
Рес пуб ли ка шку лĕ сен че вĕ ре не кен-
сен сыв лă хĕ се не сă на са тă ма май 
па ра кан ты тă ма туян ма Чă ваш Ене  
фе де ра ци бюд же тĕн чен 13,9 млн 
тен кĕ çи тĕ. Суб си дие пу рĕ ре гион-
ти 19 субъек та вал ли уйă раç çĕ – пĕ-
тĕм пе 270 млн тен кĕ. 

Ку ук çа- тен ке сыв лăх ен чен чăр мав 
пур ача сен сыв лăх не сă на са тă ма май 
па ра кан прог рам мăл лă, комп лекс-
лă обо ру до ва ние туян ма та усă ку-
рĕç, çав шут ра ме ди ци на тĕ рĕс ле вĕ-
сем ирт тер ме те. Рес пуб ли кă ра асăн-
нă проек та 15 вĕ рен тÿ уч реж де ни йĕ 
хут шă нать. Çав шут ра 14- шĕ – сыв лăх 
ен чен хав шак ача се не пĕ лÿ па ра кан 
вĕ рен тÿ ор га ни за ци йĕ сем.   
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27-мĕшĕнчен тухса тăрать

 Казахсене 
вырăсла вĕрентнĕ 
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 «Пир сумка 
çĕлесе памастăп...»

 ШКУЛ САККИ 4

 Ăшă сирĕн киле 
çитрĕ-и?
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2018/ I çур çуллăх çырăнтару хакĕсем
ПОЧТА 
УЙРĂМĔСЕНЧЕ
Республикăри пур район-
та та çырăнтараççĕ

37782

тенкĕ

пус

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. Вĕ 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. 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 ТАТ ПĂР!
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Причебоксарьеричебоксарье
TȘBAH EH

2017 çулхи ок тяб рĕн 5-15- мĕ шĕ сен че кă на Раç çей поч тин 
уй рă мĕ сен че «Тă ван Ен» хаçатăн çур çул лăх ха кĕ 330 тен кĕ 
те 48 пус !  Васка, тăванăм, урăх кун пек йÿнĕ хак пулмĕ!

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. Вĕ се не элект рон 
поч тă па та яр са па ма 

не ре дак ци ха тĕр ле-
ме пуç ла нă. 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

ПА ЛĂР ТАТ ПĂР!

Чă ваш Ен Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев 
2018 çул хи сен тяб рĕн 30- мĕ шĕн че 
Рес пуб ли ка кун не ирт те рес си çин-
чен ка ла кан Ука за алă пус нă. 

Ки лес çул рес пуб ли кăн чи пĕл те рĕш-
лĕ уяв не ха лал ла нă тĕп ме роп рия ти-
сем Шу паш кар ху лин че та та му ни ци-
па ли тет сем пе ху ла ок ру гĕ сен хуш шин-
че хă йĕн тер ри то ри йĕн че Рес пуб ли-
ка кун не ха лал ла нă ме роп рия ти се-
не ирт тер ме ирĕк çĕн се ил нĕ Крас-
ноар мейс ки ра йо нĕн че ир тĕç.  Му-
ни ци па ли тет шăн кон курс çĕн те рÿ-
çи ят не ти вĕç ни вăл – со циал лă пур-
нă çĕ пе эко но ми ки не та та инвес ти ци 
илĕр тÿ лĕх не ма лал ла ата лан тар мал-
ли хуш ма хав ха ла ну. Уя ва ха тĕр лен се 
ирт тер ме, об щест вăл ла инф раст рук-
ту рă на ата лан тар ма Крас ноар мейс ки 
ра йон не Чă ваш Рес пуб ли кин Г рант не 
уйă рĕç. Çак тĕл лев пе Чă ваш Рес пуб-
ли кин 2018 çул хи бюд жет проек тĕн-
че 10 млн тен кĕ пăх са ху нă.

Каш ни çу лах Рес пуб ли ка кун не Раç-
çей ре гио нĕ сен чен та та ют çĕр шыв сен-
чен пин- пин хă на ки лет. Çак кун тĕр-
лĕ куль ту ра ме роп рия ти йĕ ир тет: Пĕ-
тĕм Раç çей ри «Раç çей çăл ку çĕ сем» ха-
лăх пул та ру лă хĕн фес ти ва лĕ, ал ĕç ăс-
ти сен кон кур сĕ, Пĕ тĕм Чă ваш сен «А ка-
туй». Шу паш кар ти эко но ми ка фо ру мĕн-
че, Ре гион сен хуш шин чи «Ре гио нсем 
– чикĕсĕр хутшăнусем» ку рав ра ĕç лĕ 
тĕл пу лу сем пе ка ла çу сем иртеççĕ.    

«Тă ван Ен» ха çа тăн пĕр ре мĕш но ме-
рĕ кун çу ти кур нă ран па 85 çул çит ни-
не ха лал ла нă са вă нăç лă уя ва йĕр ке ле-
се ирт тер ме пу лăш нă шăн ха мă рăн шан-

чăк лă юл таш се не, «Ша леевс кие Иш-
лейс кие кол ба сы» лавк ка ди рек тор-
не Оль га В ла ди ми ров на ША ЛЕЕ ВĂ-

НА,  «Че бок сарс каг роп ром тех-
сер вис» ОАО ПФ пуç лăх не Алек-
сандр Ве ниа ми но вич  БО РО ДА-
ВИ НА, «Ат ла шевс кий» СХК ер тÿ-
çи не Сер гей Алек сее вич АНУ-
ЧИ НА та та, пал лах, Чă ваш пот-
реб сою зăн Иш лей РайПО вĕн 

ди рек тор не Татья на Ев геньев-
на ПАВ ЛО ВĂ НА, çа вăн пе кех вă хăт 

туп са пи ре са лам ла ма кил нĕ ра йон ти 
предп рия ти-ор га ни за ци, фе де ра ци ты-
тă мĕн чи тер ри то ри ри ор ган сен ер тÿ-
çи се не пур не те чĕ ре рен тав тă ват пăр.

Э сир юна шар ри пи рĕн шĕн яла нах 
пĕл те рĕш лĕ!

«ТĂ ВАН ЕН» ХА ÇАТ РЕ ДАК ЦИ ЙĔ 

2018/ I çур çуллăх çырăнтару хакĕсем

3778282

тенкĕтенкĕ

пуспуспуспус

«Тă ван Ен» ха çа тăн пĕр ре мĕш но ме-
рĕ кун çу ти кур нă ран па 85 çул çит ни-
не ха лал ла нă са вă нăç лă уя ва йĕр ке ле-
се ирт тер ме пу лăш нă шăн ха мă рăн шан-

чăк лă юл таш се не, «Ша леевс кие Иш-
лейс кие кол ба сы» лавк ка ди рек тор-
не Оль га В ла ди ми ров на 

НА
сер вис» ОАО ПФ пуç лăх не Алек-
сандр Ве ниа ми но вич 
ВИ НА,

ди рек тор не Татья на Ев геньев-
на ПАВ ЛО ВĂ НА

туп са пи ре са лам ла ма кил нĕ ра йон ти 

 АЛЬТЕРНАТИВА 
ÇЫРĂНТАРĂВĔ
Редакцире илсе тăмалла 

ЭЛЕКТРОНЛĂ 
ÇЫРĂНТАРУ

260
тенкĕ



ИШЛЕЙ РАЙПОВĔН 
ЛАВККИСЕНЧЕ
Шупашкар районĕнче 
вырнаçнă Ишлей райповĕн 
лавккисенче çырăнмалла

«ЧĂВАШПИЧЕТ» 
КИОСКĔСЕНЧЕ

300
тенкĕ Борис ЧИНДЫКОВ,

2009-2010 çулсенче «Тăван Ен» хаçатăн 
тĕп редакторĕнче ĕçленĕ

Тав сăмахĕ

Ы ран хи ку на шан са паян лăп кă пу рăн ма май пур-и? «Пур», – шан тар сах ху рав лать ст ра хо ва ни ры но кĕн че граж дан се не 
ĕмĕ ре яхăн пу лă шу па ти вĕç те ре кен «Рос госст рах» ст рах ла кан ком па нин Кÿ кеç ри уй рă мĕн пуç лă хĕ Аль би на ИВАНОВА. 
Мĕн шĕн клиент сем ăна суй лаç çĕ, мĕн шĕн  пен сие уп ра ма унăн банк не ша наç çĕ, юлаш ки çул сен чи ÿсĕм сем, вы-
рăн ти бюд же та ки ле кен на лог тÿ пи – çа кăн пир ки уяв умĕн ра йо нăн « тĕп ст ра хов щи кĕ пе» ка ла çат пăр.  

РОСГОССТРАХ 
яланах юнашар

 КАЛЕНДАРЬТИ КУН 

Ст ра хов щик сем паян про фес си уяв не пал лă тă ваç çĕ

5 4 8 2 0

Хакĕ Тивĕçлĕ хак
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Хи сеплӗ пе да гог сем 
та та пӗлӳ от раслӗн 

ве те ранӗ сем!
Си ре про фес си уявӗ 

ячӗ пе чун-чӗ ре рен са-
лам латӑп!

Ҫак кун эпир юратнӑ 
учи тель се не ӑшшӑн та-
та чун тан тав ту са аса 
илетпӗр. Пысӑк ӑс талӑхлӑ 
вӗ рен те кенӗмӗр сем хамӑ-
ра ӑс па ни се не эпир 
пурнӑҫ тӑршшӗ пех ас ра 
уп ратпӑр. 

Чӑ ваш Ен вӗ рентӳ ты тӑмӗн че 22 пин 
ыт ла пе да гог тӑрӑ шать. Хӑй сен пар ха-
тарлӑ тивӗҫ не вӗ сем кул лен- кун чыслӑн 
та та чун не пар са пурнӑҫ лаҫҫӗ.

Рес пуб ли ка хӑйӗн пул та руллӑ вӗ рен-
те кенӗ сем пе чӑн ни пех мух тан ма пул та-
рать. Вӗ сем пӗлӳ па ра кан ача сем Пӗтӗм 
Раҫҫей ри кон курс сем пе олим пиадӑ-
сен че ҫӗн те реҫҫӗ, эк за мен се не ӑнӑҫлӑ 
ты таҫҫӗ та та ҫӗр шыв ри мал та пы ра-
кан аслӑ шкул се не вӗ рен ме кӗ реҫҫӗ. 
Пе да гог сен пӗрлӗхӗн ӗҫ тухӑҫлӑх не 
Чӑ ваш Ен шкулӗ сем ҫул се рен Раҫҫей-
ри чи лайӑх шкул сен йыш не кӗ ни те 
уҫӑмлӑн ҫирӗп ле тет. 

Хаклӑ вӗ рен те кен сем, си ре про фес-
сие парӑннӑшӑн, та ра ват чунлӑ, ҫирӗп 
те чӑтӑмлӑ пулнӑшӑн та та ача се не чун-
чӗ ре рен юратнӑшӑн тав тӑ ватӑп. 

Сирӗн ҫутӗҫ анин чи ыр ми- кан ми ӗҫӗр 
та та пурнӑҫ ри яваплӑхлӑ хас тарлӑхӑр 
– ки лес ӑ ру сен ҫитӗнӗвӗн, эп пин, рес- 
пуб ликӑмӑр па ҫӗр шывӑмӑрӑн тивӗҫлӗ 
пу ласлӑхӗн те, шанчӑклӑ никӗсӗ. 

Си ре ҫирӗп сывлӑх, иксӗл ми хав-
ха ла ну, тул ли те лей, ҫемье ырлӑх не, 
тӑнӑҫлӑх та та мӗн пур ыр ри не су натӑп! 

Кун йĕркинче
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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 САЛАМĔСЕМ

КĂ ÇАЛ ХИ 9 УЙĂХ РА ВА-
ТĂ СЕМ ПЕ СУ СĂР СЕ НЕ 
КИ ЛĔ СЕН ЧЕ 36370 ХУТ-
ЧЕН СО ЦИАЛ ЛĂ ПУ ЛĂ-
ШУ КŸ НĔ. Кон суль та ци 
пу лă шă вĕн та та вас кав-
лă пу лă шу уй рă мĕ сен че 
6954 ва тă па ин ва ли дăн 
14400 ыт ла тĕр лĕ ен лĕ 
ый тăв не тат са па нă. 696 
ве те ран па 694 пĕч чен 
пу рă на кан ва тăн пу рăн-
мал ли ус ло ви йĕ се не тĕп-
че се пĕл нĕ. 9 уйăх ра ра-
йон ти ха лă хăн со циал лă 

ый тă вĕ се не ти вĕç те ре-
кен цент рăн 4 уй рă мĕн-
че 61 çын на ста цио нар 
пу лă шă вĕ кÿ нĕ – çа кăн 
пек кă тар ту сем пе пал-
лаш тар нă ра йад ми нист-
ра цире тун ти кун ирт нĕ 
пла нер кă ра Шу паш кар 
ра йо нĕн чи ха лă хăн со-
циал лă ый тă вĕ се не ти-
вĕç те ре кен цент р ди рек-
то рĕ Лю бовь Ананье ва.

Ра йон та ва тă сем пе су-
сăр се не вă хăт лăх пу рăн-
ма май па ра кан 4 ват ти-

сен çур тĕн чен пĕ ри кă-
на, Кăр мăш ри, пу рăн ма 
хă руш лăхсăр пул ни пал-
лă. Çак на «2013-2018 çул-
сен че Чă ваш Рес пуб ли-
кин че ха лă ха со циал лă 
пу лă шу кÿ рес ĕçĕн па-
ха лăх не та та ту хăç лăх-
не ÿс те рес си» прог рам-
мăн « çул- йĕр карт ти» кă-
тарт са па нă. Асăн нă до-
ку мент па, ват ти се не пу-
рăн мал ли çур тăн çу лă ма 
хи рĕç 3- мĕш сте пень рен 
кая мар çи рĕп лĕх пул-

мал ла. Шорк ка ри, Хыр-
кас син чи та та Янăш ри 
ват ти сен çур чĕ сем йы-
вăç пĕ ре не рен, до ку мент 
ыйт ни не ти вĕç тер меç çĕ. 
Кăр мăш ри та та Кÿ кеç ри 
ват ти сен çур чĕ сен 2- мĕш 
сте пень лĕ çи рĕп лĕх – па-
лăрт нă Лю бовь Ананье ва. 

Янăш ри, Хыр кас син чи 
та та Шорк ка ри ват ти сен 
çур чĕ сен че пу рăн нă 36 
çын на Кăр мăш ри та та Кÿ-
кеç ри ват ти сен çур чĕ се-
не ку çар нă.    

Михаил 
ИГНАТЬЕВ, 

Чӑваш 
Республикин 

Пуçлӑхӗ

Çул çит мен ни сем нар ко-
тик лĕ ху тăш сем ен не тур-
тăн ни паян çи вĕч ый ту сен-
чен пĕ ри пул са тă рать. Ин-
тер нет ра нар ко тик лĕ япа-
ла сем çин чен тул ли ин фор-
ма ци туп ма пу лать. Çап ла 
ва ра çул çит мен ни сен вĕ-
сем ним ле хă руш лăх та кă-
лар са тă рат маç çĕ те кен ăн-
лав йĕр ке ле нет. Ме ди ци-
на ĕç че нĕ сем та та пси хо-
лог сем çă мăл нар ко тик сем 
çук ки не тах çа нах çи рĕп-
лет ни вĕ сем шĕн ĕнен те-
рÿл лĕ ар гу мент мар те йĕн.

Вĕ ре нÿ ре ĕл кĕ рей мен-
ни хă руш лă ха сис те рет
«Шу рă ви лĕм» çул çит мен-

ни сен йĕр ке лен се, çи рĕп лен-
се çит мен ор га низм не кĕс ке 
вă хăт рах тĕп ту ма пул та рать. 
Çа вăн па ача сем çак нар кă мăш 
се ре пи не ан лек чĕр те сен про-
фи лак ти ка ĕçĕ се не вă хăт ра ирт-
тер мел ле. Со циал лă хă руш лăх-
лă уш кă на кĕ ре кен ни се не ва ра 
уй рă мах тим лĕх кир лĕ. Пси хи кă-
на пă са кан ху тăш се не усă ку ра-
кан аш шĕ-а мă шĕн ачи сен, тĕр-
ме рен лар са тух ни сен, аш шĕ-
а мăш хÿт лĕ хĕ сĕр юл нă та та тă-
лăх ача сен, са хал ту пăш лă, йыш-
лă, тул ли мар çемье ре пу рă на-
кан сен,  урам ра тĕл сĕр- пĕл сĕр 
çап ка лан са çÿ ре кен çул çит мен 

ача сен нар ко тик се ре пи не ле-
кес хă руш лăх уй рă мах пы сăк. 

Çул çит мен ни сем нар ко тик-
сем пе тус ла шас си не ма ла рах 
пÿ лес те сен вĕ рен тÿ уч реж де-
ни йĕ сен че хă руш лăх уш кăн не 
кĕ ре кен ача се не пе да гог сен тÿ-
рех асăр ха ма хă нăх са çит мел-
ле. Кă çал Шу паш кар ра йад ми-
нист ра ци йĕн вĕ рен тÿ уп рав ле-
ни йĕ рес пуб ли кă ри ху ла ту ла-
шĕн чи сыв лă ха çи рĕп лет мел ли 
ла герь сен че кан маш кăн 363 пу-
тев ка уйăр нă. Вĕ сен че хă руш-
лăх уш кăн не кĕ ре кен ача сем 
те кан нă. Çа кăн çин чен ирт нĕ 
эр не кун ра йад ми нист ра цире 
нарко тик се не хи рĕç кĕ ре ше-
кен ко мис син че рет лĕ ла рă вĕн-
че вĕ рен тÿ уп рав ле ни йĕн ме-

то дис чĕ Ва лен ти на Алек санд-
ро ва пĕл тер чĕ. 2017 çул хи çул-
ла хи тап хăр та спорт па сыв лăх 
ка нă вĕ пе 21 шкул çу мĕн чи ла-
герь те 1431 вĕ ре не ке не ти вĕç-
тер нĕ. Вĕ сен чен 6- шĕ çул çит-
мен ни сем пе ĕç ле кен ко мис си 
уче тĕн че тă раç çĕ, çул çит мен-
ни сем пе ĕç ле кен уй рăм ра – 16. 

Па лат кăл лă ла герь сен че 340 
ача вă хă та усă па ирт тер нĕ. Класс 
ер тÿ çи сем ача се не Шу паш кар, 
Сĕн тĕр вăр ри, Ула тăр, Çĕр пÿ ху-
ли се не, Атăл леш ен не, Кĕ çĕн 
Çа вал, Сăр, Ун кă, Йăр шу юхан 
шы вĕ сем хĕр ри не по ход се не 
ил се тух нă. «Кĕр кун не хи ка ни-
кул та ра йад ми нис тра цин вĕ-
рен тÿ уп рав ле ни йĕ 20 вĕ ре-
не ке не «Жем чу жи на Чу ва шии» 
ла ге ре кан ма ярас шăн», – пĕл-
тер чĕ Ва лен ти на Ни ко лаев на.

Кÿ кеç ли це йĕн ад ми нист ра ци-

Аг роп ро мыш лен ноҫ комп лексӗн хи-
сеплӗ ӗҫ ченӗ сем та та ве те ранӗ сем!    

Си ре про фес си уявӗ пе – Ял хуҫалӑхӗ-
пе тир пей ле кен про мыш лен ноҫ ӗҫ- 
ченӗн кунӗ ячӗ пе чун-чӗ ре рен са-
лам латӑп!    

 Эсир пурсӑмӑ ра та тӑ ран та ра кан ҫӗр-
ан немӗ ре тивӗҫ ли пе пӑх са тӗрӗс-тӗ кел 
уп рас сишӗн пӗтӗм вӑйӑ ра та та чун ха-
вал не шел ле месӗр тӑрӑ шатӑр, ыр ми- 
кан ми ӗҫӗр пе эко но микӑ на ата лан тар ма 
ҫирӗп никӗс хы ватӑр, халӑ ха лайӑх па-
халӑхлӑ та та эко ло ги тӗлӗшӗн чен та са 
шут ла на кан про дук ци пе тивӗҫ те ретӗр. 

Халь хи вӑхӑт ри тех но ло ги се не ал-
ла ил ни, ял хуҫалӑх не ӑнӑҫлӑн ҫӗ нет-
се пы ни ӗҫ ӳсӗмлӗх не пысӑк лат ма, ял 
хуҫалӑх произ водст вин тухӑҫлӑх не та-
та про дук ци па халӑх не ӳс тер ме пулӑ-
шаҫҫӗ. Кӑҫал от расль ӗҫ ченӗ сен тӑрӑ-
шулӑх не пу ла тӗш тырӑ сем пе пӑрҫа 
йыш ши куль турӑ сен ре кордлӑ тухӑҫ-
не пух са кӗртнӗ.

Чӑ ваш Ен ре аг роп ро мыш лен ноҫ 
комп лексӗн ӗҫ ченӗ сем вал ли хӑтлӑ 
май сем ту са па рас си ҫи не тимлӗн пӑ-
хатпӑр. Ял тер ри то рийӗ се не ҫирӗппӗн 
ата лан тар ма, произ водст во куль ту ри-
не ӳс тер ме, ялӑн об щест во инф ра ты-
тӑм не лайӑх лат ма та та ял та пурӑ на кан-
се не со циаллӑ пулӑ шу па ма ҫул се рен  
чы лай пысӑк укҫа- тенкӗ уйӑ ратпӑр. 

От расль ве те ранӗ сем пе хас тар ӗҫ-
ченӗ се не хӑй сем суй ла са илнӗ хрес-
чен ӗҫ не юратнӑшӑн, ӗҫ ри ӑнӑҫу сем-
пе ҫитӗнӳ семшӗн чун-чӗ ре рен тав тӑ-
ватӑп. Си ре хи сеп ле се чун тан тав ту ни-
не тул лин палӑрт ма, пурсӑ ра та ҫирӗп 
сывлӑх, ырлӑх та та вӑрӑм ӗмӗр сун ма 
ирӗк пар самӑр!

Сер гей НЕЯСКИН, 
Раç çей ШĔМ Чă ваш Ен  ми нист рĕ:

– Чă ваш Рес пуб ли кин чи 
ДНК- ла бо ра то рие ту са ху-

ма пĕ тĕм пе 50 млн тен-
кĕ тă как ла рă мăр. Унч чен 

тĕп чев ма те риа лĕ се не Ту тарс тан ри ДНК- ла-
бо ра то рие яр са пар са вă хă та ну май çу ха та-
ттă мăр, тă как сем те пы сăк чĕ. Ха лĕ ва ра прес-
туп ле ни се не вас кав лă рах уç са па ма ша нăç 
çу рал чĕ.

Выр ма ĕçĕ се не вĕç ле нĕ, 
кĕр хи се не ак са пĕ тер нĕ 
пул сан та, çĕр ĕç че нĕ сем-
шĕн явап лă тап хăр вĕç лен-
мен- ха. Кук ку рус ÿс те ре-
кен сем си лос хыв ма ты тăн-
чĕç. «Чу ра чикс кое» ОАО- ри 
ĕç сем пе пал лаш ма 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 та 
çу ла тух рĕ. 

«Ĕ не сĕ чĕ – апа чĕ çин че» те-
кен ка ла рăш чăн пул ни не ял 
ху çа лă хĕн че вăй ху ра кан сем 
кă на мар, ял та çи тĕн се ÿс нĕ 
каш ни çын пĕ лет.  Ял ху çа-
лăх предп рия ти йĕ сен ер тÿ çи-
сем те кук ку рус – па ха лăх лă, 
тут лăх лă выльăх апа чĕ пул-
ни не ăн ла наç çĕ, çак куль ту-
рă на валли пы сăк рах та пы-
сăк рах лап тăк сем уйă раç çĕ. 
«Чу ра чикс кое» ОАО- ра та та 
«П рог ресс» ЗАО- ра пĕ тĕ мĕш-
ле 700 га яхăн асăн нă куль-
ту рă на çи тĕн тер нĕ. Мал тан 
асăн нă ху çа лăх ра кă çал ĕне-
сен шут не ÿс тер чĕç, кĕ тĕве çĕ-
нет ме Ки ров об ла çĕн чен 56 
ты наш ка туян са кил чĕç. Ху-
ра- шу рă ăрат лăс кер сем кĕ-
лет ке ен чен те пы сăк, вă там-
ран 700 кг ыт ла тур таç çĕ, 800 
кг- ран ир те кен ни сем те пур 
вĕ сен йы шĕн че. Выльăх шу-
чĕ ÿс се пы нă ран кă çал ху çа-
лăх ра çĕ нĕ ви те ху та ячĕç, ун-
та ты наш ка се не ку çар ма па-
лăр таç çĕ. Çă тă тă ра кан ĕне се-
не те ирĕк рех пу лĕ. 

Ирт нĕ çул ху çа лăх ра кук ку-

ру са вăр лăх лăх та ха тĕр ле нĕ. 
Кă çал асăн нă куль ту ра пиç се 
çи те йĕ- ши – кун пир ки ка ла-
ма йы вăр та рах, ты рăл лă куль-
ту рă сем па лăрт нин чен 3 эр-
не кая рах пиç се çит рĕç, кук-
ку рус та çав вă хă тах кая юл-
чĕ. «Си ло са пĕр тран шея хыв-
сан кăшт тăх тас шăн. Кук ку-
рус йĕ пе, алă па тыт са чă мăр-
та сан шыв ту хать», – па лăр-
тать «Чу ра чикс кое» ОАО ди-
рек то рĕн çу мĕ Ни ко лай Бог-
да нов. Ху çа лăх ра кук ку ру сăн 
тĕр лĕ сорт не ÿс те реç çĕ, ха-
мăр çĕр шыв ра ту са кă лар-
ни се не те, чи кĕ леш ен чен 
ил се кил ни се не те. «Обс кий 
140», «Ко ри фей», «Фаль кон» 
– ячĕ сем тĕр лĕ рен. Спе циа-
лист сем асăн нă куль ту рă ра 
крах мал ви çи пы сăк пул ни-
не па лăр таç çĕ, уй рă мах кук ку-
рус пу çĕ сем пе çул çи сем па ха. 

Пы сăк па ха лăх лă си лос ĕне-
сем сĕт ан та рас си çи не те ви-
тĕм кÿ рет. Çан та лăк ăшă, ти-
пĕ тăр сан кук ку рус вăр лăх не 
лап чăт са уп ра ма ху рас тĕл-
лев лĕ ху çа лăх ра.  Ма ла рах 
ху çа лăх сен че 400 га кук ку-
ру са си лос ту ма, 300 га ты-
рă лăх выр ма па лăрт нă. Çан-
та лăк тĕ лĕн тер мĕ шĕ се не пу-
ла мал тан па лăрт ни пур нă çа 
кĕ ме сен те пул та рать. «Пĕр 
100-200 га лап тăк çин че кук-
ку рус вăр ри се не лап чăт са уп-
ра ма ху рас шăн», – шан тар-
сах ка ла ма тăх тать Ни ко лай 
Бог да нов.

3-4 кун ра Кĕ çĕн Тур хан çы-
вă хĕн чи тран ше йă на си лос па 
тул та рас тĕл лев лĕ çĕр ĕç че-
нĕ сем. Уй- хир те ĕç ле кен хă-
ват лă ком байн хыç çăн 40 см 
вă рă мĕш  кук ку рус ту ни сем 
кă на юлаç çĕ, вĕ тет нĕ хутăша 

Ев ге ний Ури ва лов ком бай нер 
тÿ рех çул са, тие се пы рать. 
Пĕр трак то р тул нă çĕ ре теп-
ри кил сех тă рать, ĕç ча рăн-
са лар ма сăр кал- кал пы рать. 
6-7  трак тор вĕ тет нĕ кук ку ру са 
тран ше йă на турт та рать. Кĕ-
çĕн Тур хан çы вă хĕн че си лос 
тран шейин че те ĕç сем хĕ рÿ. 
Трак тор- ма ши нă сем кил се 
тăк нă си ло са 2 трак тор тап-
та са пу та раç çĕ.  

Паян хи ку на кук ку рус ÿс-
те ре кен ху çа лăх сен чен «Чу-
ра чикс кое» ОАО- па «П рог-
ресс» ЗАО- сăр пуç не «Ат ла-
шевс кий» СХК ЗАО ĕç че нĕ сем 
те си лос ха тĕр ле ме ты тăн нă. 

ДЕО МИД ВА СИЛЬЕВ

Сă вăм выльăх 
апа тĕн чен те ки лет
Ху çа лăх сем си лос хы ваç çĕ

СĂМАХ МАЙ
«Ат ла шевс кий» СХК ЗАО- 
ра та кук ку рус ран си-
лос хы ваç çĕ, сен тяб рĕн 
5- мĕ шĕ тĕл не 60 т.

 ЯЛ ХУ ÇА ЛĂ ХĔ 

  ХĂ РУШ СĂР ЛĂХ 

«Шу рă ви лĕ ме» çĕн те реет-и ача?

Хĕрÿ ĕççи вĕçленсе 
пырать
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2 Кун йĕркинче
Сер гей НЕЯСКИН, 
Раç çей ШĔМ Чă ваш Ен  ми нист рĕ:
Сер гей НЕЯСКИН, 
Раç çей ШĔМ Чă ваш Ен  ми нист рĕ:
Сер гей НЕЯСКИН, 

– Чă ваш Рес пуб ли кин чи 
ДНК- ла бо ра то рие ту са ху-

ма пĕ тĕм пе 50 млн тен-
кĕ тă как ла рă мăр. Унч чен 
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Хи сеп лĕ вĕ рен те кен сем пе шкул умĕн хи 
вĕ рен тÿ уч реж де ни йĕ сен ĕç-
че нĕ сем!

Си ре про фес си уя вĕ пе са лам-
лат пăр!

Вĕ рен те кен про фес си йĕ – пур 
вă хăт ри чи сă вап лă про фес си-
сен чен пĕ ри. Вăл яла нах пуян 
ăс- ха кăл лă та та кă мăл- си пе те 
пы сă ка ху ра кан çÿл лĕ шай ри 
тĕс лĕх пул са тă рать. Вăл ача-
се не çын сем хуш шин че вы рăн 
туп ма, пы сăк çул çи не тух ма ха-
тĕр ле кен пĕ лÿ ни кĕс не йĕр ке лет.

Шу паш кар ра йо нĕн че вăй ху-
ра кан вĕ рен те кен сем хăй сен 
ква ли фи ка ци шай не çул ран- 
çул çи рĕп лет се тă раç çĕ. Вĕ сен 
вĕ ре не ке нĕ сем тĕр лĕ шай ри 
кон курс сен че, олим пиа дă сен-
че ма ла тух са малти вы рăн се не 
йы шă наç çĕ, эк за мен се не ăнăç-
лă тыт са ас лă шкул се не вĕ рен-
ме кĕ реç çĕ.

Çак уяв ку нĕн че си рĕн ыр ми- 
кан ми ĕçĕр шĕн, суй ла са ил нĕ 
ти вĕ çе тÿ рĕ кă мăл па пур нăç-
ла нă шăн чун тан- чĕ ре рен ту-
ха кан тав сă ма хĕ се не йы шăн-
са ил се мĕр. Про фес си уя вĕ си-

ре çĕк ле нÿл лĕ кă мăл, хав ха ла ну, ти вĕç лĕ ырă 
хак лав, вĕ ре не кен сен ăшă са ла мĕ се не пар не-
ле тĕр.  Ма лаш не хи ĕç ре си ре çи рĕп сыв лăх, 
ăнă çу, про фес си ре пы сăк çи тĕ нÿ сем, ыр лăх- 
сыв лăх су нат пăр!

Вектор
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УЯВ САЛАМĔСЕМ

Владимир 
ДИМИТРИЕВ, 

ра йад ми ни-
ст ра ци пуç лă-

хĕн  ти вĕ çĕ се не 
пур нăç ла канĕ

Андрей 
НИКОЛАЕВ, 

Шу паш кар 
ра йон 

пуç лă хĕ
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2017 ÇУЛ ХИ 8 УЙĂХ РА МУ НИ ЦИ ПА ЛИ-
ТЕТ РИ ха лă ха со циал лă хÿт лĕх па ра кан 
уй рă ма «Ĕç ве те ра нĕ» ята  ил меш кĕн 52 
çын пы нă, «Чă ваш Рес пуб ли кин Ĕç ве те-
ра нĕ» ята – 9 çын,  «Чă ваш Рес пуб ли кин 
Ĕç ве те ра нĕ» ята ста жа ку ра ил ме – 214 
çын. Çак тап хăр та 220 çын удос тове ре-
нил лĕ пул нă. 

«Чă ваш Рес пуб ли кин ĕç ве те ра нĕ» ята 
ил меш кĕн ĕç стаж не ча ка рас си çин чен ка-
ла кан Ху шу вăя кĕ нĕ рен пе 1557 çын удос-
тове ре ни ил нĕ. Паян хи ку на Шу паш кар ра-
йо нĕн че 8056 ĕç ве те ра нĕ пу рă нать. «Ĕç 
ве те ра нĕ» удос тове ре ние 5090 çын ил нĕ, 
вĕ сен чен 523- шĕ – ĕç ле кен çын сем. «Чă-
ваш Рес пуб ли кин Ĕç ве те ра нĕ» удос тове-
ре ни 2627 çын нăн пур, вĕ сен чен 570- шĕ 
паян хи кун та тĕр лĕ вы рăн та тă рă шать. 

ШУ ПАШ КАР РА ЙО НĔН ЧЕ КĂ-
ÇАЛ ХИ 9 УЙĂХ РА МЕ ДИ ЦИ НА 
УЧ РЕЖ ДЕ НИ ЙĔ СЕ НЕ сă вăс çырт-
нин сăл та вĕ пе 93 çын пы нă, вĕ сен 
хуш шин че 14 çул тул тар ман 27 ача. 
82- шĕ кăп шан ка  ла бо ра то рие тĕп-
че ме па нă. Пур кă тар ту та сă вăс  
чир хă руш лă хĕл лĕ пул ман ни не 
туп са па лăрт нă. Кăм па пуç тар мал-
ли тап хăр пуç лан нă ран па ме ди ци-
на уч реж де ни йĕ се не сă вăс ер нин 
сăл та вĕ пе пы нă çын сен шу чĕ ÿс-
нĕ. Сен тябрь уйă хĕн че 21 çын хă-
йĕн ÿт- пĕ вĕ çин че сă вăс  асăр ха-
нă, çав шут ра 14 çул тул тар ман 6 
ача та.  Тух тăр сем пат не Кÿ кеç ре 
та та Иш лей ре пу рă на кан сем ыт-
ла рах пы ни пал лă.  

ÇУЛ ТА ЛĂК ПУÇ ЛАН НĂ РАН ПА ШУ-
ПАШ КАР РА ЙО НĔН ЧИ ХА ЛĂ ХА СО-
ЦИАЛ ЛĂ ХŸТ ЛĔХ ПА РА КАН УЙ РĂ-
МА са хал ту пăш лă те се йы шăн ма ыйт са 
1263 çын заяв ле ни çыр нă. Çемье ри вă-
там ту пăш рес пуб ли кă ра па лăрт нă пу-
рăн ма кир лĕ чи пĕ чĕк ви çе рен пĕ чĕк-
рех хи не  çи рĕп ле те кен сп рав ка ил ме 
кун та пы раç çĕ. Вăл шкул та вĕ ре не кен 
ача се не тÿ лев сĕр апат лан ма, ача сад не 
çÿ ре нĕ шĕн тÿ ле мел ли ук çа- тен кĕн пĕр 
па йĕ шĕн ком пен са ци ил ме май па рать. 
Са хал ту пăш лă те се ви çĕ уйăх лă ха йы-
шă наç çĕ, çак вă хăт ирт сен кир лĕ до ку-
мент се не çĕ нет мел ле. 

йĕ пĕл тер нĕ тă рăх, вĕ рен тÿ уч-
реж де ни йĕн че кă çал хи мар тăн 
1- мĕ шĕ тĕл не çул çит мен ни сем пе 
ĕç ле кен ко мис си ре 7 ача учет ра 
тă нă. Вĕ ре нÿ ре ĕл кĕр се пы рай-
ман ни сем пе, урок се не сăл тав сăр 
сик те ре кен сем пе  ка ла çу сем ирт-
те реç çĕ. Вĕ сем шку ла мĕн ле çÿ-
ре ни не тĕ рĕс леç çĕ, çул çит мен-
ни сем пе ĕç ле кен ко мис син чле-
нĕ сем пе тĕл пу лу сем йĕр ке леç-
çĕ. Çа кăн пек ача сен аш шĕ-а мă-
шĕ пе та чă çы хă ну ты таç çĕ. 

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  про фи лак ти ка 
ме роп рия ти йĕ сен ви тĕм не ÿс-
тер ме ура ху ра кан çит мен лĕх-
сем пир ки кă сăк лан чĕ. Ва лен-
ти на Алек санд ро ва çул ла хи ка-
нă ва май кил нĕ та ран ну май рах 
ача на явăç тар мал ли çин чен ка-
ла рĕ. Вăл па лăрт нă тă рăх, çул ла 
сыв лă ха çи рĕп лет мел ли ла герь те 

пур вĕ ре не ке нĕн 50% кă на кан-
са ĕл кĕ рет.  

Те лей лĕ нар ко ман сем 
пул маç çĕ
РФ ШĔМĕн Шу паш кар ра йо-

нĕн чи уй рă мăн опе ру пол номо-
чен нă йĕ Лео нид Ива нов му ни-
ци па ли тет тер ри то ри йĕн че хăй-
сен тĕл лĕн ÿсе кен е ятар ла са 
ÿс те ре кен нар ко тик лĕ ÿсен- тă-
ра на туп са па лăрт са тĕп тă вас 
ый ту па ко мис си ла рă вĕн че тух-
са ка лаç рĕ. Кă çал хи тă хăр уйăх-
ри  циф рă се не ил се кă тарт рĕ. 
Син те ти кăл лă нар ко тик  ха тĕ-
рĕ се не уп рас си пе та та су тас-
си пе çы хăн нă 8 прес туп ле ние 
шу та ил нĕ. Нар ко тик ле ха тĕр-
се не усă кур нă шăн 10 çын тĕ-
лĕш пе ĕç пу çар нă, вĕ сен чен ик-
кĕ шĕ ме ди ци на тĕ рĕс ле вĕ ви-
тĕр тух ма ки лĕш мен.

Шу паш кар ра йон тер ри то ри-
йĕн че «Мă кăнь» про фи лак ти ка 
опе ра ци йĕн ик кĕ мĕш тап хăрĕ 
пы рать. Шĕ нер пуç ял тă рă хĕн-
че пĕр хĕ ра рăм хă йĕн ан кар тин-
че мă кăнь ÿс тер нĕ. Ÿсен- тă ра на 
ятар ла са ларт ман, вăл хăй тĕл-
лĕн ÿс се тух ни, ăна ку кăль тав-
раш пĕ çер ме усă кур ни не ĕнен-
тер нĕ хĕ ра рăм. Ун тĕ лĕ шĕ пе РФ 
АК 10.5.1 статйи пе про то кол çыр-
нă. Çа вăн пе кех Кÿ кеç ял тă рă-
хĕн че мă кăнь ÿс тер нĕ пĕр тĕс-
лĕ хе туп са па лăрт нă. Шос сей-
ная урам ри пĕр çурт умĕн че те 
асăр ха нă çак ÿсен- тă ра на.

Мă кăнь пе кан тăр ÿс тер ни не 
туп са па лăр тас те се сад юл таш-
лă хĕ сен пред се да те лĕ сем пе тĕл 
пу лу сем ирт нĕ. Шу паш кар ра-
йон тер ри то ри йĕн че 147 сад юл-
таш лă хĕ, ан чах вĕ сен чен çур ри-
йĕ пред се да тель сĕр.  Да ча ху-

çи сем пе тĕл пул са çĕр шыв тер-
ри то ри йĕн че мă кăнь ÿс тер ме 
юра ман ни çин чен ăн лан тар нă. 
Çа кăн пек тĕс лĕх се не туп са па-
лăрт сан йĕр ке ху рал çи се не пĕл-
тер мел ле. Лео нид Ва лерье вич 
ял тă рăх пуç лă хĕ сем та та çын-
сем пĕр- пĕ рин пе та чă çы хăн-
са ĕç ле сен кă на мă кă не, кан тă-
ра сак кун сăр ÿс тер ни не чар ма 
май пур ри не па лăрт рĕ.

«Шу паш кар ра йон тер ри то ри-
йĕн че ха лă хăн пур нăç хă руш сăр-
лăх не ÿс тер мел ли çин чен ка ла-
кан прог рам мă па кă çал 153 пин 
тен кĕ уйăр нă, вĕ сен чен 20 пин 
тен кĕ çул çит мен ни сем прес-

туп ле ни сем тă вас си не ча кар-
ма май па ра кан ме роп рия ти се-
не ирт тер ме усă кур нă», – те рĕ 
ра й ад 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 си 
ĕç не йĕр ке ле се пы ра кан сек тор 
заве дую щи йĕ Сне жа на Пет ро-
ва. Кă çал ко мис сие çул çит мен-
ни сем нар ко ти сем пе усă  кур нă 
тĕ лĕш пе ма те риал сем пул ман ни 
çин чен ка ла рĕ вăл. 

Клуб сен че, биб лио те кă сен че 
нар ко ма ни, эрех- сă ра па, пи рус-
па ир тĕх нин сие нĕ çин чен ин-
фор ма ци се хе чĕ сем ирт тер се, 
стенд сем йĕр ке ле се  çак мур-
па кĕ ре шеç çĕ. Вĕ сен чен пĕ рин 
çин че çа кăн пек çыр са ху ни ву-
ла нать: «Те лей лĕ нар ко ман сем 
пул маç çĕ».  

 МИ ЛЕ НА СЕР ГЕЕ ВА

Хи сеп лĕ вĕ рен те кен сем, пе да-
го ги ка ĕçĕн ве те ра нĕ сем!

Си ре пĕ тĕм тĕн че ри Учи тель 
ку нĕ пе чун- чĕ ре рен са лам ла тăп.

У чи тель –  вĕ рен тÿ ты тă мĕн 
тĕп шă нă рĕ, çи тĕ не кен ăрă вăн 
пу лас лă хĕ ун ран ну май ки лет.  

Паян хи вĕ рен те ке нĕн  та рăн 
пĕ лÿ кă на па мал ла мар, унăн 
ача ра вĕ рен тес тур тă ма ата-
лан тар мал ла та, виç се хак ла-
са  тĕ рĕс йы шă ну сем ту ма хă-
нăх тар мал ла.

Си рĕн тă рă шу лăх, па ха опыт 
хи се пе ти вĕç. Çак кун ĕçĕр-
шĕн, тă рă шу лă хăр шăн чун-
тан ту ха кан тав сă ма хĕ се не 

йы шăн са ил се мĕр. Ыр лăх- сыв лăх, çемье ре 
те лей, çăл куç пек тап са тă ра кан пул та ру лăх, 
тă рă шул лă вĕ ре не кен сем су на тăп.

Ра йон ти ял ху çа лăх, аг роп ро мыш лен ноç 
комп лек сĕн хи сеп лĕ ĕç че нĕ сем!

Мĕн авал та нах çĕр тă ран та ра кан шут лан-
нă, ăна асăр хан са ăш шăн пăх нă, ун çин че ĕç-
ле кен сем ва ра яла нах хи сеп ре пул нă. Пул та-
рул лă ер тÿ çĕ сен, хăй сен ти вĕç не пĕл се пур-
нăç ла кан сен – фер мер сен, аг ро ном сен та та 
ыт ти спе циа лист ăн çă мăл мар кул лен хи ĕçĕ- 
хĕ лĕн кă тар тă вĕ сем ра йо нăн эко но ми ка ла-
ру- тă рăв не кă на мар, каш ни çемьен ыт лăх не 
тĕ рев па раç çĕ. 

Ĕç чен лĕх шĕн, тÿ сĕм лĕх шĕн, тă ван çĕ ре юрат-
са ти вĕ çе чу на пар са пур нăç ла нă шăн си ре пи-
тĕ пы сăк тав.

Чунтан ту ха кан сă мах сем пе си ре ăнă çу, çу-
тă ма лаш лăх, çи рĕп сыв лăх, те лей, вăй- хал 
та та ыт ла рах çĕ нĕ çи тĕ нÿ сем  ту ма хав ха ла-
ну су на тăп.

Альбина 
ЕГОРОВА, 

Чă ваш Рес пуб ли-
кин Пат ша лăх Ка-
на шĕн пред се да-

те лĕн çу мĕ – бюд-
жет, фи нанс та та 
на лог ко ми те чĕн 

пред се да те лĕ

СĂМАХ МАЙ
2017 çул та ача сен ка нăв не 
йĕр ке ле ме Шу паш кар ра-
йон бюд же тĕн чен 8 млн тен-
кĕ уйăр нă.

Уй рăм мăн ăшăн нин 
ырă енĕ сем
Чă ваш Рес пуб ли кин Пуç-

лă хĕ Ми хаил Иг натьев тун-
ти кун Ми нистр сен Ка би не-
чĕн чле нĕ сем пе та та фе де-
ра ци служ би сен Чă ваш Ен-
ри уй рă мĕ сен ер тÿ çи сем пе 
ирт тер нĕ ĕç лĕ пла нер кă ра 
та хут са ăшăт мал ли тап хă ра 
сÿт се яв нă. Ми хаил Иг натьев 
асăн нă ый ту па çы хăн нă хы-
пар се не каш ни кун пĕл тер-
се тă ма хуш нă. «Пи рĕн ха-
мăр ума ларт нă тĕл лев се не 
тул лин пур нăç лас си шĕн çи-
не тăр сах ĕç ле мел ле. Çи тес 
кун сен че çурт се не ăшă па ти-
вĕç те рес си не вĕç ле мел ле», 
– çи рĕп ка ла нă Рес пуб ли ка 
Пуç лă хĕ. Вăл уй рăм ша рăн 
ăшăт са тă мал ли мес ле тĕн 
ырă енĕ се не па лăрт нă, кун 
пир ки çын се не аса ил тер-
сех тă ма хуш нă. Цент ра ли-
за ци ле нĕ май па ăшăт са тă-
ра кан çурт сен чи хват тер сен 
ху çи сем ăшă па рас са кĕт се 
кам мĕн ле пул тар нă çап ла 
ăшăн чĕç пул сан, ин ди ви-
дуал лă ты тăм па усă ку ра-
кан сем  хват тер сен че ăшă-
па тах çа нах ре хет ле неç çĕ. 

Пĕл тĕр тен пе çак мес ле те 
хăй сем çин че тĕ рĕс ле кен 
чă рăш кас си сем усă курнă 
газ шăн тÿ ле мел ли ук çа ви-
çи те са май пĕ чĕк рех пул-
ни не та та кăшт си вĕт се нех 
ăшă яма май пур ри не па-
лăр таç çĕ. 

Кăл тă ка ту пай маç çĕ
Ха çа тăн ирт нĕ но ме рĕн-

че ăшă Кÿ кеç ри боль ни цă на 
çит ни пир ки пĕл тер нĕч чĕ. 
Ви çĕм кун боль ни цă ра сип-
ле не кен ар çын шăн кă рав ла-
са сип лев уч реж де ни йĕн че 
си вĕ пул ни çин чен хы пар-
ла рĕ. Мĕн ле- ха кап ла? Ко-
тель нăя ĕç лет тер ме ты тăн-
ни çин чен, ăшă па ни çин-
чен хы па ра ра йон ад ми-
нист ра ци йĕн ком му нал лă 
ху çа лăх па йĕн че нех пĕл тер-
чĕç-ç ке- ха? «1977 çул та ху та 
янă ко тель нăй ра кă çал ка-
пи тал лă юсав ĕçĕ сем ирт-
рĕç. Боль ни цă на па чах та 
ăшă пы масть те се ка ла ма 
çук, ко тель нăй ĕç лет, ан чах 
та сыв лăш çав рă нă шĕ пă-
сăл нă ран ăшă пур кор пу са 
та çи тей мест. 5 кор пус ран 
3- шĕн че ăшă пур, ста цио-

нар – ун та 6 уй рăм, те ра пин 
2- мĕш кор пу сĕ, ад ми нист-
ра ци зда ни йĕ халь лĕ хе си-
вĕ. По лик ли ни кă ра та ăшă 
пур ка би не та та çи тей мест- 
ха. Эпир те ми çе кун ир хи 
5 се хет рен ты тăн са кăл тă-
ка ту пас шăн ка нă çа çу хат-
рă мăр, халь лĕ хе унăн сăл-
тав не па лăрт ма май кил-
мест. Пур кор пу са та ăшă-
па ха вас пах ти вĕç те рет тĕ-
мĕр, спе циа лист се не чĕн-
се ил нĕ, вĕ сен пу лă шăв-
не ша нат пăр», – уçăм лат-
рĕ ла ру- тă рă ва ху çа лăх уй-
рă мĕн ер тÿ çи Конс тан тин 
Гав ри лов.

 Па рăм пу çа 
ырат тар масть- ши?
Çи вĕч ый ту сен чен пĕ ри – 

çут çан та лăк газĕ пе усă кур-
нă шăн па рăм се не та тас си. 
Уй рă мах 11 ра йон та кă тар-
ту сем пы сăк, вĕ сен йыш не 
Шу паш кар ра йо нĕ те кĕ рет, 
му ни ци па ли те тăн сен тяб-
рĕн 29- мĕ шĕ тĕл не 6 млн 
тен кĕ ыт ла па рăм пу хăн нă, 
çа пах та ку пĕл тĕр хи асăн-
нă тап хăр па тан лаш тар сан 
10,9% са хал рах. Ха лă хăн 

уп рав ляю щи ком па ни сен 
умĕн чи па рă мĕ ( сен тяб рĕн 
1- мĕ шĕ тĕл не) 30 млн ыт-
ла тен кĕ пе тан ла шать, çав 
шут ра 21 млн ыт ла тен кĕ 
– тат мал ли вă хăт ран ирт-
тер нĕ па рăм. Уп рав ляю щи 
ком па ни сем па рă ма шы ра-
са илес тĕл лев пе çул та лăк 
пуç лан нă ран па 18 млн тен-
кĕ лĕх 1384 та вăç тă рат нă. 
Пĕ ри сем ком му нал лă пу-
лă шу шăн вă хăт ра, тÿ рĕ кă-
мăл па тÿ ле се тă раç çĕ пул-
сан, теп ри сем хăй сен ти-
вĕç не пур нăç ла ма сăр па-
рăм сен ви çи не ÿс те реç çĕ.  

Паян-ы ран çит мел ле
Çĕ нĕ Ту тар кас син чи со-

циал лă пĕл те рĕш лĕ объект-
се не та та пу рăн мал ли çурт- 
йĕ ре ĕнер те ăшă  па манч чĕ. 
Шкул ди рек то рĕ Люд ми ла 
Пет ро ва пĕл тер нĕ тă рăх, вĕ-
рен тÿ уч реж де ни йĕн че ăшă 
ты тăм не юса са ха тĕр ле нĕ, 
чăр мав сем пул мал ла мар. 
250 ача выр наç ма пул та ра-
кан «Зо луш ка» ача са дĕн че 
те пĕ тĕм пех ха тĕр, ко тель-
нăй ĕç ле се каяс-
са кă на кĕ теç çĕ. 

Сар ка йăк çур кун не не кĕт нĕ пек
Ăш ша кĕ теç çĕ ра йон çын ни сем

Йĕ пе- са па па мар пу лин те, си вĕ çан та-
лăк па кĕт се ил чĕç пи ре юлаш ки эр не-
сем. Уй рă мах çа кă ир се рен- каç се рен ла-
йăх си сĕн се тă чĕ. Урам ра шăн са ĕн тĕр-
ке нĕ çын сем ки лĕ се не  ăшăн ма вас каç-
çĕ. Ан чах та пур çĕ ре те ăшă çи тей мен- 
ха. Ла ру- тă ру каш ни се хет рех, ми нут-
рах ул шăн са тă ни не шу та ил се çак эр не-
ре ăшă пур çĕ ре те çи тес се ша нас ки лет. 

 КОМ МУ НАЛ ЛĂ ХУ ÇА ЛĂХ      
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Çĕньялти «Пепке» 
ача садĕнче халĕ 

те сивĕ
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Пурнăç таппи

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

44 çул 
ирт сен...

Э пир кă çал шăн кăрч вĕл ли сем çак нă та, каш-
ни çур кун нех çак йăл тăр та та кан ху ра тум-
лă вăр- вар ка йăк сем çу нат çап са юр ра шă-
ран тар ни не ит ле се са вă нат пăр.  Шăн кăрч-
сем ялан тă ван ялах тав рă наç çĕ. Кил ху çи се-
не хă нă хаç çĕ пу лас – эте ме ша наç çĕ.

Пĕр ре хин че пах ча ри йă ран сем çу мĕн че шăн кăрч-
сем çуй хаш нине илт рĕм. Пă ха тăп – çул çин че пĕр 
пы сăк шăн кăрч чĕп пи хут лан са лар нă. Ман ран хă-
ра са вĕç се та рас шăн пек пу лать те кал лех çĕр çи не 
анать. Куç ран тин ке рет, мăй не тăс са пĕр вĕ çĕм чирр! 
чирр! тет. Ин çех мар амă шĕ ка нăç сăр рăн ун тал ла- 
кун тал ла вĕ çет, çуй ха шать.  Пу лă шу кĕ теç çĕ ку сем 
–  тав çăр са ил тĕм эпĕ. Ма йĕ пен çыв хар тăм та шăн-
кăрч чĕп пи хăй не тыт тар чĕ. Ак хай хи, икĕ ури çин че 
те, ту па нĕ- чĕр ни сем мĕ нĕ, чул пек хы тă мук лаш ка 
ик кен! Тем ле çи лĕм çи не пус нă пу лас шăн кăрч чĕп-
пи, та са лай ман, ва ра тăп ра çып çăн са тул нă. Ура çи-
не тă рай масть – « пуш мак кĕл ли сем» чăр ман та раç-
çĕ. Ача се не хып кăч (п лос ко губ цы) пат не чуп тар тăм. 
Мук лаш ка на асăр хан са, ма йĕ пен хăй пă та- хăй пă та 
шăн кăрч чĕп пи не ин кек рен хă тар тă мăр. Вĕç тер се 
яр сан, амă шĕ пе ик кĕ шĕ вир хĕн се куç ран çу хал чĕç. 
Са мант ран каял ла тав рăн чĕç те пи рĕн пуç сем çи йĕн 
ви çĕ хут чен вĕç се çав рăн чĕç, са вă нăç лăн ча кăл тат-
рĕç – пи ре тав ту ни пул чĕ ĕн тĕ.

Та та çа кă тĕ лĕн мел ле. Шăн кăр чă  амă шĕ çу хал-
нă та (ă на ку шак тыт нă- ши?) пĕр чĕп пи йă ва ран 
тух са ÿк се вил нĕ, теп ри выç са кай нăс кер, ча рăн-
ма сăр сас пар са ла рать, вĕç ме вĕ рен мен- ха. Ва-
ра вĕç се кил чĕç шăн кăрч сем, пи тĕ ну май йăн  – 
шав лаç çĕ, çĕ мĕ рĕ леç çĕ, пу ху ирт те реç çĕ пу лас. 
«Ка лаç са та тăл чĕç»  те пĕр ха рăс çĕк лен се вĕç-
се кай рĕç, пĕр ва тă ка йă ка « няньк ка» вы рăн не 
хă вар чĕç. Чăн- чăн ки не ми ĕн тĕ ле шĕ – çу нат ти-
сем çа рал нă, тĕ кĕ тĕс сĕр лен нĕ, хăй аран çав рăн-
ка лать. Çа вах тă лă ха юл нă шăн кăрч чĕп пи не çă-
вĕ пе пăх рĕ: хурт- кăп шан кă йăт рĕ, вĕç ме вĕ рент-
рĕ. Кĕр ен не шăн кăрч чĕп пи çи тĕн се çит рĕ! Ăшă 
ен не каяс умĕн ик кĕ шĕ те ыт ти шăн кăрч па пĕр ле 
тÿ пе не çĕк лен чĕç, ин çе те çул тыт рĕç.

 ВЕ НИА МИН ШИ МА НОВ 
КА ЛА СА ПА НИ НЕ ТА МА РА ВЕ РЕН ДЕЕ ВА ÇЫР СА ИЛ НĔ

Чĕп пи се не 
пă рах маç çĕ

Вă хăт шă вать – ĕмĕр 
ир тет, яш лăх ир тет – 
ват лăх ки лет. 1 кла-
са кая кан ача се не кур-
сан, ха мăр пĕр ре мĕш 
хут пар та хуш ши не 
лар ни не аса ил тĕм. 

Э пир шку ла кай нă 
чух пу рин те пир 
сум кă семч чĕ, ан-
не ма на кĕ не ке-
се не шу рă ка тан 

пир пе чĕр ке се çых са па чĕ. 
«Пир сум ка çĕ ле се па мас-
тăп, ĕлĕк эпир ача  чух çын-
сем пир сум кă сем тыт са 
ыйт ка ла са çÿ рет чĕç. Ман 
ача сем ун пек ан пулч чăр, 
пир сум ка кур са ывăн нă 
эпĕ»,  – те рĕ ан не. Уç са хуп-
мал ли парт а сем, чер нил 
пус са çыр мал ли пе рол лă 
руч ка пул нă пи рĕн. Шку-
ла кайич чен ву ла ма, шут-
ла ма вĕ рен нĕ. Ахаль çит-
сă ран çĕ ле нĕ хă мăр тĕс лĕ  
кĕ пе, шу рă та та ху ра сап-
пун сем – акă мĕн рен тă-
нă шкул фор ми. Çав- çа вах 
мĕн те ри илем лĕч чĕ эпир 
ун чух! Ха лĕ ача сем çин-
че ун пек шкул фор ми не 
кур мас тăп. 

Пĕр ре мĕш клас ран ты-
тăн са тă ват тă мĕш  класс 
та ран эпĕ Мам ка шку лĕн-
че вĕ рен нĕ, вăр çă ин ва ли-
чĕ Яков Фе до ро вич Ни ки-
фо ров пи ре ăс па нă. Хă рах 
ури йы вăç ранч чĕ унăн, пи-

тĕ ла йăх вĕ рен тет чĕ. Кай-
ран Иш лей ри вă там шку ла 
5- мĕш кла са вĕ рен ме кил-
нĕ. Ун та урăх ял ачи сем те 
пул нă, Ха чăк ран та. Пи рĕн 
класс ачи сем сă пай лă, тус-
лă пул нă, ла йăх вĕ рен нĕ. 
Учи тель сен чен хă ра нă эпир 
ун чух не, вĕ се не хи сеп ле-
нĕ. Шку лĕ пи рĕн икĕ хут лă 
йы вăç çурт чĕ. Ко ри дор сен-
че шăв- шав тă ман, ача сем 
чуп маст чĕç. Кам та пу лин 
кăшт çеç   шав ла са нах шкул 
ди рек то рĕ Геор гий Конс-
тан ти но вич Пав лов те пĕр 
кун нех ли ней ка ирт те рет-
чĕ. Ун та ача сем ум не тă-
рат са ăç та вас ка са чуп ни-
не ый тат чĕ. Ка мăн на мăс-
ла нас   ки лет- ши ун пек – 
ни ка мăн та. Клас сен че вĕ-
ре нÿ ре мĕн ле ĕл кĕр се пы-
ни не кă тар та кан эк ран пул-
нă, каш ни кун урок сен че 
мĕн ле пал лă сем ил ни ку çа 
ку рăн нă. «3» пал лă ил сен 
те аван мар лан нă. Шкул ун 
чух Олег Ко ше вой ячĕл-

леч чĕ, кла сĕ пи рĕн Во ло-
дя Ду би нин ячĕ пе хи сеп-
лен се тă нă. Д ру жи на от-
ря чĕн ер тÿ çи 3- мĕш зве-
но пул нă. Каш ни звенье-
вой хă йĕн зве но ри ача сем-
шĕн явап тыт нă. Дис цип-
ли на çи рĕп пул нă. 

9- мĕш клас ра пи рĕн 
кла са Кă ша вăш ачи сем 
ху шăн чĕç. Пи тĕ мат тур, 
ла йăх ача сем. 1973 çул-
та эпир Иш лей ри вă там 
шкул тан 10 класс пĕ тер се 
тух рă мăр. Пи рĕн ху шă ра 
учи тель сем те, бух гал тер-
сем те, са дик ер тÿ çи сем 
те, хи сеп лĕ ят ил нĕ про-
фес сил лĕ ĕç чен сем. 

Ун тан па 44 çул çит рĕ. 
Кă çал ав гус тăн 12- мĕ  -
шĕн че тĕл пу лу ирт тер тĕ-
мĕр. Шел те, 13- шĕ пи рĕн-
пе çук. Паян хи ку на асан-
не пе асат те ят не илт нĕс-
кер сем 16-ăн пуç та рăн тă-
мăр, 4- шĕ ки лей ме рĕç. Тĕл 
пу лу кă мăл лă ирт рĕ, аса 
илÿ ну май пул чĕ. Эпир, 

60 çул тан ирт нĕс кер сем, 
пи тĕ са вăн тă мăр. Вĕ рен те-
кен сем те са хал лан са пы-
раç çĕ, те лее, Га ли на Ни ко-
лаев на Конд ратье ва (Со-
ко ло ва), Свет ла на В ла ди-
ми ров на Его ро ва (Куз не-
цо ва), Ви та лий Пет ро вич 
Ели за ров ха лĕ те ача се не 
пĕ лÿ па раç çĕ. Шел те, ха-
мăр класс ер тÿ çи Га ли на 
Хрис то фо ров на кă çал хи 
тĕл пу лă ва кĕт се илей ме-
рĕ, пи рĕн тен ĕмĕр лĕ хех 
уй рăл са кай рĕ. Тĕл пу лу 
йĕр ке лес си не пĕл сен пи-
тĕ са вăн нăч чĕ хăй, ан чах 
пĕр ле пу лай ма рĕ.

Халь ну май аш шĕ-а мă-
шĕ хăй сен ачи се не вы рăс ла 
ка лаç ма вĕ рен тет. Ку па чах 
та тĕ рĕс мар, тă ван чĕл хе не 
юрат мал ла. Çам рăк ăра ва 
чă ваш чĕл хи не уп ра са хă-
вар ма су нас ки лет.

 А ЛЕВ ТИ НА НИ КИ ФО РО ВА, 
ИШ ЛЕЙ

2017 çулхи 
тĕл пулу.

 ТĔРЛЕНЧĔК  

 Ш КУЛ САК КИ

 КАЛЕНДАРЬТИ КУН

Уя ва тӗрлӗ ял ти 25 ва тă 
пуҫ та рăн чĕ. «Е лоч ка» ача сад-
не ҫÿ ре кен пӗчӗк шӑпӑр-
лан сем  На деж да Алек се-
е ва та та Али на Ти хо но ва вос-
пи та тель сем ерт се пы ни пе 
сӑвӑ ка ла са, юрӑ юр ла са та та 
ташӑ таш ла са ватӑ сен чун не 
ҫемҫетрӗҫ. Чун та нах хӗпӗр-
терӗҫ леш сем. Уйрӑм заве-
дую щийӗ Ве не ра Ва силье-
ва ача се не пы лак ҫимӗҫ пе 
хӑ на ларӗ.

Хӑ на се не ве те ран сен ка на-
шĕн пред се да телӗ На деж да 

Кудр га но ва ӑшӑ-ӑшӑ сӑ мах-
сем ка ларӗ, ача сем пе та та 
мӑ нук сем пе савӑн са пурӑн-
ма сун чĕ.

Мӗн кӑ на ҫук чĕ пулӗ уяв 
сӗ телӗ ҫин че! Уйрӑм ра ӗҫ ле-
кен сем тӗрлӗ рен са лат, пиц-
ца, кукӑль тав ра шĕ хатӗр-
ленӗ. Хӑ на сем те пу шă алӑ-
па кил мен. Пур те пӗр ле юрӑ-
сем те шӑ ран тарчӗҫ уяв ра.

Ишек ре ҫакӑн пек вас-
кавлӑ пулӑ шу па ра кан со-
циаллӑ уйрӑм ӗҫ ле ни пур-
не те килӗ шет. Ун та вӑй ху-

ра кан сем каш ни ватӑ па пӗр 
чĕл хе туп ма пӗ леҫҫӗ, кирлӗ 
пул сан ка наш та па раҫҫӗ. Ап-
текӑ ран эмел туян мал ла-и, е 
лавк ка ран тӗрлӗ ҫимӗҫ ил-
се кил мел ле – пĕр ыйтӑ ва та 

тивӗҫ тер месӗр хӑ вар маҫҫӗ. 
Ну май тав сӑ махӗ илтрӗҫ кун-
та ӗҫ ле кен сем. 

 Е КА ТЕ РИ НА ГРИ ГОРЬЕ ВА, 
МĂН МАР КА 

Кӗрхи «ӑшӑ» уяв 
Каш ни ҫу лах ок тяб рĕн пӗр ремӗ шĕн че Ват ти сен кун не 
уяв латпӑр. Ҫав кун аслӑ ҫул ти ҫын се не пур те ырлӑх- 
сывлӑх, ну май ҫул пурӑн ма су наҫҫӗ. Ҫак йӑ ла на Ишек 
са лин че выр наҫнӑ вас кавлӑ со циаллӑ пулӑ шу па ра кан 
уйрӑм ра ӗҫ ле кен сем те тыт са пы раҫҫӗ. 

Чун па çам рăк ва тă сем 
Пĕ тĕм тĕн че ри ват ти сен кун не ха лал ла са, ас лă ăру-

ри çын се не хи сеп ле се Шăн кас клу бĕн че уяв ка çĕ ирт-
рĕ. Клуб çу мĕн чи «Шу рă акăш» ан самбль ар тис чĕ сем 
ва тă се не кон церт па са вăн тар чĕç, çав ра сĕ тел хуш ши-
не ларт са çă ка пы лĕ пе, чей пе сăй ла рĕç. Çав те ри хас-
тар хут шăн чĕç чун па çам рăк ва тă сем вă йă се не, таш-
ла рĕç, юр ла рĕç, çам рăк пур нă çа аса ил чĕç. Çам рăк-
лăх  йы вăр вă хă та лек ни не аса ил сен вĕ сен ку çĕ сем 
шыв лан чĕç. Тул ли кă мăл па ки ле са лан чĕç му чи сем-
пе ки не мей сем. Çап ла, ну май та кир лĕ мар ва тă се не  
чу нĕ се не са вăн тар ма. Мĕн кир лĕ чун па çам рăк ва тă-
се не – ачи сем, мă ну кĕ сем, мă шă рĕ сем юрат ни, пĕч-
чен лĕх ре хă вар ман ни çи те лĕк лĕ. 

 РУ ФИ НА БО РО ДО ВА, ШĂН КАС

Паян хи ку на Иш лей са лин че 3 ко тель нăй 
ĕç лет, ан чах та халь лĕ хе икĕ çĕ нĕ блок лă мо-
дуль лĕ ко тель нăя ( пĕ ри ну май хват тер лĕ 5 çур-
та, теп ри 4 çур та ăшă па ти вĕç тер мел ле)  тĕр лĕ 
сăл та впа ĕç лет тер меç çĕ. Ял тă рăх пуç лă хĕ çак 
ый тă ва тат са па рас си пе тим лет. Çĕньял ти ко-
тель нăй ача сад не та та по се лок ри ну май хват-
тер лĕ çурт се не ăшă па ти вĕç тер се тă рать, ан чах 
Çĕньял ти «Пеп ке» ача са дĕн че ĕнер те ăшă 
пул ман – кун пир ки со циал лă сеть сен че çыр са 
пĕл тер чĕç. Со циал лă сеть сен че атай кас си сем 
те хăй сен çур чĕ се не ăшă пы ман ни не асăн чĕç. 

Ха çат ту хас умĕн çа кăн пек хы пар çит рĕ: Кÿ-
кеç ре юлаш ки ко тель нăя – вăл 27- мĕш учи-
ли щĕн – ху та ярас си пе тим леç çĕ. Кун пир ки 
Кÿ кеç ял тă рăх пуç лă хĕ В ла ди мир Вер ши нин 
пĕл тер чĕ. Унăн сă ма хĕ сем пе, ыт ти ко тель нăй 
ĕç лет, çурт се не ăшă пы рать.

Ра йад ми нист ра цин ком му нал лă ху çа лăх па-
йĕн ин фор ма ци йĕ пе ĕнер 16 се хет тĕл не ну май 
хват тер лĕ 116 çур та, 15 ача сад не, 24 шку ла, 52 
сыв лăх сых лав уч реж де ни не ăшă па ти вĕç тер нĕ. 
Ĕне рех Атай кас син че те ăшă па ма ты тăн нă. Ăшă 
пая нах Ту тар кас си не, Çĕнья ла  çит мел ле. Ла ру- 
тă рă ва со циал лă сеть ри ха мă рăн «В кон так те» 
офи циал лă ст ра ни цă ра пи ре ву ла кан пĕл тер сех 
тă чĕ. Ый ту се не тăх та ма сăр ял тă рăх пуç лă хĕ сем, 
долж ноç ри явап лă сă пат сем пат не çи тер тĕ мĕр.

 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА 

Сар ка йăк ....
 КОМ МУ НАЛ ЛĂ ХУ ÇА ЛĂХ      3
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Новости с пригородным акцентом

Причебоксарье

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

Проверок станет меньше
«Создание благоприятных условий для 
развития бизнеса является одним из при-
оритетных направлений государственной 
политики республики», – заявил Глава 
Чувашии Михаил Игнатьев в ходе встре-
чи с представителями предпринима-
тельского сообщества 3 октября.

Он напомнил, что сегодня в регионе на-
считывается более 45 тысяч субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, кото-
рые обеспечивают рабочими местами поч-
ти треть занятого населения региона. Глава 
Чувашии отметил, что по итогам Националь-
ного рейтинга, которые были озвучены Пре-
зидентом России Владимиром Путиным на 
Петербургском международном экономи-
ческом форуме, Чувашия по уровню благо-
приятной деловой среды в этом году зани-
мает 2 место среди субъектов Федерации. 

Также он обратил внимание на то, что 
реформирование контрольно-надзорной 
деятельности на особом контроле Влади-
мира Путина. В рамках реформы преду-
смотрено вдвое снизить количество пла-
новых и внеплановых проверок бизнеса 
за 5 лет. В республике уже есть положи-
тельные результаты: отмечается тенден-
ция к сокращению количества проверок 
и повышению их эффективности. Кроме 
того, с 2016 по 2018 годы действует запрет 
на включение в план проверок субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

По информации отдела экономики, иму-
щественных и земельных отношений адми-
нистрации Чебоксарского района, в муни-
ципалитете функционируют 2044 субъек-
та малого и среднего предприниматель-
ства.   

 ПУЛЬС РЕСПУБЛИКИ      

Е ще не вы сох ли сле-
зы скор би и пе ча ли по 
безв ре мен но ушед-
ше му на ше му кол ле-
ге Алек санд ру Яков-
ле ву, опе ра то ру ГТРК 
«Чу ва шия». 45- лет ний 
муж чи на по гиб вмес-
те с ма терью при по жа-
ре в де рев не Хо ра-Сир-
ма Ишакс ко го сельс ко-
го по се ле ния. 

П о  п р е д  в а  р и -
тель ной вер сии, 
прои зош ло за-
мы ка ние элект-
роп ро вод ки. По 

сло вам врио на чаль ни ка 
От де ле ния над зор ной дея-
тель нос ти и про фи лак ти-
чес кой ра бо ты по Че бок-
сарс ко му ра йо ну Оле га 
Пор фирье ва, вла де лец до ма 
на чал об шив ку ста ро го щи-
то во го ро ди тельс ко го до ма 
кир пич ной клад кой. В этом 
доме он планировал жить 
с семьей. На ка ну не по жа ра 
ст рои те ли ве ли ра бо ты до-
позд на, поэ то му Алек сандр 
ос тал ся но че вать в де рев-
не. Эта ро ко вая ночь ста-
ла для не го пос лед ней...

Те ма, связанная с пожа-
рами,  под ни ма лась 2 ок-
тяб ря на ко мис сии по пре-
дуп реж де нию и лик ви да-
ции чрез вы чай ных си туа-
ций и обес пе че нию по жар-
ной бе зо пас нос ти Че бок-
сарс ко го ра йо на. В своем 
выс туп ле нии Олег Пор-
фирьев от ме тил, что за 9 
ме ся цев 2017 го да на тер ри-
то рии Че бок сарс ко го райо-

на прои зош ло 49 по жа ров, 
что на 2 по жа ра мень ше, 
чем в ана ло гич ном пе рио-
де прош ло го го да. В этом 
го ду в ог не по гиб ли 6 че-
ловек, в прош лом – 5. 

Ос нов ны ми при чи на ми 
по жа ров яви лись на ру ше-
ния пра вил уст ройст ва и 
эксп луа та ции пе чей (14), 
элект роо бо ру до ва ния (12), 
под жо ги (11), неос то рож-
ное об ра ще ние с ог нем (7), 
неисп рав ность ме ха низ ма 
транс порт но го средст ва (3), 
на ру ше ние пра вил по жар-
ной бе зо пас нос ти при эксп-
луа та ции га зо во го обо ру до-
ва ния (1). Шесть че ловек по-
гиб ли вс ледст вие по жа ров в 
де рев нях Ма мы ши, Чел ка-
сы, Хо ра-Сир ма, в са до вод-
чес ком то ва ри ществе «Дуб-
ра ва», в ав то мо би ле на бе ре-
гу ре ки Ци виль. Из 49 слу-
чаев в жи лых до мах и над-
вор ных пост рой ках прои-
зош ло 33 по жа ра (67%), на 
да чах – 9, на транс пор те – 
4, на объек тах биз не са – 3.

«Г ра фи ки прове де ния 
про фи лак ти чес ких ме роп-

рия тий на каж дый квар тал 
у нас го то вы, сог лас но им 
мы выез жаем, в пер вую 
оче редь, в мно го дет ные, 
неб ла го по луч ные семьи, 
мес та про жи ва ния оди но-
ких и прес та ре лых граж дан. 
Важ ное вни ма ние уде ляет-
ся печ но му отоп ле нию, вет-
хой элект роп ро вод ке, на-
се ле нию раз даем па мят-
ки», – расс ка зал Олег Ста-
нис ла во вич. Он об ра тил-
ся к гла вам сельс ких по-
се ле ний с прось бой пре-
дос та вить спис ки на се лен-
ных пунк тов, где про жи-
вает наи боль шее ко ли чест-
во мно го дет ных, неб ла го-
по луч ных се мей и оди но-
ких граж дан. 

На чаль ник 41-й по жар но-
с па са тель ной час ти Алек-
сей Шан гин пос та вил воп-
рос о лик ви да ции пос лед-
не го без вод но го на се лен-
но го пунк та – это де рев-
ня Мош тау ши Аба шевс-
ко го сельс ко го по се ле ния. 
По его сло вам, эту ра бо ту 
необ хо ди мо бы ло провес-
ти до 1 сен тяб ря, но в бюд-
же те по се ле ния средств не 

наш лось. Меж ду тем, в Иш-
лейс ком сельс ком по се ле-
нии ана ло гич ная проб ле-
ма в де рев не Яд рин ка сы 
бы ла ре ше на. 

А лек сей Сер гее вич на-
пом нил, что в те че ние ме-
ся ца про во ди лась пла но вая 
провер ка на руж ных ис точ-
ни ков про ти во по жар но го 
во дос наб же ния, в ре зуль-
та те ко то рой бы ло выяс не-
но, что соо ру же ния и се ти 
во дос наб же ния в ра йо не, 
в це лом, эксп луа ти руют ся 
и со дер жат ся в тех ни чес-
ки исп рав ном сос тоя нии. 
Нес мот ря на фи нан со вые 
зат руд не ния, ру ко во ди те-
ли объек тов эко но ми ки и 
гла вы сельс ких по се ле ний 
ста рают ся при ни мать ме-
ры для нор маль ной ра бо ты 
имею щих ся ком му ни ка ций. 
«В ра йо не имеет ся 287 ар те-
зианс ких ск ва жин, 450 ко-
лод цев. На тер ри то рии му-
ни ци па ли те та рас по ло же-
ны 524 ис точ ни ка про ти-
во по жар но го во дос наб же-
ния, из них 147 по жар ных 
гид ран тов, 85 ес тествен ных 
во дое мов (в се го 45 обо ру-
до ва ны пир сом для за бо ра 
во ды), 101 ис кусствен ный 
во доем, 191 во до на пор ная 
баш ня. По ито гам провер-
ки 11 ис точ ни ков про ти во-
по жар но го во дос наб же ния 
неисп рав ны: 2 по жар ных 
гид ран та, 2 ес тествен но го 
и 2 ис кусствен но го во дое-
ма, 5 ба шен», – от ме тил 
Алек сей Сер гее вич.

К ро ме это го на за се да нии 
об су ди ли та кие воп ро сы, как 
сро ки по да чи теп ла, отст рел 
лис, предс тав ляю щих опас-
ность для жи те лей ра йо на, 
го тов ность до рож но го хо-
зяйст ва к зим не му пе рио ду. 

  Я НА МАЙС КАЯ

 БУДЬ ТЕ БДИ ТЕЛЬ НЫ!      

О гонь ни ко го не ща дит!

Книга в подарок
С 1 октября по 30 ноября 2017 
года Почта России проводит ак-
цию «Читаем с почтой» во всех 
отделениях страны, направлен-
ную на поддержку периодиче-
ской печати.

При покупке газетно-жур нальной 
продукции на сумму более 100 
рублей клиент получит в пода-
рок сборник кроссвордов, при 
покупке на сумму более 500 ру-
блей – книгу на выбор из призо-
вого фонда отделения Почты Рос-
сии. Целью акции является обеспе-
чение людей качественной лите-
ратурой, включая самые отдален-
ные территории.

Почта России впервые провела 
акцию в 2016 году. Она была актив-
но поддержана издательским со-
обществом и нашла положитель-
ный отклик среди клиентов По-
чты России.  

Сельский ученик 
не хуже 
Пять школ Чувашии вошли в ТОП- 500 
лучших школ России. Чебоксарские 
гимназия № 5 и лицеи № 3 и 44, ново-
чебоксарские лицей № 18 и гимназия 
№ 6  продемонстрировали высокие 
образовательные результаты в ми-
нувшем учебном году.

 В ТОП-300 сельских школ вошли 11 школ 
региона. Высокий уровень подготовки вы-
пускников обеспечили Аликовская школа 
им. И.Я. Яковлева, Батыревская школа № 
1, Первомайская школа им В. Митты Ба-
тыревского района, Шемуршинская, Яль-
чикская, Моргаушская, Порецкая, Янти-
ковская школы, Траковская школа Крас-
ноармейского района, Урмарская школа 
им. Г.Е. Егорова,  Кильдюшевская школа 
Яльчикского района.

«Это заслуженный успех, связанный с ро-
стом качества образования в сельских шко-
лах. Ученики очень неплохо сдают экзамен 
за девятый класс и показывают высокие ре-
зультаты на предметных олимпиадах. Ухо-
дит в прошлое стереотип о том, что уче-
ник сельской школы не может стать побе-
дителем олимпиады», – пояснил директор 
Московского центра непрерывного мате-
матического образования Иван Ященко.  

 ДЕЛА МЕСТНЫЕ      

 ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!      

 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ  В МАСШТАБАХ СТРАНЫ

Книга о людях 
3 октября в Центральной библиоте-
ке поселка Кугеси состоялась презен-
тация второй книги серии «Край род-
ной Синьял-Покровский». Авторами 
материалов на русском и чувашском 
языках являются Галина Мочалова, 
Зоя Суркова и Тамара Верендеева. 

Тираж – 300 экземпляров. Напомним, что 
первая книга была издана в 2009 году, в 
ней можно ознакомиться с историей по-
селения со дня организации сельских со-
ветов, колхозов, школ, культурных учреж-
дений. Учитывая пожелания читателей о 
том, что в книге остались незамеченны-
ми интересные факты из жизни жителей, 
члены клуба «Краевед» при Пархикасин-
ской сельской библиотеке и оргкомитет 
подготовили  материалы для второго то-
ма, а именно, биографии знаменитых лю-
дей, отметившихся своей деятельностью 
в период с 1990 по 2016 годы. 

Отдельная глава в книге посвящена 
крупнейшему предприятию района – ЗАО 
«Чебоксарский электромеханический за-
вод», который постоянно финансирует все 
важные социально значимые мероприя-
тия в сельском поселении. 

«Надеемся, что следующую книгу вы-
пустят наши дети», – поделилась сотруд-
ник Пархикасинской библиотеки, заслу-
женный работник культуры Чувашии Га-
лина Мочалова.  

СПРАВОЧНО
Почта России обслуживает око-
ло 20 млн подписчиков в России, 
которым доставляется 1 млрд 
экземпляров печатных изда-
ний в год. 

С новыми знаниями
125 участников и 60 
волонтеров пред-
ставят Чувашию на 
XIX Всемирном фе-
стивале молоде-
жи и студен-
тов в Сочи. 
Среди них 
и шеф-
редактор 
нашего из-
дания Елена 
Губанова.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обра-
тил внимание на то, что участники фе-
стиваля из Чувашии должны быть хоро-
шо подготовлены, чтобы достойно пред-
ставлять Чувашскую Республику. Важно, 
чтобы они проявляли активность и ини-
циативу, вернулись с новыми знаниями 
и победами.

Напомним, 14-22 октября Российская 
Федерация в третий раз принимает Все-
мирный фестиваль молодежи и студен-
тов, который ранее проходил в Москве 
в 1957 и 1985 годах. Фестиваль станет 
крупнейшим событием в сфере между-
народного молодежного взаимодействия 
и соберет более 20 000 молодых людей 
из 180 стран мира. 

XIX Всемирном фе-
стивале молоде-
жи и студен-
тов в Сочи. 

дания Елена 

Глава Чувашии Ми-
хаил Игнатьев под-
писал указ о награж-
дении государствен-
ными наградами Чу-
вашской Республики. 
Звание «Заслужен-
ный учитель Чуваш-
ской Республики» 
присвоено учителю 

информатики Кугесьского лицея Алек-
сею Егорову. 

Его ученики много лет подряд стано-
вятся призерами и победителями регио-
нального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Он ведет в лицее кружок 
робототехники. Педагог Алексей Егоров 
работает  в лицее более 20 лет. 

После пожара 
в д. Хора-Сирма
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Ветераны передают эстафету молодым

Новости с пригородным акцентом 

 ПРИЗЫВ

 ДОСЛОВНО

 ФНС СООБЩАЕТ

Се год ня об щест во ста вит 
боль шие за да чи в об лас-
ти вос пи та ния и обу че ния 
но во го по ко ле ния. Го су-
дарст ву нуж ны здо ро-
вые, му жествен ные, сме-
лые, гра мот ные лю ди, ко-
торые бы ли бы го то вы 
вс тать на за щи ту 
ст ра ны. Важ ней шей сос-
тав ляю щей про цес са вос-
пи та ния яв ляет ся фор-
ми ро ва ние и раз ви тие 
пат рио ти чес ких чувств у 
школь ни ков.

В свя зи с этим уже 
де вя тый год в Чу-
вашс кой Рес пуб-
ли ке про во дит ся 
Меж ре гио наль-

ный му зы каль ный  фо рум 
«Рос сия – Ро ди на свя тая» 
в це лях ду хов но-н равствен-
но го и пат рио ти чес ко го 
вос пи та ния под рас таю ще-
го по ко ле ния, ук реп ле ния 
люб ви к Оте чест ву, его ис-
то рии и куль ту ре, фор ми-
ро ва нию ак тив ной граж-
данс кой по зи ции и чувст ва 
гор дос ти за свою Ро ди ну. 

3 ок тяб ря на ба зе Ку-
гесьской шко лы № 1 в рам-
ках Фо ру ма сос тоя лась вст-
ре ча ка детс ких клас сов рай-
о на с ду хо вым ор кест ром 
«Ви ват!». Кол лек ти ву все-
го лишь год, но ре бя та так 
уме ло имп ро ви зи ро ва ли 
раз лич ные му зы каль ные 
ком по зи ции, аж дух зах-
ва ты ва ло, и все ап ло ди ро-
ва ли стоя. Гос ти ста ли ук-
ра ше нием те ма ти чес кой 
встре чи «Пок лон те бе, сол-
дат Рос сии!». 

Семь ка детс ких клас сов 
из шес ти школ Че бок сарс-
ко го ра йо на в своих на-
ряд ных кос тю мах ра до ва-
ли гос тей, при шед ших на 
вст ре чу, что бы расс ка зать 
о своем воен ном прош лом. 
Сре ди них – пред се да тель 
Че бок сарс ко го ра йон но го 
от де ле ния Чу вашс кой рес-
пуб ли канс кой ор га ни за ции 
«Рос сийс кий Союз ве те ра-

нов Аф га нис та на»  Ана то-
лий Вик то ро вич Сер геев 
и участ ник бое вых дейст-
вий в Аф га нис та не Юрий 
Ари шев. Они со сле за ми на 
гла зах под роб но расска за-
ли при сутст вую щим, что 
та кое вой на, и как стоит 

це нить то мир ное не бо над 
го ло вой, под ко торым мы 
живем се год ня. 

«Я слу шал сей час выс-
туп ле ние ор кест ра, и в это 
вре мя вся моя жизнь про-
ле те ла пе ред гла за ми. Вез-

де, где бы я ни слу жил, 
зву ки ор кест ра всег да ли-
бо встре ча ли, ли бо про во-
жа ли нас, сол дат. Пом ню, 
как с при зыв но го пунк та 
г. Ка наш мы ухо ди ли под 
марш ор кест ра «П ро ща-
ние сла вян ки». В учеб ном 
цент ре мар ши ро ва ли под 
зву ки ор кест ра, и в Аф га-
нис та не он у нас был, – де-
лит ся Ана то лий Вик то ро-
вич. – Хо чет ся об ра тить ся 
к ка де там. Вы на де ли кра-
си вую фор му, и у вас поя-
ви лась обя зан ность чтить 
тра ди ции воен но го прош-
ло го. Вы – на ше бу ду щее!». 
К сло ву, Ана то лий Вик-
то ро вич по лу чил об ра зо-
ва ние в Вур ман-Сюк терс-
кой шко ле, слу жил в Воз-
душ но- де сант ных войс ках, 
участ во вал в бое вых дейст-
виях в Аф га нис та не.  

В рам ках Фо ру ма про во-
дят ся кон кур сы со чи не ний 
«Моя семья в ле то пи си Ве-
ли кой Оте чествен ной» и 
элект рон ные пре зен та ции 
«С вя ты ни и сим во лы Рос-
сии», те ма ти чес кие сек ции 
«Нам есть чем гор дить ся, 
нам есть что хра нить», «Но-
во му че ни ки и ис повед ни ки 
Зем ли русс кой».  

   Е ЛЕ НА ДА ДЮ КО ВА 

 АКТУАЛЬНО

МНЕНИЕ

Даниил ТЯПТЕЕВ, 
13 лет, Ишлейская школа:

– Я хочу исполнить мечту отца – стать воен-
ным. Для начала планирую получить профес-
сию строителя, затем пойти в армию, остаться 
там по контракту, затем снова учиться и до-
служиться до майора. Надеюсь, что благода-
ря тому, что я учусь в кадетском классе, мне 
будет легче добиться желаемого. 

Александр ЧЕРНОВ, 
12 лет, Синьял-Покровская школа:

– Мои родители с удовольствием записали 
меня в кадетских класс. На данный момент я 
не решил, кем хочу стать, возможно, военным 
хирургом. После уроков мы посещаем круж-
ки, где нас обучают военной символике, вя-

занию узлов, получаем навыки в школе выживания. В бу-
дущем все это может пригодиться.

Данила МИХАЙЛОВ, 
13 лет, Атлашевская школа:

– Будучи сегодня кадетом, став взрослым, 
я буду обязан защищать Родину. Мы отлича-
емся от остальных учеников: у нас своя фор-
ма, дополнительные занятия военной подго-
товкой. На нас возлагается много надежд и 
учителями школы, и родителями. Надеюсь, 

что мы их не подведем.

14 ав гус та 1955 го да в 
мно го дет ной семье кол-
хоз ни ков, про жи ваю щих 
в де рев не Чи га нары, ро-
дил ся маль чик Алек сей. 
Он был са мым млад шим 
в се мействе, сос тоя щем 
из 10 че ловек. 

Ра бо ты в те вре ме на бы ло 
мно го. По ме ре воз мож нос-
ти де ти приоб ща лись к тру-
ду,  по мо га ли ро ди те лям и ба-
буш ке по хо зяйст ву и в по ле. 
Млад шие в семье бра ли при-
мер со стар ших Ге ны и Ва ни, 
ко торые учи лись на «4» и «5». 
Але ша же брал при мер с се-
стры Зои, ко то рая ак тив но 
за ни ма лась спор том, так же 
как и отец Изо сим Ки рил ло-

вич. Она бы ла час тым по бе-
ди те лем раз лич ных со рев но-
ва ний по мно гим ви дам спор-
та. Алек сей  за ни мал ся лыж-
ным спор том, так же участ во-
вал в сос таве сбор ной шко лы. 

В 1972 го ду Алек сей окон-
чил Ишакс кую сред нюю шко-
лу и уст роил ся элект рооб мот-
чи ком на аг ре гат ный за вод. В 
1974 го ду мо ло до го че лове-
ка при зы вают в ар мию. Курс 
мо ло до го бой ца он про хо дил 
в Ка за ни, где по лу чил спе-
циаль ность на вод чика тан ко-
во го ору дия. Пос ле при ня тия 
при ся ги груп пу спе циа лис тов 
нап рав ляют слу жить в Гер-
ма нию. В те че ние 6 ме ся цев 
Алек сей Вол ков по вы шает 
свое мас терст во в пол ко вой 
шко ле. За тем  слу жит в пол ку, 
ко торый ох ра нял Цент раль-

ный штаб груп пы советс ких 
войск в ГДР. Во вре мя служ-
бы гвар дии еф рей тор наг-
раж ден наг руд ны ми зна ка-
ми «Г вар дия», «От лич ник СА», 
«С пе циа лист 2 клас са». Ле том 
1976 го да за ус пе хи в бое вой 
и по ли ти чес кой под го тов ке 
наш зем ляк по лу чает крат-

кос роч ный от пуск. Де мо би-
ли зо вал ся Алек сей в нояб-
ре 1976 го да. Он был пос лед-
ним пар нем из д. Чи га нары, 
ко торый слу жил в Гер ма нии. 

А лек сей Вол ков яв ляет ся 
ве те ра ном Вар шавс ко го до-
го во ра по ЧР, наг раж ден ме-
да ля ми «Ве те ран ГСВГ», «За 
ис пол не ние слу жеб но го дол-
га за пре де ла ми Оте чест ва». 
Сей час он за ни мает долж-
ность ди рек то ра уп рав ляю-
щей ком па нии по обс лу жи-
ва нию жил фон дов Ле нинс ко-
го ра йо на г. Че бок сары. Же-
нат, имеет двоих де тей. Дочь 
и сын то же окон чи ли ЧГУ им. 
Улья но ва и ра бо тают по спе-
циаль нос ти на ру ко во дя щих 
долж нос тях в сто ли це рес-
пуб ли ки. За вы со кие по ка за-
те ли в тру до вой дея тель нос-
ти Алек сей Вол ков наг раж ден 
По чет ны ми гра мо та ми и цен-
ны ми по дар ка ми.

  А НА ТО ЛИЙ ЛЕ ПИН, ЧИ ГА НАРЫ 

Б рал при мер с сестры
 Т ВОИ ЛЮ ДИ, РА ЙОН!      

От Калининграда 
до Камчатки

Ежегодно 1 октября начинается осен-
няя призывная кампания. В течение 
трех месяцев военкоматы будут на-
правлять повестки молодым людям с 
вызовом на медицинское освидетель-
ствование и призывную комиссию.

Как рассказал военный комиссар по Че-
боксарскому и Мариинско-Посадскому рай-
онам Чувашии Александр Кочуров, в свя-
зи с тем, что число контрактников с каж-
дым годом растет, количество призывни-
ков уменьшается. Во время осеннего при-
зыва из Чебоксарского района будут при-
званы 67 человек, в основном, с высшим и 
средним профессиональным образованием. 
Они встанут под знамена Сухопутных войск 
и Военно-морского флота, Ракетных войск 
стратегического назначения, ВДВ и войск 
Национальной гвардии. География осенне-
го призыва – от Калининграда до Камчатки. 

Житель Ишлейского сельского поселения 
Виктор Матвеев проходит жесткий отбор и 
мечтает попасть служить в Президентский 
полк ФСО РФ (охраняющий Московский 
Кремль). Призыв в данный полк осущест-
вляется только осенью. 

Первые призывные комиссии начнут ра-
боту в районе 4 октября. Призыв завершит-
ся 31 декабря.  

Нам есть чем гор дить ся 

12 октября 2017 года в 10.00 специали-
сты Межрайонной инспекции ФНС № 5 
по Чувашской Республике проведут се-
минар с налогоплательщиками по сле-
дующим вопросам:

1. Порядок начисления и уплаты имуще-
ственных налогов в 2017 году.

2. Основные вопросы по исчислению и 
уплате страховых взносов в 2017 году.

3. Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники (онлайн-кассы).

4. Правильность заполнения платежных 
документов на перечисление налогов, сбо-
ров и иных обязательных платежей в бюд-
жетную систему. Проблемы невыясненных 
платежей. 

5. Досудебное урегулирование налого-
вых споров.

6. Оценка качества предоставления госу-
дарственных услуг. Получение государствен-
ных услуг в электронном виде. 

Место проведения: п. Кугеси, ул. Совет-
ская, д. 32, 3 этаж.  

Дороге – быть!
Завершаются работы по строительству 
автомобильной дороги в деревне Яндо-
во, возводимой по федеральной про-
грамме «Устойчивое развитие сельских 
территорий».

 Об этом сообщается на сайте админи-
страции Чебоксарского района. Напомним, 
что в данной деревне реализуется проект 
«Комплексная компактная застройка и бла-
гоустройство жилой группы в южной части 
д. Яндово Синьяльского сельского поселе-
ния Чебоксарского района», в рамках кото-
рого застраивается микрорайон для моло-
дых специалистов ЗАО «Агрофирма «Оль-
деевская».

В настоящее время ведется работа по 
оформлению исполнительной документации. 
Разрешение по вводу объекта в эксплуата-
цию планируется в 4 квартале 2017 года. 

Ф
от

о 
Е

. Д
ад

ю
ко

во
й

Кадеты 
Чебоксарского 

района

А. Волков
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В жиз ни ОВ НОВ 
поя вит ся че ловек 

из прош ло го и нач-
нет вме ши вать ся в 

от но ше ния. Воз дер жи тесь 
от круп ных по ку пок.  

ТЕЛЬ ЦЫ, наве ди те по-
ря док для на ча-
ла в своих мыс-
лях, а по том уже 

на ра бо чем сто ле. 
Идеаль ное вре мя 

для ре мон та в квар ти ре.  

Б ЛИЗ НЕ ЦЫ, го товь тесь 
к боль шим пе ре-

ме нам в лич ной 
жиз ни. На вы ход-
ных мо жет рез ко 
ухуд шить ся са-

мо чувст вие.

РАК пос тоян но на-
хо дит ся в эпи-
цент ре со бы-
тий. Пос та рай-

тесь отв лечь ся от 
уг не таю щих мыс лей, са-
мое вре мя об завес тись 
но вым хоб би. 

ЛЬ ВЫ  с т а  л и 
ме нее раз го-
вор чи вы. По-

ра наверс ты вать 
упу щен ное, стоит 

вст ре тить ся с друзья ми и 
об ме нять ся пос лед ни ми 
но вос тя ми. 

Мыс ли о ра бо те ДЕВ 
прес ле дуют пос тоян-

но. По ра дуют ус пе-
ха ми на карьер-
ном поп ри ще: 
но вая долж ность, 

зарп ла та. 

ВЕ СЫ по чувст -
вуют се бя нес-

част ны ми людь-
м и  и  м о г у т 

впасть в сос тоя-
ние деп рес сии. Ес ли все 
это из- за по го ды, не стоит 
пе ча лить ся. 

С КОР ПИО НАМ стоит 
привес ти в по ря док 

свои мыс ли. 
Поз воль те се-
бе нем но го 

расс ла бить ся, за-
быть о проб ле мах. 

СТ РЕЛЬ ЦАМ удаст-
ся отыс кать лю-
дей, ко торые по-

мо гут воп ло тить 
в жизнь все са-
мые сок ровен-

ные идеи. Вам не хва тает 
экст ри ма. 

КО ЗЕ РО ГОВ ждут 
зна комст ва с но-
вы ми людь ми. 
Д ру жес кие от-
но ше ния мо гут 
пе рей ти на но-

вый уровень. 

ВО ДО ЛЕЕВ ожи дают де ло-
вые вст ре чи, пос-

та рай тесь от-
нес тись к ним 
ответствен но. 
Необ хо ди мо 

ежед нев но ра-
бо тать над со бой. 

РЫ БАМ удаст ся 
завес ти дру зей 
по ин те ре сам, 
с ко торы ми по-

том мож но бу дет 
отп ра вить ся на про гул ку. 
Не стоит брать кре ди ты. 

! 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 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ 

ЯЗЫКОМ 
ЦИФР 

8
     УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

По данным 
районного 
отдела ЗАГС

ЗАКЛЮЧЕНО БРАКОВ СОВЕРШЕНО РАЗВОДОВ14

Мас  ра Причебоксарья
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но. По ра дуют ус пе-
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привес ти в по ря док 
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ся отыс кать лю-
дей, ко торые по-
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в жизнь все са-
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том мож но бу дет 
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та рай тесь от-
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КО ЗЕ РО ГОВ
зна комст ва с но-
вы ми людь ми. 

ме нам в лич ной 

ОКТЯБРЬ 9 - 15

из прош ло го и нач-

ОКТЯБРЬ 9 - 15

4
13,9 млн рублей

13

8 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕ-
РАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ. Это праздник работников 
полей и ферм, руководителей и спе-
циалистов сельхозпредприятий, 
ученых-аграриев, работников пище-
вой и перерабатывающей индустрии 
и агропромышленного комплекса.
9 ОКТЯБРЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ. В 
этот день в 1760 году русские во-

йска в ходе Семилетней войны за-
няли Берлин. Символические клю-
чи от Берлина, переданные город-
скими властями русскому генералу, 
хранятся ныне в Казанском соборе 
Санкт-Петербурга. 
12 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ КАДРОВОГО 
РАБОТНИКА. Впервые традиция 
отмечать праздник появилась в ка-
дровых службах органов внутрен-
них дел. Постепенно она привива-
лась и на других предприятиях.  В 

ЭТ
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КО
 Ф
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ТЫ мальчиков  0

девочек  8
мужчин   7  средний возраcт  60 
женщин  6 средний возраcт   85 
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Более

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.

получит Чувашия из федерального бюдже-
та на внедрение в школах системы монито-
ринга здоровья учащихся.

 ПРАЗДНИК

Пе да гог – 
не про фес сия, 
а приз ва ние

Пе да го ги не 
толь ко да рят 
зна ния, но и слу-
жат нас тоя щим 
при ме ром для 
под рас таю ще го 
по ко ле ния. День 
учи те ля – один 
из са мых глав-
ных празд ни-
ков в ст ра не. 
От то го, кто 
бу дет ря дом с 
ва шим ча дом 
в школь ные го-
ды, за ви сит их 
бу ду щее.

Е ле на НИ КО ЛАЕ ВА, 
пе да гог-п си хо лог, 
Ат ла шевс кая СОШ:

– Мне 22 го да, этим ле-
том я по лу чи ла дип лом о 
выс шем об ра зо ва нии по 
спе циаль нос ти пе да гог-
п си хо лог. Нес мот ря на 
то, что про жи ваю я в го-
ро де Но во че бок сарске, 
с боль шим удо вольст-
вием каж дое ут ро спе-
шу на ра бо ту в по се лок Но вое Ат ла ше-
во. С са мо го детст ва люб лю про во дить 
свое вре мя с де тиш ка ми, иг рать, обу-
чать. В моей семье не бы ло пе да го-
гов, од на ко я свою про фес сию всег-
да пла ни ро ва ла свя зать имен но с 
деть ми. По ка ра бо таю все го лишь 
вто рой ме сяц, боль ше об щаюсь с 
пер вок ласс ни ка ми. 

Свет ла на ЯРУТ КИ НА, 
учи тель био ло гии и хи-
мии, Боль ше кат расьс кая 
шко ла:

– С са мо го детст ва 
зна ла, что бу ду учи те-
лем. Пом ню, как иг ра ли 
в «ш ко лу», я бы ла учи те-
лем, под ру ги пи са ли дик-
тан ты, ри со ва ли, учи ли 
бук вы и цифры. В шко ле 
при ме ром для ме ня бы ла 

учи тель био ло гии Ве ра Ярос лав це ва, я очень 
заин те ре со ва лась этим пред ме том, при ни ма-
ла учас тие в олим пиа дах. Эти ма лень кие по бе-
ды и спод виг ли ме ня к пос туп ле нию в пе да го-
ги чес кий инс ти тут. Прав да, по па ла я ту да толь-
ко че рез год, для на ча ла под за ра бо та ла де нег 
на за во де, ведь при лич ной одеж ды у ме ня не 
бы ло. Тем бо лее, что я ра но ос та лась без ро ди-
те лей. Пос ле 9 ме ся цев обу че ния на под го то ви-
тель ном от де ле нии ме ня при ня ли в инс ти тут. И 
вот уже 29 лет я ра бо таю пе да го гом, очень люб-
лю свою ра бо ту. Еже год но уче ни ки ра дуют ме ня 
свои ми ус пе ха ми. К при ме ру, в этом го ду один 
из уче ни ков сдал ЕГЭ по био ло гии на 86 бал лов. 

Ни ко лай ВОСТ РИ КОВ, 
учи тель тех но ло гии, Ку гесьс кая 
шко ла № 1:

– Уже 40-й год тру жусь учи-
те лем в од ном и том же ка-
би не те в Ку гесьс кой шко ле 
№ 1. Б ла го да ря моим пе да-
го гам, ко торые бы ли для 
ме ня яр ким при ме ром, я 
выб рал путь, свя зан ный 
имен но с обу че нием де-
тей. А ведь еще лет чи ком 
меч тал стать! Судь ба рас-
по ря ди лась так, что мы ра но ос та лись си ро-
та ми, поэ то му уе хать в дру гой го род и бро-
сить своих млад ших сес тер од них я не мог. 

На моих уро ках де ти с удо вольст вием 
тво рят, соз дают свои ми ру ка ми что-то 
прек рас ное. С пер вых лет своей ра бо-
ты ве ду круж ки «У ме лые ру ки», «Резь-
ба по де ре ву», «Мо де ли ро ва ние», воз-
ро дил куз неч ное де ло. Мои вос пи тан-
ни ки яв ляют ся об ла да те ля ми раз лич-
ных наг рад за учас тие в олим пиа дах по 
тех но ло гии ( на все рос сийс ком уров не 
– 11 участ ни ков). 

Ни ко лай 
СА ПАР КИН, 

учи тель физ куль туры, Иш лейс-
кая СОШ:

– В детстве ме ня ро ди те ли ос-
тав ля ли в ко ри до ре шко лы, так 
как в те вре ме на не бы ло детс ких 
са дов. И я про во дил вре мя вмес-

те с тех ни чес ким пер со на лом, по-
се щал уро ки физ куль туры. Пом ню, 
в спорт за ле уро ки про во дил учи-
тель, ве те ран вой ны, он всег да го во-

рил, ука зы вая на ме ня: «Я уже старый. Уй ду на от дых, 
а моим преем ни ком ста нет этот маль-

чик». Так и слу чи лось. Моя же на то-
же пе да гог. Оба тру дим ся в Иш-

лейс кой шко ле. Свои уро ки ста-
раюсь раз нооб ра зить, что бы 
де тям бы ло не скуч но. К каж-
до му ре бен ку пы таюсь най ти 

ин ди ви дуаль ный под ход. Воз-
рож даем на уро ках иг ру « лап та». 
Де ти с удо вольст вием втя ги вают-

ся в сос тя за ние. Кро ме это го 
три го да под ряд я при ни мал 
учас тие в ра йон ном кон кур се 
«У чи тель го да», с каж дым го-
дом ре зуль та ты бы ли вы ше и 
вы ше, и, на ко нец, в этом го ду 
лавры дос та лись мне.

Антонина ЕФИМОВА, 
учитель русского языка и 
литературы, 
Туруновская ООШ:

– Еще со школьной ска-
мьи любила писать сочи-
нения, рассказы. С пятого 
класса мечтала стать учи-
телем, однако мать была 
против, хотела, чтобы я 
осталась в деревне. Но 
я нашла выход. Рядом с 
деревней начали стро-

ить кирпичный телятник. За два месяца 
я  заработала там 50 рублей. Затем, за-
няв еще 30 рублей, отправилась в 
Среднюю Азию. Там как раз тре-
бовалась учительница русского 
языка. Несмотря на то, что я име-
ла всего лишь среднее образова-
ние, начала учить языку детей каза-
хов, узбеков и каракалпаков. В 1972 
году получила заочно высшее обра-
зование. Однако через некоторое 
время потянуло на родину. Вер-
нувшись в родной район, труди-
лась в Толиковской,  затем – в Ту-
руновской школе директором, 
затем заместителем. Сегодня с 
удовольствием преподаю рус-
ский язык и литературу.

Елена 
ГАВРИЛОВА,
учитель англий-
ского языка, Боль-
шекарачуринская 
СОШ:

– Английский 
язык я полюбила 
благодаря мое-
му отцу, кото-
рый был учите-
лем иностранно-
го языка. Уже в 5 
классе я решила, что буду перевод-
чиком. Поступая в педагогический 
университет на кафедру иностран-
ного языка, я вовсе не собиралась 
идти в школу. Однако волей судь-
бы в 2006 году моя дорога привела 
меня в Карачуринскую школу, где я 
работаю по сей день.

Сейчас я с уверенностью могу ска-
зать, что у меня прекрасная профес-
сия. Я работаю в чудесном коллек-
тиве, нахожусь в окружении умных 
и воспитанных людей, у меня есть 
у кого поучиться. А главное, у меня 
есть дети, и каждый из них – это ин-
тересный, увлекательный мир мыс-
лей, переживаний, радостей и тревог.

Валентина 
ОКУНЕВА, 
учитель русского языка и 
литературы, Ишлейская 
СОШ:

– В начальных клас-
сах нашей «второй ма-
мой» была Таисия Кир-
кина, она и стала при-
мером для меня при вы-
боре профессии в буду-
щем. Помню, как мы ста-
рались, чтобы  Таисия 
Ивановна поставила нам в тетрадь «5 мо-
лодец», это была наивысшая оценка. Не-
много повзрослев, появилась мысль об-
учиться профессии юриста, но, к сожале-
нию, в нашей республике, такой возмож-
ности не было. 11 лет отучилась в Ишлей-
ской школе, затем в университете, и верну-
лась в родную школу. С тех пор моя жизнь 
связана только с ней. В этом году я полу-
чила звание «Самого классного классно-
го». В этом мне помогли и мои ученики, с 
ними мы продемонстрировали творче-
ские способности в конкурсе  «Я – класс-
ный руководитель».

а моим преем ни ком ста нет этот маль-
чик». Так и слу чи лось. Моя же на то-

же пе да гог. Оба тру дим ся в Иш-
лейс кой шко ле. Свои уро ки ста-

ин ди ви дуаль ный под ход. Воз-
рож даем на уро ках иг ру « лап та». 
Де ти с удо вольст вием втя ги вают-

ся в сос тя за ние. Кро ме это го 
три го да под ряд я при ни мал 

я  заработала там 50 рублей. Затем, за-
няв еще 30 рублей, отправилась в 

ние, начала учить языку детей каза-
хов, узбеков и каракалпаков. В 1972 
году получила заочно высшее обра-
зование. Однако через некоторое 
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Понедельник
9  октября

Вторник
10 октября

Среда
11 октября

Четверг
12 октября

Пятница
13 октября

Суббота
14 октября

Воcкресенье
15 октября

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 

Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20, 4.25 «Контрольная за-

купка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 #«СПЯЩИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
2.15 *«ОСАДА» 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
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 #«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«НАЖИВКА ДЛЯ АН-

ГЕЛА» 12+
23.15 «Салют-7. История одно-

го подвига» 16+
1.55 #«БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41 Вести-Чувашия.
Утро

9.00 Пирĕн фондран. Чăваш 
драма театрĕ 100 çул 
тултарнă тĕле. Ÿнер тĕнчи. 
Любовь Федорова

9.30 Русские народные песни
11.40-12.00 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 «Правительственная 

связь» 12+
6.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
7.00 «Будильники» 12+
9.00, 15.40 «Нумай та пĕтет, 

сахал та çитет». Авгу-
ста Уляндина пултарулăх 
каçĕ 12+

11.30 «Капитана качча ту-
хас». Чăвашла куçарнă 
фильм 12+

13.00, 18.30 «Республика». 
Хыпарсен кăларăмĕ

13.05, 13.35 «Я люблю Чува-
шию» 6+

13.30, 19.30 «Республика». 
Информационная про-
грамма

14.00 «Мысли вслух» 16+
15.00, 23.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
15.05 «Детский ТЕЛЕсад» 6+
15.30, 23.30 «Республика». 

Информационная про-
грамма 12+

18.00, 2.30 «Республика в де-
талях» 12+

19.00, 0.30 «Эх, юррăм, янăра!» 
12+

20.00, 3.00 «Акилбупсер» 6+
20.30 «Учим чувашский» 12+
21.00, 0.00, 3.30 «Жемчу-

жинки Чувашии». Кон-
церт 12+

1.00 «Каçхи тĕл пулу» 12+
1.30 «Сиплĕ те тутлă» 12+

НТВ
5.00, 6.05 #«ЛЕСНИК» 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+
11.10 #«АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 #«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 *«НЕВСКИЙ» 16+
21.40 #«ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 #«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
1.10 «Место встречи» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«СПЯЩИЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Ким Филби. Тайная вой-

на»   16+
2.35 *«ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» 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
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 #«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«НАЖИВКА ДЛЯ АН-

ГЕЛА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
1.55 #«БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41  Вести-Чăваш 
ен

 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 
8.35-8.41   Вести-
Чувашия. Утро

 9.00 Ирхи тĕпел. Премьера
9.40 Аса ил-ха, салтак
11.40-12.00  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 «Республи-

ка». Информационная 
программа 12+

7.00 «Ирхи салам» 12+
9.00 «Акилбупсер» 6+
9.30 «Республика в деталях» 

12+
10.00, 15.40 «Жемчужинки Чу-

вашии». Концерт 12+
12.30, 18.00, 0.30, 5.30 «Учим 

чувашский» 12+
13.00, 18.30 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05, 20.10 «Я люблю Чува-

шию» 6+
13.30, 19.30 «Республика». 

Информационная про-
грамма

13.35, 20.00 «Правовое поле» 12+
14.00 «Эх, юррăм, янăра!» 

12+
14.30, 15.05 «Сиплĕ те тутлă» 

12+
19.00, 3.00 «Яш чух, çамрăк 

чух!» 12+
20.30, 5.00 «IT не обойти» 12+
21.00, 3.30 «Эс кĕтетĕн-и». 

Валерий Клементьев 
концерчĕ 12+

0.00 «След в истории» 12+
1.00 «Летопись столицы» 12+
1.30 «Çапла пултăр!» 12+

НТВ
5.00, 6.05 #«ЛЕСНИК» 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+
11.10 #«АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 #«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 *«НЕВСКИЙ» 16+
21.40 #«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, 0.15, 3.00 

Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20, 4.25 «Контрольная за-

купка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«СПЯЩИЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Ким Филби. Тайная вой-

на» 16+
2.35 *«В ПОСТЕЛИ С ВРА-

ГОМ» 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
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 #«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«НАЖИВКА ДЛЯ АН-

ГЕЛА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
1.55 #«БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» 12+

ЧТВ 
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41  Вести-Чăваш 
ен

7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 
8.35-8.41 Вести-
Чувашия. Утро

  9.00  Чăваш драма театрĕ 100 
çул тултарнă тĕле. Народ-
ная артистка СССР Вера 
Кузьмина

9.20-9.55 Фольклорный ан-
самбль «Мерчен»

11.40-12.00   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 «Республи-

ка». Информационная 
программа 12+

7.00 «Будильники» 12+
9.00, 14.00 «Правовое по-

ле» 12+
9.30, 14.30 «IT не обойти» 12+
10.00, 15.35 «Эс кĕтетĕн-и» В. Кле-

ментьев концерчĕ 12+
12.00 «Çапла пултăр!» 12+
13.00, 18.30 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05, 13.35, 20.45, 5.45 «Я 

люблю Чувашию» 6+
13.30, 19.30 «Республика». 

Информационная про-
грамма

15.05 «Уçă калаçу» 12+
18.00 «Республика в деталях» 12+
19.00 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.00, 3.00 «Здоровая Чува-

шия» 12+
20.30 «Спорт для всех» 12+
21.00, 3.30 «Пĕчченнисене обще-

жити параççĕ». Чăвашла 
куçарнă фильм 12+

0.00 «Республика в деталях» 
12+

0.30 «Большое сердце» 12+
1.00 «НаоБУМ» 12+
1.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
2.00 «Кил ăшши» 12+

НТВ
5.00, 6.05 #«ЛЕСНИК» 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+
11.10 #«АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 #«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 *«НЕВСКИЙ» 16+
21.40 #«ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 #«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«СПЯЩИЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Они хотели меня взор-

вать» Исповедь русского 
моряка» 12+

2.35 *«ДЕТИ СЭВИДЖА» 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
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 #«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«НАЖИВКА ДЛЯ АН-

ГЕЛА» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.20 #«БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41   Местное вре-
мя. Вести-Чăваш ен

 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 
8.35-8.41 Вести-
Чувашия. Утро

  9.00 Депутат в кадре. Пре-
мьера 

9.15 Личные деньги   
9.25-9.55 Секреты здоровья и 

красоты    
11.40-12.00  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 «Республи-

ка». Информационная 
программа 12+

7.00 «Ирхи салам» 12+
9.00 «Республика в деталях» 

12+
9.30 «Здоровая Чувашия» 12+
10.00, 15.35 «Пĕчченнисене 

общежити параççĕ» 
Чăвашла куçарнă фильм 
12+

12.00, 15.05 «Литература 
тĕпелĕ» 12+

12.30 «Большое сердце» 12+
13.00, 18.30 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05, 18.00, 0.30, 5.30 «Сиплĕ 

те тутлă» 12+
13.30, 19.30 «Республика». 

Информационная про-
грамма

13.35 «Я люблю Чувашию» 6+
14.00 «НаоБУМ» 12+
14.30, 17.30 «Кил ăшши» 12+
19.00, 0.00 «Правительствен-

ная связь» 12+
20.00 «Актуальное интер-

вью» 12+
20.30 «Один день с профессио-

налом» 12+
21.00, 3.00 «Эп те пулăп 

телейлĕ» Е. Османова 
пултарулăх каçĕ 12+

1.00 «День перемен» 12+
1.30 «Открытый город» 12+
2.00 «Аван-и» 12+
2.30 «Çитмĕл те Çиччĕ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 #«ЛЕСНИК» 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+
11.10 #«АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 #«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 *«НЕВСКИЙ» 16+
21.40 #«ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 #«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55, 4.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 #«ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 *«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 

«ИГГИ ПОП» 16+
2.25 *«ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭ-

РИ» 16+

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 #«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 *«ФРОДЯ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41  Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41  Вести-Чувашия.
Утро

9.00 Ÿнер тĕнчи. Чăваш патшалăх 
ансамблĕ Баск çĕршывĕнче. 
Премьера

9.35 Военное детство. Митрополит 
Варнава

11.40-12.00 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». Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 0.00 «Республика». 

Информационная програм-
ма 12+

7.00 «Будильники» 12+ 
9.00 «Актуальное интервью» 12+
9.30 «Один день с профессиона-

лом» 12+
10.00, 15.35 «Эп те пулăп 

телейлĕ».  Е. Османова 
пултарулăх каçĕ 12+

12.00 «Правительственная связь» 
12+

12.30, 1.00, 5.30 «Сиплĕ те тутлă» 
12+

13.00 «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ

13.05 «Актуальное интервью» 12+
13.30, 19.30 «Республика». Инфор-

мационная программа
13.35 «Я люблю Чувашию» 6+
14.00 «День перемен» 12+
14.30 «Аван-и» 12+
15.05 «Çитмĕл те Çиччĕ» 12+
18.30, 23.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.00, 5.00 «IT не обойти» 12+
20.30 «В гостях как дома» 12+
21.00, 0.30, 3.00 «Хырăм тытса 

кулар-ха». Виктор Петров 12+
1.30 «Туслăх йывăçĕ» 12+
2.00 «Интересное положение» 12+
2.30 «На Олимпе» 12+

НТВ
5.00, 6.05 #«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.10 #«АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 #«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 *«НЕВСКИЙ» 16+
21.40 #«ПЁС» 16+
23.45 *«РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 

КЛЮЧ» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
6.10 *«ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ» 12+
8.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вера Васильева. Се-

крет ее молодости» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Мелодрама «Из-

бранница» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 *«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
0.00 *«ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» 16+
1.52 *«ЛИЦО СО ШРА-

МОМ» 16+

РОССИЯ 1
4.40 #«СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное 

время
8.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 

16+
13.05 #«МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 

И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *«МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ?» 12+
0.55 *«ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ» 12+

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
7.00 «Республика». Информа-

ционная программа 12+
7.30 «Субботнее утро» 12+
9.30 «Хырăм тытса кулар-ха». 

Виктор Петров 12+
12.00, 18.00 «IT не обой-

ти» 12+
12.30 «Интересное положе-

ние» 12+
13.00, 23.30 «Пăру 

çулталăкĕ».  Чăвашла 
куçарнă фильм 12+

14.30, 5.30 «Туслăх йывăçĕ» 
12+

15.00, 1.00 «Раиса Казако-
ва - Сэйт концерчĕ» 6+

17.30, 5.00 «Сиплĕ те тутлă» 12+
18.30 «Акилбупсер» 6+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30, 4.00 «След в исто-

рии» 12+
20.00, 3.30 «Мысли вслух» 

12+
20.30, 4.30 «Танцы без гра-

ниц» 12+
21.00 «Диана и звезды чу-

вашской эстрады». Кон-
церт 12+

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом»
8.50 «Устами младенца»
9.30 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 

16+
14.10, 3.35 «Поедем, по-

едим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-

он» 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пило-

рама» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Рондо» 16+

0.50 *«НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *«ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит 

лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 *«КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
15.30 Концерт к Дню работника 

сельского хозяйства
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр
23.40 *«ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» 16+
1.20 *«ДЖОШУА» 16+
3.20 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
4.50 #«СРОЧНО В НОМЕР!» 

12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 *«ДЕВУШКА С ГЛАЗА-

МИ ЦВЕТА НЕБА» 12+
18.00 Церемония открытия XIX 

Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

0.30 «Бомба для главного кон-
структора» 12+

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. Со-

бытия недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Диана и звезды чуваш-

ской эстрады». Концерт 
12+

8.30, 18.30 «След в истории» 
12+

9.00 «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ 12+

9.50 «Республика. Столичные 
новости» 12+

10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30, 19.30 «Мировая кух-

ня» 12+
11.00, 17.30 «Мысли вслух» 12+
11.30, 18.00 «IT не обойти» 12+
12.00, 1.00 «Для тебя!» Концерт 

ансамбля «Сеспель» 12+
14.30 «Танцы без границ» 12+
15.00, 23.00 «Ялта пулса иртнĕ 

ĕç». Чăвашла куçарнă 
фильм 12+

17.00 «Сиплĕ те тутлă» 12+
19.00 «Стеклянный дом» 12+
19.15 «Актуальное интервью» 

12+
20.00 «Эх, юррăм, янăра!» 12+
20.30, 3.30 «Все начинается с 

любви». Концерт Данилы 
Ленского 16+

НТВ
5.05 *«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
7.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» 16+
14.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» 16+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 #«БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 *«ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ» 16+
3.00 «Таинственная Россия» 16+
4.00 #«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

16+Њ
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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.

СĂМАХ МАЙ 
«Тă ван Ен» ха çат ре дак ци йĕн 
«В кон так те» со циал лă сеть ри 
офи циал лă ст ра ни цин че ре гист-
ра ци лен нĕ ву ла кан сен йы шĕ çак 
эр не ре 2 пи не çит рĕ. Tavanen.ru 
сеть кă ла рă мĕн че – 14 пи не яхăн. 
Ра йон, рес пуб ли ка  пур нă çĕ пе 
çы хăн нă чи юлаш ки ин фор ма-
ци пе кун та пал лаш ма май пур.

«Ҫĕр шы вăн чăн- чăн ывă лĕ-
сем!» – çа кăн пек сă мах сем пе 
кĕт се ил нĕ Чă ваш Рес пуб ли-
кин Пуҫ лă хĕ Ми хаил Иг натьев 
ҫын се не ви лĕм рен ҫă ла кан хас-

тар та хăюл лă шкул ачи се не. 
Тĕл пу лă ва ҫам рăк пат тăр сем-
пе Чă ваш Рес пуб ли кин вĕ ренӳ 
та та ҫам рăк сен по ли ти кин ми-
нист рĕ Юрий Исаев, шкул ачи-

сен аш шĕ-а мă шĕ, вĕ ренӳ уч-
реж де ни йĕ сен ди рек то рĕ сем 
пу хăн нă. Ре гион Пуҫ лă хĕ хăю-
лăх па па лăр нă хас тар се не ыр-
ла са тав ту нă. Вĕ сем ха лĕ ыт ти 

ҫын шăн чăн- чăн тĕс лĕх вы рă-
нĕн че пул ни не асăн нă, аш шĕ-
а мăш не ачи се не ти вĕҫ лĕ вос-
пи та ни пар са ҫи тĕн тер нĕ шĕн 
ырă сă мах сем ка ла нă.

Ком со мольс ки ра йо нĕн чен 
кил нĕ ача сем ҫу лăм ри  ҫын се-
не еп ле ҫăл са хă вар ни пир ки ка-
ла са кă тарт нă. В ла ди мир Про-
копьев, Яков Ма ка ров, Г ри го-
рий Ильин, Сер гей Ива нов  Ҫĕ-
нĕ Мă рат шку лĕн че ас лă клас ра 
вĕ ре неҫҫĕ. Вĕ сем 8 ҫул ти ача на 
вут-ҫу лăм ран хă тар нă.

Хĕр лĕ Чу та йĕн чен кил нĕ Ки-
рилл Б ли нов ятар лă ме да ле ти-
вĕҫ нĕ. Вăл шыв ра пут ма пуҫ ла-
нă икĕ хĕ ра ча на ҫăл нă.

Тă вай ра йо нĕн чи Сер гей 
Юзу ков çул ла хи ка ну вă хă тĕн-
че шыв ра пут ма пуҫ ла нă хă йĕн 
юл таш не ҫăл са хă вар нă.

У ла тăр ти Де нис Ве дя шов, 4- 
мĕш класс вĕ ре не ке нĕ, тĕл пу-
лă ва пу хăн ни сен чен чи кĕ çĕн-
ни. Ҫул ла вĕ сем аш шĕ-а мă шĕ пе 
юхан шыв хĕр ри не кан ма кай-
сан пу та кан ача на кур нă. Шă-
пăр лан ним шу хăш ла са тă ма-
сă рах ăна ҫăл ма шы ва сик нĕ. 
Турт са кă лар нă. Ача иш ме ла-
йăх пĕл ни ку тĕс лĕх ре те çын 
пур нăç не çăл ма пу лăш нă.   

Ву ла кан шăн та, ре дак ци ре 
вăй ху ра кан сем шĕн те пы-
сăк пĕл те рĕш лĕ çа кăн пек  ят-
па «Тă ван Ен» ха çа тăн пĕр ре-
мĕш  но ме рĕ пи чет лен се тух-
нă ран па 85 çул çит ни не ха-
лал ла са кон курс йĕр ке ле рĕ-
мĕр. Ха çат сим во ли ки не (ТЕ) 
сăн ла кан ал ĕç ха тĕ рĕ се нчен 
– тĕ рĕ се не, кас са, çы пăç тар-
са, ĕнт се ăс та ла нă ĕç сен чен –
Кÿ кеç ри тĕп куль ту ра çур тĕн-
че ирт нĕ фо йе ре пы сăк ку рав 
йĕр ке ле рĕ мĕр. 

Ун па сум лă хă на сем 
те кă мăл та нах пал-
лаш рĕç. ЧР Пат ша-
лăх Ка на шĕн де пу та-
чĕ – бюд жет, фи нанс 

та та налог ый тă вĕ сен ко ми-
те чĕн пред се да те лĕ Аль би на 
Его ро ва, Шу паш кар ра йад ми-
нист ра ци пуç лă хĕн ти вĕ çĕ се-
не пур нăç ла кан В ла ди мир Ди-
мит риев, рес пуб ли ка ве домст-
ви сен чен, об щест во ор га ни за-
ци йĕ сен чен кил се çит нĕ хă на-
сем  кон кур са тă рат нă ĕç се не 
пы сăк хак па чĕç, вĕ сем шĕн са-
сă ла рĕç те.  Кон курс ус ло ви-
йĕ сем пе ки лĕ шÿл лĕн, хăй кă-
мăл ла нă ĕçе па лăрт ма каш ни-
нех май пул чĕ. Ха лĕ ва ра пĕ-
тĕм ле тÿ ту ма та вă хăт.

Пир тен кил мен ла ру- тă рă ва 
пу ла ăна, мал тан па лăрт нă пек, 
уяв кон цер тĕн че ту ма май кил-
ме рĕ: çа кăн шăн ву ла кан ран ка-
çа ру ый тат пăр. Те пĕр те сен пы-
сăк ăс та лăх па пур нăç ла нă ком по-
зи ци се не, ха тĕр се не, пуш шех те 
эсир пи ре мĕн те ри хы тă юрат-
ни не та та хи сеп ле ни не ыт ла рах 
çын на кă тар тас кил чĕ, çа вăн-
пах ирт нĕ тун ти кун (ок тяб рĕн 
2- мĕ шĕ) ха мă рăн ин тер нет ри 
кă ла рăм ра (tavanen.ru) са сă-
лав йĕр ке ле рĕ мĕр. Ĕнерхи 12 

се хет чен ун та 597 çын хут-
шăн чĕ. Çа пах та та тăк лă 
сă маха тех но ло ги пред-
ме чĕн вĕ рен те ке нĕ сен-

чен, пул та ру лăх кру-
жо кĕ се не ерт се пы-
ра кан сен чен, ахаль 
ăс та çă сен чен тă ра-
кан  жю ри чле нĕ-
сем каларĕç.

Ĕç се не пур не те 

пы сăк тех ни кă на пă хăн са, пач кăл-
тăк сем сĕр те нĕ пек пур нăç ла нă-
ран, вĕ се не ача сем ас ли сен пу лă-
шă вĕ пе ăс та ла ни куç кĕ ре тех пул-
чĕ, çа вăн па та çĕн те рÿ çĕ се не çул-
се не ку ра мар, пур не те пĕр уш-
кăн ра па лăрт нă. Кон кур са хут шăн-
нă каш ни ву ла ка на çак на ĕнен те-
ре кен сер ти фи кат па хав ха лан та-
рат пăр. Ăна ре дак цие кил се ил-
мел ле (Кÿ кеç по се ло кĕ, Шос сей-

ная урам, 13 çурт, 2 хут, 7- мĕш пÿ-
лĕм). Па ха лăх лă ĕç сем пе па лăр нă, 
жю рин пы сăк хак не ти вĕç нĕ Ана-
стасия Андреева, та та Кÿкеçри 
шкул-интернат вĕренекенĕсем 2 
тата 3- мĕш вы рăн сем шĕн асăн ма-
лăх пар не се не та та дип ло ма ти-
вĕ çеç çĕ. Тĕп пар не – кĕсье те ле-
фо нĕ ва ра Елисей Архипова пÿр-
чĕ. Са лам лат пăр! 

Çавăн пекех жюри йышăнăвĕпе 
редакци ятарлă парнесемпе, 
дипломсемпе  Дарья Ванюш-
кинăна (Кÿкеç), Нина  Егоровăна 
(Ишлей),  София Игнатьевăна 
(«Крепыш» ача сачĕ), Анна Ро-
дионовăна («Крепыш» ача сачĕ),  
Софья и Александр Ивановсе-
не (Ишлей) хавхалантарать.     

 2017 ÇУЛ – ЭКО ЛО ГИ ÇУЛ ТА ЛĂ КĔ      

Пĕр ÿкер чĕк паян та куç 
умĕн че – çул тă рăх çă мăл ма-
ши нă па пы ра кан сем кан тă ка 
ан тар чĕç те пы нă çĕр тех пы-
сă ках мар тĕр ке пер се хă вар-
чĕç. Çул хĕр рин че сал фет-
кă сем, апат- çи мĕç юлаш ки-
не тул тар нă ху таç сем, тĕр лĕ 
ăпăр- та пăр йă ва лан са вырт-
ни не пур те кур нă. Шел те, ун 
пек ки каш ни утăм рах. 

Хă шĕ- пĕ ри та та кил тав ра шĕн-
че пу хăн нă кая ша та – кĕ лен че-
се не, плас тик япа ла се не, ху таç се-
не – об щест вăл ла ча рă нă ва е çул 

хĕр ри не ывăт са хă вар ма имен-
мест. Ча рă ну вы рă нĕ сем ва ра ка-
яш тул тар нă ху таç сем пе, ăпăр- та-
пăр па нĕр сĕр лен се ла раç çĕ. Кил-
сĕр йы тă- ку шак хы рăм выç çи пе 
ун та ча кал ан са çÿп- çа па йĕ ри- 
тав ра са па лать. 

Фе де ра ци пĕл те рĕш лĕ çул сем 
çин че под ряд ор га ни за ци йĕ сем 
çÿп- çа па пуç тар са, хыт ху ра на 
çул са та сат сах тă раç çĕ. Çак на ви-
çĕм кун ха мăр та кур тă мăр – Шăн-
кас çы вă хĕн чи М-7 çул çин че под-
ряд ор га ни за ци йĕн ĕç че нĕ сем 
çул хĕр рин чи ки вĕ ку рă ка, хыт 

ху ра на бен зин па ĕç ле кен çа ва-
сем пе çу лат чĕç. «Рес пуб ли кă ри 
пур ра йо на та çи тет пĕр, каш ни 
ку нах çул çин че», – те рĕç вĕ сем 
пĕр са мант лă ха та ĕçе чар ма сăр.

Шу паш кар ра йон ба лан сĕ çин-
че 295,511 км тăрш шĕ 102 ав то-
мо биль çу лĕ, вĕ сен чен 99- шĕ 
хы тă сий лĕ. Ра йон ти çул се не 
2 под ряд ор га ни за ци йĕ – «СК» 
«Ал сер Ст рой» ООО та та «Дорст-
рой» ООО пăх са тă рать. Ра йад-
ми нист ра цин ху ла тă вас ĕç та та 
ар хи тек ту ра па йĕн чен пĕл тер нĕ 
тă рăх, 2017 çул та çул се не пăх са 
тă ма рес пуб ли ка бюд же тĕн чен 
33 млн ыт ла ук çа- тен кĕ уйăр нă, 
сен тяб рĕн 1- мĕ шĕ тĕл не 26 млн 
ыт ла рах тен кĕ усă кур нă. Под ряд 
ор га ни за ци йĕ сен ти вĕ çĕ сен йы-
шĕн че çул- йĕр çин чи шă тăк- пу-
тă ка сап ла ни, çул- йĕр пал ли се-
не лар тас си, юрăх сă ра тух ни се-

не ыл маш та рас си, çул хĕр ри се не 
çул са тир пей ле се тă рас си та та 
ыт ти ĕç. Асăн нă под ряд ор га ни-
за ци йĕ сем сен тяб рĕн 25- мĕ шĕ 
тĕл не 16146 тă ват кал метр лап-
тăк çин че шă тăк- пу тă ка сап ла-
нă, çул хĕр ри сен чи ку рă ка çул-
нă, çам рăк йы вăç сен ху на вĕ се-
не кăк ла нă, 20 т ыт ла çÿп- çа па 
хы тă каяш сен по ли гон не ăсат нă.

Ра йон та та ял тă рăх пĕл те рĕш-
лĕ çул сем çин чи ла ру- тă ру па пал-
ла шас тĕл лев пе çу ла тух рă мăр. 
Чă рăш кас си ялĕ çы вă хĕн чи çул 
хĕр рин че под ряд ор га ни за ци йĕ 
ÿс се пы ра кан ху нав сем пе тĕм-
се не кăк ла са тир пей ле нĕ. Кас-
нăс кер се не пуç тар ма ĕл кĕ рей-
менч чĕ- ха. Кÿ кеç по се ло кĕн чен 
тух са Ик кас си ен нел ле кая кан 
çул çин чи об щест вăл ла транс-
порт ча рă нă вĕ, мĕн ас тă вас са, 
час- ча сах çÿп- çап па тул са тă рат-

чĕ. Халь хин че ун та çÿп- çап ну-
маях марч чĕ, çа пах та та кам сем 
ăпăр- та пăр тул тар нă икĕ ху та çа 
ча рă ну çы вăх нех пă рах са хă вар-
нă. Са па лан са выр та кан ху таç-
сем те тав ра лă ха илем кÿ меç çĕ.  
Кон тей нер сем пат не çит ме ÿр-
кен нĕ ĕн тĕ ус лап сем.  

Кам айă пĕ пе та са мар ла нать çут 
çан та лăк, ка ма пу ла çÿп- çап па 
чы хă нать Çĕр-ан не мĕр? Ху рав не 
аяк ра шы ра ма кир лĕ мар. Айăп-
ли – этем. Çĕ нĕ йыш ши тех но-
ло ги сем вăй ил се ата лан са пы-
ни те этем лĕ хе, ен чен те вăл  çут 
çан та лăк шăн хăй явап ли не туй-
ма сан, усă кÿ мĕ. Ÿс се пы ра кан 
ăрă ва та мĕн пĕ чĕк рен тав ра лă-
ха юрат ма, уп ра ма вĕ рен тес чĕ. 
Çак на ва ра пи рĕн ха мăр тан ты-
тăн мал ла. Тир пей ле нĕ вы рăн та 
мар, ва ра ла ман вы рăн та та са. 

 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА 

Тир пей ле нĕ вы рăн та мар
 ва ра ла ман вы рăн та та са

«Э пĕ «Тă ван Ене» юра та тăп
 УЯВ  

Çĕнтерÿçĕ ĕçĕ

Уява «Суварята»  ансамбль (ертÿçи 
А.Музыкантов) хăйĕн çĕкленÿллĕ 

ташшипе пуçларĕ

Райадминистраци пуçлăхĕн Тав хучĕсене 
Е. Губанова сайт редакторĕ, Е. Дадюкова 

пай редакторĕ тата А. Тихонова 
корреспондент тивĕçрĕç

Курава сумлă хăнасем 
пысăк хак пачĕç
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РОСГОССТРАХ: 
96 лет вмес те 
со ст ра ной

– Аль би на Лео ни дов на, с 
ка ки ми ре зуль та та ми се-
год ня РОСГОССТРАХ под-
хо дит к празд но ва нию 
свое го 96- ле тия?

– РОСГОССТРАХ се-
год ня ос тает ся ли де ром 
ст ра хо во го рын ка Чу ва-
шии. Ежед нев но ком па-
ния вып ла чи вает бо лее 
1,7 млн руб лей в день 
своим ст ра хо ва те лям – 
жи те лям Чу вашс кой Рес-
пуб ли ки. Госст ра хов цы 
за щи ща ли, за щи щают 
и бу дут за щи щать ин-
те ре сы своих клиен тов. 
За го ды ра бо ты в ком-
па нии на коп ле на уни-
каль ная ин фор ма ция по 
рис ко вым сос тав ляю-
щим для каж до го на се-
лен но го пунк та: ве роят-
ность за топ ле ния, по жа-
роо пас ность, подвер жен-
ность раз ру ши тель но му 
воз дейст вию ура га нов.
– Как Вы оце ни вае те ито ги 
ра бо ты ст ра хо во го от де ла 
в по сел ке Ку ге си за пер-
вое по лу го дие 2017 го да?

– В на шем от де ле 
п. Ку  ге си тру дят ся 54 
сот руд ни ка, из них 19 
ст ра хо вых аген тов это-
му де лу от да ли бо лее 
10 лет. На ши ст ра хо-
вые аген ты за 1 по лу-
го дие зак лю чи ли бо лее 
4,5 ты сячи до го во ров. 
Ча ще все го лю ди ст ра-
хуют до ма и ст рое ния, 
круп ный ро га тый скот, 
в пос лед нее вре мя ак-
тив но зак лю чают ся до-
го во ры по ст ра хо ва нию 
от нес част ных слу чаев. 
С на ча ла го да РОСГОС-
СТРАХ вып ла тил бо лее 
2,1 млн руб лей по на ло-
гам в бюд жет п. Ку ге си.
– Ваш ос нов ной по ка за-
тель ра бо ты — это ст ра-
хо вые вып ла ты. Как с ни-
ми обс тоят де ла?

– С ян ва ря по июнь те-
ку ще го го да ком па ния 
вып ла ти ла по зак лю-

чен ным до го во рам сум-
му более чем на 5,8 млн 
руб лей. А об щая сум ма 
ответствен нос ти ком па-
нии «РОСГОССТРАХ» по 
всем до го во рам ст ра хо-
ва ния, зак лю чен ным в 
п. Ку ге си и Че бок сарс-
ком ра йо не, сос тав ляет 
око ло 2,5 млрд руб лей. 
Ра дует, что все боль ше 
лю дей по ни мают важ-
ность ст ра хо ва ния ст-
рое ний. Ст ра хо вые вып-
ла ты поз во ляют зна чи-
тель но сни зить тя жесть 
убыт ков пос ле по жа ра 
или, к при ме ру, пос ле 
пов ре див ше го кров лю 
или ок на ура га на. У нас 
рас тет чис ло пос тоян ных 
клиен тов, ко торые с на-
ми уже на про тя же нии 
де сят ков лет. Их дове-
рие к ком па нии «РОС-
ГОССТРАХ» подтверж-
де но га ран ти ро ван ны ми 
и опе ра тив ны ми вып-
ла та ми.
– Ка кие еще ус лу ги вы 
пре дос тав ляе те?

– В от де ле п. Ку ге си 
функ цио ни рует и РОС-
ГОССТРАХ БАНК. Он 
пре дос тав ляет ши ро-
кую ли ней ку заст ра хо-
ван ных вк ла дов для фи-
зи чес ких лиц, ко торые 
отве чают лю бым пот реб-
нос тям клиен тов. Кро ме 
это го при ни маем пла те-
жи, пе ре во ды и вы даем 
пен сион ные кар ты МИР. 
Рос госст рах имеет свой 
не го су дарствен ный пен-
сион ный фонд.
– Ч то бы Вы хо те ли по же-
лать на шим чи та те лям?

– По вы шать фи нан со-
вую гра мот ность и ак тив-
но за щи щать свое иму-
щест во, здо ровье, жизнь 
с ком па нией «РОСГОС-
СТРАХ». К тому же она  
от ме чает свое 96- ле тие 
и го то вит ся к ве ко во му 
юби лею. 

 ИЗ ПЕР ВЫХ УСТ      

6 ок тяб ря ст ра хо вая ком па ния «РОСГОССТРАХ» 
празд нует День рос сийс ко го ст ра хов щи ка и 
96- ле тие со дня свое го ос но ва ния. В этом го ду 
празд ник про хо дит под ло зун гом: РОСГОССТРАХ. 
ВСЕГДА ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ.

За 96 лет Рос госст рах пе ре жил мно гое и су мел 
зас лу жить ста тус са мой на род ной ст ра хо вой ком-
па нии. И се год ня мно го лет няя по бед ная за кал-
ка поз во ляет Рос госст ра ху ос та вать ся флаг ма ном 
ст ра хо вой от рас ли и ли ди ро вать на рын ке Чу ва-
шии. В преддве рии Д ня ст ра хов щи ка мы пооб ща-
лись с ди рек то ром ст ра хо во го фи лиа ла в п. Ку ге си 
Аль би ной ИВА НО ВОЙ.

В связи с этим в 
Чувашской Ре-
спублике в 6 ча-
сов утра с полу-
чением услов-

ного сигнала началась 
Всероссийская штабная 
тренировка по граждан-
ской обороне (ГО), кото-
рая проводится с 4 по 6 
октября 2017 года. Про-
ведены оповещение и 
сбор руководящего со-
става ГО. «Учение про-
ходит в три этапа. На-
чало первого этапа по-
казало полное взаимо-
действие федеральных и 
республиканских органов 
власти, органов местно-
го самоуправления и ор-
ганизаций. Силы и сред-
ства гражданской оборо-
ны – спасатели, техни-
ка, а также нештатные 
аварийно-спасательные 
формирования – гото-
вы к учениям и выпол-
нению задач по обеспе-
чению комплексной без-
опасности жизнедеятель-
ности населения», – от-
метил председатель Го-
сударственного комите-
та Чувашской Республи-
ки по делам ГО и ЧС Ве-
ниамин Петров.

Глава Чувашии Миха-
ил Игнатьев также при-
нял участие в совещании 
с министром РФ по де-
лам ГО, ЧС и ликвида-

ции последствий стихий-
ных бедствий Владими-
ром Пучковым.

Во всех школах страны 
в эти дни проводятся от-

крытые уроки по граж-
данской обороне. В Ат-
лашевской школе Чебок-
сарского района заме-
ститель начальника 41-
й пожарно-спасательной 
части п. Кугеси Николай 
Александров рассказал 
школьникам о том, что 
такое гражданская обо-
рона, когда структура 
была образована в Рос-
сии, а также о прави-
лах поведения в чрезвы-
чайных ситуациях. «Мы 
знакомим детей с  пра-
вилами поведения при 
пожаре в быту, безопас-
ности в лесу, на воде. 
Если ребенок с детства 
знает основные прави-
ла поведения в экстрен-
ных ситуациях, это мо-
жет  спасти ему жизнь», 
– отметил Николай Ни-
колаевич. 

5 октября на площадке 
перед ФОКом «Улăп» в 
поселке Кугеси состоял-
ся смотр техники, приме-
няемой при проведении 
аварийно-спасательных 
работ. Была выставлена 
спецтехника пожарной 
части, полиции, газовой 
службы, неотложной по-
мощи, общественного 
питания, ветеринарной 
службы и т.д. 

 ДАТА      

К СЛОВУ
4 октября в России от-
мечается 85-летие со 
дня образования граж-
данской обороны в 
стране.

Внезапно поезд 
НЕ ОСТАНОВИТЬ! 
Железнодорожный переезд 
– один из сложных и опасных 
участков дороги, требующий 
особой внимательности и 
строгого соблюдения Правил 
дорожного движения. 

Из года в год увеличивается 
количество столкновений авто-
транспортных средств с поезда-
ми, гибнут люди, наносится зна-
чительный материальный ущерб. 
Основной причиной ДТП являет-
ся «человеческий фактор» – не-
внимательность водителей, ко-
торые, нарушая ПДД, проезжают 
под запрещающие показания пе-
реездной сигнализации, объезжа-
ют закрытые шлагбаумы, а также 
зачастую управляют транспорт-
ным средством в нетрезвом ви-
де или наркотическом состоянии. 

К примеру, трагический слу-

чай произошел недавно, в сен-
тябре текущего года, в Ибресин-
ском районе недалеко от насе-
ленного пункта Климово – ДТП с 
участием грузовика и пригород-
ного рельсового ж/д автобуса 
«Канаш-Алатырь». По предвари-
тельным данным, водитель ино-
марки пытался проскочить пе-
реезд на запрещающий сигнал 
светофора. В результате вагон, в 
котором находились 20 человек, 
сошел с рельсов, а машина пе-
ревернулась. Водитель скончал-
ся в медицинском учреждении. 

По информации ГЖД по без-
опасности движения поездов 
г. Казань, в основном в аварии 
попадают молодые ребята либо 
пожилые люди. В первом слу-
чае молодежь отвлекается на 
мобильные телефоны, планше-
ты, слушает громкую музыку. 
Во втором случае – водителей 
подводит возрастная невнима-
тельность. 

Знание спасет жизнь 
Ежегодно 4 октября в России отмечается 
День гражданской обороны

 БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!       ДЕЛА МЕСТНЫЕ     

В Новотренькасинском детском саду «Родничок» 
в средней группе «Кораблик» проходит выставка 
«Дары осени», созданная руками родителей 
воспитанников.
Различные работы, сотворенные из овощей, 
грибов, шишек, листьев, дерева, радуют глаз 
воспитателей и детишек.
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Все службы района к 
учению готовы

Сотрудники 41-й пожарно-
спасательной части п. Кугеси

 И.о. главы администрации района В. 
Димитриев провел смотр готовности служб

1
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Пенсионерам 

скидка – 

    5
%

Рубрика
«СОБОЛЕЗНОВАНИЕ»

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

1 Свыше 40 слов – дополнительно 25 руб, за каждое слово. 
2 Свыше 40 слов – дополнительно 18 руб, за каждое слово.

08
-2

0

СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

08-25. Ячмень, пшеницу. Достав-
ка. Тел.: 8-927-868-35-63.
09-37. Сено с доставкой. Тел.: 
8-917-652-96-14.
08-30. Сено, солому, зерно. Тел.: 
8-903-346-71-89.

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. 

10-07. Любой кирпич. Тел.: 
8-927-667-83-78. 

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

10-06. Косилку ротационную 
навесную «WIRAX»Z069(1,35 м). 
Тел.: 8-927-857-35-29.

10-04. Телят. Доставка. Тел.: 
8-927-984-15-15.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

07-03. Корову, бычка, телку, овец. 
Тел.: 8-905-342-39-43.
05-38. КРС, свиней, лошадей. Тел.: 
8-902-327-56-06. 

05-14. Куплю КРС. Дорого. Тел.: 
8-905-197-61-66. 

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.

ÇУРТ-ХВАТТЕР 
НЕДВИЖИМОСТЬ

10-05. Продаю комнату. г. Чебок-
сары, пр. Ленина (центр). 9 кв.м. 
380000 руб. Тел.: 8-900-331-76-78.

ĔÇ
РАБОТА

10-08. Требуются лицензированные 
охранники  для работы в  с. Ишлеи, 
п. Кугеси. Тел.: 22-88-50,   8-917-078-
88-50.

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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Окна, двери, 
потолки. 
Дешево

 8-962-599-65-62.

Момент открытия памятника павшим воинам в д. 
Чиганары, 1975 г.  На фото А. Лепин

Коллегия 
юридической защиты 

Юридическая помощь 
по возврату водитель-

ских удостоверений. 
ДТП. 

Возврат по амнистии 
уже лишенных прав. 

Официально. 
Тел.: 8-800-35-01-002. 

Звонок бесплатный! 05
-0

4

предлагает ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШ-
КИ, ЧЕРНОГО ГРАНИТА, СЕРОГО И БЕЛОГО МРАМОРА.
 Столики, скамейки, ограды, венки. 
 СКИДКИ, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. ГАРАНТИЯ. 
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА. БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

ПАМЯТНИКИ от 2000 рублей
АО «Базальт» 

8 (8352) 
56-29-68.

г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 7.
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Сдаем в аренду офис-
ное помещение пло-

щадью 23,7 кв. м.  на 
6 этаже  редакционно-

издательского комплек-
са «Дом печати»: г. Чебок-

сары, пр. И. Яковлева, 13. 
Охрана. Видеонаблюдение. 
Парковка. Здание телефо-
низировано, интернет – 
оптиковолоконные линии 
связи. Цена 176 руб/кв.м. 
НДС нет. Стоимость арен-
ды не включает комму-
нальные платежи. Тел.: 
67-15-51, 20-10-85 в раб. 
дни с 8-00 до 17-00. 

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, 

строительно-монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермер-
ских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.

Чебоксарское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»  уведомляет: по землям Чебоксарского района прохо-
дят газопроводы-отводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), 
обеспечивающие потребности промышленных предприятий и на-
селения района в природном газе, являющиеся объектами повы-
шенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (Актуали-
зированный СНиП 2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО-
ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газо-
распределительных станций (далее – ГРС) до населенных пунктов, 
отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, кол-
лективных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны мини-
мальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимо-
сти от диаметра газопровода, степени ответственности объектов, 
указанных на знаках закрепления газопроводов и служат для обе-
спечения безопасности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строитель-
ство каких бы то ни было зданий, строений и сооружений в пределах 
установленных минимальных расстояний до объектов системы газос-
набжения (Земельный Кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2012г. ст.90 п.6). 

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 31.03.1999г. 
№ 69-ФЗ ст. 32 здания, строения и сооружения, построенные бли-
же установленных строительными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕ-
ЖАТ СНОСУ за счет средств юридических и физических лиц, допу-
стивших нарушение.

Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстоя-
ний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с организацией эксплуати-
рующей газопровод и ГРС – Чебоксарского ЛПУМГ - филиалом ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, 
утвержденными Постановлением Правительства и Госгортехнад-
зора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возмож-
ных повреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ га-
зопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу 
на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с 
каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения 
Чебоксарского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газо-
проводов строительной техникой организаций, выполняющих зем-
ляные работы  в охранных зонах газопроводов без соответствую-
щего разрешения, в том числе электрических кабелей, линий теле-
радиокоммуникаций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопровода высокого давления 
может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ - взрыв большой 
разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные поте-
ри и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубо-
проводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по 
ст. 269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также раз-
мер установленной зоны минимально допустимых расстояний и 
охранной зоны конкретного земельного участка, заинтересованные 
юридические и физические лица могут получить в местном комите-
те по земельным ресурсам и землеустройству, а также в Чебоксар-
ском ЛПУМГ - филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах мини-
мальных расстояний магистральных газопроводов работ, по вопро-
сам производства строительно-монтажных и других работ в зоне 
прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежела-
тельных последствий при оформлении сделок с землями, по кото-
рым проложены газопроводы, обращайтесь в Чебоксарское ЛПУМГ 
- филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

По телефонам 8-(8352) - 30-54-09, 30-54-22.
или по адресу: 428027, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 25.

СХПК- кол хоз им. Ле ни на вы ра жает иск рен нее со бо лез но ва ние 
Г ри горье ву Ми хаи лу Конс тан ти но ви чу и Г ри горье ву Сер гею Конс-
тан ти но ви чу в свя зи со смертью ма те ри – 

Ва лен ти ны Его ров ны 
ГРИГОРЬЕВОЙ, 

мно го лет про ра бо тав шей в кол хо зе.          10-03.  

ХУРЛАНАТПĂР
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Пластиковые окна от 
оконного завода

 8-927-668-69-55. 

50%
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Вызов замерщика бесплатно.

Летние суперскидки. 
От 2800 руб. 

ЗА ДЕРЕВЕНСКОЕ ОКНО.

 Утепленные в 3 стекла. 
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ИРТ НĔ ЭР НЕ РЕ ТО ЛИК 
ХУ РАС КИ ЯЛĔН ЧЕ ВĂ-
РĂ- ХУ РАХ СЕМ ЛАВК КА-
НА ÇА РАТ СА ТУХ НĂ. Унч-
чен эр не ма ла рах çак мел-
пех ку кăр алăл ли сем Шем-
шер ял тă рă хĕн чи Шор-
че кас син чи су ту-и лÿ вы-
рăн не те пу шат нă. Лавк ка-
сем ял хĕр рин че выр наç-
ни, ху рал сăр пул ни пал лă. 
РФ ШĔМĕн Шу паш кар ра-
йо нĕн чи уй рă мĕн пуç лă-
хĕ Ев ге ний Пет ров сă ма-
хĕ сем тă рăх, унч чен ма-
ла рах Сĕн тĕр вăр ри ра-
йо нĕн чи пĕр ял вĕ çĕн чи 
лавк ка на та куç хыв нă. По-
ли ци органĕ мал тан лă ха 
па лăрт нă тă рăх, лавк ка се-
не пĕр уш кă нах та пă нать.

Çа вăн пе кех ирт нĕ эр-
не ре Çат ра кас си ялĕ пе 
юна шар выр наç нă ви çĕ 
да чă ра та вă рă сем ху çа-
лан ни пал лă. 

ШУ ПАШ КАР РА ЙОН ПРО-
КУ РА ТУ РИН ЧЕН ПĔЛ ТЕР-
НĔ ТĂ РĂХ, ирт нĕ эр не ре 
вă рă сем Ил пеш ял не хи-
рĕç выр наç нă «Дуб ров-
ка» кол лек тив лă по се лок-
ри ти мĕр га ра жа илен нĕ. 
Çă раç çи вĕ сем шĕн чăр мав 
пул ман- мĕн. Ăна çĕ мĕр се 
хай хи сем га раж ран свар-
ка ап па рат не, бол гар ка, 
свар ка мас ки не йă кăрт нă. 
Га раж ху çи не 4500 тен кĕ-
лĕх сă тăр кÿ нĕ.

 Çак кун сен чех «Дуб ров-
ка» кол лек тив лă по се лок-
ри йы вăç ви те ре вă рă- ху-
рах хыç çăн ура йĕ рĕ сем 

кă на юл нă. Çă раç çи шан-
чăк лă ху рал çă мар çав. Ку-
кăр алăл лăс кер сем ви те 
алă кĕ се не çă мăл лă нах уç-
нă. Ун тан уд ли ни тель та та 
мон ти ров ка çак лат са тух-
нă. Çак икĕ прес туп ле ние 
пĕр уш кă нах ту нă-и – кă-
на йĕр ке ху рал çи сен уçăм-
лат ма ти вĕ. 

СЕН ТЯБ РĔН 28 – ОК ТЯБ-
РĔН 1- МĔ ШĔ СЕН ЧЕ ĂС ТА-
КАС СИН ЧИ ÇĔ НĔ ÇУРТ 
ХĂ ПА РА КАН ÇĔР УЧАС-
ТО КĔ ÇИН ЧИ ст рои тельст-
во буд ки «у ра лан нă». Вă рă- 
ху рах сем çă раç çие çĕ мĕр-
се кĕ нĕ. Уйăх çу ти пе элект-
роинст ру мент сем – пы сăк 
пу сăм лă мой ка, элект ро ру-
ба нок, бол гар ка, ви çĕ шу-
ру поверт, свар ка ап па ра-
чĕ, дре наж лă на сос, элект-
ро лоб зик, шли фо ма ши на – 
вăр ла са тух нă вĕ сем. 

ВĂР МАН-ÇĔК ТЕР ЯЛ ТĂ-
РĂ ХĔН ЧИ ПĔР АР ÇЫН 
ВА РА АРĂМ НЕ ЙĔР КЕЛ-
ЛĔ КУН ТА КĂ ТАРТ МАН,  
кă вак пит- куç па тă тă шах 
çÿ рет тер нĕ. Кă çал ап-
рель уйă хĕн че РФ УК 119- 
мĕш статйи пе (1- мĕш пай) 
( вĕ ле рес си пе хă рат ни е 
сыв лă ха йы вăр су ран лат-
ни, ен чен те çак юна ва пур-
нă çа кĕр тес син че хă ра ма 
сăл тав пул нă пул сан) айăп-
лан нăс ке рĕн ирĕ ке тух сан 
ал ли та тах кĕç те ме пуç ла-
нă- тăр. Хĕ ра рăм çи не тă тă-
шах алă çĕк ле нĕ шĕн ар-
çын тĕ лĕ шĕ пе РФ УК 117 
статйи пе (1- мĕш пай) ĕç пу-
çар нă. Çын на хĕ не се пус-
мăр та тыт ма юра ман ни не 
çап лах ăса хы вай манс ке-
ре ви çĕ çул та ран тĕр ме-
не хуп са ирĕк рен хă тар-
ма пул та раç çĕ. 
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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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ООО «ТМ»

оцинкованный и 
с полимерным покрытием разных цветов

МОДУЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ

1 кв.см.

от 26 рублей
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КУ ЦЗН  Чебоксарского района  Минтруда 
Чувашии приглашает безработных граж-
дан пройти профессиональное обучение 
и дополнительное про-фессиональное 
образование по специальности «Охран-
ник 4 разряда», «Оператор заправочных 
станций», «Лифтер».

Обучение  бесплатное, в период обуче-
ния выплачивается стипендия. 

Всех желающих ждем в Центре занятости 
населения  по адресу:

п. Кугеси, ул. Советская, д. 23, кабинет №204
Телефон для справок:   2-11-77

Центр занятости 
населения ИНФОРМИРУЕТ
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Октябрь     Тунтикун........ +12°
Октябрь       Ытларикун ........ +11°
Октябрь     Юнкун ............. +10°
Октябрь     Кĕçнерникун..... +8°

9
10
11
12

$ 57,58
€ 67,78

Шăматкун

Эрнекун

Вырсарникун

...Октябрь 6

...Октябрь, 7

...Октябрь, 8

  +10°        +6°

  +12 °        +8°

  +11 °        +6°

курсĕ
06.10.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

  

 +12

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

         

        

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков и мансард

ПЕНОИЗОЛОМ И ЭКОВАТОЙ
Тел.: 8-919-669-16-66
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 ЙĂЛА-ЙĔРКЕ      Саламлатпăр

Шу-
паш кар та 
пу рă на кан Ни-
ко лай Ми хай ло-
вич па На деж-
да Ана тольев на  
ИВАНОВСЕНЕ 
ок тяб рĕн 10- мĕ шĕн-

че шă кăл- шă кăл ка лаç са пу рăн нă ран па  30 çул 
çит нĕ ят па чун- чĕ ре рен са лам лат пăр. Ма-
лаш не те си рĕн çем йĕр  çи йĕн юра ту па те-
лей ка йă кĕ вĕç се çÿ ре тĕр. Ыр лăх- сыв лăх, 
вă рăм ĕмĕр су нат пăр. 

  Хĕ рĕ пе кĕ рÿ шĕ, мă ну кĕ сем, хă ти пе 
тăх ла чи, тă ва нĕ сем.
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лаш не те си рĕн çем йĕр  çи йĕн юра ту па те-
лей ка йă кĕ вĕç се çÿ ре тĕр. Ыр лăх- сыв лăх, 
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 Хĕ рĕ пе кĕ рÿ шĕ, мă ну кĕ сем, хă ти пе 

СĂМАХ МАЙ 
ЧР çут çан та лăк ре сур сĕ сен 
та та эко ло ги ми нис терст вин 
вăр ман па усă ку рас та та ларт-
са çĕ не тес енĕ пе ĕç ле кен па-
йĕн пуç лă хĕ Ни ко лай Су да-
ков пĕл тер нĕ тă рăх, «Вăр ман, 
пу рăн!» ак цин те пĕр тап хă-
рĕ  Атăл леш ен че ок тяб рĕн 
7- мĕ шĕн че ир тет. 

А вал тан пы ра кан йă ла-
па чă ваш сем кĕр хи ĕç-
се не вĕç ле сен Кĕр сă ри 
уяв не пал лă ту нă. Ирт-
нĕ шă мат кун Станъя-
лти «Че мен кар ти» эт-
но парк та хă на се не та-
ра ват пул чĕ.                                                             

Вĕ се не Ни ки та Ма ка-
ров па Ка тя Тос ка но-
ва ас лă хап ха умĕн че 
çă кăр па, сă ра па кĕт-
се ил чĕç. Па лăрт нă 

вă хă та ял тă рă хĕн чи 11 ялăн 
хас тар çын ни сем пуян сĕ тел 
ха тĕр ле рĕç. Каш ни ял хă йĕн 
кил кар тиш не илем лет рĕ. 
Чи мал та нах «Че мен кар ти» 
çу мĕ пе Эко ло ги çул та лăк-
не ха лал ла са хыр ху на вĕ се-
не ларт рă мăр. Ун та Шу паш-
кар ра йад ми нист ра цин вĕ-
рен тÿ па йĕн пуç лă хĕ Бо рис 
Ро ма нов, Мур каш шкул ди-
рек то рĕ Ни ко лай Смир нов, 
Станъя лти Ват ти сен Ка на шĕн 
ер тÿ çи В ла дис лав Эль мен та-
та вы рăн ти де пу тат сем хас-
тар лăх кă тарт рĕç. Тав ра пĕ лÿ-
çĕ сен сце ни çин чен ЧР Ват-
ти сен тĕп Ка на шĕн ер тÿ çи 
Ви та лий Станъял ăс чах Кĕр 
сă ри пил не па чĕ. Уява Свет-
ла на Мартья но вă па Лю бовь 
Ива но ва ерт се пы чĕç. Сум-
лă хă на сем му зея пар не сем 
па чĕç. «Пи тĕ вăй лă, сум лă 
му зей ту са ху нă. Экс по нат-
сем ну май», –  хак пачĕ ЧР 
Пат ша лăх Ка на шĕн де пу та-
чĕ Юрий Зо рин.  

Ко тер кас син чи «Шор дан»  
ха лăх фольк лор уш кă нĕ, Мал-
ти Ун кă пу çĕн чи «Ун кă шев ли-
сем», Çÿл ти кас син чи «Па лан», 
Кă ша вăш ри  «Ал тăр çăл тăр» 
пул та ру лăх уш кă н ĕсем юрă- 
таш ă па са вăн тар чĕç. Кон церт 
хыç çăн ас ли сем уяв сĕ те лĕ-
пе сăй лан чĕç. Хă на сем пе жю-

ри чле нĕ сем ял кар ти шĕ се-
не тиш кер чĕç. Крис ти на Се-
ме но ва та та Оль га Ро ма но ва 
вут чĕрт се 2 ху ран та шарк ку 
пĕ çер нĕ, чей вĕ рет нĕ. Пÿ ре-
меч- ку кăль пу рин кă мăл не те 
кай рĕ. Ни на Ма тюш ки на, Ва-
лен ти на Про копье ва та та Га-
ли на Ро ма но ва сă ра вĕ рет се 
ха тĕр ле нĕ. Çак йĕр ке сен ав-
то рĕ хă на се не сă ра ĕç тер ме 
сăн ÿкер чĕк пе илем лет нĕ Кĕр 
сă ри кур ки се не ха тĕр ле рĕ. 

Са ла пай кас си сен кар ти шĕн-
чи сĕ те лĕ те тул лиех, сă ри те 
пур. Ху ран ти «Сал так пăт ти-
не» Га ли на Ков ко вă па На деж-
да Мо ро зо ва пĕ çер нĕ. Ку кăль-
пе сă рана Га ли на Ель меш-
ки на ха тĕр ле нĕ. Вĕ сен ялĕн-
чи 87- ри Ели заве та Ле бе де-
ва уяв кă мă ла кай ни не пĕл-
тер чĕ. Вăр ман кас син чи «Сă-

ра кар ти шĕн» сĕ те лĕ çин че 
11 тĕр лĕ хăм лал лă сă ра. Вĕ-
се не Алек сандр Се лед кин-
па На деж да Ер ма но ва Юлия 
Пе ту хо вăн ре цеп чĕ сем пе ха-
тĕр ле нĕ. Ия Сте па но ва пĕ çер-
нĕ ку кă лĕ се не те юрат сах ту-
тан тă мăр. Юлия Пе ту хо вăн 
ка кай шÿр пи йĕ те ăн са пул-
нă. «11 тĕс лĕ Кĕр сă ри» но ми-
на ци ре вĕ сем çĕн тер ни кĕт-
мен лĕх пул ма рĕ. Ки печ кас си-
сен ку ра вĕ пе Фаи нă па Эль-
ви ра Смир но вă сем пал лаш-
тар чĕç. Ми хаил Смир нов па 
Ве ниа мин Пав лов пу лă яш-
ки пĕ çер чĕç. Кай ри Ун кă пу-
çĕн чи Ма рия Из ва но ва пич-
ки не пуç ла са хăй вĕ рет нĕ сă-
ра па хă на се не сăй ла рĕ. Кăм-
па яш ки пе шам пиньон шаш-
лăк не Свет ла на Гай ко ва пĕ-
çер нĕ. Сĕ тел хуш шин чи ку-
пăс та  – « мул ка чă» пур не те 
уяв  са ла мĕ ярать. Хас тар сем 
«Ку пăс та ран мул кач» но ми на-
ци не ти вĕç рĕç.  

Хыр кас си сем уяв сĕ тел не 
ла ша ура пи çи не выр наç-
тар ни пе «Кĕр сă ри ура пи» 
но ми на цире палăрчĕç. Ка-
кай шÿр пи не Свет ла на Се-
ме но ва пĕ çер чĕ. Шу паш кар-
кас си сем юрă- та шă па па лăр-
са «Ю рă па кĕт се ил чĕç» ята 
ти вĕç рĕç. Шу паш кар кас си ял 
ста рос ти Ро за Быч ко ва уя-
ва хă йĕн яна ва рĕ сем пе хут-
шăн чĕ, ла ша кÿл нĕ ура па па 

ярăн тар чĕ. Станъял ялĕн чи 
ка кай шÿр пи не ял ста рос ти 
Ни ко лай Ар темьев пĕ çер чĕ, 
Татья на Ма йо ро вă па пĕр-
ле юрăпа кĕт се ил чĕç. Тĕр-
лĕ ку рăк ран вĕ рет нĕ «Вĕ ри 
çыр ла шы вĕ» чей чир ле сен 
сип лĕ. Станъял сем « Сип лĕ 
сĕт кен» но ми на ци ре па лăр-
чĕç. Çÿл ти кас син чи Алев ти-
на Мартья но ва тă рăш ни пе 
уяв сĕ те лĕ тул лиех чĕ. Мал-
ти Ун кă пу çĕн чи Клав дия Яр-
ду хи на, Спи ри до нов сем пе 
Ря за нов сем, Мо ча лов сем те 
тĕр лĕ сă ра вĕ рет нĕ. Чă ваш 
апат- çи мĕç не ха тĕр лес си пе 
жю ри Атăлъял сен пÿ ре ме чĕ-
пе Са ла пай кас си сен «Сал-
так пăт ти не», Кай ри Ун кă-
пуç сен кăм па ку кăль не та та 
Вăр ман кас си сен «Кĕр сă ри-
се не» па лăрт рĕ.  Çĕн те рÿ çĕ-
се не тĕр лĕ пар не пе чыс ла-
рĕç. Эдуард Бах ми сов В ла-
ди мир Мартья но ва чă ваш-
лă ха ата лан тар нă шăн ЧНК 
Хи сеп ху чĕ пе чыс ла рĕ. ЧР 
тав ра пĕ лÿ çĕ сен ер тÿ çи Сер-
гей Со ро кин ва ра В ла ди мир 
Мартья но вăн кă кă рĕ çи не 
Ни ки та Би чу рин ячĕл лĕ ме-
дале çак рĕ, ĕнен те рÿ хут не 
па чĕ.  Чăн та, ха лăх па пĕр-
ле ĕç ле ме те, уяв ра са вăн-
ма та аван çав, сăл та вĕ пул-
тăр кă на.

  НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, 
АТĂЛЪЯЛ                 

Кĕр хи уяв – Кĕр сă ри

Ок тяб рĕн 1- мĕ шĕн че Чă ваш Рес пуб ли-
ки Пĕ тĕм Раç çей ри çу ран ут мал ли ку на 
хут шăн чĕ. 

Выр сар ни кун сы вă пур нăç йĕр ки не кă мăл-
ла кан 2300 яхăн çын Шу паш кар ти Хĕр лĕ ла-
пам ра пу хăн чĕ, ун та нах пур те хă вăрт утас си-
пе мас сăл лă стар та тух рĕç. Спорт ма ра фо нĕ 
рес пуб ли ка Пра ви тельст вин чле нĕ се не, фе-
де ра цин та та му ни ци па ли те тăн влаç ор га нĕ-
сен ер тÿ çи се не, пал лă спортс мен се не, ĕç кол-
лек ти вĕ се не, шкул ачи се не, сту дент се не пĕр 
тĕл лев пе пĕр леш тер чĕ.    

Кÿ кеç ри «У лăп» ФОК çу мĕн че йĕр ке ле нĕ 
çă мăл ат ле ти кă на кă мăл ла кан клуб чле-
нĕ сем сен тяб рĕн 28- мĕ шĕн чен пуç ла са 
ок тяб рĕн 1- мĕ шĕч чен Ад лер та ве те ран-
сен хуш шин че (35 çул тан ас лă рах хи сем) 
çă мăл ат ле ти ка чу пă вĕ пе Раç çей чем пио-
нат не хут шăн чĕç. «Ю ность» спорт комп лек-
сĕн ста дио нĕн че çĕр шыв ри 68 ре гион ти 130 
ху ла ран 500 ыт ла спортс мен ăмăрт нă. Вĕ сен 
хуш шин че – чуп ма юра та кан сен 51 клубăн 
чле нĕ сем, ха лăх сен хуш шин чи клас лă 14 мас-
тер, РФ та ва ти вĕç лĕ 4 спорт мас те рĕ.

Шу паш кар ра йон ко ман дин че 10 çын пул-
нă. Ро за Ва силье ва 60-64 çул ти сен хуш шин-
че 1500 м чуп са Раç çей чем пио нĕн ят не çĕн-
се ил нĕ, 800 м дис тан цие ва ра виç çĕ мĕш вĕç-
ле рĕ. Мар га ри та Алек сее ва (Çĕ нĕ Тренк кас-
си) 50-54 çул ти сен хуш шин че 10 çух рăм чуп-
са фи ни ша 1- мĕш вĕç ле нĕ, 5 çух рă ма чуп са 
« кĕ мĕл лĕ» пул чĕ. Çă мăл ат ле ти кă па ир те кен 
çул ла хи чем пио нат ра Алек сандр Ореш ни-
ков та пĕр ре мĕш хут хут шăн чĕ. 50-54 çул ти-
сен хуш шин че 5 та та 10 км хă вăрт ут са пье-
дес та лăн 3- мĕш карт лаш ки çи не тă ма ти вĕç-
рĕ. Люд ми ла Фе до ро ва (Çĕ нĕ Ту тар кас си) 60-
64 çул ти хĕ ра рăм сен хуш шин че пи лĕк борье-
ре, мо лот ывă тас син че  1- мĕш вы рăн йы шăн-
чĕ. Петр Фе до ров (Кÿ кеç по се ло кĕ) 5 та та 10 
çух рăм се не пу рин чен хă вăрт рах ут са тух рĕ. 
Шу паш кар ра йон спортс ме нĕ сем фе де ра ци 
ша йĕн че пĕр ре мĕш хут тă ва тă 1- мĕш вы рă-
на йы шăн ма ти вĕç пул чĕç. 

Раç çей чем пио на тĕн че Шу паш кар ра йон 
спортс ме нĕ сем Чă ваш Ен ко ман ди шу тĕн-
че 60-64 çул ти сен хуш шин че эс та фе тă ра 
ăмăрт рĕç. Пĕр ре мĕш тап хăр та Му за Се ме-
но ва чуп рĕ, ик кĕ мĕ шĕн че – Мар га ри та Алек-
сее ва, виç çĕ мĕ шĕн че – Люд ми ла Ми хут ки на, 
тăваттăмăшĕнче – Ро за Васильева. Вĕ сем пĕр-
ре мĕш вы рă на ти вĕç рĕç.   

 СЫ ВĂ ПУР НĂÇ

«Пĕ тĕм Раç çей ри вăр ман 
ларт мал ли кун» ак ци ăнăç-
лăн пур нă çа кĕр се пы рать. 
2010 çул тан па ун та 12,8 млн 
çын хут шăн нă, 212 млн йы-
вăç ларт нă. Кă çал хи ав гус-
тăн 11- мĕ шĕн че РФ çут çан та-
лăк ре сур сĕ сен та та эко ло ги 
ми нист рĕн çу мĕ, Фе де ра цин 
вăр ман ху çа лă хĕн агентст вин 
ер тÿ çи Иван Ва лен тик пĕ тĕм 
çĕр шыв ри «Вăр ман, пу рăн!» 
ак цие старт па нă. Ăна улт тă-
мĕш çул ирт те реç çĕ. Пĕл тĕр 
ак ци ша йĕн че 25 млн йы вăç 
ларт нă, вăр ман ти йы вăç сен 
вăр ри се не 25 тон на ха тĕр-
ле нĕ. Ак ци çын се не вăр ман 
пуян лăх не уп ра са хă ва рас-
си пе, çак ты тăм ра вăй ху ра-

кан сен пĕл те рĕш не ÿс те рес-
си пе çы хăн нă ый ту сем çи не 
çав рăн са пăх ма хис тет.

Ак ци пе ки лĕ шÿл лĕн вăр-
ман фон чĕн çĕ рĕ сем, ял- са-
ла ра йы вăç сем лар таç çĕ, вăр-
ман се не çÿп- çап ран та са таç-
çĕ, ăна сых ла са хă ва рас си пе 
за ня ти сем, лек ци сем та та ку-
рав сем ир теç çĕ. Ка ра чу ра лес-
ни чест вин че çур кун нех 5-6 га 
вăр ман ларт са хă вар нă. Вăр-
ман маç тă рĕ Д мит рий Плеш-
ков йы вăç куль ту ри се не ÿс ме 
чăр ман та ра кан  ку рă ка, хăй-
сен тĕл лĕн шăт са тух нă йы-
вăç- тĕ ме çул са ил ни çин чен 
ка лать. Вăр ма на çÿп- çап ран 
та са тас си те лес ни чест вă ра 
тă тă шах ирт те ре кен ĕç сен 

шут не кĕ рет. 
Чă ваш Рес пуб ли кин че «Вăр-

ман, пу рăн!» ак ци сен тябрь 
уйă хĕн вĕ çĕн чен пуç ла са ок-

тябрьч чен ир тет. Çут çан та лăк 
пуян лăх не уп ра са хă ва рас ĕç-
ре «Тă ван Ен» ха çат ре дак ци-
йĕ те  хă йĕн тÿ пи не хыв рĕ. 
Сен тяб рĕн 26- мĕ шĕн че Чă-
ваш Рес пуб ли кин Çут çан та-
лăк ми нис терст вин Шу паш-
кар ра йон тер ри то ри не кĕ ре-
кен Çур çĕр учас то кĕн  лес ни-
чест вин че 850 хыр ларт са хă-
вар чĕ. Ак цие кол лек тив ха çа-
тăн пĕр ре мĕш но ме рĕ тух нă-
ран па 85 çит ни не ха лал ла рĕ.

  АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

 2017 ÇУЛ – РАÇÇЕЙРЕ ЭКОЛОГИ ÇУЛТАЛĂКĔ

«Вăр ман, пу рăн!»
2017 çу ла РФ Пре зи ден чĕн В ла ди мир Пу ти нăн ху шă вĕ-
пе Эко ло ги çул та лă кĕ те се йы шăн нă. Фе де ра цин вăр ман 
ху çа лă хĕн агентст ви вăр ман ларт са ĕр че тес си пе ун ша-
йĕн че пы сăк ме роп рия ти сем ирт те рет. Çĕр шыв тер ри-
то ри йĕн че çа вăн па та вăр ман куль ту ри сен се зо нĕн че 
йы вăç лă 945 пин га  лап тăк ху шăн ма пул та рас са кĕ теçç ĕ.

В . Мартья но в Хисеп 
хутне тивĕçрĕ

Акцие «Ягодка» 
ача сачĕ те хутшăнчĕ


