают бесплатно провести 
диагностику окон.

В итоге выявляется мно-
жество проблем с окна-
ми, заключается договор 
подряда на ремонтно-

профилактические ра-
боты на сумму до 18 ты-
сяч рублей. Жильцы опла-
чивают треть стоимости 
договора и только потом 
понимают, что данный до-
говор им не выгоден.

При обращении к ис-
полнителю с требовани-
ем о расторжении дого-
вора потребителю отка-
зывают в возврате вне-
сенной им предоплаты, 
ссылаясь на то, что на эту 
сумму исполнитель фак-
тически уже понес расхо-
ды. Гражданину предла-
гают забрать у исполни-
теля подготовленный по 
размерам заказа матери-
ал на сумму предоплаты.

«Согласно закону по-
требитель вправе отка-
заться от исполнения до-

говора о выполнении ра-
бот в любое время при 
условии оплаты испол-
нителю понесенных им 
расходов, – сообщила 
специалист-эксперт На-
талия Петрова. – При этом 
исполнитель обязан пре-
доставить кассовый или 
товарный чек на покуп-
ку материалов, перечень 
выполненных работ. Ес-
ли же договор заключен 
и исполнитель отказыва-
ет в возврате денег, по-
требитель может отсто-
ять свои права в судеб-
ном порядке».

Территориальный от-
дел рекомендует пожи-
лым гражданам перед 
заключением договора 
проконсультироваться с 
родными и близкими. 

Дети старшей группы «Степашка» ознакомились с художественными 
произведениями о деревьях и кустарниках, отгадывали загадки. 
Воспитатель провела с ними беседу о том, как нужно беречь природу, 
не загрязнять ее. 15 сентября дети совместно с воспитателями Галиной 
Федоровой и Анастасией Михайловой отправились в парк отдыха в п. 
Новое Атлашево и посадили деревья, внесли большой вклад в зеленое 
будущее нашей планеты. 

Бесплатный сыр – в мышеловке
 ВАЖНО ЗНАТЬ

Продолжается акция «Посади 
дерево и сохрани его», к которой 
присоединились воспитатели и 
дети Атлашевского детского сада 
«Золушка».

С самого раннего возраста 
необходимо учить детей 

правилам дорожного движения.

1. Никто его не пугает, а он 
дрожит. 2. Не снег, не лед, а 
серебром деревья уберет. 3. 
Утром бусы засверкали, всю 
траву собой заткали, миллио-
ны их, но все ж в сундучок не 
соберешь. 4. Ложился на поля 

…, гусей крикливых  караван  
тянулся к югу (по  Пушкину). 

5. Листья падают с осин, 
мчится в небе птичий 

клин. Когда это быва-
ет? 6. На утренней за-
ре … не гонит уж ко-
ров из хлева (по Пуш-

кину). 7. Встает … во мгле 
холодной, на нивах шум ра-
бот умолк (по Пушкину). 8. 
Крупно, дробно зачастило и 
всю землю намочило. 

Кроссворд-загадка

7

1

5

4

8

2

6

3

С о ыев т
ааааа

Осень – прекрасное время для творческой фанта-
зии! Поделки из сухих листьев, желудей, шишек по-
нравится делать каждому ребенку, ведь их очень 

легко мастерить. Чтобы сделать 
такие аппликации, нужны толь-
ко сами листья, клей, пластилин 

и картон.

Источник: www.pochemu4ka.ru

7

8

1. Лист. 2. Иней. 3. Роса. 4. Туман. 5. Осень.   
6. Пастух. 7. Заря. 8. Дождь.
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* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм   лепрограмма

Понедельник
25  сентября

Вторник
26 сентября

Среда
27 сентября

Четверг
28 сентября

Пятница
29 сентября

Суббота
30 сентября

Воcкресенье
1 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 

Новости
9.20, 4.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ОТЛИЧНИЦА 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.15 #ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-

ВА 12+
2.25, 3.05 *МЕСТО НА 

ЗЕМЛЕ 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 #БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ 12+
23.15 Специальный корре-

спондент 16+
1.55 #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. 
Артист шăпи. Ефим Ни-
китин

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 16+
7.30 Стеклянный дом 12+
8.00 О, кăна керсе курмалла. 

Виктор Петров 16+
10.30 Çерем çинчи çиçĕм. 

Чăваш патшалăх 
çамрăксен театрĕн 
спектаклĕ 6+

12.30 Яш, чух самрак чух! 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05, 13.35, 20.15 Я люблю 

Чувашию 6+
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

15.00, 23.00 Республика. Хы-
парсен кăларăмĕ 12+

15.05 IT не обойти 12+
15.30, 23.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма 12+

15.40 *НАРСПИ 12+
18.00, 2.30 Республика в де-

талях 12+
19.00, 3.00 Экономика в де-

талях 12+
20.00 Сделано в Чувашии 12+
20.30 Учим чувашский 12+
21.00, 0.00 Родники России 

2017 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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.40 #ПЁС 16+
23.50 Итоги дня
0.20 Поздняков 16+
0.30 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
1.10 Место встречи 16+
3.05 Как в кино 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 

Новости
9.20, 4.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ОТЛИЧНИЦА 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.15 #ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА 12+
2.25, 3.05 *ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА 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 #БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
1.55 #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 Аса ил-ха, салтак. 

Премьера
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, 13.35 Сделано в Чува-
шии 12+

7.15, 13.05 Я люблю Чува-
шию 6+

7.30, 0.30, 5.30 Учим чуваш-
ский 12+

8.00, 18.00 Яш, чух самрак 
чух! 12+

8.30 Республика в деталях 
12+

9.00 Родники России 2017 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

14.00 Çапла пултăр! 12+
15.05 Ылтăн çÿпçерен 12+
15.40 ФЛЕЙТĂПА КАЛАМАЛ-

ЛИ МАНĂÇА ТУХНĂ 
КĔВĔ. Чăвашла куçарнă 
фильм 12+

19.00 IT не обойти 12+
20.00 Открытый город 12+
20.30 Приложение силы 12+
21.30, 0.00, 3.30 Синяя-синяя 

речка. Спектакль 12+
1.00 Казачья застава 12+
2.00 Пехил 12+
2.30 Уçă калаçу 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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.40 #ПЁС 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, 0.00, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ОТЛИЧНИЦА 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.15 #ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА 12+
2.25, 3.05 *ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ 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 #БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
1.55 #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 Экология природы и ду-

ши. Видеофильм. Пре-
мьера

9.20-9.55 Пирĕн фондран. 
Чăваш драма театрĕ 100 
çул тултарнă тĕле. Халăх 
хĕрĕ. Нина Яковлева

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, 14.00 Открытый го-
род 12+

7.30 Приложение силы 12+
8.30, 15.05 Пехил 12+
9.00, 15.35 Синяя-синяя реч-

ка Спектакль 12+
11.00, 20.30 Такие же 12+
11.30 Уçă калаçу 12+
12.00 Казачья застава 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05, 13.35, 20.15, 5.45 Я лю-

блю Чувашию 6+
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

14.30 Учим чувашский 12+
18.00 Республика в деталях 12+
19.00 Литература тĕпелĕ 12+
20.00 СпортСити 12+
21.00, 0.00, 3.30 ВУНĂ НЕГР 

АЧИ. Чăвашла куçарнă 
фильм 12+

0.30, 3.00 Большое серд-
це 12+

1.00 НаоБУМ 12+ 
1.30 Литература тĕпелĕ 12+
2.00 Комфортный город 12+
2.30 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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.40 #ПЁС 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, 0.00, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ОТЛИЧНИЦА 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.15 #ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА 12+
2.25, 3.05 *ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-

БЫ И ОДНИ ПОХОРО-
НЫ 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 #БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ 12+
23.15 Поединок 12+
1.20 #ВАСИЛИСА 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Семейный портрет в инте-

рьере. Михалики
9.20 Личные деньги
9.30-9.55 Алран кайми 
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 СпортСити 12+
7.15, 8.00, 13.35 Я люблю Чува-

шию 6+
7.30 Такие же 12+
8.30 Республика в деталях 12+
9.00, 15.35 ВУНĂ НЕГР АЧИ. 

Чăвашла куçарнă фильм 
12+

11.30, 15.05 Литература тĕпелĕ 
12+

12.00, 14.30 Комфортный го-
род 12+

12.30, 18.00 Большое сердце 
12+

13.00, 18.30 Ре-
спублика. 
Хыпарсен 
кăларăмĕ

13.05 Сиплĕ те 
тутлă 12+

13.30, 19.30 Респу-
блика. Ин-
формаци-
онная про-
грамма

14.00 НаоБУМ 12+
19.00, 1.30 Прави-

тельственная 
связь 12+

20.00 Местное са-
моуправле-
ние 12+

20.30 Здоровая 
Республика 
12+

21.00, 3.00 Çерем 
çинчи çиçĕм. 
Чăваш 
патшалăх 
çамрăксен 
театрĕн 
спектаклĕ 6+

0.00, 5.00 Бата-
льон моей 
Родины 12+

1.00 День перемен 
12+

2.00 Аван-и 12+
2.30, 4.35 Кил 

ăшши 12+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
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 Городские пижоны. Стинг 16+
1.25 Рерберг и Тарковский. Обратная 

сторона Сталкера

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. Мест-

ное 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 Аншлаг и Компания 16+
0.05 *ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ 12+

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

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

Утро 
9.00 Туристический маршрут
9.30-9.55 Чăваш халăх юррисем
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. Инфор-

мационная программа 12+
7.00, 13.05 Местное самоуправление 12+
7.30, 14.00 Здоровая Республика 12+
8.00, 13.35 Я люблю Чувашию 6+
8.30 И в шутку, и всерьез 6+
9.00, 15.35 Çерем çинчи çиçĕм Чăваш 

патшалăх çамр?ксен театрĕн 
спектаклĕ 6+

11.00, 17.30 Батальон моей Родины 12+
12.00 День перемен 12+
12.30, 14.30 Аван-и 12+
13.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ
13.30, 19.30 Республика. Информаци-

онная программа
15.05 Кил ăшши 12+
18.30, 23.00 Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.00 В гостях как дома 12+
20.30 Бухты барахты 6+
21.00, 0.30, 3.00 Виктор Петров кул-

тарать, 60 çул та тултарать! Юби-
лей концерчĕ

1.30 Туслăх йывăçĕ 12+
2.00 Время вкуса 12+
2.30 Яш, чух çамрăк чух! 12+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
6.10 *ДВА ФЕДОРА
8.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
8.45 Смешарики. Спорт
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 К 100-летию Юрия Лю-

бимова. Человек ве-
ка 12+

11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 #А У НАС ВО ДВОРЕ... 12+
15.20 А у нас во дворе... 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 *ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА 16+
1.50 *МОЙ КУЗЕН ВИННИ

РОССИЯ 1
4.40 #НЕОТЛОЖКА-2 12+
6.35 Ü Маша и Медведь
7.10 Живые истории
8.00, 11.30 Вести. Местное 

время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 #ЧУЖОЕ СЧА-

СТЬЕ 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *ДОБЕЖАТЬ ДО СЕ-

БЯ 12+
0.40 *НОЧНОЙ ГОСТЬ 12+

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
7.00 Республика. Информаци-

онная программа 12+
7.30, 20.30 В гостях как дома 12+
8.00, 17.00, 5.00 Бухты ба-

рахты 6+
8.30 Я люблю Чувашию 6+
9.00 Виктор Петров култа-

рать, 60 çул та тулта-
рать! Юбилей концерчĕ

12.30, 5.30 Время вкуса 12+
13.00, 0.00 ÇĔЛЕН ТЫТА-

КАН. Чăвашла куçарнă 
фильм 16+

15.00, 3.00 Хĕрарăмсен уявĕ 
ячĕпе! Концерт 12+

17.30, 22.30 Каçхи тĕл пу-
лу 12+

18.00, 23.00 Хыпарçăсем 12+
19.00 Ырă кăмăлпа 12+
19.30, 2.00 След в исто-

рии 12+
20.00, 2.30 Мысли вслух 12+
21.00 Ах, чĕре чĕрем! Кон-

церт 12+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-

НИНЫМ
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 К юбилею Олега Ефре-

мова. Ему можно было 
простить все 12+

13.20 *ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ

14.50 Шоу Филиппа Кирко-
рова Я

17.30 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Встреча выпуск-
ников– 2017 г 16+

0.45 *САМБА 12+

РОССИЯ 1
4.55 #НЕОТЛОЖКА-2 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
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт
13.00 Смеяться разрешается
14.20 *ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА 12+
18.00 Удивительные лю-

ди-2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

0.30 Спутник. Русское чудо 12+
1.30 #СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. Со-

бытия недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Ах, чĕре чĕрем! Алексей 

Шадриков концерчĕ 12+
7.30 В гостях как дома 12+
8.00, 16.00 Время вкуса 12+
9.00 Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
9.50 Республика. Столичные 

новости 12+
10.00 Ырă кăмăлпа 12+
10.30 Хыпарçăсем 12+
11.30 Сиплĕ те тутлă 12+
12.00, 22.30 Танцевальный 

фейерверк. Концерт 6+
14.00, 0.00 ПОПУГАЙЛĂ 

ХĔРАРĂМ. Чăвашла 
куçарнă фильм 12+

16.30 Мысли вслух 12+
17.00 След в истории.12+
17.30, 5.30 Каçхи тĕл пулу 12+
18.00, 2.00 Икĕ Типшĕм 12+
20.30, 4.00 *ВĂРМАНА 

ЮЛНĂ ÇАМРĂКЛĂХ 
12+
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СĂМАХ МАЙ 
Сен тяб рĕн 13- мĕ шĕн че Эс-
то http://r4.err.ee/l/araskal 
ад рес па ит лка ла çу те ми.

«Çу лăм ран тух сан 
ал ла кă ран таш ты тат тăм»

– Ни ко лай Пав ло вич, ху дож-
ник пу лас ĕмĕт хă çан çу рал-
нă си рĕн? 

– А ча чух нех. «Ай та, кай-
рă мăр!» – те се  кук ка ывă лĕ 
ху ла ран кил сен ма на çут çан-
та лă ка ÿкер ме ил се ту хат чĕ. 
Ÿнер çĕ пĕ лĕ вĕн ни кĕс не вăл 
ал ла ил ме пу лăш нă те сен те 
йă нăш пул мĕ. Шкул пĕ тер-
сен И.Я. Яков лев ячĕл лĕ пе-
да го ги ка инс ти ту чĕн  ÿнер-
пе гра фи ка фа куль тет не çул 
тыт рăм. Вĕ рен ме кĕ ре кен сем 
ну майч чĕ, пĕр вы рă на 6 çын 
та ра нах. Сту дент сен йыш не 
лекей ме рĕм. Ача сем ДОСА-
АФа чĕн чĕç, çап ла çĕ нĕ çулч-
чен во ди тель удос тове ре нил-
лĕ пул тăм. Çур кун не сал та ка 
кай ма ят тух рĕ – Аф га нис та-
на лек рĕм. 
– Аф га нис тан ри служ ба си рĕн-
шĕн ун ти хи рĕç тă ру сен тап-
хă рĕ пе  тÿр кил ни не пĕ лет-
пĕр эпир… 

– 1983-1985 çул сен че пул-
нă эпĕ ун та. Сал так ат ти тă-
хăн сан чи мал тан штаб çу-
мĕн че çы ру çă ра тă нă. Кай-
ран авиа ци топ ли ви не турт-
тар нă. Краç çын ма ши ни се не 
вер то лет сем ерт се пы рат чĕç, 
ан чах та вĕ сем пур пĕ рех хÿт-
лĕх сĕр. Мод жа хед сем шă пах 
топ ли во турт та ра кан се не та-
пăн ма тă рă шат чĕç. Ма ши нă-
на хып са ил ме пĕр вут хĕл-
хе мĕ те çи те лĕк лĕ. Çа кăн пек 
чух не мал та та та хы çал та пы-
ра кан ма ши нă се не тиверт сен 
пĕ тĕм ко лон на çун ма пуç лать. 
Та мăк ри пе кех... Те лее, Ту рă 
ма на çа кăн тан сых ла рĕ. 
–  Сал так ра та эсир ал ла кă ран-
таш тыт ма сăр пул та рай ман... 

– Топ ли во турт тар са кил сен 
кĕт нĕ вă хăт ра блок нот турт-
са кă ла рат тăм та тав ра лă ха – 
танк се не те, са мо лет се не те  –  
ÿке рет тĕм. До ку мент ли сем те 

пур. Пĕ тĕм пех уп ран са юл нă. 
– Çар би лет не ил сен ас лă шку-
ла вĕ рен ме кĕ нех эсир.

– Аф га нис тан ран ав густ уйă-
хĕн че кă на тав рăн тăм. Шкул 
па сар не кай рăм. Ак ва рель сăр-
ри се не туян тăм. «Пуç ла мал-
ла- ха, пă рах мал ла мар», – те се 
ÿкер се пăх рăм. Сал та ка кайич-
чен ка лăп ла нă кар ти нă сем пе 
тан лаш тар тăм – ап тă ра масть 
пек ту йăн чĕ. Пе динс ти тут ран 
вĕ рен се тух сан Ка наш ра йо-
нĕн чи Çеç пĕл ячĕл лĕ Шă ха-
сан шку лĕн че труд, чер че-
ни, ри со ва ни пред ме чĕ се не 
вĕ рент рĕм. Пĕр ре каç кÿ лĕм 
ĕç хыç çăн Çеç пĕл Миш шин 
сăн не ка лăп ла ма пуç ла рăм. 
«О, Çеç пĕл ма кă рать!» – ир-
пе ме то дист сем çап ла ка лаç-
ни не илт рĕм. Сă рă сем куç па-
тĕн чен куç çуль пек пу хăн са 
юх са ан нă ик кен...

Ра йон ху дож ни кĕ пул нă май 
куль ту ра çур тĕн че тĕр лĕ уяв 
вал ли сце на хы çĕ сем йĕр ке-
ле нĕ. 

Мă шăр лан са  Кÿ ке çе куç са 
кил сен шкул-ин тер нат ра ĕç-
ле рĕм. Ун та пул та рул лă ача-
сем пурч чĕ. «Сур ху ри юма хĕ» 
кон курс ра ин тер нат-шкул та 
вĕ ре не кен 10 ачан ĕç не Шу-
паш кар та тă рат рă мăр, вĕ сен-
чен 5- шĕ Мус ка ва çит рĕç. Аме-
ри кă ри ыр  кă мăл лăх об щест-
во ор га ни за ци йĕ пĕр ачан кар-
ти ни не Ат лан тă ри ку ра ва  çи-
тер нĕ… 
– Паян эсир кар ти нă сем кă на 
ÿке ре тĕр… 

– Çап ла, пре по да ва тель ĕç-
не пă рах нă ран па кар ти нă сем 
ка лăп ла тăп. Мĕн чух лĕ ну май-
рах ĕç ле тĕн, çа вăн чух лĕ ла-
йăх рах пу лаç çĕ вĕ сем.
– Мĕн ле те ма çы вăх си ре? 

– Ыт ла рах пей заж па ĕç ле-
тĕп. Çут çан та лă ка тух сан тă-
ван тав ра лă ха ÿке ре тĕп. Кар-

ти на çин че çут  çан та лăк ра 
тĕл пу ла кан пĕр- пĕр вы рă на 
ÿкер нĕ чух не хă вăн тан мĕн те 
пу лин ху ша тă нах. Сă мах ран, 

пĕр йы вă çа ÿке ре тĕн, теп ри-
не ÿкер мес тĕн. Ком по зи цие 
ху дож ник хă йĕн шу хăш не те 
ху шать. Шăп та лăп ка лăп пек 
ÿкер се ил мест. Çар те ми пе на-
тюр морт сем тă ва тăп.
– Кар ти нă се не мас терс кой ра 
е пле нэр та ÿке ре тĕр?

– Хват тер те пĕр пÿ лĕ ме çак-
на вал ли ятар ла са уйăр нă. Ун-
та кан тă ка уç сан шăр шă кĕ-
мест. Те пĕр чух не ал ла киç-
тĕк тыт сан эр ни пех ка лаç-
ма ман са кая тăн. Ху дож ник 
шăп лăх ра ка лăп ла ма юра-
тать. Хăв на ху юр ла са илес-
си те пу лать. Пал лах, пей за жа 
çут çан та лă ка тух са çÿ ре ме сĕр 
ÿке рей мĕн. Хит ре вы рăн туп-

сан тăп ча рăн са тă ра тăн та пă-
ха тăн, пă ха тăн... Ÿкер се ху ра-
тăн. Акă ну маях пул масть яла 
кай са кил тĕм. Уял ла ут ни не 
кур сан çын сем мĕн ту са çÿ-
ре тĕн те се ыйт маç çĕ. Кар ти-
на  ÿкер ме тух ни не пур те пĕ-
леç çĕ. Хăш чух не çут çан та лă-
кăн пĕр- пĕр пай не кă на иле-
тĕп, те пĕр чух не кир лĕ пу лĕ.
– Пĕр кар ти на вал ли вă хăт мĕн 
чух лĕ уйă ра тăр?

– Тĕр лĕ рен. Акă пĕр не çур 
кун та ту нă. Хав ха ла ну кир лĕ, 
çа кăн чух не алă хăех пы рать. 
Кар ти на тă вас си сă рă сем ху-
рас си кă на мар-ç ке. Ун çи не 
пĕр ре пăх нă хыç çăн та тах та 
пă хас кил мел ле. Ком по зи ци-
пе сю же та пур нă çа кĕрт ме сен 
ва ра ун пек кар ти нă на айк-
ки не ил се ху рас си çеç юлать.

Пы сăк кар ти нă ра, çын сен 
сă нĕ се не ÿкер ме тив сен вă-
хăт ну май рах кир лĕ. Каш ни 
çын на туп мал ла, шу хăш ла-
са кă лар мал ла. Сă мах ран, 
ар çын ача ĕç лет: унăн сăн- 
пуç не, шăм- шак не чăн пур-
нăç ри пек ÿкер се кă тарт мал-
ла. Ни мĕн те ман мал ла мар.

–  Ху дож ник пул ма 
та лант кир лĕ е çак 
ăс та лă ха вĕ рен ме 
те пу лать-и? 

– Чи мал та нах 
пул та ру лăх, та-
лант пĕл те рĕш лĕ. 
Тă рă шу лăх сăр та 
май кил мест. Ÿкер-
се лар ни кă на мар-
ç ке ку. Çут çан та лă-
ка ил се тух мал ла. 
Ăç тан пуç ла мал ла 
те тĕр-и? Ĕçе кÿ лĕн-

се нех ача çу хал са кай ма та 
пул та рать. Пĕ лĕт рен пуç ла-
тăн та çĕр не ту па тă нах. Пей-
заж ÿкер нĕ чух не тĕр лĕ сă-
рă сĕ мĕ усă кур мал ла. Хăш- 
пĕр ÿнер çĕ кар ти ни не пăх-
сан па лит ри не ăç тан туп нă- 
ши те се тĕ лĕ не тĕн. Ăна пур 
ху дож ник та кă тар тас шă нах 
мар. Пă ха тăн та ахаль тĕс се-
мех, па лит рă ра ва ра тĕ лĕн-
мел ле сă рă сĕ мĕ сем.
–  Ха лĕ чы лай çын кар ти нă па 
кă сăк ла нать, туя на кан та ну-
май. Кă мă ла кая кан ни не Ин-
тер нет ра туп са прин тер па çап-
са кă лар ма та пу лать-ç ке- ха...

– Пи чет ле се кă лар ма пу лать 
пал лах.  Ан чах эте ме ори ги-
нал, чăн- чăн ĕç кă на ви тĕм 
кÿ рет. Сăн ÿкер чĕк, Ин тер-
нет, прин тер па çап са кă лар-
ни кар ти на вăй- хă ват не çын 
пат не çи те рей меç çĕ.

  АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

ДОСЬЕ
Ни ко лай Пав ло вич ТА РА СОВ, пе-
да гог, ирĕк лĕ ху дож ник
 çу рал нă:  1965 çул та мар тăн 
9- мĕ шĕн че
ăç та: Ка наш ра йо нĕн чи Ка тек ялĕн че
ят- сум: «Ин тер на цио на лист- çар çын-
ни не тав ту йă мĕл лĕ Аф ган ха лă хĕн-
чен», «Çар ти пат тăр лăх шăн», «Ве те-
ран сен юхăм не пу лă шу кÿ нĕ шĕн», 
«Аф га нис тан ри çар ĕçĕ сем вĕç лен-
нĕ рен пе 25 çул çит ни не асăн са» ме-
даль сем та та ыт. те.

ал ла кă ран таш ты тат тăм»
Ни ко лай Та ра сов хăй не ирĕк лĕ ху дож ник сен йыш не 
кĕр тет. Ун пек пĕр шу хăш лă ÿнер çĕ сен пы сă ках мар 
пĕр ле шĕ вĕ те пур. Ни ка ма та пă хăн маç çĕ вĕ сем. Хă-
сем тĕл лĕн çÿ ре се ÿке реç çĕ, пу хăн са пĕр- пĕр ку рав та 
йĕр ке ле ме пул та раç çĕ. Та та мĕн пе пуян вĕ сен пур нă çĕ, 
мĕн пе илĕр тÿл лĕ вăл – çа кăн пир ки вун- вун ÿнер ĕçĕн 
ав тор не хăй не ка лаç та рар- ха.

 упашкART

«Киле таврăнни», 
1984 ç.

Н. Тарасов

СĂМАХ МАЙ 
Николай Павлович Америкăра, 
Голландире, Германире, 
Атлантăра, унта пурăнакан  ен-
тешсене вĕсем ыйтнипе Чăваш 
Ен пейзажĕсене ÿкерсе панă.

РА ЙОН ТИ ТĔП БИБ ЛИО-
ТЕ КĂ РА ЭКО ЛО ГИ ÇУЛ-
ТА ЛĂК НЕ ХА ЛАЛ ЛА СА 
«Пĕл, уп ра, хÿ тĕ ле» те мă па 
урок- вик то ри на ирт нĕ. Вă-
йă прог рам ми пуç ла нич-
чен биб лио те карь сем Кÿ-
кеç ри шкул-ин тер нат вос-
пи тан ни кĕ се не эко ло ги пе 
çы хăн нă çи вĕч ый ту сем-
пе пал лаш тар нă. Ача сем 
Хĕр лĕ кĕ не кен пĕл те рĕ-
шĕ, сай ра тĕл пу ла кан чĕр 
чун та та ÿсен- тă ран çин-
чен пĕл нĕ. Тă ван тав ра-
лă ха пу рин те уп ра мал-
ли не ăса хыв нă. 

Çа кăн хыç çăн вĕ ре не-
кен сем эко ло ги вăййин-
че ха вас пах хут шăн нă. Па-
лăрт нă вă хăт ра вĕ сен чĕ-
рĕ та та чĕ рĕ мар япа ла на 

па лăр та кан сă мах се не икĕ 
юпа на пай ла  мал ла пул нă. 
Ача сем чĕр чун тыт ка ла-
рă шĕ пе çы хăн нă ый ту се-
не ху рав ла нă, çут çан та-

лăк çин чен ка ла кан туп-
мал ли юмах сен туп сăм-
не пĕл нĕ. Чи хас тар ри се-
не пы лак пар не сем пар-
са са вăн тар нă.  

Апашри клуб-музейра кашни кунах 
ачасем шашкăлла выляма пухăнаççĕ. 
Сентябрĕн 18-мĕшĕнче кунта  шашка 
турнирĕ иртнĕ.  

Мус кав ра «Таганка актерĕсен 
туслăхĕ» театр сце ни çин-
че К.В.И ва нов ячĕл лĕ Чă-
ваш ака де ми дра ма теат-
рĕн «Пы сăк гаст ро лĕ сем» ир-
теç çĕ. Вĕ се не теат ра ни кĕс-
ле нĕ рен пе 100 çул çит ни не 
ха лал ла нă.

Гаст роль сем сен тяб рĕн 
20- мĕ шĕн че И.С. Мак си мов-
Кош кинс кин «Вĕ ри юн лă çем-
çе чун» спек так лĕ пе уçăл нă. 
Унăн ре жис се рĕ – СССР ха-
лăх ар тис чĕ Ва ле рий Яков-
лев. Спек такль те пĕ тĕм труп-
па хут шăн нă. Ĕнер Раç çей тĕп 
ху лин че пу рă на кан се не ар-
тист сем М.Ка ря ги нăн «Кук-
кук лă се хет» спек так лĕ пе са-
вăн тар нă. Паян чă ваш дра ма 
теат рĕн гаст ро лĕ В.Ни ко лае-
вăн «Пи хам пар чу нĕ ман ра» 
спек так лĕ пе вĕç ле нет.  

Н. Тарасов – çарта



10 Сентябрь 22 - 28, 2017www.tavanen.ru TȘBAH EH    № 37 (10591-10592)

Тĕрлĕрен  АР ÇЫН АЧА АС ЛИ ПЕ ЮНА ША РАХ ЛАР НĂ ИК КЕН. ХУМ ХАН НИ ПЕ ХĔ РА РĂМ ÇАК НА 
АСĂР ХАЙ МАН. 

  РЕЙД 

Хăй сен ĕçĕ сем пе « пи лĕк 
ми нут лă ха» тух са ачана 
транс порт ра пĕч чен хă-
вар нин че чы лай аш шĕ-
амă шĕ япăх хи не ни мĕн 
те кур масть. Çак кĕс ке вă-
хăт рах тем ле ла ру- тă ру та 
сик се тух ма пул та рас си ас-
ра та çук те йĕн. 

2017 çул хи июль уйă хĕн-
чен РФ çул- йĕр пра ви ли се-
не кĕрт нĕ ул шă ну сем вă хăт-
лă ха ча рăн нă ма ши нă ра 7 
çул тул тар ман ача на пĕч-
чен хă вар ма ча раç çĕ. Ас-
лă рах ача се не пĕ чĕк рех-
хи се не пăх маш кăн транс-
порт ра хăй сем тĕл лĕ нех хă-
вар ни те пра ви лă на пăс ни 
пу лать. Çул- йĕр пра ви ли-
сен 12.8 пунк чĕ пе ки лĕ шÿл-
лĕн çул çит мен ача сен ма-
ши нă ра ас ли сем пе (18 çул 
тул тар ни сем пе) кă на юл-
ма юрать. Çак ул шă ну се-
не Раç çей Пра ви тельст ви 
çи рĕп лет нĕ.

Вĕ се не Кÿ кеç ре пу рă на кан 
çул çит мен икĕ ача амăш не 
ас ра тыт сан та пăс ман пу-
лĕч чĕ. Ачи се не ма ши нă ра 
хăй сем тĕл лĕн ларт са хă вар-
ни – ра йад ми нист ра цин 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 сÿт се яв мал ли сăл-
тав çа кăн па çы хă нас са пĕл-
нĕ пул сан-и? Ирт нĕ уйăх-
ри ĕç- пу çа паян ним пул-
ман пек аса илет. Вăл кун 
ва ра пĕрт те ку лăш ла пул-
ман- ха. Çул çит мен хĕр не 
та та 3 çул ти ывăл не ма ши-
нăн хы çал ти лар кă чĕ çин-
че хă вар са çÿп- çап пă рах-
ма тух нă хĕ ра рăм. Ас ли не 
шку ла урок се не кĕ ме хуш-
нă. Тав рăн сан ба гаж ни ке 
уç са ун ти япа ла се не мал-

ти лар кăч çи не ху нă чух не 
кă на транс порт ра ни кам та 
çук ки не асăр ха нă. Ачи се не 
хăй сем тĕл лĕн хă вар нă ран-
па çак са мант чен мĕн чух-
лĕ вă хăт ирт ни не ка ла ма 
хĕн. Те ми çе ми нут – çап-
ла ĕнен те рет хĕ ра рăм хăй.

Кĕ çĕн ни ас ли хыç çăн ер-
се шку ла кĕ нĕ те се хĕ ра рăм 
вĕ рен тÿ заве де ни не вас ка-
нă. Кла са пу çа чик се ун- кун 
пăх ка ла нă – ывă лĕ çук. Хĕ-
ра рăм ача çу хал ни çин чен 
по ли цие шăн кă рав ла са пĕл-
тер нĕ. «Ы вă лу ап пă шĕ пе за-
ня ти се не кĕ чĕ-ç ке», – те нĕ 
пăл хан ни пе ко ри дор та ен-
чен-ен не ыт кă на кан çам рăк 
амăш не пĕ ри. Ар çын ача ас-
ли пе юна ша рах лар нă ик-
кен. Хум хан ни пе хĕ ра рăм 
çак на асăр хай ман. Çап ла 
йĕр ке ху рал çи сем ки лич-
че нех ту пăн нă шă пăр лан.

Ко мис си чле нĕ сен хĕ ра-
рă ма ма лаш не ачи се не пĕр 
çек кунт лă ха та куç ран вĕ-
çерт ме юра ман ни пир ки 
асăр хат тар ма тив рĕ. 

С та тис ти кă на тиш кер сен 
син кер сен чен çур рин че аш-
шĕ-а мă шĕ ачи се не ма ши-
нă ра ятар ла са пĕч чен хă-
вар манни, ан чах та çа кăн 
хыç çă нах вĕ сем пир ки ман-
са кай ни курăнать. 

Ма ши нă ра чы лай 
вă хăт ла ра кан ача на 
мĕн ле хă руш лăх 
кĕ тет?
Çул ла ача на ăшă мин рет-

ме, хĕл ле шăн ни пе унăн 
ÿт- пÿ тем пе ра ту ри чак-
ма пул та рать. 

А ча кан тă ка хă парт мал-
ли ме ха низм па та та хă-
руш сăр лăх пи çих хи йĕ пе тĕ-
рĕс мар усă кур са пă вăн ма 
пул та рать.
Ен чен те во ди тель транс-

пор та алă тор мозĕ çи не 
ларт ма сан вăл вы рăн тан 
тап ран ма пул та рать.
Ма ши нă на тă рат ма юра-

ман çĕр те хă вар сан эва куа-
тор ăна ача пах ил се кай ма 
пул та рать. То ни ров кăл лă 
кан тăк сем ви тĕр ăна уй рă-
мах асăр ха ма хĕн. 
Т ранс пор та вăр ла ма куç 

хыв нă ху рах сем са лон ри 
ача на хă рат ма пул та раç çĕ.
А лă тор моз не çĕк лес си, газ 

пус кăч не пу сас си, хă вăрт-
лă ха ку çа рас си е ма ши нă на 
тап ра тас си пĕ чĕк ача сем-
шĕн те шăл çем ми. 

 МИЛЕНА СЕРГЕЕВА

ЯВАПЛĂХ
Пат ша лăх ав тоинс пек ци-
йĕн ĕç че нĕ сем 7 çул тан кĕ-
çĕн рех ача на тă ра кан ма-
ши нă ра 18 çул тул тар ман 
çын сăр хă вар ни не туп са 
па лăрт сан во ди те ле РФ 
КоАПĕн 12.19 статйи пе (1- 
мĕш пай) ад ми нист ра тив-
лă явап лăх – асăр хат та ру е 
500 тен кĕ лĕх шт раф – па-
ма пул та раç çĕ.

СĂМАХ МАЙ
7-11 çул ти ача се не транс порт ра ав ток рес ло сăр, тыт са 
ча ра кан ты тăм па ( ха тĕр пе) усă кур са е хă руш сăр лăх 
çых хи йĕпе ларт са çÿ ре ме юрать, 11 çул тул тар ман ача-
на мал ти лар кăч çин че – ав ток рес ло ра кă на.

А ча транс порт па йĕ мар,
ă на пар ков кă ра ан хă вар!
 ХĂ РУШ СĂР ЛĂХ

Шу паш кар ти аэ ро порт-
ра Раç çей ШĔМĕн транс-
порт çин чи чă ваш ли ни па-
йĕ Фе де ра цин суд прис та вĕ-
сен Чă ваш Рес пуб ли кин чи 
служ би пе пĕр ле «Па рăм çă» 
про фи лак ти ка опе ра ци йĕ 
ша йĕн че çак наш кал рейд-
се не кул ле нех йĕр ке лет. Ку 
ху тĕн че вĕ сем  Мус ка ва та та 
Ана пă на кая кан рейс сем пе 
çу ла ту ха кан 600 пас са жи-
ра тĕ рĕс ле нĕ.  Рейд пур нăç-
ла мал ли 9 произ водст вă-
на вы рăн тах вĕç ле ме май 
па нă. Кун сăр пуç не 10 па-
рăм çăн ĕç пе ти вĕç те ре ке-
нĕн йĕ рĕ çи не ÿк нĕ. Ку вăл 
– Раç çе йĕн кăн тăр енĕн че 
пы сăк объект ст рои тельст-
ви пе çы хăн нă под ряд чик. 
Ун та вăй ху ра кан сен па рă-

мĕ се не ĕç вы рă нĕн че шы-
ра са ил ме пос та нов ле ни се-
не яр са па нă та ĕн тĕ.

ШĔМĕн транс порт çин чи 

чă ваш ли ни па йĕн МИХ-
сем пе ĕç ле кен инс пек то рĕ 
Ири на Ва силье ва транс порт 
по ли ци йĕн рейд ку нĕн че 
кăн тă ра Чă ваш Ен ри 440 
спе циа лист тух са кай ни не 
пĕл тер чĕ.  Вĕ сем Крас но-
дар кра йĕн чи пы сăк объект-
сен строи тельст ви не  хут шă-
наç çĕ.    ТАТЬЯ НА МА ЙО РО ВА

ШУТА ИЛМЕ
Раç çей ШĔМĕн транс порт 
çин чи чă ваш ли ни па йĕ шт-
раф сем пе, на лог сем пе, али-
мент сем пе, кре дит сем пе 
çы хăн нă па рăм пир ки мо-
биль лĕ при ло же ни ур лă та, 
Пат ша лăх пу лă шă вĕ сен пĕр-
ле хи пор та лĕ çин че те пĕл-
ме май пур ри не аса ил те рет.

«Кур нă, пĕ ле тĕп, 
ан чах ка ла мас тăп!»
«Тă ван Ен» ха çа тăн 35- 
мĕш но ме рĕн че «Са-
нăн ас ла çу ячĕ çук-и 
кун та? Пăх- ха...» 
статья ра Тă ван çĕр-
шы вăн Ас лă вăр-
çин че Сы чевск ху-
лин чи Ас тă вăм 
уйĕн че тир пей-
ле се пы тар нă 384 ен теш- сал та-
кăн, вĕ сен чен 41- шĕ – Шу паш кар 
ра йо нĕн чен, вил тăп ри се не туп-
ни пир ки çыр са пĕл тер нĕч чĕ. Сы-
чевск ху лин че пат тăр рăн çа пăç са 
вил нĕ ен теш сен тă ва нĕ сем статья 
кун çу ти кур нă хыç çăн те пĕр кун-
нех шăн кă рав ла рĕç. 

Т ă ван çĕр шы вăн Ас лă вăр-
çин че пуç не ху нă Павел 
Се ме но вич Ми ро но вăн 
кĕ çĕн йĕ кĕ реш ывă лĕ сем 
пу рă наç çĕ- ха. Алек сандр 

та та Яков Ярăс кас син чех тĕп лен-
нĕ. Алек сандр ху çа лăх ты тать. Яков 
аш шĕ ки лĕн чех юл нă. Çу лĕ сем са-
маях пул ни пе тух сах çÿ рей мест. 
«А ча чух не хĕр лĕ йĕр лĕ изве ще ни 
кил чĕ. Хы пар сăр çу хал нă те ни не 
илт нĕч чĕ...» – тет Алек сандр Пав-
ло вич аш шĕ çин чен мĕн те пу лин 
ас ту са ил ме тă рăш са. 

Павел Ми ро нов вăр çа вăл пуç лан-
нă çу лах тух са кай нă, ки лĕн че тă-
ва тă пĕ чĕк ывă лĕ юл нă унăн. Алек-
сандр Се ме но вич вăл вă хăт ра икĕ 
çул ти ача кă на пул нă,  аш шĕ сăн-
не ас ту масть. Шел те, Павел Се-
ме но ви чăн сăн ÿкер чĕ кĕ сем те пу-
лин  сых лан са юл ман. «Ат те шăл-
лĕ Яков Се ме но вич вăр çă ран тав-
рăн нăч чĕ. Пĕ чĕк рех кĕ лет кел лĕ ста-
рик чĕ вăл. Атте ун май лă рах пул-
нă пуль те се пă хат тă мăр те те çи не», 
– тет Алек сандр Пав ло вич. Аш шĕ 
вăр çă ран ки ле тех- ха те се шан са пу-
рăн нă ачи сем. Кĕт нĕ. Ун пек тĕс-
лĕх сем пул ка ла нă-ç ке. Вил нĕ те се 
хут кил нĕ, сал так ва ра те пĕр те ми-
çе çул тан тĕ рĕс- тĕ ке лех тав рăн нă. 

Павел Се ме но вич Ми ро нов 1900 
çул та Ярăс кас син че çу рал нă. Иш-
лей ра йон воен ко ма чĕ сал та ка 
чĕн се ил нĕ. 1943 çул хи мар тăн 
7- мĕ шĕн че Смо ленск об ла çĕн-
чи Сы чевск ра йо нĕн чи Хме лев-
ка ялĕн че пы тар нă – çап ла çыр-
нă ун çин чен   Шу паш кар ра йо-
нĕн астă вăм кĕ не кин че.

Ял çын ни сем «Тă ван Ен ре» пĕр 
ял ти çын нăн ху ша мат не кур сан 
ха çа та тă ва нĕ се не кай са кă тарт нă. 
«Шăл лăм ха çат не çы рăн са илет- ха, 
куç лă хĕ çук ки пе ву ла сах кай масть», 
– тет Алек сандр Пав ло вич. Тă ван 

аш шĕ ту пăн ни не пĕл сен са вăн нă 
вĕ сем. Ара, унч чен аш шĕ çин чен 
тĕп лĕн рех ыйт са пĕ лес те се воен ко-
ма та пĕр ре мар шăн кă рав ла нă, ар-
хив ра пĕр се хет кă на мар ирт тер-
нĕ. Ан чах çул не- шыв не ту пай ман.

«Кă ша вăш ра Лео нид Пав ло вич 
Эт ке ров пи рĕн ат те пе пĕр ле вăр-
çă ра пул ни çин чен ка лат чĕ. Ха лĕ 
çĕ ре кĕ нĕ вăл. «Э пĕ кур нă, пĕ ле-
тĕп, ан чах та ка ла мас тăп», – тет-
чĕ вăл ат те мĕн ле вил ни не ыйт са 
пĕл ме тăр сан. Ыйт са та, пуп ле се 
те, кил не те кай са пăх рăм – пур 
пĕ рех ка ла ма рĕ. Тем ле вăрт тăн-
лăх пул нă-тăр те се те шу хăш ла-
са пăх рăм, – тет Алек сандр Пав-
ло вич. – Ăна вăл хă йĕн пе пĕр ле 
ил се кай рĕ».

Ми ро нов сем ас лаш шĕн ят не 
ĕмĕр лĕ хех уп ра са хă вар ма па лăк 
ларт нă çĕр те хăй сен тÿ пи не хыв ма 
ха тĕр ри çин чен пĕл тер чĕç. Г ра нит 
па лăк сем выр наç тар маш кăн рес-
пуб ли кă ран 83 пин тен кĕ кĕ теç çĕ.

Аф ган, Çур çĕр Кав каз çĕ рĕ сен-
чи вăр çă ву чĕ ви тĕр тух нă ве те-
ран сем ра йон ти ин тер на цио на-
лист се не- çар çын ни се не, Çур çĕр 
Кав каз ри хи рĕç тă ру се не хут шăн-
нă ен теш се не асăн са Кÿ кеç по се-
ло кĕн чи Мух тав ал лейин че па лăк- 
комп лекс выр наç тар ма ук çа- тен-
кĕ пух нăч чĕ. Вăр çă ран тав рă най-
ман асат те- ку ка çи сен ас тă вăм не 
уп ра са Сы чевск ху лин че ят ран 
гра нит па лăк выр наç тар ма ва ра 
вăл çак кун сен чех кир лĕ – кĕт ме 
вă хăт çук. Çа вăн па та пух нă 9 пи-
не яхăн тен ке вĕ сем  ирт нĕ эр не ре 
Смо ленс ка ку çар са па чĕç.

Пал ла нă ху ша ма та асăр ха сан ре-
дак ци ву ла ка на 2-21-88 те ле фон 
но ме рĕ пе шăн кă рав ла са пĕл тер-
ме ый тать.

ЧР Культура министерстви 
çине тăнипе паян республика 
çыннисем – Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçи вăхăтĕнче Сычевскра пуç 
хунă ентешсен  52  тăванĕ – Смо-
ленск облаçĕнче Астăвăм хăмине 
вырнаçтарнă чухнехи мероприяти-
сене хутшăнма тухса каяççĕ.

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

 РЕЙД

 РЕЙД 

Па рăм – арăм-и?
 кăн тă ра пĕч чен ямасть

Са мо лет кĕç- вĕç хус кал мал ла – вĕ çев за лĕн че ва ра 
транс порт по ли ци йĕн ĕç че нĕ сем  граж дан се не до ку-
мент кă тарт ма ый таç çĕ: вĕ сен тĕ лĕш пе суд йы шă нăв не 
пур нăç ла мал ли произ водст вă сем çук-и? 
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Цена свободная
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Кольца 
колодцев ж/б
D-0.7; 1.0; 1.5. 
Áóðåíèå êîëîäöåâ è 
ñêâàæèí. 
Ê/á áëîêè îò ïðîèçâîäè-
òåëÿ 20õ20õ40, 30õ20õ40, 
12õ20õ40. 
Äîñòàâêà. 

Т.: 8-902-327-82-52. 
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Кредитная по-
мощь и консуль-

тация 
на выгодных 

условиях, 
даже с плохой К.И. 8 (495) 929-71-07
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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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0

ООО «ТМ»

оцинкованный и 
с полимерным покрытием разных цветов

Пенсионерам 

скидка – 

    5
%

08
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0

Пластиковые окна от 
оконного завода

 8-927-668-69-55. 

50%50%Ск

идки до 

Вызов замерщика бесплатно.

Летние суперскидки. 
От 2800 руб. 

ЗА ДЕРЕВЕНСКОЕ ОКНО.

 Утепленные в 3 стекла. 
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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.

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

08-25. Ячмень, пшеницу. Достав-
ка. Тел.: 8-927-868-35-63.
09-28. Тюкованные сено и соло-
ма. Тел.: 8-919-660-31-08.

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.

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

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

ÇĔР 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

09-27. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером ООО 
«ЦКиП», Александровым Михаи-
лом Валериановичем (№ 36705 в 
гос.реестре) ЧР, г. Чебоксары, ул. 
Кадыкова, д. 11, кв. 338, E-mail: 
ckip21@mail.ru, 89373900536, в 
отношении земельного участка  
с К№ 21:21:231601:157, распо-
ложенного по адресу: ЧР,  Че-
боксарский район,  Кшаушское 
с/пос, сдт Нива, уч. 157, выпол-
няются кадастровые работы по 
уточнению местоположения 
его границ. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Иванова Н. В., контакт-

ный телефон: 89278542403, почто-
вый адрес: ЧР, г. Чебоксары, Эгер-
ский бульвар, д. 8, кв. 11. 

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоит-
ся по адресу: ЧР,  г. Чебоксары, 
пр. Тракторостроителей, д. 11 оф. 
313,  23 октября 2017 г. в 10 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 
ЧР,  г. Чебоксары, пр. Тракторо-
строителей, д. 11 оф. 313.

 Обоснованные возражения о 
местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана при-
нимаются только в письменной 
форме в течение 30 дней с мо-
мента опубликования  настояще-
го извещения по адресу: 428000, 
ЧР, г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 
11, кв. 338. 

Смежный земельный уча-
сток с правообладателями ко-
торого требуется согласовать 
местоположение границы: К№ 
21:21:231601:158, а также все за-
интересованные лица. При про-
ведении согласования местопо-
ложения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земель-
ный участок.
09-29. Администрация Синьял-
Покровского сельского поселе-
ния Чебоксарского района Чу-
вашской Республики сообщает 
о предоставлении гражданам и 
юридическим лицам в собствен-
ность или аренду земельного 
участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, нахо-
дящийся в муниципальной соб-
ственности площадью 126 740 
кв.м с кадастровым номером 
21:21:000000:7230 для сельско-

хозяйственного производства. 
Местонахождение земельного 
участка: Чувашская Республика, 
Чебоксарский район, Синьял-
Покровское сельское поселе-
ние. Заявления  о заключении 
договора принимаются админи-
страцией Синьял-Покровского 
сельского поселения Чебоксар-
ского района до 22.10.2017 г. по 
адресу: 429520, Чувашская Ре-
спублика, Чебоксарский район, 
д. Пархикасы, ул. Садовая, д. 1. 
Телефон для справок (8-83540) 
2-95-06; 2-95-20.

ОХРАННИКИ. Вахта 15/15, 30/15.
Прямой работодатель. Проживание, лицензиро-

вание, авансирование. 
З/п от 40000 р. 

г. Москва, м. Братиславская, ул. Люблинская, д. 151.
Т.: 84951505298, 88007758029 - бесплатный вызов.
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Принеси старую шубу и получи скид-
ку 5000 руб при покупки новой.

Принеси старую шубу и получи скид-
ку 5000 руб при покупки новой.ку 5000 руб при покупки новой.

Принеси старую шубу и получи скид-
ку 5000 руб при покупки новой.

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
шуб, шапок, дубленок а так-
же мужских курток. Возможна 
безналичная оплата банков-
ской картой.  

Кредит. Рассрочка на месте 
от банка Ренессанс кредит. 

27 сентября
в ЦДК п. Кугеси 
с 9 час. до 18 час.

Окна, двери, 
потолки. 
Дешево

 8-962-599-65-62.
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Момент открытия памятника павшим воинам в д. 
Чиганары, 1975 г.  На фото А. Лепин

18 СЕНТЯБРЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРО-
ФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОЗВУЧАЛО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ВСЕХ КАМЕР, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, В ЕДИ-
НУЮ СЕТЬ. Его озвучил заместитель начальника ОМВД 
РФ по Чебоксарскому району Андрей Рябов. По его 
словам, действующий аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город» не развивается с 2015 го-
да. Для этого необходимо разработать технический 
проект. Это даст возможность объединить 200 ка-
мер, что даст возможность отслеживать незакон-
ные действия в пределах всего района. Две камеры 
на протяжении трех месяцев не работают, добавил 
Андрей Витальевич. На очередном заседании Собра-
ния депутатов района выделено 50 тысяч рублей на 
закупку антитеррористического досмотрового обо-
рудования (ручных металлодетекторов) для обеспе-
чения безопасности на массовых мероприятиях во 
всех сельских поселениях муниципалитета. 

  ПРАВОПОРЯДОК   

Коллегия 
юридической защиты 

Юридическая помощь 
по возврату водитель-

ских удостоверений. 
ДТП. 

Возврат по амнистии 
уже лишенных прав. 

Официально. 
Тел.: 8-800-35-01-002. 

Звонок бесплатный! 05
-0
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 К 90-ЛЕТИЮ ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА

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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Кăмăл

w
w

w
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.r

u

валюта 
курсĕ

Сентябрь    Тунтикун........ +10°
Сентябрь       Ытларикун ........ +10°
Сентябрь     Юнкун ............. +10°
Сентябрь     Кĕçнерникун..... +7°

25
26
27
28

$ 58,22
€ 69,26

Шăматкун

Эрнекун

Вырсарникун

...Сентябрь 22

...Сентябрь, 23

...Сентябрь, 24

  +12°        +4°

  +12 °        +3°

  +12 °        +4°

курсĕ
22.09.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

  

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

 +12

         

       

        

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков и мансард

ПЕНОИЗОЛОМ И ЭКОВАТОЙ
Тел.: 8-919-669-16-66
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 КОНКУРС

«Тă ван Ен» ха çат 85 çул хи юби лее ха-
лал ла нă уяв умĕн пул та ру лăх кон кур сне 
йĕркелерĕ. 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 
(телефон) па лăр тат пăр. 
Ĕçсене редак-
цие сентябрĕн 
27-мĕшĕччен ил-
се килмелле. Ыйт-
са пĕлмелли телефон: 
8(83540) 2-21-88.
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 СЫ ВĂ ПУР НĂÇ

Саламлатпăр

Шăн кас ра пу-
рă на кан  Ми-
хаил Ва силье вич 
ВАСИЛЬЕВА сен тяб рĕн 
25- мĕ шĕн че 85 çул тул тар нă ят па 
чун- чĕ ре рен са лам лат пăр. Юби-
лей ячĕ пе çи рĕп сыв лăх, вă рăм 
кун- çул, кул лен хи пур нăç ра ăнă-
çу, кан лĕ ват лăх су нат пăр.

  И кĕ ывă лĕ пе ки нĕ сем, 
хĕ рĕ пе кĕ рÿ шĕ, мă ну кĕ сем.

09-31

Моç çа кас син-
че пу  рă на кан  
Ма рия Фе до ров на 
ОЛАНГИНОВĂНА 80 çул-
хи юби лей ячĕ пе чун- чĕ ре рен са-
лам лат пăр. Эсĕ пур ри пи рĕн шĕн 
пы сăк те лей. Та вах ăшă кул лу шăн, 
ырă  кă мă лу шăн. Çи рĕп сыв лăх, 
вă рăм ĕмĕр су нат пăр.

   Хĕ рĕ пе кĕ рÿ шĕ, мă ну кĕ сен 
çемйи сем, тă ва нĕ сем.

09-33

лам лат пăр. Эсĕ пур ри пи рĕн шĕн 
пы сăк те лей. Та вах ăшă кул лу шăн, 
ырă  кă мă лу шăн. Çи рĕп сыв лăх, 
вă рăм ĕмĕр су нат пăр.

пы сăк те лей. Та вах ăшă кул лу шăн, 
ырă  кă мă лу шăн. Çи рĕп сыв лăх, 
вă рăм ĕмĕр су нат пăр.



лей ячĕ пе çи рĕп сыв лăх, вă рăм 
кун- çул, кул лен хи пур нăç ра ăнă-
çу, кан лĕ ват лăх су нат пăр.

лей ячĕ пе çи рĕп сыв лăх, вă рăм 
кун- çул, кул лен хи пур нăç ра ăнă-
çу, кан лĕ ват лăх су нат пăр.



хаил Ва силье вич 
сен тяб рĕн 

Е ле ну Алек сеев-
ну ГУБАНОВУ 
позд рав ляем с 
днем рож де ния! Же лаем 
неве роят но го счастья, веч ной 
кра со ты и мо ло дос ти, ра дос ти, 
доб ра, гар мо нии в ду ше и в жиз-
ни. Пусть твоя жизнь бу дет на-
пол не на счаст ли вы ми мо мен та-

ми, не пов то ри мы ми эмо ция ми. На жиз нен-
ном пу ти пусть соп ро вож дают род ные, ко-
торые да рят на деж ду и под дер жи вают во 

всем, и друзья, ко торые го то вы прий ти 
на по мощь в лю бую ми ну ту. 

  Кол лек тив га зе ты
09-32

Шăн кас ра пу рă на-
кан  Ми хаил Ва-
силье вич ВАСИЛЬЕВА 
сен тяб рĕн 25- мĕ шĕн че 85 çул 
тул тар нă ят па ăш шăн са лам лат-
пăр. Юби лей ячĕ пе юман çирĕп 
çи рĕп сыв лăх, вă рăм кун- çул, 
çăл куç пек тап са тă ра кан, ни хă-
çан ик сĕл ми вăй- хал, кан лĕ ват-
лăх су нат пăр.
  «Тăван Ен»  хаçат 

ре дак цийĕ кол лек ти вĕ
09-36

силье вич ВАСИЛЬЕВА
сен тяб рĕн 25- мĕ шĕн че 85 çул 

Е ле ну Алек сеев-

çи рĕп сыв лăх, вă рăм кун- çул, 
çăл куç пек тап са тă ра кан, ни хă-
çан ик сĕл ми вăй- хал, кан лĕ ват-
лăх су нат пăр.

çи рĕп сыв лăх, вă рăм кун- çул, 
çăл куç пек тап са тă ра кан, ни хă-
çан ик сĕл ми вăй- хал, кан лĕ ват-
лăх су нат пăр.


Ыл тăн кĕр кун не ва ра 
пур не те вун тă ват тă-
мĕш хут на ци крос не 
пуç тар чĕ

Сы вă пур нăç йĕр ки не 
хи сеп ле кен сем ирт-
нĕ шă мат кун пы сăк 
спорт уяв не тух рĕç. 
Шăп кăн тăр ла тĕл-

не Раç çе йĕ пех «На ци кро сĕ» 
çă мăл ат ле ти ка чу пă вĕ старт 
ил чĕ.

Тĕп ху ла мăр та Атăл юхан-
шы вĕ хĕр рин че ирт нĕ ăмăр-
тă ва 16 пин çын хут шăн нă. Чă-
ваш Ен Пуç лă хĕ Ми хаил Иг-
натьев спорт уя вĕ пур çын на 
та пĕр тĕл лев пе пĕр леш тер-
ни не, çакă ват ти те, вĕт ти те 
сы вă пур нăç йĕр ки не пă хăн-
са пу рăн ни не çи рĕп лет ни не 
па лăрт нă. «С пор та юра та кан-
сем ĕç ре те хас тар, вĕ сем çи-
тĕ нÿ сем пат не ăн тăл ни куç кĕ-
рет», – те нĕ вăл.  Олимп чем-
пио нĕ сем, спорт ве те ра нĕ сем 
ыт ти сем шĕн яла нах ырă тĕс-
лĕх пул ни не па лăрт нă Ми хаил 
Иг натьев. Ре гион Пуç лă хĕ рес-
пуб ли кăн пал лă спортсме нĕ-
се не ал ла çых мал ли се хет сем-
пе чыс ла нă.

Спорт уяв не Шу паш кар ра-
йон çын ни сем те ха пăл ту сах 
хут шăн чĕç. Каш ни ял тă рă хĕн-
че те нĕ пе кех ирт нĕ чу пу сем 
ял çын ни не ура ма тух ма хис-
те рĕç.  Кÿ кеç ри «У лăп» спорт-
па сыв лăх цент рĕ умĕн че физ-
куль ту рă на кă мăл ла кан сем, 
спортс мен сем уй рă мах йыш-
лă пу хăн чĕç. Вĕ сен хуш шин-
че çам рăк сем, ача сад не çÿ-
ре кен сем ку рăн ни пуш шех 
са вăн тар чĕ. Чу пă ва уç нă май 
ЧР Пат ша лăх Ка на шĕн ви це-
спи ке рĕ Аль би на Его ро ва, ЧР 
Пат ша лăх Ка на шĕн де пу та чĕ 
Вя чес лав Ра фи нов, 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, Чă ваш 
Рес пуб ли кин прес са фес ти ва-
лĕн че çемье ко ман ди сен хуш-
шин че çĕн те рÿ çĕ ят не ти вĕç-
нĕ Ро дио нов сен çемйи пур не 
те ăнăç лă старт сун чĕç. 

Анд рей Ни ко лаев ра йон 
çын ни се не «На ци крос не» 
хас тар хут шăн нă шăн тав турĕ. 
Аль би на Его ро ва чу пă ва про-
фес сио нал сем пе тан спор та 
юра та кан сем те тух ни не па-
лăрт рĕ. Çа кăн пек ăмăр ту сен-
че ача сем спорт па тус лă пул-
нин пĕл те рĕш не ăн ла наç çĕ, 
пал лă спортс мен сем пек çи-
тĕ нÿ сем ту ма ăн тă лаç çĕ. 

В ла ди мир Ди мит риев ирт-
нĕ шă мат кун му ни ци па ли тет 
хă йĕн чыс не ти вĕç ли пе хÿ тĕ-

ле ни не, ве те ран сем  «С порт-
ри вă рăм ĕмĕр» рес пуб ли-
ка фес ти валь не хут шăн са 3- 
мĕш вы рăн йы шăн ни не па-
лăрт рĕ. Çа вăн пе кех Кÿ кеç 
ли це йĕн ко ман ди Туап се ху-
лин че çак кун сен че ир те кен 
Пре зи дент спорт вăййи се-
не ăнăç лă хут шă нас са шан-
ни не те пĕл тер чĕ вăл. В ла-

ди мир Пав ло вич Ро дио нов-
сен та та Баш ки ров сен çемйи-
се не çемье ри йă ла- йĕр ке-
не чĕрт се тă рат нă шăн та та 
ата лан тар нă шăн, сы вă пур-
нăç йĕр ки не ха лăх ра сар-
нă шăн ад ми нист ра ци ятĕн-
чен тав ху чĕ сем пе чыс ла-
рĕ.  Атай кас си ял тă рă хĕн чи 
Баш ки ров сен çемйи юлаш-

ки çул сен че Шу паш кар ра-
йон чыс не хÿтĕлесе Рес пуб-
ли кă ри çемье спорт вăййи-
сен че, ял спорт вăййи сен-
че, спорт прес син фес ти ва-
лĕн че  мал ти вы рăн се не йы-
шăн нă. «Ы вă лăм Алек сандр 
сам бо енĕ пе Шу паш кар та 
ирт нĕ рес пуб ли ка ăмăр тă-
вĕн че чем пион ят не ти вĕç-
рĕ, Çĕр пÿ ху лин че ирт нĕ ре-
гион сен хуш шин чи ăмăр ту ра 
при зер пул чĕ, кă çал Кÿ кеç-
ре йĕл тĕр пе чу пас си пе ра-
йон чем пио на тĕн че 1- мĕш 
вы рăн йы шăн чĕ», – тет амă-
шĕ Ольга Баш ки ро ва çы вăх 
çын ни сен çи тĕ нĕ вĕ сем пе 
мă наç лан са. «Тă ван Ен» ха-
çат пар ни сем шĕн ирт нĕ эс-
та фе тă ра та  Баш ки ров сен 
çемйи пĕр ре мар пье дес тал 
çи не хă пар чĕ. Атай кас си ял 
тă рă хĕн че хĕл ле – пу лă ты-
тас си пе, Физ куль тур ник ку-
нĕ тĕл не – ял тă рăх вăййи-
сем, çул ла – утă çу лас си пе 
ăмăр ту сем ир теç çĕ. Спорт-
па çа кăн пек çы вăх тус лаш-
сан, пал лах,  çи тĕ нÿ сем вă-
рах кĕт тер меç çĕ.

Ÿт- пĕве хĕрт се ха тĕр лен-
нĕ хыç çăн чи мал тан стар та 
ра йон та та ял тă рăх ад ми-
нист ра ци йĕ сен ĕç че нĕ сем 
тух рĕç. Вĕ сем 400 м дис-
тан цие чуп рĕç. Ра йон пуç-
лă хĕ Анд рей Ни ко лаев фи-
ни ша пĕр ре мĕш çит рĕ. Ун 
хыç çă нах – 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. Унтан ача сад не 
çÿ ре кен сем хăй сен вă йĕ се-
не тĕ рĕс ле рĕç. Кĕ çĕн рех хи-
се не  ас лă рах хи сем алă ран 
çа вăт са фи ни ша çит ме пу-
лăш рĕç: 200 метр лă дис тан-
цие пур те чăр мав сă рах хы-
çа хă вар чĕç. Шкул ачи сем, 
ар çын сем пе хĕ ра рăм сем 
çул ÿсĕм не ку ра тĕр лĕ уш-
кăн ра 1500 метр чуп са тÿ-
сĕм лĕ хе тĕ рĕс ле рĕç. 

  АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА,
 

АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА,
 Е ЛЕ НА ГУ БА НО ВА

Хĕл ле пу лă тыт са ăмăр таç çĕ, 
çул ла – утă çул са

СĂМАХ МАЙ
Шă мат кун ирт нĕ спорт па сыв-
лăх кунĕнче му ни ци па ли тет-
ра 5 пин çын ыт ла спорт зал-
сен че та та бас сейн сен че сыв-
лă ха çи рĕп летнĕ. 

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ 
Сен тяб рĕн 16- мĕ шĕн че Чă ваш 
Рес пуб ли кин че «На ци кро сĕ – 
2017» чу пă ва 61 пин çын хут-
шăн нă. Шу паш кар ра йо нĕн че 
спорт уяв не 1963 çын тух рĕ. 
Чи кĕ çĕн ни сен хуш шин че 3 
çул ти Иван Ро дио нов пул чĕ, 
чи ват ти сен чен – 77- ри Петр 
Фе до ров. 

ШУХĂШ
А лев ти на ИСАЕВА,
 Шу паш кар ра йо нĕн чи Хĕ ра рăм сен ка на шĕ сен 
пред се да те лĕ:

– Хĕ ра рăм сен ял тăрăхĕсенчи ка на шĕ сем 
«На ци крос не» хăй сен ял тă рă хĕ сен че хут-
шă наç çĕ. Кÿ ке çе ва ра хĕ ра рăм сен ка на шĕн 
8 предс та ви те лĕ стар та тă чĕ. Эпир VIP- чу-
пă ва хут шăн тă мăр, кă мăл- ту йăм çĕк ле нÿл-
лĕ. Тĕп рен ил сен, юлаш ки вă хăт ра ыт ла рах 
çу ран çÿ ре ме тă рă ша тăп, вăй- хал ху шă нать. 

 Зоя МАСЛОВА,
Шу паш кар ра йад ми нист ра цин пуç лă хĕн пĕр ре-
мĕш çу мĕ:

– Чуп са тух са нах кă мăл ха вас лан чĕ. Ĕç рен 
пу шă вă хăт ра спорт па кă сăк ла на тăп. Каç кÿ-
лĕм хĕр пе ве ло си пед па ярăн ма ту хат пăр.

Людмила 
Максимова, 
Тутаркасси


