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 РЕСПУБЛИКĂРА

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, вайбер 
мобильлĕ приложенипе те. Пар не се не ха-
тĕр ле ме пуç ла рăмăр. 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 

ĂРАТЛĂ ТА-
КА ХУ ÇИ НЕ 
ПА ЛĂР ТАТ-

ПĂР!

ПАР НЕ ВА ЛЕÇ МЕ ВĂ ХĂТ ÇИ ТЕТ!

Чă ваш Ен Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев пресс- кон фе рен ци ре пур 
ый тă ва та уç çăн ху рав ла рĕ

СĂМАХ МАЙ
Шу паш кар та про мыш лен ноҫ произ водст-
ви се не ҫĕ нĕл ле ху та ярас си пе икĕ проект 
пур нăҫа кĕ рет. Вĕ сем пу рĕ 47 га ҫĕр лап-
тă кĕ ҫин че выр наҫ нă. Çак пу çа ру ха лăх 
вал ли 1300 ҫĕ нĕ ĕҫ вы рă нĕ ха тĕр ле ме май 
па рĕ. Объект се не ху та яма пу рĕ 2,5 млрд 
тен кĕ лĕх инвес ти ци хы ваç çĕ. Ҫа кăн йыш-
ши ин дуст ри пар кĕ сем рес пуб ли кă ри ыт-
ти ху ла ра та çĕк ле неҫҫĕ.

2017 çулхи ноябрь уйăхĕнчен 
«Тăван Ен» хаçат вулакан пат-
не кĕçнерникунсерен çитме 
тытăнчĕ.!

КĔÇНЕРНИКУНСЕРЕН ТУХАТЬ

Чă ваш Ен Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев пресс- кон фе рен ци ре пур 

  КА ЛЕН ДАРЬ ТИ КУН

пуç ла рĕç те ĕн тĕ. Вĕ се не элект рон поч тă па та яр-
са па ма юрать: tavan-en21@yandex.ru, вайбер 
мобильлĕ приложенипе те. Пар не се не ха-
тĕр ле ме пуç ла рăмăр. 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

55 44 88 22 0
2018/ I çур çуллăх 
çырăнтару хакĕсем
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Республикăри пур районта та 
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Октябрĕн 31- мĕ шĕн че Шу паш кар-
та Ин дуст ри пар кĕн тер ри то ри йĕн-
че «БИРС Ар ма ту ра» ТМЯО уҫăл нă. 
Произ водст во це хĕ пе ЧР Пуҫ лă хĕ 
Ми хаил Иг натьев пал лаш нă.

«Раҫҫей Пре зи ден чĕ В ла ди мир Пу тин 
вак та та вă там предп ри ни ма тель лĕх ты-
тăм не ата лан тар ма кир лĕ пек мĕн пур 
ус ло ви  йĕр ке ле ме ху шать. Чă ваш Рес-
пуб ли кин тĕп ху лин че Ин дуст ри парк-
не ҫĕк ле се ларт ма ятар лă ҫĕр лап тăк не 
çак тĕл лев пех уйăр нă та ĕн тĕ. Çав вы-
рăн та пуян инф ра ты тăм пăх са хă вар нă. 
Газ, элект ри чест во ли ни йĕ се не уҫ нă», – 
па лăртнă Пуҫ лăх. Ар ма ту ра ту са ха тĕр-
лес ĕҫ рес пуб ли кă шăн çап ла май па про-
мыш лен но çăн ҫĕ нĕ çул- йĕ рĕ пул са тă-
чĕ. Та вар сен па ха лăх шай не вы рăн тах 
хак ла ма май пул нă.  Вĕ се не «Бо ва нен-
ко во-Ух та-2» газ вал ли пă рăх се не ху та 
ярас ĕҫ ре хăй вă хă тĕн че ан лă усă кур-
ни не аса ил тер ни вы рăн лă.  Ку объек-
та ху та янă чух не хи са вă нăç лă ме роп-
рия тие РФ Пре зи ден чĕ В ла ди мир Пу-
тин та хут шăн нă.  

Ал шăл ли 
çы хăн тар нă
Шу паш кар ра йо нĕ те тĕр-

лĕ на ци çын ни сем пе пуян. 
Вĕ сем пĕр çемье çа вăр са ну-
май çул ки лĕ шÿ ре пу рăн ни 
те ха лăх сем ăн ла нă ва, тă нăç-
лă ха ма ла ху ни не çи рĕп ле-
тет. Çак на Çĕ нĕ Ту тар кас син-
чи Ишов сен çемйин тĕс лĕ хĕ 
çин че те кур ма пул та рат пăр. 
Ну май на цил лĕ çемье ре чă-
ваш сем, уз бек сем, бе ла рус сем 
ки лĕ шÿ ре пу рă наç çĕ.

Кус нар хĕ рĕ Аль би на хă-
йĕн те лей не уз бек кач чи-

пе ту пас са шу хăш ла нă- ши? 
1982 çул та ком со мол рай ко-
мĕн че ор га ни за ци уйрăмĕн 
ертÿçинче тим ле нĕс кер, кун-
та ĕç лĕ бри га дă па кил нĕ Ка-
ра ма тул ла Ишов па пал лаш-
нă. Еп ле лек нĕ Чă ваш çĕр не 
уз бек кач чи? Кун пир ки вăл 
çап ла ка ла са па рать: Тад жик 
çĕ рĕн чи уз бек ялĕн че çу рал-
са ÿс нĕс кере, рай ком ху шă вĕ-
пе Чă ваш Ене уй- хи ре шыв-
па шă вар мал ли ты тă ма ху та 
яма кай ма сĕ неç çĕ. Вăл ерт се 
пы ра кан 30 çын лă ĕç от ря-
чĕ ( вĕ сен чен пĕр па йĕ про-

фес си ил ни сем, ĕç ле се кур-
ни сем, ыт ти сем – тин шкул 
пĕ тер ни сем пул нă) çу ла ту-
хать.  80- мĕш çул сен пуç ла-
мă шĕн че тă ван ла рес пуб ли-
кă сен чи ĕç от ря чĕ се не пĕ тĕм 
Раç çе йĕ пе са па ла нă. «Ни ка-
ма та вăй па ил се кай ман», 
– тет уз бек çын ни. Вĕ сен Ту-
тар кас си тă рă хĕн чи çĕр сем 
çин че  шă ва рас ты тă ма ху та 
ямал ла пул нă. 

1982 çул ти май уйă хĕн че ра-
йон ак ти вис чĕ сем Вă там Ази 
ха лă хĕ сен предс та ви те лĕ сен-
чен йĕр ке лен нĕ от ря да ху-
ла вок за лĕн че çă кăр- 
тă вар па кĕт се илеç çĕ. 

Чă ваш Ен Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев пресс- кон фе рен ци ре пур 
ый тă ва та уç çăн ху рав ла рĕЧă ваш, уз бек, бе ла рус...
Ну май на цил лĕ çемье ре тус лăх, ки лĕ шÿ ху çа ла нать 

Чă ваш Ен ре 128 ха лăх çын ни 
пу рă нать, пи рĕн йыш ра вы-
рăс сем, ту тар сем, ир çе сем, 
çар мăс сем, эр мен сем та та 
ыт ти ха лăх çын ни пур. Тĕр лĕ 
йы вăр тĕ рĕс лев ви тĕр тух-
нă Раç çей ре пу рă на кан вун- 
вун ха лăх çын ни пĕр- пĕ рин-
пе ки лĕш тер се, ăн лан са, пу-
лăш са, тă нăç лăх ра пу рăн-
нин чен хак лă рах хи ни мĕн 
те çук ки не пи тĕ аван ăн ла-
нать. Нояб рĕн 4- мĕ шĕн че  
Ха лăх пĕр лĕ хĕн ку нне паллă 
тума йышăнни çакăн пирки 
тепĕр хут аса илтерет. 9

«Чă ваш Рес пуб ли кин чи транс порт 
ты тăм не ата лан та рас си» рес пуб ли-
ка прог рам мин «Мо тор топ ли ви вы-
рăн не çут çан та лăк газ не усă ку рас-
си не ан лă ла тас си» çумп рог рам ма 
ша йĕн че Чă ваш Ен Транс порт ми-
нис терст ви  VOLGABUS мар кăл лă, 
М3 ка те го рил лĕ 4 ав то бус туян чĕ.

Пе ре кет лĕ çун тар мал ли- сĕр мел ли 
ха тĕр пе ĕç ле ни сĕр пуç не ку транс порт 
ха тĕ рĕ сем сыв лăх тĕ лĕ шĕн чен чăр мав 
пур çын сем шĕн те мел лĕ. Хăт лă, ху ла 
хут лăх не çы вăх, ну май çын на – çĕр та-
ран – йы шăн ма пул та ра кан ав то бус сем 
ну май пас са жир лă рейс се не вал ли  чу-
хах. Шă пах вĕ сен чен чи йы вăр лăх ли – 
пас са жир се не Çĕ нĕ Шу паш кар тан Шу-
паш ка ра турт та ра кан марш рут лă ав то-
бус сен ир хи та та каç хи вă хăт сен чи çи те-
лĕк сĕр лĕ хĕ пир ки сă мах пул чĕ те Рес-
пуб ли ка Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев жур-
на лист сем пе ирт тер нĕ пресс- кон фе рен-
ци ре. «Тă ван Ен» жур на лис чĕн ый тăв не 
ху рав ла нă май Ми хаил Ва силье вич ăна 
ти вĕç лĕ ве домст вă на явăç тар са тат са 
па ма шан тар нăч чĕ. Эр не те ирт ме рĕ – 
«Шу паш кар-Çĕ нĕ Шу паш кар» çул па пас-
са жир се не турт тар ма ми нис терст во çĕ-
нĕ ав то бус се не «Чу ва шав тот ранс» ПУПа 
па ма йы шă ну ту ни пир ки хы пар ла рĕ. 

Хăвăр ял хыпарĕсене пире те 
пĕлтерĕр! Чи хастаррисене 

парнепе 
хавхалантаратпăр!  

 89656874459

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, вайбер 
мобильлĕ приложенипе те. Пар не се не ха-
тĕр ле ме пуç ла рăмăр. Ыт ти çул пĕр ма ши-

ПАР НЕ ВА ЛЕÇ МЕ ВĂ ХĂТ ÇИ ТЕТ!

!

ти вĕç лĕ ве домст вă на явăç тар са тат са 
па ма шан тар нăч чĕ. Эр не те ирт ме рĕ – 
«Шу паш кар-Çĕ нĕ Шу паш кар» çул па пас-
са жир се не турт тар ма ми нис терст во çĕ-
нĕ ав то бус се не «Чу ва шав тот ранс» ПУПа 
па ма йы шă ну ту ни пир ки хы пар ла рĕ. 

Хăвăр ял хыпарĕсене пире те 
пĕлтерĕр! Чи хастаррисене 

Регина НИКИТИНА, 
Шинер Тăрăн



400 кг макулатура 
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Вăйă карти 
пуçлакан
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Караматулла тата 
Альбина Ишовсем
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Хи сеплӗ ен тешӗмӗр сем!
Си ре Халӑх пӗрлӗхӗн кунӗ ячӗ пе са-

лам латӑп!
Тӑ ван ҫӗр шывӑмӑр па тӑ ван ен ис то рийӗ 

пи ре пӗрлӗх пе пӗр шухӑшлӑх пурнӑҫ ра 
мӗн пур йывӑрлӑ ха ҫӗн тер ме пулӑш ни не 
ӑ са хыв ма вӗ рен тет. Ҫӗр шы ва зах ват чик-
сен чен ирӗ ке кӑ ларнӑ опол че ни ҫын ни-
сен паттӑрлӑхӗ, – пат риотлӑхӑн хав ха лан-
та ра кан чаплӑ тӗслӗхӗ.

Чӗл хе, тӗн та та куль ту ра уйрӑмлӑхӗ се-
не пӑх масӑр, рес пуб ликӑ ра пурӑ на кан сем 
пӗр ле хи ӗҫшӗн пӗр чӑмӑ ра пӗр ле шеҫҫӗ. 

На ци сем пе тӗн сен хуш шин чи ҫу раҫулӑ-
ха ҫирӗп лет ме пирӗн рес пуб ликӑ ра хас-
тар ак ти вист сен, по ли ти ка ли дерӗ сем-
пе халӑхӑн сумлӑ ҫын ни сен пар ха тарлӑ 
ӗҫӗ-хӗлӗ пулӑ шать. Чӑ ваш Ен ри Халӑх-
сен туслӑхӗн ҫурт не уҫ ни – вӗ сен та ва 
тивӗҫлӗ ӗҫӗ се не хи сеп ту ни. Ку чух не хи 
ну май ӗҫ-хӗллӗ куль ту ра центрӗ тӗрлӗ 
на ци пӗрлӗхӗн предс та ви телӗ се не пӗр-
пӗ рин пе тачӑ ҫыхӑн са ӗҫ ле ме май па рать.

Хаклӑ ен теш сем! Пӗр ле чух не – эпир 
вайлӑ! Сирӗн килӗр те яла нах ҫу раҫу па 
тӑнӑҫлӑх хуҫа ланччӑр, чӗрӗ ре хамӑрӑн 
ну май на циллӗ Тӑ ван ҫӗр шывӑмӑр па мӑ-
наҫ лан ма хис те кен ҫутӑ туйӑм вӑй пар-
са тӑтӑр! Си ре ҫирӗп сывлӑх, те лей та та 
пӗтӗм ырӑ пуҫа ру ра ӑнӑҫу сем су натӑп!

Ми хаил ИГ НАТЬЕВ, Чă ваш Ен Пуç лă хĕ

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 САЛАМĔ

Ми хаил ИГ НАТЬЕВ, 
Чă ваш Ен Пуç лă хĕ: 

–  128 на ци çын ни шĕн 
Чă ваш Ен паян тă ван 

кил  – ис то ри çа кăн 
пек çав рăн са тух рĕ. 
Рес пуб ли ка тер ри то ри-
йĕн че вĕ сен мир лĕ пур-
нă çĕ шĕн ни мĕн ле чăр-
мав та сик се ан тух тăр.

  П РО КУ РА ТУ РА ПĔЛ ТЕ РЕТ 

ШУТА ИЛМЕ
Ум ри уяв кан мал ли кун сем пе те тĕл 
ки лет, çа вăн па та пен си пе ти вĕç те-
рес си не нояб рĕн мал тан хи ку нĕ сен-
чех йĕр ке лĕç.
Поч та çы хă нă вĕн уй рă мĕ сен че пен-
сие нояб рĕн 5 та та 6- мĕ шĕ сем шĕн 
3- мĕ шĕн че па раç çĕ, Пе ре кет бан кĕн-
че –  5 та та 7- мĕ шĕ сем шĕн – нояб рĕн 
3- мĕ шĕн че.
Шу паш кар ра йо нĕн че пен сие çи те ре-
кен служ ба ва ра нояб рĕн 7- мĕ шĕн чен 
ĕçе пу çă нĕ.
А са ил те рер: Ха лăх пĕр лĕ хĕн ку нĕ – 
нояб рĕн 4- мĕ шĕ – кан мал ли кун тĕл не 
лек нĕ рен уяв ку нĕ сем тун ти кунч че-
нех тă сă лĕç. Эр не кун ва ра – ĕç ку нĕ.

 ÇИ ВĔЧ ЫЙ ТУ

П уш кăртс тан ра 
ящур чир не туп-
са па лăрт ни Чă-
ваш Ен ри ве те ри-
нар сем пе эпи зоо-

то лог се не те се хĕр лен те рет. 
Выльăх- чĕр лĕх от рас лĕн че 
хă руш сăр лă ха ÿс те рес си пир-
ки  Чă ваш Ен Пуç лă хĕ Ми-
хаил Иг натьев ерт се пы ни-
пе ирт нĕ Ч рез вы чай лă эпи-
зоо тил лĕ ла ру- тă рă ва хи рĕç 
ĕç ле кен Пра ви тельст во ко-
мис си йĕн че рет сĕр ла рă вĕн-
че сă мах пы нă, 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 ертÿçи сем пе 
эр не се рен пу ла кан ĕç лĕ пла-
нер кă ра та çа кă кун йĕр кин чи 
тĕп ый ту сен чен пĕ ри пул нă.

Чă ваш Рес пуб ли кин чи 
Пат ша лăх ве те ри на ри служ-
бин ертÿçи Сер гей Ск вор цов 
Атăлçи фе де ра ци ок руг не кĕ-
ре кен ре гион сен че ла ру- тă ру 
ава нах мар ри не па лăрт нă. Ве-
те ри на ри ĕç че нĕ сем рес пуб-
ли кă ра выльăх чи рĕ сен çул-
не пÿ лес тĕл лев пе тĕр лĕ ме-
роп рия ти  йĕр ке леççĕ. Кăçал 
кă на  76 пин тĕп чев ĕçĕ ирт-
тер нĕ. Çĕ пĕр яз ви, бру цел лез, 
ту бер ку лез, ка йăк гри пĕ – çак 
чир- чĕр ин фек ци йĕ сем шĕн 
рес пуб ли ка паян уçă ре гион 
пул са тă рать. Çул та лăк пуç-
лан нă ран па вĕ се не туп са па-
лăрт нă 13 вы рăн та чи ре тĕп 
ту ма тĕр лĕ ме роп рия ти ирт-
тер нĕ. Мăй ра кал лă шул тă ра 
выльă ха лей коз ран сы ва тас 
енĕ пе ĕç сем пы раç çĕ.

Паян хи кун тĕл не сыс на-
сен аф ри ка му рĕ тĕ лĕш пе 
хă руш лăх кă лар са тă ра та кан 
пĕр пунк та та ре гист ра ци ле-
мен, ап ла пу лин те спе циа-
лист сем ин фек ци ил се кĕ рес 
хă руш лăх çав- çа вах пур ри-
пе ки лĕ шеç çĕ. Вĕ сем ящур 
ата ла нас си не Пуш кăртс тан-
ра ха лĕ чар са ларт ни не пĕл-
те реç çĕ, выльăх се не ятар лă 
вак ци нă па укол ту нă. Мăй-
ра кал лă шулт ра выльă ха ере-
кен лей коз чи рĕн чен яла нах 
сы хă тă ни не, кир лĕ пек ме-
рă се не вă хăт ра йы шăн ни-
не пĕл тер нĕ ре гион ти пат-
ша лăх тĕп инс пек то рĕ Сер-
гей Ск вор цов. Кил ти сыс-
на се не, хир сыс ни се не çи-
вĕч тĕ рĕс ле ни не па лăрт нă. 
Ним ле чир- чĕр хă руш лă хĕ 
те çук ки не ве те ри на ри та та 
фи то са ни та ри над зо рĕ енĕ пе 
ĕç ле кен фе де ра ци служ бин 
ре гион ти предс та ви те лĕ сем 
те шан та рай маç çĕ. Ин кек- 

син кек сик се тух сан, чир- 
чĕ ре пу ла кар та ри выльă ха 
çу хат сан сă тă ра ст ра хо ва-
ни ме лĕ пе кă на сап лаш тар-
ма пу лать. Кăçалхи январь-
сентябрь уйăхĕсенче Шу-
пашкар районĕн çыннисем 
мăйракаллă шултăра выльăха 
страхлама 868 килĕшÿ ту-
нине па лăр тать «Рос гост-
рах» ООО му ни ци па ли тет-
ри уй рă мĕн пуç лă хĕ Аль би-
на Ива но ва. Ку цифра чак-
масть. «Çа кă çын сем хăй сен 
пур лă хĕ тĕ лĕш пе явап лă рах 
пул ма ты тăн ни не, тар тăк са 
йÿ нĕ мар хак па ĕç ле се ил-
ни не сых ла са хă ва рас си шĕн 
тă рăш ни не пĕл те рет», – тет 
вăл. Чă ваш Ен ре пу рă на кан-
сем ха мăр та вар па ха лăх не 
хак ла ма вĕ рен се çит рĕç, ĕне, 
сыс на, ытти выльăх йыш лă 
ты таç çĕ. Кил ти выльăх вĕ-
сем шĕн эко ло ги тĕ лĕ шĕн чен 
па ха лăх лă апат- çи мĕç çăл ку-
çĕ кă на мар, çемье бюд жет-

не хуш ма ук çа- тен кĕ кÿ мел-
ли мел те.

Ч рез вы чай лă ла ру- тă ру 
сик се тух сан — сыс на сен Аф-
ри ка мур не, Çĕ пĕр яз ви туп-
са  па лăр тас пул сан – та лă-
кĕ пех ху рал та тă ма Чă ваш 
Рес пуб ли кин че 8 эпи зоо ти 
от ряд не йĕр ке ле нĕ. Шу паш-
кар ра йо нĕн че Выльăх чир- 
чĕ рĕ пе кĕ ре ше кен стан цие 
ве те ри на ри тĕ рĕс ле вĕн куç-
са çÿ ре кен пунк чĕ çит нĕ хыç-
çă нах вĕ сен чен пĕ ри пи рĕн 
му ни ци па ли тет тер ри то ри-
йĕн че выр на çĕ. «Çи чĕ çын-
ран тă ра кан от ряд икĕ зве но-
на пай ла нать: пĕ ри де зин фе-
ки енĕ пе ĕç лет, теп ри  опе ра-
тив лă уш кăн пу лĕ. Пу рăн мал-
ли ва кун-п ри цеп ра спе циа-
лист сем ĕç ле ме те, кан ма та 
пул та раç çĕ. Ку ха тĕр се не вĕ-
рен тÿ сен вă хă тĕн че те усă ку-
рă пăр», – ăн лан та рать стан-
ци пуç лă хĕ Сер гей Еф ре мов. 
               ТАТЬЯ НА МА ЙО РО ВА

 Ĕç ле се ил ни не ан çу хат

«Сал та ка кай ман ар çын ар-
çын та мар»,  – теç çĕ. Шăп 
та лăп çак кун сен че ял сен-
че сал так ячĕ тух ни се не хĕс-
мет рен чи пер çав рăн са çит-
ме пил ле се асат те-а сан не-
сен йă ли пе хул пуç çи ур лă ал 
шăл ли çа каç çĕ, сал так юр-
ри юр лаç çĕ. Пĕ тĕм Раç çей ри 
пе кех Шу паш кар ра йо нĕн чи 
яш- кĕ рĕм те çар рет не тă ма 
ха тĕр ле нет. Кă çал хи кĕр хи 
при зыв вă хă тĕн че 67 çам-
рăк сал так ат ти тă хă нĕ.  

Ок тяб рĕн 25- мĕ шĕн че Кÿ кеç-
ри çар ко мис са риа тĕн че Шу-
паш кар ра йо нĕн чи при зыв-
ник сен пĕр ре мĕш уш кăн не çа-
ра ăсат рĕç. 11 кач чă Ка наш ри 
сбор пунк тĕн че  ме ди ци на тĕ-
рĕс ле вĕ, про фес си суй ла вĕ ви-
тĕр тух нă, çар фор ми не тă хăн-

са пăх нă хыç çăн çар ок ру гĕн 
ча çĕ се не та та под раз де ле-
ни йĕ се не кай рĕç. При зыв-
ник сен хуш шин че во ди-
тель сем те, çа вăн пе кех ас-
лă та та вă там про фес си пĕ-
лĕ вĕ ил ни сем те пур. 

Шу паш кар та та 
Сĕн тĕр вăр ри ра-
йо нĕ сен чи çар ко мис-
са риа чĕн çар ко мис са рĕ 
Алек сандр Ко чу ров сă ма-
хĕ сем тă рăх, сал та ка каяс-
ран пă рă на кан сен шу чĕ си-
сĕн мел ле чак нă. Çак на çар 
ко мис са риа чĕ ял тă рăх ад ми-
нист ра ци йĕ сем пе та та йĕр ке ху-
ра лĕн ор га нĕ сем пе та чă çы хăн-
са ĕç ле ни ви тĕм кÿ ни не па лăр-
тать вăл. Кĕр хи при зыв пуç лан-
нă ран па ме ди ци на тĕ рĕс ле вĕ ви-
тĕр 150 яш- кĕ рĕм тух нă.  

Çа кăн па пĕр лех Шу паш кар ра-
йо нĕн че кĕр хи при зыв ме роп-
рия ти йĕ сем пе ки лĕ шÿл лĕн ок-

тяб рĕн 20- мĕ шĕн чен пуç ла са 
де каб рĕн 25- мĕ шĕч чен пĕ тĕм 
Раç çей ша йĕн чи «Тă ван çĕр шы-

ва хÿ тĕ лес си – çа кăн пек про-
фес си пур!» ин фор ма ци пе аги-
та ци ак ци йĕ ир тет. Çÿр çĕр Кав-
каз ри хи рĕç тă ру се не хут шăн нă 
ве те ран сем, çар ко мис са риа-
чĕн сот руд ни кĕ сем ун ша йĕн-
че Иш лей, Тренк кас си, Ту тар-
кас си, Л.В. Пуч ков ячĕл лĕ Чă-
рăш кас си шку лĕ сен че, Кÿ кеç-
ри ли цей ра вĕ ре не кен сем пе 
тĕл пул нă.

Нояб рĕн 17- мĕ шĕн че ва ра 
Шур шăл ти А.Г. Ни ко лаев кос-
мо навт- лет чи кĕн Ме мо риал 
комп лек сĕн че при зыв ник ку-
нĕ ир тет. Сĕн тĕр вăр ри та та Шу-
паш кар ра йо нĕ сен чи пу лас при-
зыв ник се не му зей экс по на чĕ-
сем пе пал лаш та рĕç, çа вăн пе-
кех пал лă кос мо навт сен çар ти 
служ би çин чен ка ла са па рĕç. 

   МИ ЛЕ НА СЕР ГЕЕ ВА

Кай нă сал так çаврăнса килтĕр
 ÇАР ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ

ча çĕ се не та та под раз де ле-
ни йĕ се не кай рĕç. При зыв-
ник сен хуш шин че во ди-
тель сем те, çа вăн пе кех ас-
лă та та вă там про фес си пĕ-
лĕ вĕ ил ни сем те пур. 

йо нĕ сен чи çар ко мис-
са риа чĕн çар ко мис са рĕ 
Алек сандр Ко чу ров сă ма-
хĕ сем тă рăх, сал та ка каяс-
ран пă рă на кан сен шу чĕ си-

2017 çул та Раç çей ре 
18-27 çул тул тар нă 134 
пин çам рăк сал так ат ти 

тă хăн ма ти вĕç. Чă ваш 
Рес пуб ли кин чен

1294 çын 
çĕр шыв умĕн-
чи та са ти вĕ-

çе пур нăç ла ма 
тух са каять.  

МИ ХАИЛ ИГ НАТЬЕВ ЧĂ ВАШ ЕН РИ 
ТЕР РО РА ХИ РĔҪ КĔ РЕ ШЕС СИ ПЕ ĕҫ-
ле кен ко мис си ла рă вĕн че çыв хар са 
ки ле кен уяв – Ха лăх пĕр лĕ хĕн ку-
нĕ – умĕн мас сăл лă ме роп рия ти се-
не ирт тер нĕ вă хăт ра хă руш сăр лăх-
па тивĕç те рес си чи çи вĕч ый ту сен-
чен пĕ ри пул са тă ни не асăн нă. Ми-
хаил Ва силье вич çа вăн пе кех çи тес 
çул пи рĕн çĕр шыв ра фут бол енĕ пе 
тĕн че чем пио на чĕ ир тес си пир ки те 
аса ил тер нĕ.  Фут бол ас со циа ци йĕ-
сен тĕн че фе де ра ци йĕ ун та хут шă-
на кан ко ман дă се не йы шă на кан вы-
рăн се не па лăрт нă. Тре ни ров ка ла-

па мĕ сене Чă ваш Ен ре те пăх са ху-
нă. Хă на çур чĕ сем те са хал мар çын-
на йы шă нĕç. Пуç лăх вĕ сен че йĕр ке-
не хи рĕç ле  сă тăр ла ĕç сем тă вас си-
не, çав шут ра те ракт сем йĕр ке лес-
си не те, пÿл ме пĕ тĕм май се не шу та 
ил ме хуш нă.

Ха лăх йыш лă пу хă на кан вы рăн сен-
че ме талл шы ра кан хÿ ме ви тĕр тух-
ма тив ни шĕн, сум кă се не, кĕсье се не 
тĕп лĕ тĕ рĕс ле ни не рес пуб ли ка çын-
ни сем кул лен хи хă руш сăр лăх ме ри 
пек йы шăн ма хă нăх са çит рĕç те ĕн тĕ. 
Çак ĕç се не пур не те ха лăх хă руш лă хĕ-
шĕн пур нăç ла ни не пур те ăн ла наç çĕ.  

 Ра йон про ку ра ту ри «Эве рест-Ка пи тал» 
Юри ди ци ком па ни йĕ» ООО закон а пăс-
са ил нĕ ту пă ша ле га ли за ци ле ни та та 
тер ро риз м укçа-тенкĕпе пулăшассипе 
кĕрешесси çин чен ка ла кан за кона мĕн-
ле пур нăç ла ни не тĕ рĕс ле нĕ. 

Тĕ рĕс лев вă хă тĕн че  «Эве рест-Ка пи-
тал» Юри ди ци ком па ни йĕ» ООО куç ман 
пур лă ха ( çĕр та та çурт- йĕр) су тас си пе- 
туя нас си пе ки лĕ шÿ пу лă шă вĕ сем па ни-
не па лăрт нă. Хă йĕн ĕç не ту нă чух не ор-
га ни за ци çÿлерех асăннă за кон тре бо-
ва ни йĕ се не пур нăç ла ман, ор га ни за ци-
ре шал ти тĕ рĕс лев пра ви ли се не йĕр-
ке ле мен та та па лăрт ман, ку енĕ пе ква-
ли фи ка ци ыйт ни не ти вĕç те ре кен явап-
лă долж нăç ри çын та çук – çакăн пек 
пĕлтереççĕ прокуратурăра. 

Тĕ рĕс лев пĕ тĕм ле тĕ вĕ сем тă рăх «Эве-
рест-Ка пи тал» Юри ди ци ком па ни йĕ» 
ООО ди рек то рĕ тĕ лĕ шĕ пе РФ КоАПăн 
15.27 статйин 1- мĕш па йĕ пе ĕç пу çар-
нă. Ирт нĕ уйăх вĕ çĕн че Шу паш кар ра-
йо нĕн чи 1- мĕш суд учас то кĕн ми ра вай 
судйин пос та нов ле ни йĕ пе ăна ад ми нист-
ра тив лă йĕр ке пе явап тыт тар нă, тер ро-
ризм па кĕре шес закон çи рĕп лĕ хĕ пир-
ки асăр хат тар ма тив нĕ.  

Хăрушă чир – 
вăйă мар

СĂМАХ МАЙ
Нояб рĕн 15- мĕ шĕн че Ка наш ри сбор пунк тĕн чен рес пуб ли кă-
ри вăй- пит ти яш- кĕ рĕ ме Раç çей  Пре зи ден чĕн полк не ăса тĕç, 
вĕ сен шу тĕн че Иш лей са лин кач чи Вик тор Матвеев та пу лĕ. 
tavanen.ru сайт ра ву лăр.

Паян Шу паш кар кас син че Вăр ман-Çĕк тер шку лĕн-
че вĕ ре не кен сем вал ли ха лăх пĕр лĕ хĕн кун не ха-
лал ла са ме роп рия ти ир тет. Ки ре мет юма нĕ çу мĕн-
чи ла пам ра ( ле ген дă на ĕне нес пул сан çак вы рăн та 
Кузь ма Ми нин кнеç вил нĕ) Шу па шкар кас си ял клу-
бĕн заве дую щи йĕ Лю бовь Ива но ва ха лăх пĕр лĕ хĕн 
ку нĕн ис то ри йĕ пе пал лаш та рать.  «Çак чу ла Ми нин-
па Пăр ттас тус лăх не çи рĕп лет се ху нă», – те се çыр нă 
чул- па лă ка ирт нĕ çул çак вы рăн та выр наç тар ни не 
ка ла са хă вар мал ла. Экс кур си хыç çăн шкул ачи сем 
вал ли кă вайт çин че чей вĕ ре тĕç та та пă тă пĕ çе рĕç. 

Нояб рĕн 3- мĕ шĕн че ва ра Кÿ кеç ри куль ту ра 
çур тĕн че 11:30 се хет ре «Са на вал ли юр ла тăп, 
ма нăн Раç çей» кон церт прог рам ми пе ха лăх пĕр-
лĕ хĕн кун не пал лă тă ваç çĕ.  
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Ый ту сем пур-и – ре дак-
цие çы рăр. В лаç ор га-
нĕ сен предс та ви те лĕ-

сем пе, спе циа лист сем-
пе вĕ сен ху ра вĕ се не пĕр ле шы рă пăр!

Вай бер при ло же ни пе – 
89656874459
Э лект рон поч тă па – 
tavan-en21@yandex.ru
Че рет лĕ çав ра сĕ тел хă ни – Шу паш-
кар ра йон ад ми нист ра ци йĕн 
ял ху çа лăх та та эко ло ги па йĕн 
пуç лă хĕ Сер гей Ва нюш кин. 
Ый ту се не нояб рĕн 7- мĕ-
шĕч чен йы шă нат пăр. 

Тĕл пулăва ял хуçалăх 
ĕçченĕсен кунне 
халаллăпăр. Аса илтерер: 
уяв Шупашкарти Ачасемпе 
çамрăксен пултарулăх 
çуртĕнче ноябрĕн 
10-мĕшĕнче иртет.
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Пар хи кас син чи тĕп куль ту ра 
çурт не фе де ра ци бюд же тĕн чен 
уйăр са па нă

та та рес пуб ли кă ран уйăр нă 50 
пин тен ке чар шав, сце на кос тю мĕ-
сем, хо реог ра фи кол лек ти вĕ вал-
ли атă- пуш мак, ноут бук, баян, ку-
пăс та та ыт ти му зы ка инст ру мен чĕ 
туян ма усă кур ма па лăрт нă. Çа кăн 
çин чен куль ту ра çур чĕн заве дую-
щи йĕ Ма рия Ива но ва пĕл тер чĕ.

450

 ЫЙТУ-ХУРАВ   

30 про цент йÿ нĕ рех 
Пат ша лăх пу лă шă вĕ сем пе усă кур-

нă шăн 30 про цент са хал рах тÿ ле-
ме май пур ри не илт рĕм. Пу лă шă-

вăн хăш тĕ сĕ сем шĕн- ши?
  Оль га ИГНАТЬЕВА, Мăн Мар ка

Ми хаил АНИ СИ МОВ,
 ЧР ин фор ма ци по ли ти ки пе 
мас сăл лă ком му ни ка ци сен 
ми нист рĕн çу мĕ:

– Пат ша лăх пу лă шă вĕ сен 
пĕр ле хи пор та лĕ пе (ЕПГУ) 
усă ку ра кан сем пат ша лăх 
пош ли ни шĕн тÿ ле нĕ чух-
не 30% пе ре кет ле ме пул-

та раç çĕ. Çа кăн пир ки ка ла кан ул шă ну сем 
РФ На лук ко дек сĕн че пур.

Çă мăл лăх па Раç çей, ют çĕр шыв пас пор-
чĕ се не ( çĕ нĕ та та ки вĕ йыш ши се не), çа вăн 
пе кех во ди тель пра ви не ил нĕ та та улăш-
тар нă, транс порт ха тĕр не ре гист ра ци ле-
нĕ чух не усă кур ма май пур. Тĕс лĕх рен, ют 
çĕр шыв пас порт не, çĕ нĕ йыш ши не, Пĕр ле-
хи пор тал ур лă ил сен граж да ни нăн 3500 
тен кĕ мар, 2450 тен кĕ тÿ ле мел ле. Раç çей 
пас порт не 20 е 45 çул та улăш та ра кан сем-
шĕн пат ша лăх пош ли ни 300 тен кĕ вы рăн-
не 210 тен кĕ пу лать. 

Пе ре кет лес те сен те ми çе утăм çеç пур-
нăç ла мал ла. Пу лă шу па усă ку рас тĕл лев-
пе Пĕр ле хи пор тал ур лă заяв ле ни çыр-
мал ла, ве домст во пош ли нă на тÿ ле меш-
кĕн счет тă ра тас са кĕт мел ле ( вăл хар пăр 
уй рăм ка би не та ки лет) те ăна элект рон-
лă мел пе тÿ ле мел ле. Ку опе ра цие банк 
карт ти (MasterCard, Visa, Мир), элект рон 
ен чĕк (Webmoney) е ка рас те ле фо нĕ 
( фе де ра ци опе ра то рĕ сем) ур лă пур нăç ла-
ма пу лать. Çак çă мăл лăх па заяв кă на Пĕр-

ле хи пор та лăн мо-
биль лĕ при ло же ни-
йĕ ур лă парса та усă 
кур ма май пур. Пат-
ша лăх пош ли ни се не 
30% йÿ нĕ рех тÿ лес 
май 2019 çул хи кăр-
ла чăн 1- мĕ шĕч чен 
вăй ра тă рĕ. 

?

СĂМАХ МАЙ
2017 çул пуç лан нă-
ран па рес пуб ли кă ра 
пу рă на кан сем пат-
ша лăх пош ли ни не 
30% йÿ нĕ рех тÿ лес 
ирĕк пе 36 пин хут 
усă кур нă. 

 СЪЕЗД

Чă ваш Ен Пра ви-
тельст ви тă ван 
чĕл хе уп ран тăр, 
йă  л а -  йĕ р  ке  п е 

куль ту ра ата лан тăр те-
се са хал мар тĕр лĕ ĕҫ пур-
нăҫ лать. Мас сăл лă ин фор-
ма ци ха тĕ рĕ сен че тă рă-
ша кан сем чă ваш ла пуп-
ле ни, ха лăх пат не хы пар-
се не тă ван чĕл хе пе ил се 
ҫи тер ни хă ех пы сăк ĕҫ 
пул са тă рать. Ре гион та 
ан чах мар, рес пуб ли ка 
ту ла шĕн че пу рă на кан сем 
те хы пар се не тă ван чĕл-
хе пе пĕл се пы раҫҫĕ. Пи-
рĕн ҫĕр шыв ра тă ван чĕл-

хе сем уп ран са юлч чăр те-
се РФ Пра ви тельст ви те 
са хал мар ви тĕм кӳ рет. 
РФ Пре зи ден чĕн В ла ди-
мир Пу ти нăн сă ма хĕ се-
не аса ил се хă вар нă Ми-
хаил Иг натьев: «Раҫҫей ри 
ха лăх сен тă ван чĕл хи сем  
Раҫҫей куль ту рин чăн- 
чăн пуян лă хĕ пул са тă-
раççĕ, çакă пур сă мă ра та 
пĕр чă мă ра пух ма пу лă-
шать, тус лăн ки лĕш тер се 
пу рăн ма ви тĕм кӳ рет», – 
те нĕ. Вăл тă ван чĕл хе на-
ци куль ту рин тĕп ни кĕ сĕ 
пул ни не, ăна уп ра са хă-
вар мал ли не па лăрт нă.

Чă ваш на ци конг ре-
сĕн Пре зи ден чĕ Ни ко-
лай Угас лов конгресс ĕҫĕ- 
хĕ лĕ пе пал лаш тар нă, уй-
рăм ҫи тĕнӳ сем, тĕл лев-
сем ҫин че ча рăн са тă нă. 

Чă ваш На ци конг ре сĕн 
Пре зи ден чĕ пул ма ăнах 
суй ла са хă вар нă. 

Ĕнер вара ЧР Пуçлăхĕ 
Михаил Игнатьев Чăваш 
наци конгресĕн çĕнĕрен 
суйланă Президенчĕпе 
Николай Угасловпа ĕҫлĕ 
тĕл пулу ирттернĕ. «Сирĕн 
ĕҫе халăх пысăка хурса 
хаклать, тепĕр тапхăра 
ĕҫлеме суйларĕ», – тенĕ 
Пуçлăх. Тĕл пулу вăхăтĕнче  
республикăра пурăнакан 
тĕрлĕ халăх хушшинче 
килĕшÿпе çураçулăха 
тытса пырас тĕллевсем, 
чăваш чĕлхипе культу-
рине упраса хăварассипе 
пурнăçламалли ĕçсем 
ҫинчен сăмах пынă.   

Çемье сем çурт- йĕр 
çа вăр ма вас каç çĕ

– Ген на дий Алек санд ро вич, 
«Пу рăн мал ли ус ло ви се не ла-
йăх лат маш кăн çам рăк çемье-
се не пу лă шу па мал ли хуш ма 
ме рă сем çин чен» прог рам ма 
Чă ваш Рес пуб ли кин че пĕр ре-
мĕш çул кă на мар ĕç лет, чы лай 
çемье не пу лăш ма май кил чĕ-и?

– Пу рăн мал ли ус ло ви се не 
ла йăх лат маш кăн Шу паш кар 
ра йо нĕн че 267 çемье учет ра 
тă рать. Юлаш ки пи лĕк çул та 
çурт- йĕр туян ма е хă парт ма 
72,5 млн тен кĕ лĕх со циал лă 
тÿ лев ил меш кĕн 112 çемье-
не сви де тельст во па нă. Ипо-
те ка кре ди чĕ ил ни се не про-
цент пай не тÿ ле меш кĕн рес-
пуб ли ка бюд же тĕн чен суб си-
ди пе ти вĕç те реç çĕ. 
– Çак прог рам мă на кам хут-
шăн ма пул та рать?

– Пат ша лăх та та ре гион пу-
лă шă вĕ пе прог рам мă на кĕ ме 
май па ра кан кри те ри се не ти-
вĕç те ре кен çам рăк çемье сем 

усă кур ма пул та раç çĕ. Арă мĕн 
е упăш кин, тул ли мар çемье-
ре ва ра аш шĕн е амă шĕн 35 
çул тан ас лă пул мал ла мар. 
Кун сăр пуç не вĕ сен пу рăн-
мал ли ус ло ви се не ла йăх лат-
мал ли че рет ре тă мал ла, çемье 
чле нĕ сем унч чен пат ша лă хăн 
çа кăн евĕр пу лă шă вĕ пе усă 
кур ман ни не çи рĕп лет мел ле, 
каш ни уйăх ри ĕç ук çи ипо те-
ка кре дит не тÿ ле се тă ма çит-
мел ле, çемьен яла нах пу рăн-
мал ли вы рă нĕ Чă ваш Рес пуб-
ли кин че пул мал ла, çемье çа-
вăр нă ран па пĕр çул та лăк ран 
кая мар ирт мел ле.  
– П рог рам мă на хут шăн маш-
кăн мĕн ле до ку мент сем ха-
тĕр ле мел ле?

– Суй ла вăн пур ус ло ви йĕ-
се не те ти вĕç тер сен суб си ди 
ил меш кĕн икĕ эк земп ляр па 
заяв ле ни çыр мал ла, ун çум не 
çак до ку мент се не ху мал ла: 18 
çул тул тар нă çемье чле нĕ сен 

пас пор чĕ сем ( ко пи йĕ сем), 
çемье ри çул çит мен ни сен 
çу рал ни не ĕнен те ре кен сви-
де тельст вă сем ( ко пи йĕ сем), 
мă шăр ла нă ва ĕнен те ре кен 
сви де тельст во ( ко пи йĕ), пу-
рăн нă вы рăн тан – çемье ми-
çе çын ран тă ни не çи рĕп ле те-
кен сп рав ка- ха рак те рис ти ка, 

му ни ци па ли тет ран хват тер 
ил меш кĕн че рет тă ни çин-
чен сп рав ка, 18 çул тул тар-
нă çемье чле нĕ сен ĕç ук çи йĕ-
сем çин чен сп рав ка. Заяв ле-
ние до ку мент сем пе пĕр ле пу-
рăн нă вы рăн ти му ни ци па ли-
те тăн çурт- йĕр уй рăм не ян-
варь уйă хĕн чен пуç ла са июль 
уйă хĕн вĕ çĕч чен тă рат мал ла. 
Каш ни заяв ле ние 10 кун тан 
ыт лаш ши мар пăх са ту хаç çĕ. 
Пĕ тĕм ле тÿ çин чен заяв ле ни 
па ра ка на йы шă ну ту нă хыç-
çăн 5 кун та пĕл тер мел ле. Ен-
чен те çемье пур  тре бо ва ние 
те ти вĕç те рет пул сан ăна сер-
ти фи кат ил меш кĕн че ре те 
тă ра таç çĕ, со циал лă тÿ леве 
çав çу лах сен тябрь уйă хĕн-
че па мал ла, ун па 9 уйăх ра 
усă кур мал ла. 
– Заяв ле ни па нă вă хăт ра мă-

шăр па икĕ сĕ мĕр 35 çул та 
тул тар ман чĕ. Кă çал 35 çул 
тул тар тă мăр. Суб си дие çи-
тес çул, 2018 çул та уйă рĕç. 
Ун чух не 36 çул та пу лăпăр. 
Çа кă эпир  пат ша лăх пу лă-
шă вĕ пе усă кур ма ĕл кĕ рей-
мен ни не пĕл тер мест-и? Тĕ-
рĕ сех ăн ла нат пăр-и эпир? 
– çап ла ый ту па раç çĕ пи рĕн 
ву ла кан сем. 

– Тĕ рĕ сех. 36 тул тар сан 
çемье не прог рам мă ран кă-
ла раç çĕ. 
– Те пĕр ый ту ну май ачал лă 
çемье се не пыр са тивет: «Пи-
рĕн тă ва тă ача, пĕ ри çĕ ре кĕ-
нĕ ап пан ывă лĕ. Эпир ăна ус-
ра ва ил тĕ мĕр, кă çал прог рам-
мă на хут шăн маш кăн заяв ле-
ни çыр тă мăр. Суб си дие хă çан 
илеет пĕр- ши? Юлаш ки ул шă-
ну сем пе ки лĕ шÿл лĕн ну май 
ачал ли се не субсидие чи ма-
лтан параç çĕ».

– Чи мал та нах çа кăн пек пу-
лă шă ва ви çĕ е ыт ла рах ачал-
лă çемье се не уйăр са па раç çĕ. 
Со циал лă тÿ лев пе Шу паш кар 
ра йо нĕн че кă çал ну май ачал-
лă 27 çемье усă кур чĕ.

   АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

«Çам рăк çемье» прог рам ма Чă ваш Рес пуб-
ли кин че 2002 çул тан па «Жи ли ще» фе де ра ци 

проек чĕ пе пĕр вă хăт ра пур нăç лан са пы-
рать. РФ Пра ви тельст ви унăн ĕç не 2020 
çулч чен тăс рĕ. Прог рам ма çам рăк çемье-
се не хват тер е çурт туян ма, пу рăн мал-

ли ус ло ви се не ла йăх лат ма пу лăш са 
суб си ди пе сап лаш та рать. Çак пу лă шу 
чă нах та па лăр мал ла, мĕн шĕн те сен 
çемье йыш не ку ра вăл 400 пин тен-

кĕ рен пуç ла са пĕр млн тен кĕ та ран çит ме пул та рать. Асăн нă 
прог рам ма çин чен тĕп лĕн рех паян хи çав ра сĕ тел хă ни пе – 
Шу паш кар ра йад ми нист ра цин çурт- йĕр пе ком му нал лă ху çа-
лăх па йĕн пуç лă хĕ пе Ген на дий ЕФИМОВПА ка ла çат пăр. 

ШУХĂШ

Алек сей та та Оль га ИВА НОВ СЕМ, Кÿ кеç:
– Пĕ лĕш сем «Çам рăк çемье» прог рам мă на хут шăн са пу рăн-

мал ли ус ло ви се не ла йăх лат ни пи ре те çак пу лă шу па усă кур-
ма хис те рĕ. Ну май ачал лă çемье, ви çĕ ывăл ÿс те рет пĕр, çа-
вăн па та со циал лă тÿ леве ил меш кĕн кир лĕ до ку мент се не пуç-
тар са  па нă хыç çăн тÿ рех че рет ре мал ти сен рет не лек рĕ мĕр.  
Кă çал пат ша лăх пи ре 889 пин тен кĕ лĕх суб си ди уйăр са па чĕ. 
Ипо те ка кре ди чĕ ил се Кÿ кеç ре икĕ пÿ лĕм лĕ хват тер туян тă-
мăр, со циал лă пу лă шă ва та та амă шĕн ка пи тал не те ун та усă 
кур тă мăр. Çак уйăх ра çĕ нĕ хват те ре пу рăн ма ку çат пăр, çурт 
ăш чик ки не сĕ тел- пу кан выр наç тар тă мăр та ĕн тĕ. Ют çын нăн 
пĕр пÿ лĕм лĕ хват тер не та ра тыт са ун та пи лĕ кĕн пу рăн нă хыç-
çăн икĕ пÿ лĕм ли не куç сан ырă ул шă ну се не çи йĕн чех ту йă пăр 
– ку ик кĕ ле нÿ сĕр. Çĕр шыв, рес пуб ли ка пра ви тельст ви пи рĕн 
пек çам рăк çемье се не пу рăн мал ли ус ло ви се не ла йăх лат ма пу-
лăш ни çав те ри пĕл те рĕш лĕ.

   ÇАВ РА СĔ ТЕЛ 

çа вăр ма вас каç çĕ
«Çам рăк çемье» прог рам ма Чă ваш Рес пуб-
ли кин че 2002 çул тан па «Жи ли ще» фе де ра ци 

проек чĕ пе пĕр вă хăт ра пур нăç лан са пы-
рать. РФ Пра ви тельст ви унăн ĕç не 2020 
çулч чен тăс рĕ. Прог рам ма çам рăк çемье-
се не хват тер е çурт туян ма, пу рăн мал-

ли ус ло ви се не ла йăх лат ма пу лăш са 

   ÇАВ РА СĔ ТЕЛ 

Ый ту сем пур-и – ре дак-
цие çы рăр. В лаç ор га-
нĕ сен предс та ви те лĕ-

сем пе, спе циа лист сем-

сĕнет

Че рет лĕ çав ра сĕ тел хă ни – Шу паш-
кар ра йон ад ми нист ра ци йĕн 
ял ху çа лăх та та эко ло ги па йĕн 
пуç лă хĕ Сер гей Ва нюш кин. 
Ый ту се не нояб рĕн 7- мĕ-

Тĕл пулăва ял хуçалăх 

халаллăпăр. Аса илтерер: 
уяв Шупашкарти Ачасемпе 

А ТАЙ КАС СИ ЯЛ ТĂ РĂ ХĔН ЧИ МОÇ ÇА КАС-
СИ ЯЛ ÇЫН НИ Олег Ск вор цов ви çĕ эр не-
ре 400 кг ма ку ла ту ра пух нă. Мă ну кĕ вĕ-
ре не кен Шу паш кар ти 39- мĕш шкул та ок-
тябрь уйă хĕн че ки вĕ ха çат- жур нал пу хас-
си пе эко ло ги ак ци йĕ ирт нĕ. Ун та вĕ ре не-
кен сен аш шĕ-а мă шĕ хас тар хут шăн нă, пу-
рĕ тă ва тă тон на ыт ла ма ку ла ту ра пуç тар-
нă. Мă нук не пу лă шас те се Олег Ск вор цов 
ак ци çин чен хă йĕн юл та шĕ се не пĕл тер нĕ. 
Атай кас син чен, Пар хи кас син чен ăна ки-
вĕ ха çат- жур нал кă на мар, кар тон та кил-
се па нă. «Э пĕ 30 çул та хам пух нă 100 ыт ла 
кг ха çат та та жур нал под шив ки се не шку-
ла па тăм...» – тет ар çын.   

Шу паш кар ра йонĕн 
хи сеп лĕ çын ни сем!
Ха лăх пĕр лĕ хĕн ку нĕ-

пе си ре чун- чĕ ре рен са-
лам лат пăр!

Уяв ис то ри йĕ 1612 çул та 
пуç лан нă. Вăл вă хăт ра тĕр-
лĕ на ци çын нин чен тă ра-
кан ха лăх опол че ни йĕн çа-
рĕ сем Д мит рий По жарс кий 
кнеç та та Кузь ма Ми нин ял 
ста рос ти ерт се пы ни пе Вы-
рăс пат ша лăх не по ляк сен 
ин тервен ци йĕн чен хă тар-
нă. Пат ша лăх çĕ рĕ се не яр са 
иле кен се не çĕн тер нĕ рен пе 
Пă тăр мах лă вă хăт вĕç лен нĕ.

Паян мĕн ле ре гион та 
пу рăн ни не, на цио наль нă-
çа та та мĕн ле тĕ не ĕнен-
ни не пăх ма сăр Раç çей ре 
пу рă на кан каш ни çын на 
ха лăх пĕр лĕ хĕ  пат ша лăх 
тер ри то ри йĕн пĕр пĕ тĕм-
лĕ хĕн, суве ре ни те чĕн ни-
кĕ се та та каш ни гаж да нăн 

пра ви се не та та ирĕк лĕх не ту лаш ен чен 
хап сăн нин чен хÿ тĕ ле се  хă руш сăр лăх-
па ти вĕç те рес син шан чăк лă хĕ пул ни не 
аса ил те рет.  Раç çей ха лă хĕ пĕр лĕх ре кă-
на çĕр шы вăн ан лă тер ри то ри не хÿ тĕ ле-
ме та та са ма на пи рĕн об щест во умĕн че 
кă лар са тă ра та кан пĕ тĕм тĕн че ша йĕн-
чи тав ла шă ва тат са па ма пул тар ни не пи-
рĕн ис то ри пĕр ре мар çи рĕп лет се па нă.

Э пир Шу паш кар ра йо нĕн че пу рă на кан 
каш ни çын на Мус ка ва по ляк ин тервен ци-
йĕн чен хă та ра кан се не яла нах ас ра тыт-
са, пĕр шу хăш лă пул са хăй сен чун- чĕ рин-
че пат рио тиз ма та та пат тăр лă ха уп ра ма 
чĕн се ка лат пăр. 

Му ни ци па ли тет ра пу рă на кан се не çи-
рĕп сыв лăх, ăн ла ну, çемье ре ки лĕ шÿ, чун-
ри пар ха та ра сых ла са хă вар ма, Раç çей, 
Чă ваш Рес пуб ли ки, ра йон ыр лă хĕ шĕн 
тă рăш са вăй ху ма ĕç ре ăнă çу су нат пăр!

пин 
тенке

ШУ ПАШ КАР РА ЙО НĔН ЧИ ТĔП 
БИБ ЛИО ТЕ КА ДИ РЕК ТО РĔ Га-
ли на Ти мо фее ва пĕл тер нĕ тă-
рăх, Лап сар ял тă рă хĕн чи Ка ра-
чу ра ял биб лио те кин че икĕ ин-
фа хĕр лĕ обог ре ва тель выр наç-
тар нă. Çак на вал ли ра йон бюд-
же тĕн чен 17 пин тен кĕ уйăр нă. 
Обог ре ва тель се не ларт нă чух не 
пу шар хă руш сăр лă хĕн пур пра-
ви ли не те шу та ил нĕ.  

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

10-85Р

Ер тÿ çĕ ул шăн ман 
Чă ваш На ци конг ре сĕн кăҫал ор га ни за ци 25 ҫул 
тултарнине ха лал ла нă 10- мĕш Ас лă Пу хăв не пу рĕ 
280 де ле гат пу хăн нă, йых рав ла нă хă на сем те са хал 
мар кил се ҫит нĕ. Ун та Чă ваш Рес пуб ли кин Пуҫ лă хĕ 
Ми хаил Иг натьев та хут шăн нă. «Пи рĕн тĕп тĕл лев – 
тă нăҫ лă ха уп ра са хă ва рас си», – те нĕ вăл.
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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

  ИРТНĔ ВĂХĂТ

Вĕçĕ. Пуçламăшĕ 
иртнĕ номерте

Паян Еле на Ва силье-
ва пу рă на кан вы рăн та 
1923-1927 çул сен че ма-
нăн ат те хă йĕн çемйи пе 
пу рăн нă. Тем ки лĕш мен-
ни не пу ла паян хи Лу го-
вая урам ри 7- мĕш çур-
та куç нă. Çак çу лах ат-
тен кивĕ ху çа лăх не Ва-
си лий Се ме нов туян-
нă. Хăй вăл çак урам ри 
49- мĕш çурт ран уй рăл-
са тух нă. Çемье ре Алек-
сандр, Ле ва ача сем пул-
нă. Кил ху çи вăр çă ви тĕр 
тух нă, ну май вă хăт ха-
тĕр лев кан ту рĕн че вăй 
ху нă. 30- мĕш çул сен пуç-
ла мă шĕн че юна шар çĕр 
па йĕ çи нче Ва си лий Ми-
хай лов илем лĕ çурт хă-
парт нă. Çемье ре Ли дия, 
Аля, Сань ка, Фе дя, Геор-
ги çу рал нă. Кил ху çи Тă-
ван çĕр шы вăн Ас лă вăр-
çин чен Ста линг рад çы-
вă хĕн че алă ран йы вăр 
аман са тав рăн нă.

Те пĕр çур та ( паян 59- 
мĕш но мер ли не) Ми-
хаил Ге ра си мов ларт-
нă. Ку çемье ре Се ра фи-
ма, Лю ба, Аг ния, Ми ша 
ача сем çу рал нă. Вăр çăн 
мал тан хи ку нĕ сен чех 
Ми хаил тăш ман тыт-
кăн не лек нĕ, тă ва тă çу ла 
яхăн ну ша чăт нă.  Паян-
хи 60- мĕш но мер лĕ çур-
та Си дор Анд реев хă йĕн 
çемйи пе çа вăр нă. Ча сах 
Софья хĕ рĕ ( кая рах – 
пал лă трак то рист), Зи-
но вий ывă лĕ  çу рал нă. 
Ял ха лă хĕ кил ху çи не 
Онд ри Си до кĕ те се чĕн-
нĕ. Вăл паян хи çак урам-
ри 31- мĕш çурт ран уй-
рăл са тух нă. 1932-1933 
çул сен чи выç лă ха пу ла 
çĕ ре кĕ нĕ. Те пĕр икĕ çул-
тан тă лă ха юл нă çемье-
не çак урам ра пу рăн нă 
Ва си лий Пет ров пыр са 
кĕ нĕ. Аш шĕ не ял та Ля-
вок Пет ри те нĕ. Ача ну-
маййи не пу ла Ва си лий 
ывăл не пус кил ти аван 

пу рă на кан Ан тип Фе до-
ро ва ус ра ва па нă. Çĕ нĕ 
çемье ре Ни на, Юлия, 
Лю ся, Ко ля, Ар ка дий 
ача сем пул нă. Паян çак 
çурт ра Ва ля Ва силье ва 
пу рă нать. 

61- мĕш çур та 1923 çул-
та В ла ди мир Яков лев 
хă парт нă. Вăл Лу го вая 
урам ри 20- мĕш çурт-
ра çу рал нă. Унăн аш шĕ 
Яков Ми хай ло вич пал лă 
сад ăс ти пул нă. Ха лăх ра 
ка ла нă тă рăх, унăн пах-
чин че 40 ыт ла ул муç çи 
че чек лен нĕ. Ку çемье ре 
Ви та лий, Ана то лий, Лю-
ся, Ва лен тин, Ве ниа мин 
çу рал нă. 1931 çул та пу-
ша ра пу ла ху çа лăх тĕп 
пул нă.  Мă шă рĕ вă хăт-
сăр çĕ ре кĕ нĕ. Кил ху çи 
паян хи Лу го вая урам ри 
8- мĕш но мер лĕ çурт вы-
рăн не ан нă, те пĕр мă-
шă рĕ пе Ве ра, По ли на, 
Ге на ача се не кун çу ти 
кă тарт нă. Вăр çăн мал-
тан хи ку нĕ сен чех В ла-
ди мир Яков лев йы вăр 
аман нă. Мус кав çы вă-
хĕн чи За горск ри гос-
пи талĕнче  7 çу ла яхăн 
ну ша лан нă. 

61- мĕш çурт вы рăн-
не Фирс Ха ри то нов мă-
шă рĕ пе пыр са выр наç-
нă. Хăй вăл паян хи Воз-

не сенс ки ура мĕн чи 4- 
мĕш çурт ран тух нă. Унăн 
аш шĕ, Иван Ха ри то нов, 
1906 çул хи ян варь уйă-
хĕн че ирт нĕ хрес чен-
сен пăл ха вĕн че па лăр-
нă. Паян çак вы рăн та 
хă йĕн çемйи пе Ген на-
дий Му равьев пу рă нать. 
Çак урам ри 10 ху çа лăх-
ран тă ва ттă шĕн че çемье 
пу çĕ сем Ва си лий ят лă 
пул нă ран ха лăх ра ăна 
«Ваç çа кук ри» те нĕ. Çи-
чĕ ар çын I Тĕн че вăр çи не 
хут шăн нă, Ни ки та Лу-
кин Геор ги хĕ рес не ти-
вĕç нĕ. Тă ван çĕр шы вăн 
Ас лă вăр çи не 10 ар çын 
кай нă, вĕ сен чен виç çĕ шĕ 
тă ван яла тав рă най ман, 
виç çĕ шĕ аман нă, Ми-
хаил Ге ра си мов тă ва тă 
çул тыт кăн ра ну ша лан-
нă. Вăр çă хыç çăн хи çул-
сен че çак ку кăр тан 26 
ача шку ла чуп нă, паян 
икĕ ача кă на. Кун та пу-
рă на кан сем хăй сен кил- 
çурт не те, урам не те та-
са тыт нă, кун та яла нах 
си мĕс ку рăк ешер нĕ. Юр 
кай са пĕт се нех çам рăк-
сем каç енел ле вă йă кар-
ти не, кĕ çĕн ни сем лап-
тал ла вы ля ма пу хăн нă.

 ЛЕО НИД ПАВ ЛОВ,
 ЧĂ РĂШ КАС СИ

Инҫет ри кăн тă ра ка йăк- хур 
 уш кăн па вěҫ се кай рĕ,     
Ҫеҫен хир уйěн че си вĕ ҫи лĕ 
 ча ру сăр ай каш рĕ.
Шур ҫу нат лă тус сен  çи ле хирěҫ 
 вěҫ ме вăй юл марě,
Ҫěр ле хи тěттěм ре вăр ман ти 
 хÿт лĕ хе ан са ларчě.

Шу рăм пуҫ ҫу ти пе ка йăк- хур 
 сыв лă ша кар ҫĕк ленчě, 
Пĕ ри ҫеҫ аман са тăр са юл чĕ  
 ҫÿ ле ăн тă лас шăн:
«Пу лăш са мăр ма на,  тă ван сем, 
 хěр хен семěр,  тар хас шăн!
Тÿ пе не ярăн са ҫěк лен ме 
 вăй çи те лĕк сĕр ма нăн!»

Шур ҫу нат лă тус сем тă ван не 
 шел ле се пĕр ле пул чĕҫ,
Вĕҫев ҫу лĕ мал та ҫă мă лах 
 мар ри не вĕ сем туй рĕҫ.
Тÿ пе не тĕл лев пе  ҫĕк лен ме  
 пĕр лĕх ре ҫу нат сар чĕҫ,   
Ик сĕл ми вăй пух са сар хĕвел 
 ҫĕр шыв не пур те вĕҫ рĕҫ.
 
Пур нăҫ ра та пу лать – 
 аман са тус- йыш ран уй рă лат пăр,
Та са тус лăх хă ва чĕн сум не 
 пĕ лей ме сĕр ҫÿ рет пĕр.
Пĕр леш се мĕр, тус сем,  
 пĕр- пĕр не юрат са ҫĕк ле се мĕр,
Я ла нах каҫар са чĕ ре не ыр лăх па ҫĕ нет се мĕр.

 ГА ЛИ НА МА КА РО ВА, ШУ ПАШ КАР

 ШУПАШКАР РАЙОННЕ – 90 ÇУЛ

 СĂВĂ СĔВЕМĔ

Мăн Марка ялĕ, 1975 çул. Тăван çĕршывăн Аслă вăрçинче пуç хунă тата хутшăннă 
ентешсене халалланă палăка уçнă самант. Малти ретре – Муза Калаева, Виталий 
Ионов, Люба Денисова.

Ваç çа кук ри

Чă рăш кас си çам-
рă кĕ сем, 1918 ç.

Тă ван çĕр шы вăн Ас лă 
вăр çин çу лĕ сем çав вă-
хăт ри каш ни çын чĕ рин-
че та рăн йĕр хă вар нă. 
Иш лей са лин че пу рă на-
кан В ла ди мир Зу бов 90 
çул ур лă каç рĕ пул сан та 
ирт ни не ла йăх ас тă вать. 
Еп ле- ха ма нăн? Вун тă-
ват тă ра ла ша кÿл се хĕр лĕ 
обоз сем пе ты рă турт тар-
ни не, 17 çул тах сал так ат-
ти тă хăн ни не, 6 çул ыт ла 
Тă ван çĕр шы ва сых ла ни-
не ас ран кă ла рăн-и ва ра? 

Ул тă çул ыт ла – 
службă ра
1927 çул ти ок тяб рĕн 

13- мĕ шĕн че Çĕньял-Чу ра-
чăк ра кун çу ти ку рать В ла-
ди мир Ни ко лае вич. Чу ра-
чăк ри 7 клас лă шку ла вĕ-
рен се пĕ те рет кă на – вăр-
çă пуç ла нать. Ни мĕç фа шис-
чĕ сем Раç çей çи не та пăн са 
кĕ нĕ хы пар па пĕр лех унăн 
ача лă хĕ те вĕç ле нет. 1941 
çул тах çемье пу çĕ, мă шă-
рĕ пе пĕ рин чен теп ри вĕ-
тĕ 5 ачи не хă вар са çа пă çу 
хир не тух са каять. Мал та-
нах шан чăк çу ра та кан хы-
пар сем кил се тă нă- ха яла, 
ан чах ну май та вă хăт ирт-
мест, çемье кил ху çи Ка ли-
нин об ла çĕн чи пĕр çа пă çу-
ра вил мел лех аман ни çин-
чен çы ру илет. Çит мен ни не, 
амă шĕ чир ле се каять. Ша нăç 
– ача сем çи не кă на. Кол хоз-
ра çи тĕн ни сем пе тан ла ша-
па ĕç ле ме тив нĕ çемье ре чи 
ас лин, В ла ди ми рăн. Ле нин 
ячĕл лĕ вы рăн ти кол хо зăн 
хĕр лĕ обозĕ сем пе Шу паш-
ка ра ты рă турт тар ни не ла-
йăх ас тă вать вăл. «Мă йăх не 
те йă тай мас тă мăрч чĕ», – тет 
вăл вы çăл лă- ту тăл лă пу рăн-
нă ран им шер ача се не çă-
мăл пул ман ни не па лăрт са. 
Вĕ ре нÿ çин чен ман ма лек-
нĕ ăна, 7 класс пĕ тер ни пех 
çыр лах ма тив нĕ. Ма лал ла 
пĕ лÿ илес кă мăл пул сан та, 
кил ти йывăрлăхсем, чир ле-
кен амă шĕ, кĕ çĕн ни се не пу-
лă шу кир ли чар са тă нă. 

1944 çул хи де кабрь уйă хĕн-
че 17- ри çам рă кăн вăр çа кай-
ма ят ту хать, Улья новск об-
ла çĕн чи кĕ çĕн ко ман дир сен 
шкул не ле кет. Ун та вĕ се не 
вăр çа хут шăн ма ха тĕр ле нĕ, 
ст рой па ут ма, пă шал тан пе-

ме вĕ рент нĕ, çар ĕç не хă нăх-
тар нă. Вăр ман та кас нă çам-
рăк сем. 6 уйăх вĕ рент нĕ вĕ се-
не, Çĕн те рÿ кун не те В ла ди-
мир Ни ко лае вич Улья новск 
об ла çĕн чех кĕт се ил нĕ. Фа-
шист па ку çа- ку çăн çа пă çă ва 
кĕ ме тÿр кил мен ăна. Ан чах 
та вăр çă пĕт ни пех служ ба 
вĕç лен мен- ха, çам рăк сал-
так се не июнь уйă хĕн че Ин-
çет Хĕвел ту хăç не ăса таç çĕ. 
Шă пах 1945 çул хи май-ав-
густ уйăхĕнче совет та та яп-
пун çĕр шы вĕ сен хуш шин че 
вăр çă хă руш лăхĕ сик се тух-
ни пе совет çа рĕ сен ко ман-
до ва ни йĕ çар па тех ни кă на  
ун та ăсат нă. В ла ди мир Ни ко-
лае вич çул та лăк хуш ши Ир-
кутск ра пле на лек нĕ сал так-
се не сых лать. Унăн служ ба вă-
хă чĕ çа вăн пе кех Ле нинг рад-
ра, Ко ми ре ир тет. Тă ван ял-
не вăл 1951 çул хи март уйă-
хĕн че кă на тав рă нать. Сал-
так ят не яман шăн, службă-
на тÿ рĕ кă мăл па пур нăç ла-
нă шăн ăна «Гер ма ние çĕн тер-
нĕ шĕн», «Я по ние çĕн тер нĕ-
шĕн», Жу ков ячĕл лĕ ме даль-
сем пе чыс лаç çĕ.

Ват лăх ра 
çурт ларт нă
Тă ван ял не çит сен унăн ку-

çĕ ум не кивел се кай нă, ча-
лăш нă кил- çур чĕ тух са тă-
рать. Çурт лар тас тĕл лев пе 
Ма ри вăр ма нĕ сен че пĕ ре не-
сем кас ни не, вĕ се не Атăл па 
юх тар са кил ни не аван ас тă-
вать ва тă. «Ĕ лĕк пĕ ре не се не 
пĕр- пĕ рин çум не çых са, ха-
мăр ки мĕ çин чен вĕ се не  çул-
не йĕр ке ле се пы рат тă мăр. 
Юна шар ка тер ирт се кай рĕ 
те пы сăк хум сем тух са кай-
ни пе пи рĕн ки мĕ чу тах çав-
рăн са ÿкет чĕ. Йĕп- йĕ пе пул-

тă мăр ун чух не, пу тат пă рах 
те се шу хăш ла нăч чĕ», – ирт-
ни не куç ум не кă ла рать В ла-
ди мир Ни ко лае вич. 

Çар тан тин тав рăн нă çам-
рă ка Иш лей ри ком со мол 
рай ко мĕн че ĕç сĕ неç çĕ. Хас-
тар лăх па, тă рă шу лăх па па-
лăр нăс ке ре пар ти ра йком-
не ку çа раç çĕ. Сов партш ку-
лĕн че  пĕ лĕв не ÿс те рет, каç-
хи шкул та 10 класс пĕ те рет 
«ĕ нер хи сал так». «Иш лейс-
кий» кол хоз ра парт ком сек-
ре та рĕн че вăй ху рать, ха лăх 
хуш шин че по ли ти ка идео ло-
ги не са рас ĕç ре хас тар лăх 
кă тар тать вăл. Иш лей рай-
по вĕн çă кăр пĕ çе ре кен за-
вод ди рек то рĕн че вăй хур-
са пен сие ту хать, ан чах ун 
хыç çăн та ĕçе пă рах масть, 
Иш лей рай по вĕн че вăй ху-
рать. «Мĕн та ран пул тар нă 
– çа вăн чух лĕ ĕç ле нĕ», – сă-
пай лăн ху рав лать вăл. Вăл – 
Ĕç ве те ра нĕ, пĕ тĕ мĕш ле ĕç 
стажĕ унăн – çур ĕмĕ ре яхăн.

Ун шăн шан чăк лă тыл – мă-
шă рĕ Раи са Фе до тов на, ну-
май çул Иш лей боль ни цин че 
вăй ху нă Ĕç ве те ра нĕ. 63 çул 
шă кăл- шă кăл ка лаç са, хуй-
хă па са вă нă çа пĕр ле пай ла-
са пу рă наç çĕ вĕ сем. Икĕ хĕ-
рĕ, мă ну кĕ сем пе кĕ çĕн мă-
ну кĕ ва тă се не пĕч чен лĕх ре 
хă вар маç çĕ, май пур чух не 
кил сех çÿ реç çĕ. 

Ву нă çул каял ла Зу бов сем, 
ял ти пур нă çа ки лĕш тер нĕ-
рен, Иш лей ри хват тер е сут са 
çурт хă парт са ларт рĕç. «Çур-
та кĕ рич чен 7-8 çул та ирт рĕ 
пуль», – йы вăр лăх се не пы-
тар маç çĕ пен си çу лĕн че çурт 
ларт ма вăй- хал çи тер нĕс кер-
сем. Паян та вĕ сем май пур 
та ран кил тав ра шĕн че кăш-
тăр та таç çĕ. 

 АННА ФИЛИППОВА

 ХИСЕПЕ ТИВĔÇЛĔ   

Вун çич чĕ ре 
сал так ат ти тă хăн нă
Пĕ тĕм пур нă çĕ – çĕр шыв ыр лă хĕ шĕн 

В. Зубов
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 ДЕЛА МЕСТНЫЕ

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

 ПРОИЗОШЛО В РАЙОНЕ      

 АКТУАЛЬНО 

С. Селькина 
с детьми

На чи ная с 2011 го да 608 
мно го дет ным семьям Че-
бок сарс ко го ра йо на пре-
дос тав ле ны зе мель ные 
участ ки. До кон ца те ку ще-
го го да еще 70 се мей ста-
нут счаст ли вы ми об ла да-
те ля ми завет ных участ-
ков в Ши нер по синс ком, 
Синьяльс ком и Вур ман-
Сюк терс ком сельс ких по-
се ле ниях. 

Об этом сооб щил и.о. гла-
вы ад ми нист ра ции Че бок-
сарс ко го ра йо на В ла ди мир 
Ди мит риев на вст ре че с учас-
тием чле нов Об ществен но го 
сове та при Ми нюс те Чу ва-
шии и мно го дет ных се мей 
в Цент раль ной биб лио те ке 
п. Ку ге си. По его сло вам, с 
на ча ла дейст вия за ко на о 
пре дос тав ле нии зе мель ных 
участ ков мно го дет ным се-
мьям в оче редь на по лу че-
ние участ ка вс та ли 868 се-
мей ра йо на. За тем он оз на-
ко мил участ ни ков с про во-
ди мой ра бо той по подве де-
нию инф раст рук туры к зе-
мель ным участ кам и по фор-
ми ро ва нию но вых участ ков 
для их пос ле дую ще го пре-
дос тав ле ния семьям. 

Как сооб щи ла ми нистр юс-
ти ции и иму ществен ных от-
но ше ний Чу вашс кой Рес пуб-
ли ки На талья Ти мо фее ва, в 
рес пуб ли ке об ла да те ля ми 
зе мель ных участ ков ста ли 
6013 се мей. Пред се да тель 
Об ществен но го сове та при 
Ми нюс те Чу ва шии, ди рек-
тор КУП «Аг ро-Ин но ва ции» 
Ни ко лай Ва сильев от ме тил, 
что пра ви тельст вом рес пуб-
ли ки уже мно гое сде ла но в 
рам ках ока за ния со дейст-
вия му ни ци паль ным об ра-
зо ва ниям при пре дос тав ле-

нии участ ков мно го дет ным 
семьям. Нап ри мер, из рес-
пуб ли канс кой собствен нос-
ти в му ни ци паль ную пе ре-
да ны 346,6 га зе мель. Кро ме 
то го, 200 выяв лен ных в хо-
де « на род ной инвен та ри за-
ции» пус тую щих зе мель ных 
участ ков пре дос тав ле ны  вы-
шеука зан ной ка те го рии лю-
дей на тер ри то рии 18 му ни-
ци паль ных об ра зо ва ний.

М но го дет ные семьи, приг-
ла шен ные на круг лый стол, 
расс ка за ли при сутст вую щим, 
как они ис поль зуют пре дос-
тав лен ные квад рат ные ме-
тры зем ли, по де ли лись  пла-
на ми на бу ду щее. Они от-
ме ти ли, что воз ни каю щие 
воп ро сы ре шают  сов мест-
но с ад ми нист ра цией сельс-
ко го по се ле ния или ра йо на.

Семья Алек санд ро вых 
вста ла в оче редь сра зу пос-
ле рож де ния третье го ре бен-
ка. «У же в 2015 го ду мы по-
лу чи ли зем лю в д. Заов раж-
ное Аба шевс ко го сельс ко го 
по се ле ния. Мес то нам очень 

нра вит ся, поверх ность ров-
ная, учас ток рас по ло жен не-
да ле ко от по сел ка, – де лит ся 
Олег Ива но вич. – В бу ду щем 
пла ни руем там ст роить ся, а 
по ка вы ра щи ваем овес. На-
ша семья очень бла го дар на 
этой прог рам ме».

В том же на се лен ном пунк-
те по лу чи ли зе мель ный учас-
ток и Из май ло вы. Мать чет-
верых де тей Еле на В ла ди-
ми ров на от ме ти ла, что им 
очень нра вит ся ок ру жаю-
щая мест ность, ря дом ле-
со по сад ка, све жий воз дух. 
По ее сло вам, зем ля долж-
на при но сить  поль зу, поэ-
то му на дан ный мо мент они 
вы ра щи вают на ней ово щи. 

Семьи Крас но вых и Куд-
ря шо вых то же вы ра зи ли 
сло ва бла го дар нос ти за воз-
мож ность иметь на тер ри то-
рии Че бок сарс ко го ра йо на 
зе мель ные участ ки. «У ме-
ня рас тут два сы на, поэ то-
му зем ля нам очень при-
го дит ся. Ос та лось в бу ду-
щем возвес ти на участ ке кра-

си вый дом», – под черк нул 
Алек сандр Куд ря шов. От ме-
тим, что наи боль шее ко ли-
чест во мно го дет ных се мей, 
же лаю щих по лу чить зе мель-
ные участ ки, про жи вают в 
гг. Че бок сары (38%), Но-
во че бок сарск (8%), Ка наш 
(5%), Че бок сарс ком (8%) и 
Мор гаушс ком (4%) ра йо нах.

В рам ках Го да Ма те ри и 
От ца в Чу вашс кой Рес пуб ли-
ке и в преддве рии 100- ле тия 
об ра зо ва ния ор га нов ЗАГС 
Рос сии чле ны Об ществен-
но го сове та при Ми нюс те 
Чу ва шии при ня ли учас тие 
в тор жествен ной ре гист ра-
ции рож де ния до че ри Ксе-
нии и Д мит рия Леонье вых.  

В завер ше ние выезд но го 
за се да ния чле ны сове та по-
се ти ли «Спе циа ли зи ро ван-
ный дом ре бен ка «Ма лют-
ка» для де тей с ор га ни чес-
ки ми по ра же ния ми ЦНС с 
на ру ше нием пси хи ки», где 
сос тоя лось откры тие биб-
лио те ки для де тей.

  Е ЛЕ НА ДА ДЮ КО ВА 

За счаст ли вы ми квад ра та ми 
зем ли – в оче редь

На еженедельной планер-
ке в администрации Чебок-
сарского района замести-
тель начальника отдела по-
лиции Андрей Рябов обозна-
чил проблему несанкциони-
рованного складирования 
мусора на остановках обще-
ственного транспорта.  

По его словам, на территории 
муниципалитета насчитывается 
164 коллективных сада, из кото-
рых лишь 53 зарегистрированы 
в налоговой инспекции в каче-
стве юридического лица. Из них 
12 коллективных садов обеспе-
чены охраной, то есть только 
треть имеют ответственных лиц. 

«В ходе проведения опера-
ции «Дача» мы будем проводить 

работу по установлению ответ-
ственных за наведение порядка 
на территории коллективных са-
дов, направим запросы главам 
сельских поселений. Посколь-
ку к нам постоянно поступают 
жалобы о складировании му-
сора на остановках обществен-
ного транспорта вдоль трасс 
«Чебоксары-Сурское», «Волга».  
Это говорит о том, что ни один 
председатель коллективного 
сада не занимается вывозом 
мусора. Администрации сель-
ских поселений должны обозна-
чить председателя или выявить 
актив для проработки вопроса 
централизованного вывоза му-
сора. Все мы знаем, что садово-
ды складируют мусор в овра-
гах, а убирать придется все рав-
но за счет бюджета поселения, 
так как придет предписание на 

главу поселения», – отметил Ан-
дрей Витальевич.  

Кроме этого на прошлой неделе 
было зарегистрировано 12 пре-
ступлений, из которых 8 раскры-
то. Среди них – два факта вожде-
ния автотранспортом в нетрез-
вом состоянии жителями п. Ку-
геси и д. Митрофанкасы. Кражи 
произошли в с. Синьялы, д. Ся-
тракасы (кражи автозапачастей), 
в д. Шобашкаркасы (кража элек-
троинструмента), п. Новое Атла-
шево (кража 30 рулонов кровель-
ного материала во время ремон-
та крыши многоквартирного до-
ма). Также жительницу села Иш-
леи пытался обмануть мошенник 
из Самарской области, выведы-
вая секретную информацию по 
ее банковской карте. Еще прои-
зошла кража телефона в спорт-
комплексе «Улăп». Ее совершила 

жительница д. Малые Карачуры. 
На прошлой неделе сотрудни-

ки полиции провели операцию 
«Алкоголь», в ходе которой бы-
ли выявлены 4 факта нарушения 
антиалкогольного законодатель-

ства. Два факта незаконного обо-
рота алкогольной продукции вы-
явлены во взаимодействии с ад-
министрациями в Лапсарском и 
Ишлейском сельских поселениях. 
В торговом доме «Дорожник» в 
ветеринарной аптеке третий раз 
выявляют факт продажи «фанфу-
риков».  В д. Онгапось выявлена 
контрафактная ликеро-водочная 
продукция. 

 ЕЛЕНА ГУБАНОВА

Ученица 5-го класса Тренькасинской 
школы Александра Венедиктова за-
няла первое место в республикан-
ском конкурсе на лучший экологиче-
ский репортаж «Памятники природы 
моей малой родины» в номинации «Я 
расскажу вам об одном человеке...».

В своей работе девочка рассказала о По-
четном гражданине Чебоксарского рай-
она Юрие Кириллове. По словам учите-
ля истории Елены Максимовой, в рабо-
те Александры Венедиктовой рассказы-
вается о вкладе Юрия Кириллова в эко-
логию его родной деревни  Мерешпоси. 
Для укрепления оврагов уже несколько 
лет он сажает деревья, является автором 
«Парка победителей», в котором располо-
жены три памятника, посвященные Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Читатели передвижного пункта вы-
дачи книг на дом, расположенного в 
п. Кугеси, приняли участие в Едином 
уроке безопасности в Интернете.

Библиотекарь И.М. Иванова рассказала 
юным читателям о сетевой этике и спо-
собах самозащиты в виртуальном мире. 
Дети познакомились с изданиями, выпу-
щенными отделом по работе с детьми по 
данной теме. Напомним, что 30 октября в 
школах России в четвертый раз состоялся 
Единый урок безопасности в сети Интер-
нет. В школах прошли тематические уро-
ки, родительские собрания, круглые сто-
лы, викторины, лекции экспертов. Ребята 
приняли участие в тестировании и прове-
рили свой уровень знаний, а также прош-
ли увлекательный квест по цифровой гра-
мотности для школьников «Сетевичок».  

Семья 
Александровых

Кто отвечает за мусор на остановках?

С начала 2017 года в отдел социаль-
ной защиты населения Чебоксарско-
го района для регистрации семей 
в качестве малоимущих поступило 
1510 заявлений. Об этом сообщила 
начальник отдела Елена Львова. По 
ее словам, всего выдано 2928 спра-
вок на детей и 190 – студентам.

Напомним, что семья признается ма-
лоимущей, если ее среднедушевой до-
ход   не превышает установленный в Чу-
вашии прожиточный минимум. По словам 
Елены Геннадьевны, на основании выдан-
ной справки учащиеся школ имеют пра-
во на бесплатные завтраки, дошкольники 
– на компенсацию родительской платы за 
посещение детского дошкольного учреж-
дения. Регистрация в качестве малоиму-
щей семьи производится сроком на три 
месяца, по истечении этого срока следу-
ет обновление всех необходимых для ре-
гистрации документов. 

К СЛОВУ
По итогам 10 месяцев 2017 го-
да в муниципалитете зареги-
стрировано снижение обще-
го числа преступлений, од-
нако 44% всех противоправ-
ных деяний совершаются ра-
нее попавшими в поле зрения 
сотрудников полиции. 
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!    Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом

 ФНС СООБЩАЕТ       

 ВАЖНО ЗНАТЬ      Порт рет на фо не ис то рии
В 1949 го ду в де рев не Ши-
нер по си Че бок сарс ко го ра-
йо на ро дил ся маль чик. Его 
наз ва ли Рос тей. В шесть с 
по ло ви ной лет он по шел в 
шко лу. 

Танцевали 
под гармошку
В 1966 го ду пар ниш ка за-

кон чил Ку гесьс кую сред нюю 
шко лу и пос ту пил в Чу вашс-
кий сельс ко хо зяйствен ный 
инс ти тут на фа куль тет ме ха-
ни за ции сельс ко хо зяйствен-
но го произ водст ва.

Т ру диться он начал с ма-
лых лет. «В те вре ме на на 
лет ний пе риод кол хоз ные 
ло ша ди зак реп ля ли за деть-
ми. И нам час то при хо ди лось 
спо за ран ку вс та вать и при во-
дить ко ней с та бу на. Пом ню, 
как сер пом жа ли хлеб, ра бо-
та ли на то ку при об мо ло те и 
очист ке зер на, пе ре во зи ли 
зер но на ло ша дях с то ка в 
ам бары. Бы ла и счаст ли вая 
по ра – за го тов ка се на на за-
волжс ких лу гах. По ве че рам 
до позд ней но чи тан це ва-
ли под гар мош ку, спа ли все 
вмес те на се но ва ле», – вс по-
ми нает Рос тис лав Да ни лов.

В сту ден чес кие го ды Рос-
тис лав Ва силье вич ра бо тал 
в кол хо зе «Г вар деец» трак-
то рис том, ком бай не ром, во-
ди те лем ав то ма ши ны. Пос-
ле инс ти ту та за ни мал долж-
ность глав но го ин же не ра- 
ме ха ни за то ра в род ном хо-
зяйстве. Ут ром до при хо да 
ме ха ни за то ров мо ло дой че-
ловек был уже на ра бо те и 
на хо дил ся там вп лоть до их 
возв ра ще ния с по лей. 

С мая 1972- го по май 1973 
го да слу жил в ря дах Советс-
кой Ар мии. Пос ле де мо би ли-
за ции вер нул ся на свое ра бо-
чее мес то, а в 1974 го ду ста л 
мас те ром произ водствен но-
го обу че ния УКК «Гос ком-
сель хоз тех ни ка» ЧР. «У шел 

с род но го хо зяйст ва по се-
мей ным при чи нам. Час тень-
ко бы ло не ко му про во жать и 
вст ре чать ма ло лет нюю дочь с 
яс лей, так как же на учи лась 
на ме ди цинс ком фа куль те те 
ЧГУ им. И.Н. Улья но ва. Че-
рез год ра бо ты в учеб но- кур-
со вом ком би на те я по нял, что 
это не мое. Слиш ком бы ло од-
нооб раз но», – расс ка зы вает 
Рос тис лав Ва силье вич.

«Главный завхоз»
С 1976 го да он по ме нял 

нес коль ко долж нос тей: стар-
ший ин же нер, глав ный ин-
же нер инс пек ции «Гос сель-
тех над зор», глав ный ин же-
нер, за мес ти тель на чаль-
ни ка уп рав ле ния сельс ко-
го хо зяйст ва Че бок сарс ко-
го райис пол ко ма.

В 1983 го ду Рос тис лав Да-
ни лов был изб ран за мес ти те-
лем пред се да те ля Че бок сарс-
ко го райис пол ко ма. Дочь на-
зы ва ла его «г лав ным зав хо-
зом ра йо на». В ка кой- то ме-
ре она бы ла пра ва, в те го ды 
жи лищ но- ком му наль ное хо-
зяйст во бы ло сла бо раз ви то. 
Ор га ни за цией лик ви да ций 
ава рий на ин же нер ных се-
тях и в ко тель ных ему при-
хо ди лось за ни мать ся са мо му.

Б ла го да ря уси лиям Рос-
тис ла ва Да ни ло ва пост рое-
ны и вве де ны в эксп луа та цию 
зда ние Иш лейс кой участ ко-

вой боль ни цы, по лик ли ни-
ка Цент раль ной ра йон ной 
боль ни цы. В п. Н. Ат ла ше во 
быв шее зда ние шко лы бы ло 
ре конст руи ро ва но под участ-
ко вую боль ни цу. Пост рое ны 
шко лы на 3260 и детс кие са-
ды на 2195 мест. Мно гие жи-
те ли рай цент ра пом нят, ка-
кие труд нос ти они ис пы ты-
ва ли по во доо бес пе че нию, 
теп лос наб же нию и в ка кой 
об ществен ной ба не мы лись. 
Эти проб ле мы бы ли ре ше ны 
не толь ко в п. Ку ге си, но и в 
п. Н. Ат ла ше во, с. Иш леи. 

Слезы счастья
«Пом ню, ка ких уси лий 

стои ло пост роить во до вод 
«Че бок сары-Ку ге си». Тог-
да на этом объек те ра бо-
та ли три ген под ряд чи ка, а 
суб под ряд чи ков и не счесть. 
Приш лось са мо му брать от-
пуск и ра бо тать мас те ром 
при ст рои тельстве 2-х ре-
зер вуа ров для во ды по ты-
ся че куб. мет ров каж дый. 
Как се год ня пом ню, ког-
да открыл кран и по тек ла 
волжс кая во да в ре зер вуары, 
у ме ня выс ту пи ли сле зы», 
– де лит ся пен сио нер. По 
его сло вам, так же не лег-
ко да лось ст рои тельст во и 
ввод в эксп луа та цию квар-
таль ной ко тель ной и ба ни 
с пра чеч ной в рай цент ре. 
Не раз при хо ди лось Рос-
тис ла ву Ва силье ви чу оби-

вать по ро ги мос ковс ких чи-
нов ни ков по воп ро су ст рои-
тельст ва объек тов со циаль-
ной сферы.

В ав гус те 1994 го да Рос тис-
лав Да ни лов был наз на чен 
гла вой ад ми нист ра ции Че-
бок сарс ко го ра йо на. В ок тяб-
ре 1996 го да впер вые в ис то-
рии ра йо на в хо де всеоб щих 
пря мых вы бо ров из 8 кан-
ди да тов изб ран гла вой са-
моуп рав ле ния Че бок сарс ко-
го ра йо на. Рос тис лав Да ни-
лов мно го вре ме ни уде лял 
встре чам с жи те ля ми ра йо-
на, сове то вал ся, они вмес те 
на хо ди ли пу ти ре ше ния мно-
гих проб лем ных воп ро сов. 
Ре ша ли со циаль ные воп ро-
сы – пост рои ли То ли ковс кую 
сред нюю шко лу, 8 до мов для 
ве те ра нов, ве ли строи тельст-
во га зоп ро во дов. 

За го ды ра бо ты гла вой са-
моуп рав ле ния Че бок сарс ко-
го ра йо на бы ли оп ре де ле ны 
чер ты го ро дов Че бок сары и 
Но во че бок сарск и Че бок сарс-
ко го ра йо на. При ня ты сим-
во ли ки Че бок сарс ко го ра йо-
на – Гимн и Герб.

В 1999 го ду Рос тис лав Ва-
силье вич по сос тоя нию здо-
ровья сло жил пол но мо чия 
гла вы са моуп рав ле ния райо-
на. За тем ра бо тал ди рек то-
ром ООО «Фир ма «Ве га», 
возг лав лял служ бу ох ра ны 
ок ру жаю щей сре ды в Че бок-
сарс ком ра йо не. 

За дос тиг ну тые ус пе хи в 
ра бо те Рос тис ла ву Да ни ло-
ву прис вое но по чет ное зва-
ние «Зас лу жен ный ра бот-
ник сельс ко го хо зяйст ва Чу-
вашс кой Рес пуб ли ки», также 
он имеет республиканские и 
районные награды. 

В нас тоя щее вре мя Рос-
тис лав Да ни лов возг лав ляет 
район ные от де ле ния ООО 
«Союз пен сио не ров Рос сии» 
и Чу вашс ко го на цио наль но-
го конг рес са. С суп ру гой вос-
пи та ли двоих де тей.

  ЕЛЕНА ДАДЮКОВА 

3, 10, 17 и 24 ноября 2017 года с 
10.00 до 11.30 состоятся «откры-
тые классы» по вопросу перехо-
да на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники.

Об этом сообщает межрайонная ин-
спекция ФНС № 5 по ЧР. «Открытые клас-
сы» пройдут по адресу: Чебоксарский 
район, п. Кугеси, ул. Советская, д. 32, 3 
этаж, актовый зал Инспекции. 

 К 90- ЛЕ ТИЮ ЧЕБОКСАРСКОГО РА ЙО НАК 90- ЛЕ ТИЮ ЧЕБОКСАРСКОГО РА ЙО НА

24 июля 1996 года. Встреча в храме церкви села 
Альгешево Патриарха Москвы и Всея Руси Алексия
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Волшебные 
рецепты 
от КАШЛЯ
1) Капустный лист ошпарить 

и сразу же смазать смесью 
меда и соли (1:1). Горячим при-
ложить к груди или на спину (но 
не на область сердца), сверху 
прикрыть полиэтиленом и хо-
рошенько укутать больного. Че-
рез некоторое время лист мож-
но убрать – вся смесь впитается 
в кожу и окажет свое волшеб-
ное действие!

2) Вареные и печеные гру-
ши – прекрасное средство 

при сильном кашле и удушье. 
Отвар сушеных груш утоляет 
жажду при высокой температу-
ре. 1 ст. измельченных сушеных 
груш залейте 500 мл воды, ва-

рите 20 мин. Настаивайте, уку-
тав, 4 часа. Процедите. Пейте 
теплым по 100 мл 4 раза в день 
за 30 минут до еды.

3) Сок редьки с медом. В 
очищенной черной редь-

ке делают небольшое углубле-
ние, куда заливают 1-2 ч.л. меда. 
Примерно через час из редьки 
начинает выделяться сок, ко-
торый принимают по 1 ч.л. 5-6 
раз за день.

4) Луковый сок с медом. Мел-
ко нарезанную луковицу 

смешивают с сахаром или ме-
дом, оставляют на ночь. Обра-
зовавшуюся жидкость выпивают 
за день небольшими порциями.

5) «Огненное» молоко от 
кашля. 10 луковиц нарежь-

те кубиками, измельчите 1 го-
ловку чеснока. Залейте 500 мл 
молока, варите до размягче-
ния. Добавьте в смесь мяту и 

липовый мед. Настаивайте 1 
час, процедите. Пейте по 1 ст. 
л. несколько раз в день.

6) Банан. Измельчите 1 банан, 
залейте 200 мл горячего мо-

лока, доведите до кипения. Ес-
ли нет аллергии, можно доба-
вить мед. Пейте в теплом виде.

Безусловно, это далеко не все 
рецепты, которые используют-
ся при народном лечении кашля 
у детей и взрослых. Верить или 
не верить в такое лечение каж-
дый выбирает сам, главное – не 
полагаться на народную меди-
цину как на единственно воз-
можный вариант избавления от 
кашля, а также не пропустить 
опасные симптомы: появление 
крови в мокроте, длительное 
течение заболевания, затруд-
ненное дыхание. В любом слу-
чае не откладывайте посеще-
ние к врачу.  

Чтобы нос задышал
Лучшее средство для бы-

строго снятия заложенно-
сти носа – промывание 
носа подсоленой водой. 
Для этого нужно взять 
примерно треть чайной 
ложки соли на 250 мл те-
плой воды. Растворить 
соль в воде и промыть 
этим раствором нос. Можно промывать 
нос крепким черным чаем. Он обладает 
дубильными свойствами, устраняет отек.

Быстро помогает пробить нос, устра-
нить насморк, если закапать несколь-
ко капель сока каланхоэ. Он способ-
ствует очищению носовых ходов, сни-
мает воспалительный отек. Сок нужно 
брать до периода цветения, после цве-
тения он теряет основную массу полез-
ных веществ.

Если дома есть какая-нибудь мазь с 
эфирным маслом эвкалипта или са-
мо эфирное масло, нанесите немного 
средства на носовой платочек и посто-
янно нюхайте его, вдыхая пары эвка-
липта. Они способны быстро снимать 
отеки в дыхательных путях.  

Чудесный 
раствор
Готовим чудо-раствор в 
пузырьке из-под пустыр-
ника или валерьянки: 
мелко нарезаем чеснок 
3-4 зубчика, заливаем 
йодом (помещается при-
мерно 3-5 маленьких пу-
зырьков йода). Взбалты-
ваем, настаиваем неделю.

Мазать чудесным раство-
ром можно все: коле-
ни, суставы, ра-
дикулит, любые 
ранки и синя-
ки. Боль, си-
няки исче-
зают очень 
быстро.  

тения он теряет основную массу полез-
ных веществ.ром можно все: коле-

ни, суставы, ра-
дикулит, любые 
ранки и синя-
ки. Боль, си-
няки исче-

«Ночь искусств»: показ 
мод, урок китайского...
3 ноября учреждения культуры Че-
боксарского района присоединят-
ся к Всероссийской акции «Ночь ис-
кусств». По инициативе Министер-
ства культуры РФ во всех музеях 
России в «Ночь искусств» будут про-
ходить бесплатные мероприятия, 
посвященные Революции 1917 года. 

В Музее «Бичурин и современность» 
для посетителей проведут интеллектуаль-
ный турнир «Знатоки истории. Октябрь-
ская революция 1917 года». Музей пред-
ставит тематический кинопоказ, посвя-
щенный охране природы родного края. 
Экскурсоводы расскажут об истории 
празднования Дня народного единства.

В рамках Марафона культурных со-
бытий Чувашской Республики состо-
ится открытие выставки «Мы живем в 
Мире», где будут представлены объем-
ные картины для тактильного воспри-
ятия слепых и слабовидящих, картины 
в цветовом исполнении для разных ка-
тегорий населения на тему «Святые и 
животные, которые им служили».

Также в музее впервые пройдет заня-
тие «Путешествие в китайский язык» под 
руководством преподавателя из КНР го-
спожи Ма Ися. В нем примут участие  сту-
денты из Китая. Кроме этого в музее го-
товят показ авторской одежды в народ-
ном стиле художника-модельера Люд-
милы Шуркиной. В этот же день состоит-
ся награждение победителей музейных 
конкурсов. Начало мероприятий в 16.00. 

В Центральной библиотеке п. Куге-
си в 17.00 начнется экологическая игра 
«Лесные тайны», в ходе которой можно 
будет проверить свои знания и узнать 
новое о мире природы. Затем состоят-
ся викторины на знание истории, филь-
мов, настольная квест-игра-путешествие 
«Сказочная Россия», мастер-класс по из-
готовлению цветочных композиций из 
природного материала, презентация 
книжной выставки.    
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ОВ НЫ  ста ли 
слиш ком по-

доз ри тель ны ми 
и рев ни вы ми в ад-
рес вто рой по ло ви-

ны. Не скан даль те, повер-
нуть вс пять вре мя не по-
лу чит ся. 

ТЕЛЬ ЦЫ не мо-
гут наст роить ся 

на ра бо чую вол ну. 
Необ хо ди мо сос та-

вить план дейст вий и вы-
де лить для се бя ос нов-

ную цель.

Б  Л И З  Н Е  Ц Ы 
слиш ком предв-
зя ты к близ ким и 
род ным. Не га тив  

мо жет от ра зить ся на кон-
так тах с людь ми, ес ли вы 
не ос та но ви тесь.

Фи нан со вые проб-
ле мы пос тиг нут 
РА КОВ. Луч ше 
поп ро сить у зна-

ко мых в долг де нег, 
чем брать кре дит в бан ке. 

ЛЬ ВЫ  с та ли 
слиш ком нерв-
ны ми и разд-

ра жи тель ны ми. 
Вспыш ки аг рес-

сии не долж ны за де вать 
ок ру жаю щих, пос та рай-
тесь отв лечь ся. 

Чувст во ус та лос ти 
не бу дет по ки дать 

ДЕВ. За хо чет ся 
взять боль нич-
ный на ра бо те и 

прос то выс пать ся, пе ре-
с мот реть лю би мые филь-
мы. 

ВЕ САМ стоит от-
ка зать ся от вред-

ных при вы чек.  
Пос ледст вия ал-

ко голь и си га ре-
ты мо гут быть неп редс ка-

зуе мы ми. 

С КОР ПИО НЫ умеют 
пос та вить пе-
ред со бой цель 
и уве рен но 

дви гать ся к ней, 
прео до ле вая все прег-

ра ды на своем пу ти. 

На лич ном фрон-
те у СТ РЕЛЬ-
ЦОВ на ме чают-

ся боль шие пе ре-
ме ны, за хо чет ся 
кар ди наль но что- 

то из ме нить. Не стоит ру-
бить с пле ча. 

КО ЗЕ РО ГИ ста-
ли лег ко мыс лен-
но от но сит ся к 
хра не нию де-
неж ных средств, 

по ло ви ну стоит 
дер жать на кар точ ке, а по-
ло ви ну – до ма.  

Се мей ных ВО ДО-
ЛЕЕВ ждут конф-
лик ты и скан да-
лы, слож но бу-
дет до нес ти до 

близ ко го че лове-
ка свое мне ние. 

По вы шен ная заг-
ру жен ность РЫБ 
мо жет не га тив-
но от ра зить ся 

на сос тоя нии здо-
ровья. Не дове ряй те кол-
ле гам по ра бо те. 

! 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 

Мас  ра Причебоксарья

лу чит ся. 

на ра бо чую вол ну. 

Фи нан со вые проб-

ра жи тель ны ми. 

Чувст во ус та лос ти 
не бу дет по ки дать 

ДЕВ.

ВЕ САМ

С КОР ПИО НЫ

На лич ном фрон-
те у 
ЦОВ 

ся боль шие пе ре-
ме ны, за хо чет ся 

По вы шен ная заг-

на сос тоя нии здо-

Се мей ных 
ЛЕЕВ

НОЯБРЬ 6 – 12

доз ри тель ны ми 
и рев ни вы ми в ад-

4

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. В 
1612 году народное ополчение под командова-
нием князя Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от иноземных захватчиков.
5 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА В 
РОССИИ. В 1918 году в Петрограде было соз-
дано Регистрационное управление для коор-
динации усилий всех разведывательных орга-
нов армии, которое впоследствии преврати-
лось в Главное разведывательное управление 
(ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
6 НОЯБРЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТО-
РИИ ОТЕЧЕСТВА. В 1943 году советские войска 
освободили Киев от немецко-фашистских за-
хватчиков. 
7 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
– День проведения военного парада на Крас-
ной площади в 1941 году.   
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 ПИСЬ МО В РЕ ДАК ЦИЮ      

35% 
населения Чуваш-
ской Республики 
проживает в сель-
ской местности

?

 ВОПРОС-ОТВЕТ

РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 26 ПО 31 ОКТЯБРЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ

9

6

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

мальчиков  3
девочек  6

средний возраcт    88

средний возраcт   59
мужчин    3

женщин   3
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7 67
По данным районного отдела ЗАГС

 ДЕЛА МЕСТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

В группе «Кораблик» Новотренькасинского детского сада 
воспитатели обучают детей с помощью нетрадиционной 
техники аппликации, которая помогает развитию 
воображения и мелкой моторики рук.  
Воспитанники создают на бумаге различные фигуры, 
используя при этом обычный клей и крупы. Дети в восторге 
от подобных занятий, поэтому с удовольствием творят новые 
«шедевры».

В ию не 1917 го да в Ко ми тет 
об ществен ной бе зо пас нос ти 
Че бок сарс ко го уез да пря мо 
в зал во вре мя за се да ния во-
шел мат рос лет 35 сред не го 
рос та с энер гич ным ли цом, 
об рам лен ным не боль шой ру-
сой бо ро дой и уса ми враз лет. 

Он предс та вил ся: «Ха лап син. 
Де ле гат из Кронш тад та». Муж-
чи на предъя вил ман дат, в ко то-
ром удос тове ря лось, что ко ра-
бель ный ма ши нист свод но го от-
ря да флотс ких эки па жей Алек-
сандр Ми хай ло вич Ха лап син – 
де ле гат Кронш тадс ко го сове та 
ра бо чих, мат ро сов и сол датс-
ких де пу та тов. Ему раз ре ша-
лось выс ту пать на ми тин гах и 
со зы вать на них по свое му ус-
мот ре нию в лю бом мес те. Он 
поп ро сил ло шадь у уезд но го 
ко мис са ра Про хо ро ва, но тот 
от ка зал. Тог да Алек сандр Ха-
лап син отве тил, что и без его 
по мо щи пое дет по де рев ням.

Од на ко прав ле ние Че бок-
сарс кой во лос ти вы де ли ло 
приез же му мат ро су ло шадь.  
Пред се да те лем прав ле ния тог-
да был Ро ман Чер ня ков, а зе-
мель ный ко ми тет возг лав лял 
Иван Ка ды ков. Оба они возв ра-
ти лись из ссыл ки пос ле свер-
же ния ца риз ма.

Боль ше вик Ха лап син в Че-
бок сарс ком уез де развер нул 
боль шую ре во лю цион ную аги-
та цию. Он по бы вал во мно гих 
во лос тях, выс ту пал на ми тин-
гах и сельс ких схо дах. Мат рос 
прос то и до ход чи во разъяс нял 
по ли ти ку боль ше вистс кой пар-

тии в воп ро сах о влас ти Сове-
тов, объяс нял о контр ре во лю-
цион ной сущ нос ти В ре мен но-
го пра ви тельст ва. Де ле гат ре-
ко мен до вал крестья нам че рез 
ко ми те ты кон фис ко вать по ме-
щичьи, цер ков ные и мо нас тырс-
кие зем ли и пе ре да вать в поль-
зо ва ние без зе мель ным и ма-
ло зе мель ным од но сель ча нам. 
Алек сандр Ми хай ло вич сво бод-
но раз го ва ри вал на чу вашс ком, 
ма рийс ком, мор довс ком язы-
ках, и это по мо га ло ему до ход-
чи во объяс нять мест но му на се-
ле нию о влас ти Сове тов. Чу ва-
ши счи та ли его своим че лове-
ком и ве ри ли ему. Об щи тель-
ный по на ту ре че ловек быст ро 
схо дил ся с людь ми и ско ро по-
лу чил ши ро кую по пу ляр ность 
сре ди тру дя щих ся уез да. Не ко-
торые крестьянс кие ко ми те ты 
на ча ли на прак ти ке осу ществ-
лять ре во лю цион ные тре бо ва-

ния. Они кон фис ко ва ли по ме-
щичьи и цер ков ные зем ли и пе-
ре да ва ли сельс ким об щест вам, 
от би ра ли у лес ни чих лиш ние 
зем ли с пос ле дую щим распре-
де ле нием меж ду бед ня ка ми, 
ус та нав ли ва ли об ществен ный 
конт роль над ле са ми, пре се-
кая их хищ ни чес кую по руб ку.

В се это вы зы ва ло оз лоб ле ние 
в ла ге ре вра гов ре во лю ции. Со 
сто ро ны по ме щи ков и ку ла ков 
шли жа ло бы уезд ным и гу бернс-
ким влас тям. В ответ на та кие 
жа ло бы гу бернс кий ко мис сар 
Чер ны шов пи сал рас по ря же-
ния о при ня тии мер и не мед-
лен но му восс та нов ле нию пра ва 
собствен нос ти на зем лю по ме-
щи ков, церквей и мо нас ты рей. 
А все эти рас по ря же ния по ви-
са ли в воз ду хе. Но в ию ле 1917 
го да Алек сандр Ха лап син и его 
спод виж ни ки бы ли арес то ва ны. 
По до ро ге в тюрь му Алек сандр 
Ми хай ло вич расс ка зал кон вои-
рам о том, за что бо рет ся боль-
ше вистс кая власть и за что бо-
рет ся сам кронш тадс кий де ле-
гат. Кон воиры за ко ле ба лись. 
Лю ди, уз нав о его арес те, соб-
ра лись у во рот тюрь мы, так же 
при бы ли с рын ка крестья не из 
ок рест ных де ревень. В се они 
дви ну лись к Сове ту, где сос-
тоял ся ми тинг. Пред се да те лем 
изб ра ли Алек санд ра Ха лап си-
на. Участ ни ки ми тин га еди но-
душ но при ня ли ре зо лю цию, в 
ко то рой пот ре бо ва ли изг нать 
Про хо ро ва и дру гих реак цио-
не ров с за ни мае мых ими пос-
тов и пред ло жи ли не мед лен-
но по ки нуть го род Че бок сары. 
Про хо ро ву и дру гим приш лось 
под чи нить ся.
Окончание в следующем номере

  ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА, ИШАКИ

Де ле гат из Кронш тад та

1. Чтобы не возника-
ло раздражения чув-

ствительной кожи по-
сле депиляции, намыль-
те нужную область этим 
мылом. 

2. Умывайтесь с хозяй-
ственным мылом 2 

раза в неделю для омоло-
жения кожи. После обя-
зательно нанесите на ли-
цо обыкновенный дет-
ский крем. 

3. Мытье в парной с 
березовым веником, 

замоченным в растворе 
хозяйственного мыла, 
отлично очищает кожу. 

4. Мыло спасет от на-
сморка, если начать 

лечение при первых сим-
птомах. Сделайте мыль-
ный раствор, обмакните 

в него ватный тампон 
и обработайте носовые 
пазухи. 

5. Мыло помогает при 
грибковых заболева-

ниях стоп. Вымойте по-
раженное место хозяй-
ственным мылом с щет-
кой, после чего обрабо-
тайте кожу йодом. 

6. Рекомендуется об-
рабатывать зубную 

щетку раствором хозяй-
ственного мыла 
и оставлять на 
ночь. С помо-
щ ь ю  э т о г о 
метода вы 

обеззаразите ее. 

7. Для избавления от 
нарывов. Смешайте 

в пропорции 1:1 натер-
тый лук, хозяйственное 
мыло и сахар. Наложи-
те эту мазь перед сном 
на нарыв и забинтуйте. 

8. От трещин на пят-
ках сделайте ванноч-

ку из 2 л горячей воды, 
1 ч.л. соды и 1 ст.л. на-
тертого хозяйственно-
го мыла. 

9.При солнечном 
ожоге намажь-

те пораженное ме-
сто хозяйственным 
мылом и дайте под-
сохнуть. Это поможет 
избежать возможных 
покраснений кожи и 
пузырей от ожога.  

Уникальные свойства хозяйственного мыла: 

и оставлять на 
ночь. С помо-
щ ь ю  э т о г о 
метода вы 

мылом и дайте под-
сохнуть. Это поможет 
избежать возможных 

Если шипы есть, 
а наклейки нет

Штрафуют ли автомобилистов 
за отсутствие знака «Шипы»?

  Елена АЛЕКСАНДРОВА, п. Н. Атлашево

Андрей КОМАРОВ,
юрист:

– Обязанность устанавли-
вать знак «Шипы» для води-
телей была всегда. Теперь 
появился штраф за невы-
полнение этого требования. 
Штраф небольшой – 500 ру-
блей, а сама наклейка сто-

ит 50 рублей. В данное время инспекто-
ры активно штрафуют за отсутствие это-
го знака. Сразу видно, что на шинах есть 
шипы, а наклейки нет. Всем водителям, 
«переобувшим» колеса на шипованную 
резину, рекомендуется установить этот 
знак. Кстати, его сейчас довольно сложно 
найти, так как он в магазинах отсутству-
ет. Поэтому многие распечатывают знак 
на цветном принтере и клеят на скотч с 
внутренней стороны заднего стекла.   

Завершено обновления при-
ложения «Госуслуги» для мо-
бильных устройств, работаю-
щих на операционной систе-
ме iOS. Об этом сообщает Ми-
нистерство связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации.

В приложении изменена 
стартовая страница и лента 
уведомлений. Скачать новое 
приложение можно по адресу: 
m.gosuslugi.ru. Приложение на-
поминает о запланированных 
визитах в поликлинику или 
государственное ведомство, 
о необходимости оплатить 
госпошлину или документы 
по истечении срока действия.

Капуста по-корейски 
«БОМБА»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 средних кочана ка-
пусты, 3-4 средние морковки, 2 го-
ловки чеснока, 10 стручков горького 
перца. Рассол: на 4 литра воды 8 ст. 
л. соли, 8 ст. л. уксуса, 20 ст. л. сахара. 

Капусту режем небольшими кубика-
ми, морковь натираем на терке, измель-
чаем чеснок и перец. Укладываем сло-
ями: капуста, морковь, чеснок, перец 
и т.д. Рассол довести до кипения и за-
лить капусту. Ставим под пресс. Через 2 
дня капуста готова к употреблению.   

 КУЛИНАРНЫЕ ИЗЫСКИ      

А. Халапсин

99
млн рублей

В этом году на обе-
спечение жильем 

ветеранов (вдов) Ве-
ликой Отечествен-

ной войны из феде-
рального бюджета 

поступило
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Понедельник
6 ноября

Вторник
7 ноября

Среда
8 ноября

Четверг
9 ноября

Пятница
10 ноября

Суббота
11 ноября

Воcкресенье
12 ноября

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *БЕГ 12+
10.15 *ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
12.10 *КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ
13.40 *ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ
15.35 Концерт Эхо любви
17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 #ТРОЦКИЙ 16+
23.15 Подлинная история рус-

ской революции 16+
1.20 *ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ 16+
3.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
5.45 *ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО-

ХА 12+
9.40, 14.20 #ЛЮБОВНАЯ 

СЕТЬ 12+
14.00, 20.00 Вести
17.50 *ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
20.20 #ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ 12+
22.35 $ Великая Русская ре-

волюция 12+
0.40 #БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 16+
2.45 *ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ 

12+

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.30, 2.00 Детский ТЕ-

ЛЕсад 12+
6.30 *НАРСПИ 12+
9.00 Нумай та пĕтет, сахал та 

çитет Августа Уляндина 
пултарулăх каçĕ 12+

11.30 Çерем çинчи çиçĕм 
Чăваш патшалăх 
çамр?ксен театрĕн 
спектаклĕ 6+

13.00 Вунă негр ачи Чăвашла 
куçарнă фильм 12+

16.00 Родники России 2017 
12+

20.30, 3.00 Танцы без гра-
ниц 12+

21.00 Учим чувашский 12+
21.30, 3.30 Туй икерчи Ка-

мит 16+
0.00 Эх, юррăм, янăра! 12+
0.30 Кил ăшши 12+
1.00 Мысли вслух 12+
2.30 Çитмĕл те çиччĕ 12+

РОССИЯ К
6.30 Любовь и страсть, и вся-

кое другое...
7.10 *ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ
8.35 ÜКОАПП
9.40 Обыкновенный концерт
10.10 *ОСЕННИЙ МА-

РАФОН
11.40, 23.55 $ Приключения 

медвежьей семьи в ле-
сах Скандинавии

13.10 Цирка Юрия Никулина
14.05 Пешком... 

Переславль-Залесский
14.30, 15.25 $ Сила мечты. 

Октябрьская револю-
ция сквозь объектив 
киноаппарата

16.20 Романтика романса
17.20 *12 СТУЛЬЕВ
20.00 Государственный акаде-

мический ансамбль пес-
ни и пляски донских ка-
заков им.А.Квасова

21.55 *КОСТЮМЕР
1.20 *ЗАПАСНОЙ ИГРОК
2.45 Мультфильмы

НТВ
5.00 #ЛЕСНИК 16+
6.50, 8.15, 10.20, 16.20 

*МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

17.15 *БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ

19.25 #ПЕС 16+
23.40 #БЕССТЫДНИКИ 18+
1.30 *КОНЕЦ СВЕТА 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

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

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское / Жен-

ское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ТРОЦКИЙ 16+
23.40 Подлинная история рус-

ской революции 16+
1.40, 3.05 *ОН, Я И ЕГО 

ДРУЗЬЯ 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 #ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ 12+
22.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
1.20 #БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Ирхи тĕпел. Премьера
9.40-9.55 Алран кайми
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, 15.05 Çитмĕл те çиччĕ 

12+
6.30, 19.00, 0.30 Кил ăшши 

12+
7.00 Ирхи салам 12+
9.00, 14.30 Танцы без гра-

ниц 12+
9.30, 14.00 Учим чувашский 

12+
10.00, 15.35 Вунă негр ачи. 

Чăвашла куçарнă фильм 
12+

12.30 Детский ТЕЛЕсад 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05 Я люблю Чувашию 6+
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

13.35 Экономика в дета-
лях 12+

15.00, 23.00 Республика. Хы-
парсен кăларăмĕ 12+

15.30, 23.30 Республика. Ин-
формационная про-
грамма 12+

20.00, 3.00 Открытый го-
род 12+

20.30, 3.30 Открой свое де-
ло 12+

21.00, 0.00, 3.30 25 те 25 Стас 
Владимиров концерчĕ 
12+

1.00 Ылтăн çÿпçерен 6+
1.30 Çапла пултăр! 12+

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.15 #ЛЕСНИК 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.40 Специальный выпуск 

с Вадимом Такмене-
вым 16+

20.40 *ПАУТИНА 16+
23.40 *ОКТЯБРЬ LIVE 12+
1.45 НашПотребНадзор 16+
2.50 Поедем, поедим!

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
9.15, 4.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ТРОЦКИЙ 16+
23.40 Подлинная история рус-

ской революции 16+
1.40, 3.05 *ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ 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 #ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 

12+
0.55 #БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Пирĕн фондран. Чăваш 

драма театрĕ 100 çул 
тултарнă тĕле. Тăван те-
атр. Н. Степанов. 1 пай

9.45-9.55 Пирĕн фондран. 
Чăваш халăх юррисем

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 Республика. 

Информационная про-
грамма 12+

7.00 Будильники 12+
9.00, 14.00 Открытый го-

род 12+
9.30, 14.30 Открой свое де-

ло 12+
10.00, 15.35 25 те 25 Стас Вла-

димиров концерчĕ 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05, 13.35 Я люблю Чува-

шию 6+
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

15.05, 20.15, 3.15 На Олим-
пе 12+

18.00, 0.30 Республика в дета-
лях 12+

19.00, 0.00 Литература тĕпелĕ 
12+

20.00, 3.00 СпортСити 12+
20.30, 3.30 Сто лиц столицы 6+
21.00, 4.00 Синяя синяя речка 

Спектакль 12+
1.00 Большое сердце 12+
1.30 НаоБУМ 12+
2.00 Такие же 12+
2.30 Сиплĕ те тутлă 12+

НТВ
5.00, 6.05 #АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.15 #ЛЕСНИК 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.40 Специальный выпуск 

с Вадимом Такмене-
вым 16+

20.40 *ПАУТИНА 16+
23.45 Итоги дня
0.15 Революция Live 12+
2.10 Квартирный вопрос

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

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

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское / Жен-

ское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ТРОЦКИЙ 16+
23.40 Подлинная история рус-

ской революции 16+
1.40, 3.05 *ВЕЧНОЕ СИЯ-

НИЕ ЧИСТОГО РАЗУ-
МА 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 #ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 

12+
0.55 #БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Аса ил-ха, салтак. Пре-

мьера
9.15 Вести. Интервью
9.30-9.55 Доступная среда
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 Республи-

ка. 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, 13.35 СпортСити 12+
9.45 На Олимпе 12+
10.00, 15.35 Синяя синяя реч-

ка. Спектакль 12+
12.00, 14.00 Большое серд-

це 12+
12.30, 14.30 НаоБУМ 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05, 18.00 

Сиплĕ те 
тутлă 12+

13.30, 19.30 Ре-
спублика. 
Информа-
ционная 
программа

15.05 Сто лиц сто-
лицы 6+

17.30 Такие же 
12+

19.00 Открой 
свое дело 
12+

20.00 Актуальное 
интервью 
12+

20.30 Один день с 
профессио-
налом 12+

21.00, 0.00, 3.00 
Икĕ пиллĕк. 
Александр 
Васильевăн 
юбилей 
концерчĕ 
6+

1.00 День пере-
мен 12+

1.30 След в исто-
рии 12+

2.00 Аван-и 12+
2.30 Çитмĕл те 

çиччĕ 12+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.10 Время покажет 16+
15.30 Давай поженимся! 16+
16.20 Мужское / Женское 16+
18.20 Угадай мелодию
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 #ГОЛОС 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Лукино Висконти 16+
1.30 *ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА 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 #ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 12+
0.55 *ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО 12+

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

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

Утро 
9.00 Вести. Интервью
9.15 Мастер спорта
9.30-9.55 Пирĕн фондран. Ю. Куда-

ков юррисем
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. Хыпарсен 

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

мационная программа 12+
7.00 Будильники 12+
9.00, 13.35 Актуальное интервью 12+
9.30, 14.00 Один день с профессио-

налом 12+
10.00, 15.35 Икĕ пиллĕк. Александр 

Васильевăн юбилей концерчĕ 6+
13.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ
13.05 Я люблю Чувашию 6+
13.30, 19.30 Республика. Информа-

ционная программа
14.30 День перемен 12+
15.05 Аван-и 12+
18.30, 23.00 Эрне Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.00 След в истории 12+
20.30 Бухты барахты 6+
21.00, 0.30, 3.00 Каллех пĕрле. 

Шоу-концерт 16+
1.00 Сиплĕ те тутлă 12+
1.30 Туслăх йывăçĕ 12+
2.00 Время вкуса 12+

1 КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка
5.45, 6.10 #МАМА ЛЮБА 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Летучий отряд
11.00 Жизнь Льва Троцкого. 

Враг номер один 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 *СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК 16+
15.50 Футбол. Россия – Арген-

тина. Прямой эфир
18.00 Кто хочет стать миллио-

нером?
20.00, 21.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Короли фанеры 16+
0.30 *БОЛЬШИЕ ГЛАЗА 16+
2.25 *НА ОБОЧИНЕ 16+

РОССИЯ 1
4.40 #СРОЧНО В НОМЕР! 12+
6.35 Ü Маша и Медведь
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 *ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-

КА 12+
16.15 *РАЗБИТЫЕ СЕРД-

ЦА 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-

СКА 16+
0.55 *КАМИННЫЙ ГОСТЬ 

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. Информаци-

онная программа 12+
7.30 Субботнее утро 12+
9.30 Каллех пĕрле. Шоу-

концерт 16+
12.00, 18.00 Туслăх йывăçĕ 12+
12.30 Время вкуса 12+
13.00, 21.30 Сире тĕлленмен те 

Чăвашла куçарнă фильм 
12+

15.30, 0.00 Нумай та пĕтет, са-
хал та çитет. Августа Улян-
дина пултарулăх каçĕ 12+

18.30, 5.30 Сиплĕ те тутлă 12+
19.00 Ырă кăмăлпа 12+
19.30, 3.30 След в истории 12+
20.00, 4.00 Мысли вслух 12+
21.00, 5.00 Танцы без границ 

12+
2.30 Ах, чĕре чĕрем! Алексей 

Шадриков концерчĕ 12+
 

1 КАНАЛ
5.40, 6.10 #МАМА ЛЮБА 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Смешарики. ПИН-код
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Теория заговора 16+
13.15 *БЕЛЫЕ РОСЫ 12+
15.00 Концерт День сотрудника 

органов внутренних дел
17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 КВН Высшая лига 16+
0.40 *ДРАКУЛА 16+
2.20 *ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-

КА 16+

РОССИЯ 1
4.50 #СРОЧНО В НОМЕР! 12+
6.45 Сам себе режиссёр
7.35, 2.55 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

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

Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 *СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ 12+
16.40 Стена 12+
18.00 Синяя Птица
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+
0.00 Дежурный по стране Ми-

хаил Жванецкий

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. Со-

бытия недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Нумай та пĕтет, сахал та 

çитет. Августа Уляндина 
пултарулăх каçĕ 12+

8.30, 12.00, 19.00, 0.00 Танцы 
без границ 12+

9.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+

9.50 Республика. Столичные но-
вости 12+

10.00 Ырă кăмăлпа 12+
10.30, 17.30, 22.30 След в исто-

рии 12+
11.00, 18.00, 23.00 Мысли 

вслух 12+
12.30, 3.00 Пĕртăвансем, 

юрлар-и? Пĕртăван Мали-
насен концерчĕ 16+

15.30, 1.30 Расписанире çук 
пуйăс Чăвашла.куçарнă 
фильм 12+

17.00 Сиплĕ те тутлă 12+
19.30, 0.30 Жемчужина 12+
20.00, 1.00 Эх, юррăм, янăра! 

12+
20.30 Кĕмĕл сасă. Гала-концерт 

12+

09
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– Дорогой, у меня 
для тебя есть две 
новости, хорошая и 
плохая. 

– Давай с хорошей. 
– Я больше так не 

буду...

 АНЕКДОТ 
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Культура
ХЫ
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СĂМАХ МАЙ
Ми хаил Те рентье ва реа би ли та ци курс-
не тух ма пу лă ша кан Ро шаль ака де мик 
фон чĕ çул çин чи ава ри сен че, çÿл тен 
ÿк се, спор тăн тĕвет кел лĕ тĕ сĕ сен че 
йы вăр аман нă ача се не çĕр шы вĕ пех 
йы шă нать. Унăн www.doctor-roshal.
ru сай тĕн че юлаш ки вă хăт ра ача се-
не Дон бас ран та йыш лăн ил се кил-
ни не пĕл те реç çĕ. Çа кăн тах май кил-
нĕ та ран пу лă шу кÿ ме счет рек ви зи-
чĕ се не туп ма пу лать.

СĂМАХ МАЙ 
 2017/2018 çул сен че «Шах мат сем шкул-
та» проект Чă ваш Рес пуб ли кин чи 58 вĕ-
рен тÿ уч реж де ни йĕн че урок  шайĕнче 
та та урок хыç çăн хи ĕç- хĕл пе ки лĕ шÿл-
лĕн пур нăç ла нĕ. 

Ы РАН ХА ЛĂХ СЕН ТУС ЛĂ ХĔН ҪУР-
ЧĔ УҪĂ ЛАТЬ – КУН ПИР КИ ТУН-
ТИ КУН ЧĂ ВАШ РЕС ПУБ ЛИ КИН 
ПУҪ ЛĂ ХĔ МИ ХАИЛ ИГ НАТЬЕВ 
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 тÿҫи-
сем пе ирт тер нĕ пла нер кă ра Чă ваш 
Ен куль ту ра ми нист рĕ Конс тан тин 
Яков лев хы пар ла нă. Вăл ме роп рия-
ти прог рам ми пи тĕ кă сăк лă пу лас са 
па лăрт нă. Ҫак кун Ха лăх сен тус лă-
хĕн ҫур тĕн че ҫав ра сĕ тел ир тĕ, ун та 
ре гион та пат ша лăх по ли ти кин на-
ци куль ту ри не пур нăҫа кĕр тес си-

пе ҫы хăн нă ый ту се не пăх са ту хĕç.
Ха лă х пĕр лĕ хĕн кун не ха лал ла-

са рес пуб ли кă ри ра йон сем пе ху ла-
сен че пĕ тĕм пе 500 яхăн ме роп рия-
ти ирт тер ме па лăрт нă. «Пĕр лĕх ре 
– пи рĕн вăй» ми тинг- кон церт Хĕр-
лĕ ла пам ра нояб рĕн 4- мĕ шĕн че ха-

лă ха пĕр ле пу хăн ма май па рĕ.  Ҫак 
кун Ха лăх сен тус лă хĕн ҫур тĕн че Чă-
ваш Ен ре Амă шĕ пе аш шĕн ҫул та-
лăк не ха лал ла са пы сăк ме роп рия ти 
йĕр ке лĕç. Ҫемье туп ри, ҫак пуян лă-
ха ҫи тĕ не кен ăрă ва уп ра ма вĕ рен-
тес си пир ки ка лаҫу сем  йĕр ке ле ме 

тĕл лев ле нĕ. «Уя ва ҫам рăк се не, 
тин ҫеҫ ҫемье ҫа вăр нă мă шăр-
се не, ас ли се не те явăҫ тар мал-
ла. Уяв пĕ тĕм чу на са вăк кă мăл 
пар не лес се ша нат пăр. Ха лă хăн 
пĕр чă мă ра пу хăн ни не, пĕр- пĕ-
рин тус лăх не туй мал ла», – те нĕ 
Ми хаил Иг натьев.  

Чă ваш Рес пуб ли кин че Ха лăх сен 
тус лă хĕн ҫурт не уҫ ни ис то рил лĕ 
пу лăм пул асса па лăрт нă Пуç лăх. 
Чă ваш Ен ре на ци куль ту ра пĕр-
ле шĕ вĕ се не пат ша лăх пу лă шă вĕ-
пе ти вĕç тер ме хуш ма ме рă сем 
йы шă нас, граж дан об щест ви не 

ата лан та рас си пе çы хăн нă ĕç- хĕ ле 
эт но куль ту ра пĕр лĕ хĕ се не ан лă-
рах явăç тар ма май сем шы рас тĕл-
лев пе Чă ваш Рес пуб ли кин Пуç-
лă хĕ Ми хаил Иг натьев нояб рĕн 
21- мĕ шĕн че Ха лăх сен тус лă хĕн 
çурт не ту са ху рас си çин чен Ху-
шу кă лар нă. Çак хы па ра рес пуб-
ли кă ра тĕп лен се пу рă на кан вун- 
вун ха лăх предс та ви те лĕ ну май 
çул чă тăм сăр рăн кĕт нĕ.  

 ????????

Кивĕ шкул, 
1913 ç.

 ЫЙТУ-ХУРАВ

Вă йă кар ти иле мĕ
Ар тист кăн çы вăх çын ни-

сем пе, унăн пул та ру лăх не 
хак ла кан сем пе, тус-юл та-
шĕ сем пе тул лиех чĕ куль ту-
ра çур чĕ. Ĕç те шĕ сем, сум лă 
хă на сем Еле на Пав ло внă-
на ăшă сă мах сем пе хав ха-
лан тар са çи тĕ нÿ сем сун чĕç, 
ку ра кан сем те унăн юр ри-
се не ха пăл ту са йы шăн чĕç.

55 çул каял ла Ел чĕк ра-
йо нĕн чи Кар мал ялĕн че 
кун çу ти кур нă Еле на мĕн 
пĕ чĕк рен му зы ка тĕн чи не 
тур тăн нă. Ăна çут тĕн че 
пар не ле нĕ çы вăх çын ни-
сем чăн- чăн ар тист сен чен 
пĕрт те кая пул ман. Клуб 
заве дую щи йĕн че вăй ху-

ра кан аш шĕ 
( çам рăк чух-
не Шу паш-
кар ти кол-
хоз теат-

рĕн че ĕç ле-
нĕ, пье сă сем, 

сă вă сем çыр нă) 
баян не тăс са яр-

сан, амă шĕ илем лĕ сас-
си пе юрă шă ран тар ма 

ты тăн сан ял çын ни сем вĕ-
се не сыв ла ма сăр те нĕ пек 
ит ле нĕ. Пĕр туй та, уяв та 
юр ра- таш ша ăс та мă шăр-
сăр ирт мен.  «Ат те пул та-
ру лă хĕ ма на куç рĕ пуль», 
– тет паян вĕ сен хĕ рĕ. Чи 
пир вай хи хут ха лăх умĕн-
че юрă пуç ла ни не те аван 
ас тă вать вăл. «Ма на, пĕ-
чĕк ача на туй ха лă хĕ умĕн-
че юр ла ма ыйт рĕç, вă тан-
са тă ма рăм, икĕ юрă шă-
ран тар тăм», – ирт ни не 
куç ум не кă ла рать Еле на 
Ялуш ки на. 

«8- мĕш клас ра вĕ рен нĕ 
чух не Пит рав ра вă йă кар-
ти не чă ваш ту мĕ пе, тĕр ле-

нĕ сап пун па тух ни ас ра. «А-
тя, Ле на, юрă пуç ла» тет-
чĕç ма на», – аса илет çам-
рăк лăх не вăл. Çын се не тил-
мĕрт тер се тă ман, уçă са сăл-
лăс кер, вă йă кар тин иле-
мĕ пул нă.

Ĕ мĕт ре – 
сă вă сен пух хи
Ш кул пĕ тер нĕ хыç çăн 

çам рăк хĕр Шу паш кар-
ти Пир-а вăр фаб ри кин че 
вăй ху ма ты тă нать, çав вă-
хăт рах тех ни кум ра каç хи 
уй рăм ра ăс пу хать. Пу шă 
вă хăт ра фаб ри ка хо рĕн че 
юр лас ăс та лă ха ата лан та-
рать. «П ромт рак то р» хо-
рĕн че юр ла нă вă хăт ра ăна 
Кÿ кеç ри куль ту ра çур чĕ 
çу мĕн чи хор ер тÿ çи Ве-
ниа мин Иль ме тов асăр-
хать. 1988 çул тан па Еле-
на Ялуш ки на по се лок-
ра вăй ху рать, ну май çул  
«Дуб ра вуш ка» во кал ан-
самб лĕн со лис чĕ пул нă, 
агитб ри га да уш кă нĕ пе ял 
ху çа лăх предп рия ти йĕ се-

не, ял уя вĕ се не са хал мар 
çит нĕ, хăй тĕл лĕн те кон-
церт сем пе çÿ ре нĕ. 

Мĕн ле юрă се не ыт ла рах 
кă мăл лать ра йо нăн пул-
та рул лă çын ни? Кам ун-
шăн ку мир? «Вы рăс ха лă-
хĕн, уй рă мах На деж да Ка-
ды ше вăн юр ри сем ки лĕ-
шеç çĕ. Юрат нă ар тист кăн 
пул та ру лăх не тиш кер сех 
тă ра тăп, вăл Шу паш ка ра 
кил сен, ха мăр та çав кун 
кон церт ларт ма кай ни не 
пăх ма сăр кон церт вĕç не те 
пу лин çав рăн са çит рĕм, 
унăн пул та ру лăх не кур са 
са вăн тăм», – хав ха лан са 
ка ла са па рать Еле на Пав-
лов на. Вăл хăех юрă сăв-
ви се не хай лать, кĕв ви се-
не кĕ вĕ лет, ун шăн эст ра да 
юр ри сем те çы вăх. «Ĕ мĕт 
– сăв вăм сен пух хи не кă-
ла рас си», – уçать вăл хă-
йĕн тĕл ле вĕ се не.

Пул та рул лă çын се не, ĕçе 
тÿ рĕ кă мăл па пур нăç ла кан-
се не чыс лас си – ырă йă-
ла. Еле на Ялуш ки нă шăн 
чи пĕл те рĕш лĕ наг ра да – 
Пĕ тĕм Чă ваш на ци куль ту-
рин та ва ти вĕç лĕ ар тисчĕн 
ятне ти вĕç ни. Пул та ру лăх 
ву ча хĕ ма лал ла та ял кăш-
тăр уçă са сăл лă ар тист кăн, 
вăл ра йон çын ни се не та та 
ну май çул хă йĕн юр ри- кĕв-
ви пе са вăн тар тăр!

 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА 

 ПУЛ ТА РУ ЛĂХ

35 çул... Шăп та лăп çа кăн чух лĕ вă хăт са вăн та рать 
ра йон çын ни се не хă йĕн уçă та çе пĕç сас си пе Еле на 
Ялуш ки на. 1988 çул тан па Кÿ кеç ри куль ту ра çур тĕн че 

вăй ху ра канс кер çав ра да тă на ха лал ла са ирт нĕ эр-
не ре  тÿ лев сĕр кон церт йĕркелерĕ, юрă- кĕ вĕ тĕн-

чи не кă мăл ла кан се не, хăйĕн пултарулăхне сума 
савакансене вы рăн ти куль ту ра çурт не пух рĕ.
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вăй ху ра канс кер çав ра да тă на ха лал ла са ирт нĕ эр-
не ре  тÿ лев сĕр кон церт йĕркелерĕ, юрă- кĕ вĕ тĕн-

чи не кă мăл ла кан се не, хăйĕн пултарулăхне сума 
савакансене вы рăн ти куль ту ра çурт не пух рĕ.

У çă са сăл лă пи рĕш тиЧă ваш ла-и е вы рăс ла-и?
Халь хи вă хăт ра рес пуб ли кă ра аш шĕ-а мă-
шĕ хуш шин че хĕ рÿ тав ла шу пы рать. Ача-
сем тĕп чĕл хе вы рăн не хăш не вĕ ре нес си не 

са сă лав ур лă тат са па раç çĕ. Рес пуб ли кăн вĕ-
рен тÿ ми нис терст ви çак ый ту çи не мĕн ле пă хать?

  Эль ви ра Анд рее ва, Çĕньял
ЧР Вĕ рен тÿ та та çам рăк сен по ли ти кин ми нис-

терст вин че  ăн лан тар нă тă рăх, Вĕ рен тÿ пир ки ка-
ла кан фе де ра ци за ко нĕн 14 статйин 4- мĕш па йĕ-
пе ки лĕ шÿл лĕн, Раç çей граж да нĕ сен вĕ рен тÿ ты-
тă мĕн ма йĕ се не ку ра тă ван чĕл хе не çĕр шыв ра пу-
рă на кан ха лăх сен чĕл хи сен йы шĕн чен  суй ла са ил-
се вĕ рен ме ирĕк пур.  Аш шĕ-а мă шĕ суй ла нă тă рăх 
ача сем икĕ уш кă на пай ла нĕç: пĕ ри сем тă ван чă ваш 
чĕл хи пе ли те ра ту ри не вĕ ре неç çĕ, ик кĕ мĕ шĕ сем 
тă ван вы рăс чĕл хи пе та та ли те ра ту ри пе ăс пу хĕç.

Ш кул сен чи пĕ тĕ мĕш ле тĕп пĕ лÿ прог рам ми не 
та та, пал лах, вĕ рен тÿ план не 1-7 клас сем шĕн фе-
де ра цин пат ша лăх стан дар чĕ се не (ФГОС) пăх са, 
8-11 клас се не вал ли тĕп вĕ рен тÿ пла нĕ çи не таян-
са йĕр ке леç çĕ. Çав пла нăн тĕп па йĕн че – пур вĕ-
рен тÿ уч реж де ни йĕн че те пул мал ли вы рăс чĕл хи-
пе ли те ра ту ра, тă ван чĕл хе пе ли те ра ту ра, ют чĕл-
хе, ма те ма ти ка, ин фор ма ти ка та та об щест вă па ăс-
лă лă хăн ыт ти пред ме т не кĕрт нĕ. Çа вăн па та пĕ тĕ-
мĕш ле вĕ рен тÿ прог рам мин че чă ваш чĕл хи пе ли-
те ра ту ра пред ме чĕ сем пул мал лах, вĕ сен вы рăн-
не урăх за ня ти сем ирт тер ме юра масть. Вĕ рен тĕве 
хут шă на кан ен сем – шкул, пе да гог сем, аш шĕ-а мă-
шĕ – па лăр та кан пай ра ва ра пред мет се не суй ла-
са вĕ рен ме май пур. «Чă ваш Рес пуб ли кин чи чĕл-
хе сем çин чен» Рес пуб ли ка за кон не пă хăн са вĕ рен-
тÿ уч реж де ни йĕ пĕ лÿ па ма « чă ваш пат ша лăх чĕл-
хи» пред ме та, çав вă хăт рах аш шĕ-а мă шĕ  ва ра та-
рăн рах, про филь лĕ пĕ лÿ ил ме ача се не вал ли урăх-
хи не суй ла ма пул та рать. Юлаш кин чен асăн нин че 
шку лăн ма йĕ сем пĕл те рĕш лĕ – пе да гог сен, вĕ рен-
тÿ ха тĕ рĕ сен, ĕç прог рам ми сен çи те лĕк лĕ хĕ т.ыт. 
те. 8-11 клас сен че чă ваш чĕл хи пе ли те ра ту ра пред-
ме чĕ сем пе вĕ рен тÿ пла нĕн на ци пе ре гион ком по-
нен чĕн ша йĕн че пĕ лÿ па ни не па лăрт мал ла. Шкул-
ти се хет се не ва леç нĕ чух не са нэ пи де мио ло ги ви-
çи сем те юлаш ки вы рăн та мар. 

Аль би на Ва лен ти нов-
нăн ун чух не тĕл пу лă-
ва кай ма май кил мест, 

çа пах та вăл хă на се не кĕт се ил-
ме хă йĕн тĕр ле нĕ ал шăл ли не 
пар са ярать. «Ас тă вăр, ан çу ха-
тăр ма нăн кач ча кай мал ли ал 
шăл лие», – çур ма шÿт ле се, çур-
ма чăн ла са ăс па рать вăл. Па-
лăрт нă ме роп рия ти ир тет, ан-
чах ал шăл ли ху çи пат не тав-
рăн масть, улăм ку пи çин чи йĕп 
пек таç та çĕ тет. Аяк ран кил нĕ 
хă на се не Ту тар кас син че тин те-
рех хă парт нă çурт сен чи 5 хват-
те ре выр наç та раç çĕ. Кăн тăр ла 
ĕç ле се хав ша нă çын се не каç-
се рен куль ту ра ме роп рия ти йĕ-
сем пе хав ха лан тар ма, кă сăк лан-
тар ма тă рă шаç çĕ вы рăн ти хас-
тар сем. Ан чах та уйăх ирт се нех 
аяк ран кил нĕ çам рăк сем ту ха- 
ту ха кай ма пи ке неç çĕ. Сăл та вĕ 
– вы рăн ти кли мат юрăх лă пул-
ман ни. Пĕ рин хыç çăн теп ри тух-
са кая кан çам рăк се не кă сăк лан-
та рас тĕл лев пе рай ком ком со-
мо лĕн че вăй ху ра кан Аль би на 
Ва лен ти нов на ме роп рия ти тĕл-
лев лет – туй ирт тер мел ле. 25 
çул ти хĕр, амă шĕ ват та юлас-

си пирки асăр хат тар нинчен йă-
лăх нăс кер, юл таш- хĕ рĕ пе ку-
ла- ку ла ют ран кил ни сен хуш-
шин че пу лас упăш ка на шы ра-
ма ты тă нать. Суй лав Ка ра ма-
тул ла Ишов çи не ÿкет. 

Уз бек кач чи пе чă ваш хĕ рĕ 
пал лаш сан 2 уйăх ран туй кĕр-
лет тер нĕ. Пал лă пу лă ма ха тĕр-
лен нĕ вă хăт ра Аль би на Ва лен-
ти нов нăн çу хал нă ал шăл ли йĕ 
те ту пăн нă. Ăна Ка ра ма тул ла 
Ишов хă йĕн чă ма та нĕн че уп-
ра нă ик кен. Шă пи çав наш кал 
пул нă- тăр, çам рăк хĕ рĕн кач-
ча кай мал ли ал шăл ли йĕ пу-
лас мă шă рĕ па тĕн че ту пăн нă. 
Çам рăк сен ал ли çă мăл пул нă, 
вĕ сен уя вĕ хыç çă нах те пĕр пи-
лĕк чă ваш хĕ рĕ урăх на ци кач-
чи сем пе çемье çа вăр нă.

Аш шĕ-а мă шĕн 
сă ма хĕн чен ирт меç çĕ
Уз бек ха лă хĕн хă йĕн йă ли- 

йĕр ки. Вĕ сем шĕн аш шĕ-а мă-
шĕн сă ма хĕ çав те ри пĕл те-
рĕш лĕ, вĕ сем ирĕк па ма сăр 
кач ча каяс си-ав ла нас си пир-
ки шу хăш ла ма та кир лĕ мар.  

Ка ра ма тул ла та хă йĕн тĕл ле-
вĕ сем çин чен тă ва нĕ се не пĕл-
тер нĕ. Аш шĕ-а мă шĕ унăн ас-
лă пич чĕш не ла ру- тă ру па пал-
лаш ма Чă ваш Ене кă лар са янă.  
Тă ва нĕ унăн суй лав не ыр ла-
нă. «Ен чен те кил ти сем ирĕк 
па ман пул сан, ав ла нат тăрч-
чĕ-и?» – мă шă ра кÿ рен те рес 
тĕл лев пе мар, кă сăк лан ни пе 
ый ту çу рал чĕ. «Çук», – те рĕ 
Ка ра ма тул ла çи рĕп пĕн. Çак са-
мант ра уз бек кач чи сем пе хĕ-
рĕ сем шĕн аш шĕ-а мă шĕн, ак-
са кал сен шу хă шĕ, вĕ сем çам-
рăк сен ту йă мĕ се не хи рĕç пы-
раç çĕ пул сан та, çав те ри пĕл-
те рĕш ли не ăн лан тăм. Вĕ се не 
мĕн пĕ чĕк рен ас ли се не хи сеп-
ле ме вĕрентсе, вĕ сен сă ма хĕ 
сак кун пул мал ли не ăса хыв-
са ÿс те реç çĕ. «Э рех тав ра шĕ 
ĕç меç çĕ пи рĕн тă рăх ра, туй-
сен че, уяв сен че те чей пе хă-
на лаç çĕ. Ак са кал сем ла ра кан 
сĕ тел хуш ши не лар ма юра-
масть», – хăш- пĕр йă ла- йĕр-
ке пе пал лаш тар чĕ çемье пу çĕ. 

 Тĕ рĕк чĕл хи сен уш кăн не кĕ-
ре кен чă ваш та та уз бек чĕл хи-
сен пĕр пек лĕх чы лай. Ка ра ма-
тул ла Нар зу лае вич Тад жик çĕ-
рĕн че ÿс се çи тĕн нĕ май кÿр шĕл-

ле ха лăх сен чĕл хи сем пе те ка-
лаç ма пĕ лет, вы рăс ла та яках 
пуплет, ту тар па та, чă ваш па та 
пĕр чĕл хе ту пать. «Ха çат- жур-
на ла тиш ке рет, чă ваш ла пе ре-
да чă сем пă хать», – тет мă наç-
лан са мă шă рĕ. Вĕ сен кил- çур-
тĕн че уз бек та та чă ваш ха лăх 
апат- çи мĕ çĕ сăм са на кă тăк лать. 

Чă ваш çĕ рĕ – 
тă ван ран тă ван
35 çул Чă ваш Ен ре пу рă на-

кан Ка ра ма тул ла Ишов Чă ваш 
Ене хă йĕн тă ван çĕр шы вĕ вы-
рăн не ху рать. «Çу рал нă ял та 
эпĕ 25 çул та ран пу рăн нă, Чă-
ваш Ен ре — та та ну май рах. Çа-
вăн па вăл ман шăн çав те ри çы-
вăх. Пур нă çа мĕн ле ирт те рес-
си çын ран ну май ки лет, хăв на 
йĕр кел лĕ тыт сан са на ни кам 
та кÿ рен тер мест. 35 çул кун та 
пу рăн са та ни кам па та вăр çăн-
са, çа пăç са кур ман», – тет вăл. 
Мă шăр уз бек ялĕн че те час- ча-
сах пу лать, ун та та вĕ се не ха пăл 
ту сах кĕт се илеç çĕ. Икĕ ха лă хăн 
йă ли- йĕр ки не тир пей лĕн сых-
ла са уп рать, ата лан та рать, икĕ 
на ци хуш шин чи çу ра çу лă ха, тус-
лă ха çи рĕп ле тет мă шăр. 

Аль би нă па Ка ра ма тул ла 

Ишов сен ик кĕ шĕн те ĕç стажĕ 
пы сăк, 43 çу ла яхăн. Аль би на 
Ва лен ти нов на ну май çул Ту тар-
кас си шку лĕн че чă ваш чĕл хи пе 
ли те ра ту ра учи те лĕн че вăй ху-
рать. Унăн класс пÿ лĕм не кĕр-
сен чă ваш ха лăх ис то ри йĕ, йă-
ли- йĕр ки, пуян лă хĕ пе пал лаш-
ни пе пĕр лех хăв на юмах тĕн-
чи не лек нĕн туя тăн. Вăл – ЧР 
та ва ти вĕç лĕ учи те лĕ,  РФ çу-
тĕç от лич ни кĕ. Хи сеп та та Тав 
ху чĕ се не шут ла са та кă ла рай-
мăн! Ка ра ма тул ла Нар зу лае-
вич çул са ра кан ор га ни за ци-
сен че вăй ху нă, рес пуб ли ка ту-
лаш не тух са çÿ ре нĕ. Юр ту кас-
син чи çул, пах ча çи мĕç уп ра-
мал ли хра ни ли ще, та сату соо-
ру же ни йĕ – пур çĕр те те унăн 
тÿ пи пур. Икĕ уйăх каял ла 60 
çул тул тар нăс кер пен сие тух ма 
документсем ха тĕр ле т. 

Мă шăр ывăл па хĕр ура çи не 
тă рат нă. Ак маль ывă лĕ çă мăл 
ат ле ти ка чем пио нĕ,  мă шă рĕ те 
про фес сио нал лă спортс мен. Хĕ-
рĕ Д жа ми ля пĕр ор га ни за цире 
вăй ху рать, мă шă рĕ – бе ла рус 
çемйин чен. Икĕ мă нук па са вă-
наç çĕ Ка ра ма тул ла Нар зу лае-
вич па Аль би на Ва лен ти нов на.

 ВЕРА ШУМИЛОВА 

Аль би на Ва лен ти нов- си пирки асăр хат тар нинчен йă-

Чă ваш, уз бек, бе ла рус...

?
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Тĕрлĕрен  ФЛИ КЕР СЕ НЕ ÇАК СА ÇŸ РЕ НИ ТĔТ ТĔМ ВĂ ХĂТ РА ÇУ РАН ÇŸ РЕ КЕН ÇИ НЕ 
КĔР СЕ КАЯС СИ НЕ 8-10 ХУТ ЧА КА РАТЬ.

 ЫЙТУ-ХУРАВ   

10-80. На основании постановления администрации Ишлейского сельского поселения Чебоксар-
ского района от 27 октября 2017 года № 168 «Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района» администрацией Ишлейского сель-
ского поселения Чебоксарского района проводится аукцион по продаже муниципального имуще-
ства Ишлейского сельского поселения с открытой формой подачи предложений о цене, который 
состоится 07 декабря  2017 года в 11-00 часов в помещении администрации Ишлейского сельско-
го поселения Чебоксарского района по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, с. Иш-
леи, ул. Советская, д. 72.

Организатором торгов выступает администрация Ишлейского сельского поселения Чебоксар-
ского района.

На аукцион выставлены следующие объекты:

Сведение об объекте, местонахождения объекта
Начальная цена 

(цена первоначального 
предложения) с учетом 

НДС, руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Жилая комната общей площадью 18,0 кв.м, расположен-
ная на первом этаже двухэтажного кирпичного здания по 
адресу: с. Ишлеи, ул. Советская, дом 5а, комната № 9

315 000,00 31 500,00

Собственник объектов: муни-
ципальное образование – адми-
нистрация Ишлейского сельско-
го поселения Чебоксарского 
района Чувашской Республики.   

Форма подачи предложений 
о цене: открытая.

Величина повышения цены 
(«шаг аукциона») в размере 5 
% от начальной цены объектов.

Задаток в размере 10 % от на-
чальной цены.

Право приобретения объек-
та принадлежит участнику, ко-
торый предложит в ходе торгов 
наиболее высокую цену объек-
та. Победителем аукциона при-
знается участник, номер карточ-
ки которого и заявленная им це-
на были названы аукционистом 
последними. 

Внесенный победителем аук-
циона задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого в соб-
ственность объекта.

Договор купли-продажи под-
лежит заключению не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона.

Оплата по договору купли-
продажи осуществляется не 
позднее 15 рабочих дней со 
дня подписания договора. 

Покупателями муниципально-
го имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, 
за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований превы-
шает 25 процентов. 

Для участия в аукционе пре-
тенденты должны представить 
в срок по 01 декабря 2017 года 
включительно следующие до-
кументы: заявку; юридические 
лица: заверенные копии учре-
дительных документов; доку-
мент, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федера-
ции или муниципального об-

разования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); 
документ, который подтверж-
дает полномочия руководите-
ля юридического лица на осу-
ществление действий от имени 
юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого ли-
ца или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руково-
дитель юридического лица об-
ладает правом действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности; физические лица 
предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его предста-
витель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена до-
веренность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – 
у претендента.

Организатор аукциона имеет 
право отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за 3 
дня до его проведения.

Определение участников аук-
циона состоится 04 декабря 2017 
года в помещении  администра-
ции Ишлейского сельского по-
селения Чебоксарского района 
в 10-00 часов.

Регистрация участников аук-
циона состоится 07 декабря 2017 
года с 10 час. 30 мин. до 11 час. 
00 мин. по адресу: Чувашская Ре-
спублика, Чебоксарский район, 
с. Ишлеи, ул. Советская, д. 72.

Задаток перечисляется 
на счет: УФК по ЧР (Админи-
страция Ишлейского сельско-
го поселения Чебоксарско-
го района Чувашской Респу-
блики) л/с 05153002890 ИНН 
2116815768 КПП 211601001 р/с 
40302810097063000308 в Отде-
лении НБ -Чувашская Республи-
ка БИК 049706001 и должны по-
ступить на указанный счет не 
позднее 02 декабря 2017 года.

Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на ука-
занный счет, является выписка с 
этого счета.

Оплата за недвижимое имуще-
ство производится покупателем 
на счет Управления Федераль-
ного казначейства по Чуваш-
ской Республике (администра-
ция Ишлейского сельского по-
селения Чебоксарского района), 
р/с №40101810900000010005 в 
Отделении – НБ Чувашская Ре-
спублика, БИК 049706001, ИНН 
2116815768, КПП 211601001, ОК-
ТМО 97 644 432, код платежа 
993 111 050 35100000120 «По-
ступления от продажи недви-
жимого имущества».

Прием заявок, оформление до-
кументов для участия в аукционе, 
ознакомление с проектом дого-
вора купли-продажи осуществля-
ются с 02 ноября 2017 года по 01 
декабря 2017 года включительно 
с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 
часов ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней, в ад-
министрации Ишлейского сель-
ского поселения Чебоксарского 
района по адресу: Чувашская Ре-
спублика, Чебоксарский район, с. 
Ишлеи, ул. Советская, д. 72. Теле-
фон для справок: (883540) 25-5-00. 

Çу ран çÿ ре кен йăнăшмасть-и?

10-84. На основании постановления администрации Шинерпосинского сельского поселения от 31 октя-
бря 2017 года № 153 «Об условиях приватизации муниципального имущества Шинерпосинского сельско-
го поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» администрацией Шинерпосинского сельско-
го поселения проводится аукцион по продаже муниципального имущества Шинерпосинского сельского 
поселения с открытой формой подачи предложений о цене, который состоится 04 декабря 2017 года в 
10-00 часов в зале заседаний администрации Шинерпосинского сельского поселения по адресу: Чуваш-
ская Республика, Чебоксарский район, дер. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д. 10.

Организатором торгов выступает администрации Шинерпосинского сельского поселения.
На аукцион выставлены следующие объекты:

№
ло-
та

Сведение об объектах, местонахождения объектов
Начальный 

размер с уче-
том НДС, руб.

Сумма 
задатка,

руб.
1 Здание Сарадакасинского сельского клуба – нежилое здание, общей площа-

дью 58,6 кв.м., 1974 года постройки и земельный участок, общей площадью 
500 кв.м. с кадастровым номером 21:21:180401:159, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: культурное развитие, рас-
положенные по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, Шинер-
посинское сельское поселение, д. Сарадакасы, ул. Молодежная, д. 12А 

201 000,00 40 200,00

2 Здание Хыркасинской сельской библиотеки – нежилое одноэтажное сборно-
щитовое здание (литера А) с тесовой пристройкой (литера а1), сооружение 
(лит.1), общей площадью 59,5 кв.м., 1958 года постройки и земельный участок, 
общей  площадью 401 кв.м. с кадастровым номером 21:21:180104:15, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания здания Хыркасинской сельской библиотеки, расположенные по 
адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, Шинерпосинское сель-
ское поселение, д. Хыркасы, ул. Молодежная, д. 48 

178 000,00 35 600,00

3 Нежилое помещение №3, общей площадью 43,4 кв.м., расположенное в од-
ноэтажном бревенчатом здании с кирпичной пристройкой, 1965 года по-
стройки, по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, Шинерпо-
синское сельское поселение, д. Шинерпоси, ул. Кооперативная, д. 5, пом. 3

59 000,00 11 800,00

заявку; юридические лица: заве-
ренные копии учредительных до-
кументов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципально-
го образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым 
руководитель юридического ли-
ца обладает правом действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности; физические лица 
предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его предста-
витель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена до-
веренность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печа-

тью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Организатор аукциона име-
ет право отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за 
3 дня до его проведения.

Определение участников аукци-
она состоится 30 ноября 2017 го-
да в зале заседаний администра-
ции Шинерпосинского сельского 
поселения в 10-00 часов.

Регистрация участников аукцио-
на состоится 04 декабря 2017 года 
с 09 час. 30 мин. до 09 час. 50 мин. 
по адресу: Чувашская Республика, 
Чебоксарский район, дер.Новые 
Тренькасы, ул.Молодежная, д.10.

Осмотр объектов осуществля-
ется 16 ноября 2017 года в 10-00 
часов в следующем порядке: ме-
сто сбора для выезда дер. Новые 
Тренькасы, ул. Молодежная, д. 10 
(администрация Шинерпосинско-
го сельского поселения); осмотр 
объектов производится визуаль-
но с участием специалистов ад-
министрации Шинерпосинского 
сельского поселения.

Задаток перечисляется на счет: 
Управление Федерального казна-
чейства по Чувашской Республи-
ке (Администрация Шинерпосин-
ского сельского поселения Чебок-
сарского района) л/с 05153002760 
ИНН 2116815630 КПП 211601001 
р/с №40302810897063000317 в От-
деление – НБ по Чувашской Респу-
блике г.Чебоксары, БИК 049706001 
и должны поступить на указан-
ный счет не позднее 28 ноября 
2017 года.

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указан-
ный счет, является выписка с это-
го счета.

Оплата за недвижимое имуще-
ство производится покупателем 
на счет Управления Федерально-
го казначейства по Чувашской Ре-
спублике (администрация Шинер-
посинского сельского поселения), 
р/с №40101810900000010005 в От-
деление – НБ по Чувашской Респу-
блике г.Чебоксары, БИК 049706001, 
ИНН 2116815630, КПП 211601001, 
ОКТМО 97 644 484, код платежа 
99311402053100000410 «Посту-
пления от продажи недвижимо-
го имущества».

Оплата за земельный участок 
производится покупателем на счет 
Управления Федерального казна-
чейства по Чувашской Республи-
ке (администрация Шинерпосин-
ского сельского поселения), р/с 
№40101810900000010005 в Отде-
ление – НБ по Чувашской Респу-
блике г.Чебоксары, БИК 049706001, 
ИНН 2116815630, КПП 211601001, 
ОКТМО 97 644 484, код платежа 
99311406025100000430 «Посту-
пления от продажи земельно-
го участка».

Прием заявок, оформление до-
кументов для участия на аукци-
оне, ознакомление с проектом 
договора купли-продажи объек-
тов осуществляются с 02 ноября 
2017 года по 27 ноября 2017 го-
да включительно с 8-00 до 12-00, 
с 13-00 до 17-00 часов ежеднев-
но, кроме выходных и празднич-
ных дней, в администрации Ши-
нерпосинского сельского посе-
ления по адресу: Чувашская Ре-
спублика, Чебоксарский район, 
дер. Новые Тренькасы, ул. Моло-
дежная, д. 10. Телефон для спра-
вок: (883540) 2-91-23.

Собственник объектов: муни-
ципальное образование – Шинер-
посинское сельское поселение.  

Форма подачи предложений о 
цене: открытая.

Шаг аукциона в размере 5% от 
начальной цены объектов.

Задаток в размере 20% от на-
чальной цены объектов.

Право его приобретения при-
надлежит покупателю, кото-
рый предложит в ходе торгов 
наиболее высокую цену объек-
тов. Победителем аукциона при-
знается участник, номер карточ-
ки которого и заявленная им це-
на были названы аукционистом 
последними.

Внесенный победителем аук-
циона задаток засчитывается в 
оплату приобретаемых в собствен-
ность объектов.

Договор купли-продажи заклю-
чается в течение пяти рабочих 
дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Оплата по договору купли-
продажи осуществляется не позд-
нее 15 рабочих дней со дня под-
писания договора.

Обременение: победитель аук-
циона обязан сохранить назначе-
ние приватизированного объек-
та социально-культурного назна-
чения в течение 1 (одного) года 
со дня перехода прав на прива-

тизируемое имущество.
Покупателями муниципального 

имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за 
исключением государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муници-
пальных образований превыша-
ет 25 процентов.

Для участия в аукционе пре-
тенденты должны представить в 
срок по 27 ноября 2017 года вклю-
чительно следующие документы: 

 Ава ри сен че во ди тель сем 
кă на мар, çу ран çÿ ре кен сем 
те час- ча сах пра ви лă се не пă-
саç çĕ. Вĕ сен айă пĕ пе кă çал-
хи вунă уйăх ра 16 ин кек пул-
нă, вĕ сен че 6 çын пур нă çĕ 
та тăл нă, 11- шĕ ва ра су ран-
лан нă. Акă ок тябрь уйă хĕн че 
çу ран çÿ ре кен сем хут шăн-
ни пе пул нă тă ва тă ин кек-
рен пĕ ри ви лĕм пе вĕç лен-
нĕ. Ирт нĕ эр не кун каç кÿ лĕм 
М7 «Вол га» ав то çу лăн 642- 
мĕш çух рă мĕн че «Фолькс ва-
ген по ло» ав то ма ши нăн 35 

çул ти во ди телĕ Ĕп хÿ рен Мус-
ка ва кайнă чух çу лăн ик кĕ-
мĕш йĕ рĕ çин че тăнă çынна 
тап та нă. Ма ши на ура пи ай-
не лек нĕ 82 çул ти ар çын ин-
кек вы рă нĕн чех сыв ла ма 
пă рах нă. «Фолькс ва ген по-
ло» ма ши на во ди тель не кă-
çал РФ КоАПĕн 12.18 статйи-
пе ( çул çин че çу ран çÿ ре ке-
не çул па ман шăн) шт раф ла-
ни пал лă. 

« Зеб ра» çин че кă çал хи тă-
хăр уйăх ра 6  çу ран çÿ ре кен 
çи не пыр са кĕ нĕ, пур те вĕ-

сем су ран лан нă. Пĕл тĕр хи 
çак тап хăр та ва ра çул урлă 
каç мал ли вы рăн сен че ма-
ши нă сем 8 çын на ирт тер-
се яман ни пе вĕ сен чен 6- 
шĕ су ран лан нă. РФ ГИБДДн 
Шу паш кар ра йо нĕн чи уй рă-
мĕн пуç лă хĕ Юрий По ля ков 
çул- йĕр ин ке кĕ сем ыт ла рах 
тĕт тĕм вă хăт ра пул ни не шу-
та ил се çу мăр лă-юр лă çан та-
лăк ра, каç кÿ лĕм çу ран çÿ-
ре кен сем çин че çут та хи-
рĕç яра кан ятар лă ха тĕр-
сем пул мал ли не аса ил те-
рет. Фли кер се не çак са çÿ-
ре ни тĕт тĕм вă хăт ра çу ран 
çÿ ре кен çи не кĕр се каяс си-
не 8-10 хут ча ка рать.   

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

Çул-йĕр хăрушлăхĕн патшалăх инспекцийĕн Шу-
паш кар ра йо нĕн чи уй рă мĕн чен пĕл тер нĕ тă рăх, му-
ни ци па ли тет тер ри то ри йĕн че çу ран çÿ ре кен сем 
хут шăн ни пе пул нă ин кек сен шу чĕ ÿс нĕ. Ста тис ти кă-
на пă хас пул сан кă çал хи ян варь- сен тябрь уйă хĕ сен-
че çа кăн пек 27 çул- йĕр ин ке кĕ пул нă ( пĕл тĕр хи çак 
тап хăр та – 20), вĕ сен че çу ран çÿ ре кен 5 çын нăн пур-
нă çĕ та тăл нă ( пĕл тĕр – 10), су ран лан ни сен шу чĕ ва-
ра 83,3% ÿс нĕ (12- рен 22 та ран). 

 ÇУЛ ÇИНЧЕ 

СĂМАХ МАЙ
Кă çал хи тă хăр уйăх ра Шу паш-
кар ра йо нĕн че 95 çул- йĕр ин ке-
кĕ пул нă, вĕ сен че 8 çын пур нă-
çĕ та тăл нă, 139- шĕ су ран лан нă. 

Ка лаç са та тăл ма 
пул масть

Тĕ рĕс лев ор га нĕ сем ин ди ви дуал-
лă предп ри ни ма тель сен тĕ лĕ шĕ-
пе пла на кĕрт мен тĕ рĕс лев се не 

мĕн ле ла ру- тă ру ра хăй сен тĕл лĕн 
ирт тер ме пул та раç çĕ, хă шĕ сен че про-
ку ра ту ра ор га нĕ сен ки лĕ шĕ вĕ кир лĕ? 

 Ма ри на Ива но ва, Кÿ кеç

Зел фи нас КАРАМА,
Шу паш кар ра йон про ку ро рĕ:

– 2008 çул хи де каб рĕн 
26- мĕ шĕн чи «Пат ша лăх тĕ-
рĕс ле вĕ ( над зор) та та му ни-
ци па ли тет тĕ рĕс ле вĕ ирт-
тер нĕ чух не юри ди ци сă-
па чĕ сен та та ин ди ви дуал лă 
предп ри ни ма тель сен пра ви-

се не хÿ тĕ лес си çин чен» 294- мĕш Фе де ра-
ци за ко нĕн 10- мĕш статйи пе про ку ра ту-
ра ор га нĕ се не ин ди ви дуал лă предп ри ни-

ма тель сен тĕ лĕ шĕ пе пла на кĕрт мен тух-
са кĕ мел ли тĕ рĕс лев сем ирт те рме пол-
но мо чи сем па нă.

Пат ша лăх конт роль ор ган не граж дан-
сен чен, юри ди ци сă па чĕ сен чен, ин ди ви-
дуал лă предп ри ни ма тель сен чен граж дан-
сен сыв лă хĕ шĕн та та пур нă çĕ шĕн ( çа вăн 
пе кех çын сыв лăх не та та пур нăç не си-
ен кÿ ни), тă ван тав ра лăх шăн, пат ша лăх-
шăн, çа вăн пе кех чрез вы чай лă ла ру- тă ру 
сик се ту хас хă руш лăх пур ри çин чен пĕл-
тер ни та та заяв ле ни çит ни про ку ра ту рă-
па ка лаç са та тăл са пла на кĕрт мен, вы рă-
на тух са ирт тер мел ли тĕ рĕс лев сăл та вĕ 
пул ма пул та рать.

За ко на пăс ни не пĕ тер ме па нă вă хă та 
пă хăн ман ни, пот ре би тель сен пра ви се-
не пăс ни çин чен хы пар çит ни, РФ Пре зи-
ден чĕн е Пра ви тельст вин ху шă вĕ – пла-
на кĕрт мен тĕ рĕс лев сем çа кăн па та çы хăн-
ма пул та раç çĕ. Çак тĕс лĕх сен че те вĕ се не 
про ку ра ту ра ор га нĕ сем пе ка лаç са ки лĕш-
ме сĕр ирт те реç çĕ. 

?
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Чувашская Республика Чебоксарский район
Собрание депутатов Сарабакасинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
27.10.2017 г.       № 15-01   деревня Сятракасы

О выборах  председателя Собрания депутатов   Сарабакасинско-
го сельского поселения Чебоксарского района 

Собрание  депутатов Сарабакасинского  сельского  поселения    
РЕШИЛО:

Избрать председателем Собрания депутатов Сарабакасинского 
сельского поселения Николаева Владимира Никоновича – депута-
та от Тохмеевского  избирательного округа  № 10.

Председатель Собрания депутатов Сарабакасинского 
сельского поселения Николаев В.Н.

Чувашская Республика Чебоксарский район
Собрание депутатов Сарабакасинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
27.10.2017 г.       № 15-03   деревня Сятракасы

Об избрании главы  Сарабакасинского сельского поселения Че-
боксарского района Чувашской Республики 

Собрание депутатов Сарабакасинского сельского поселения    
РЕШИЛО:

Избрать  главой  Сарабакасинского сельского  поселения Чебоксар-
ского района Чувашской Республики  Амурцева Павла Николаевича.

Председатель Собрания депутатов Сарабакасинского 
сельского поселения Николаев В.Н.

Реклама. Пĕлтерÿсем
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Цена свободная

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.
11-01. Пшеница, ячмень, сахар, 
отруби. Тел.: 8-917-667-34-24.

10-57. Бычков. Телок, овец, яг-
нят романовской породы.  Тел.: 
8-987-126-30-07.

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

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, 
бань, гаражей.  Кровельные и 
отделочные работы, обшивка 
фасадов. Кладка, фундаменты. 
Срубы. Тел.: 8-927-667-03-55.

ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

10-76. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Нико-
лаевой Татьяной Николаевной, ква-
лификационный аттестат 21-10-3 , 
№2001 в государственном реестре 
лиц осуществляющих кадастровую 
деятельность, адрес: ЧР, Чебоксар-
ский район, п. Кугеси, ул. Лесная, 
д. 10, E-mail: bti_kugesi@mail.ru тел. 
8(83540)25080, выполняются када-

стровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 21:21:221201:348, рас-
положенного по адресу: ЧР, Че-
боксарский район, СТ «Любитель», 
участок № 347.

Заказчиком  кадастровых работ 
является  Шлеева Галина Васильев-
на,  проживающая  по адресу: ЧР, 
гор. Чебоксары, ул. Чернышевского, 
д. 36, кв. 167, тел.: 8(8352)334487.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится  в 10-
00 ч.  4  декабря 2017 г. по адресу: 
ЧР, Чебоксарский район, п. Кугеси, 
ул. Лесная, д. 10.

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться, 
а также возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о про-
ведении согласования местополо-
жения границ земельного  участка 
на местности принимаются  с  6  но-
ября 2017 г. по  1  декабря 2017 г. 
по адресу: ЧР, Чебоксарский район, 
п. Кугеси, ул. Лесная, д. 10.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: 21:21:221201:363 - ЧР, Че-
боксарский район, СТ «Любитель», 
участок 348; 21:21:221201:361 - ЧР, 
Чебоксарский район, СТ «Люби-
тель», участок 346; 21:21:221201:360 
- ЧР, Чебоксарский район, СТ «Лю-
битель», участок 345, 21:21:221201 
- земли общего пользования са-
доводческого товарищества «Лю-
битель».

При проведении согласования 
местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земель-
ный участок.

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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Кольца 
колодцев ж/б
D-0.7; 1.0; 1.5. 
Áóðåíèå êîëîäöåâ è 
ñêâàæèí. 
Ê/á áëîêè îò ïðîèçâîäè-
òåëÿ 20õ20õ40, 30õ20õ40, 
12õ20õ40. 
Äîñòàâêà. 

Т.: 8-902-327-82-52. 

Пластиковые окна от 
оконного завода

 8-927-668-69-55. 

50%

Реклама. Пĕлтерÿсем

50%Ск

идки до 
Вызов замерщика бесплатно.

Летние суперскидки. 
От 2800 руб. 

ЗА ДЕРЕВЕНСКОЕ ОКНО.

 Утепленные в 3 стекла. 
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1
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3

ДОСТАВКА

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.

10
-1

8

Окна, двери, 
потолки. 
Дешево

 8-962-599-65-62.

08
-2

9

10-79. На основании распоряжения администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебок-
сарского района от 22.09.2017 года № 38 администрацией Вурман-Сюктерского сельского поселения Че-
боксарского района проводится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка и 
по продаже земельного участка, который состоится  08 декабря 2017 года в 10-00 часов в каб. №4 по 
адресу: Чебоксарский район, с. Хыркасы, ул. Ресторанная, д. 4А.

Организатором аукциона выступает администрация Вурман-Сюктерского сельского поселения Че-
боксарского района.

На аукцион выставлен следующие земельные участки:

№
 л

от
а

Месторасположение 
земельного участка

Разрешенное 
использование, 

кадастровый но-
мер земельного 

участка

Пло-
щадь, 

га

Начальный размер 
годовой арендной 
платы*/ стоимости 
земельного участ-

ка, руб.

Сумма 
задатка 

участни-
ка аукци-
она, руб.

Вид 
права

1 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Вурман-
Сюктерское сельское поселение, 
 (земли сельскохозяйственного 
назного назначения)

Для ведения 
сельскохозяй-

ственного про-
изводства

21:21:000000:7827

46,2 40 425* 40 425
аренда 
сроком  

на 10 лет

2 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Вурман-
Сюктерское сельское поселение, 
д. Микши Энзей  (земли населен-
ных пунктов)

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

21:21:102301:639
0,1105 357 000 357 000

Соб-
ствен-
ность

3 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Вурман-
Сюктерское сельское поселение, 
д. Микши Энзей  (земли населен-
ных пунктов)

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

21:21:102301:652
0,1540 505 000 505 000

Соб-
ствен-
ность

4 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Вурман-
Сюктерское сельское поселение, 
д. Микши Энзей  (земли населен-
ных пунктов)

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

21:21:102301:643
0,12 499 000 499 000

Соб-
ствен-
ность

5 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Вурман-
Сюктерское сельское поселение, 
д. Микши Энзей  (земли населен-
ных пунктов)

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

21:21:102301:642
0,1198 498 000 498 000

Соб-
ствен-
ность

Земельные участки по лотам № 
2, 3, 4, 5 полностью входят в во-
доохранную зону 21.00.2.54. Иных 
зарегистрированных обремене-
ний и ограничений на земель-
ные участки не имеется. 

Задаток установлен в разме-
ре 100% от начального размера 
стоимости земельного участка.

Шаг аукциона составляет 3% 
от начального размера стоимо-
сти земельного участка. 

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

Дата начала приема заявок 
на участие в аукционе – 03 ноя-
бря 2017 года, 8 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе –  04 дека-
бря  2017 года, 17 часов 00 минут.

Заявитель обеспечивает по-
ступление задатка на счет адми-
нистрации Вурман-Сюктерского 
сельского поселения Чебоксар-
ского района не позднее 06 де-
кабря 2017 года.

Извещение о проведении аук-
циона, формы заявок, проект до-
говоров аренды и купли-продажи 
размещены на сайтах Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) и ад-
министрации Вурман-Сюктерского 
сельского поселения Чебоксар-
ского района (http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=484). Прием 
заявок, оформление документов 
для участия в аукционе, ознаком-
ление с проектами договоров 

аренды и купли-продажи земель-
ного участка осуществляются в ра-
бочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. по московскому вре-
мени (кроме выходных и празд-
ничных дней) в администрации 
Вурман-Сюктерского сельского 
поселения Чебоксарского района 
по адресу: Чувашская Республика, 
Чебоксарский район, с. Хыркасы, 
ул. Ресторанная, д. 4А, каб. №3. Те-
лефон для справок (8-83540) 2-70-
07. Осмотр земельного участка на 
местности заявитель осуществля-
ет самостоятельно.

Рассмотрение заявок и при-
знание претендентов участника-
ми аукциона состоится 06 дека-
бря 2017 года в администрации 
Вурман-Сюктерского сельского 
поселения Чебоксарского райо-
на (кабинет № 1) в 10-00 часов по 
московскому времени.

Регистрация участников аук-
циона – 08 декабря  2017 года с 
9 час. 00 мин. до 10 часов 00 мин. 
по адресу: с. Хыркасы, ул. Ресто-
ранная, д. 4А, каб. №3. 

Для участия в аукционе заяви-
тели представляют следующие 
документы:

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

2)  копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя;

3)  док ументы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

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

Задаток вносится единым плате-
жом в валюте Российской Федера-
ции на лицевой счет администра-
ции Вурман-Сюктерского сельско-
го поселения Чебоксарского рай-
она по следующим реквизитам:

Р а с ч е т н ы й  с ч е т 

40302810497063000306 Отделе-
ние – НБ Чувашской Республи-
ки, БИК 049706001. 

Получатель: УФК по Чуваш-
ской Республике (Администра-
ция Вурман-Сюктерского сель-
ского поселения Чебоксарского 
района Чувашской Республики 
л/с 05153002810)  ИНН 2116815687  
КПП 211601001. КБК – не требуется.

Задаток возвращается участ-
никам аукциона, за исключени-
ем победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукцио-
на. Задаток, внесенный победите-
лем, засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка 
или в счет арендной платы за него.

Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за зе-
мельный участок или наибольший 
размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. 

В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине по-
ступления единственной заявки 
или только один заявитель при-
знан участником аукциона, Орга-
низатор аукциона в течение деся-
ти дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок и при-
знания претендентов участниками 
направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи (аренды) 
земельного участка. При этом до-
говор  купли-продажи (аренды) 
земельного участка заключает-
ся по начальной цене предме-
та аукциона.

Организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или 
единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи (арен-
ды) земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. 

При этом договор купли-продажи 
(аренды) земельного участка за-
ключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного 
договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанного до-
говора ранее, чем через десять 
дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

В случае, если в течение трид-
цати дней со дня направления 
победителю или единственному 
участнику аукциона проекта до-
говора купли-продажи (аренды) 
земельного участка, этот участ-
ник не представил организатору 
аукциона подписанные им до-
говоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участ-
ком иным образом в соответ-
ствии действующим законода-
тельством. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключивши-
ми в установленном  порядке 
договора купли-продажи (арен-
ды) земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не 
возвращаются.

Сведения о победителях и 
единственных участниках аук-
ционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи 
(аренды) земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, 
включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Стоимость присоединения к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения будет определена 
при оформлении договоров на 
оказание услуг на присоедине-
ние. Параметры строительства 
объектов  указаны в Правилах 
Землепользования и застройки 
Вурман-Сюктерского сельского 
поселения.

Информация о плате за под-
ключение к электрическим се-
тям: размер платы за техноло-
гическое подключение, указы-
вается в договоре технологиче-
ского присоединения к электри-
ческим сетям, заключаемом с се-
тевой организацией, который 
определяется в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации в сфере элек-
троэнергетики и зависит от ве-
личины заявленной мощности, 
условий и особенностей техно-
логического присоединения (при 
осуществлении технологическо-
го присоединения по индивиду-
альному проекту размер платы 
за технологическое присоеди-
нение определяется с учетом 
особенностей установленных 
разделом 3 Правил технологи-
ческого присоединения энер-
гопринимающих устройств по-
требителей электрической энер-
гии, объектов по производству 
электрической энергии, а так 
же объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861). Сами технические усло-
вия доступны на сайте https://
torgi.gov.ru.

ЛАП САР ЯЛ ТĂ РĂХ ХĔ РА РĂ МĔ «У лăп» спорт па сыв лăх 
центр не сыв лăх не çи рĕп ле тес тĕл лев пе кил мен- тĕр. Ху-
çа сăр выр та кан те ле фон унăн куç тĕл не пул сан вăл ни-
кам асăр хич чен ăна хă йĕн кĕсйи не чик нĕ. Çа пах та ют 
çын пур лăх не хап сăн са пуй ма тÿр кил мен вăр ра. Вăрра 
çи йĕн чех туп са па лăрт нă, те ле фо на ва ра ху çи не каял ла 
та вăр са па нă. Ăç та кир лĕ ун та пă рах са хă вар нă япа ла ча-
сах ура лан ма пул тар ни не яла нах ас ра тыт мал ла çав. 
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«Тă в а н Е н» х аç ат 
р е д а к ц и й ĕ н  т ĕ п 
бухгалтерне,  А лек сандр 
Ген надье вич ИВАНОВА, çу-
рал нă кун ячĕ пе чун- чĕ ре рен са-
лам ла тпăр. Са лам ла са чă ваш юма нĕ 
пек вă рăм ĕмĕр, çу тă та вă рăм кун-çул, 
те лей, юра ту, кул лен хи пур нăç ра ăнă-
çу су нат пăр. 

  Ĕç тешĕ сем.
10-83

01-66
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Октябрь     Тунтикун........ +1°
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Ноябрь      Юнкун ............. +4°
Ноябрь       Кĕçнерникун..... +3°
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$ 58,16
€ 67,71
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Эрнекун

Вырсарникун

...Ноябрь 2

...Ноябрь, 3

...Ноябрь, 4

  0°             -2°

  0 °          -3°

  +1 °        -4°

курсĕ
02.11.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

  

 0          

 ШКУЛ КОРРЕСПОНДЕНЧĔ 

Çĕ нĕ вӑй па
Çул ла хи ка ну ку нĕ сем ирт се кай ни икĕ уйӑ-

ха яхăн. Акӑ ĕн тĕ пĕлӳ тĕн чи не куçрӑмӑр. Ха-
лĕ эпир пĕ чĕк ки сен шу тĕн че мар ĕн тĕ, вӑ-
там ми сен шу тĕн че. Кун та пи ре каш ни пред-
мет па тĕр лĕ учи тель вĕ рен тет. 5- мĕш класс 
ертӳ çи – Д мит рий Ни ко лае вич Ро зов. Вӑл ĕç 
уро кĕ се не ерт се пы рать. 

К лас сен хуш шин че тĕр лĕ тупӑ шу ир тет. Акӑ, 
ну маях пул масть каш ни класс хă йĕн кĕ тес не 
йĕр ке ле рĕ. Ун та класс ячĕ,  де визĕ, юратнӑ 
юр ри, каш ни ачан пурнӑç ла мал ли ти вĕ çĕ 
пул мал ла. Эпир «В сез най ки» ят суй ла са ил-
тĕ мĕр. Кĕ те се йĕр ке ле се 19 балл пухрӑмӑр.

   УЛЬЯ НА АНД РЕЕ ВА, ИШЕК ШКУ ЛĔ, 5- МĔШ  КЛАСС

Хак лă ран та хак лă çын нă мă ра, Мăш-
та вăш ра çу рал са çи тĕн нĕ, ха лĕ Лап-
сар та пу рă на кан Ру фи на Сте па нов на 
ЯРАНЦЕВĂНА  нояб рĕн 2- мĕ шĕн че 80 çул 
тул тар нă ят па чун- чĕ ре рен ăш шăн са лам лат-
пăр. Çут тĕн че пе, ачу сем пе, мăн уку сем пе, тă-
вану сем пе, кÿр шÿ сем пе са вăн са пу рăн ма çи-
рĕп сыв лăх, кан лĕ ват лăх су нат пăр.

  Ы вă лĕ сем пе ки нĕ сем,  мă ну кĕ сем, тă ва нĕ сем.
10-63

ЯРАНЦЕВĂНА
тул тар нă ят па чун- чĕ ре рен ăш шăн са лам лат-
пăр. Çут тĕн че пе, ачу сем пе, мăн уку сем пе, тă-
вану сем пе, кÿр шÿ сем пе са вăн са пу рăн ма çи-
рĕп сыв лăх, кан лĕ ват лăх су нат пăр.


тул тар нă ят па чун- чĕ ре рен ăш шăн са лам лат-
пăр. Çут тĕн че пе, ачу сем пе, мăн уку сем пе, тă-
вану сем пе, кÿр шÿ сем пе са вăн са пу рăн ма çи-
рĕп сыв лăх, кан лĕ ват лăх су нат пăр.

рал нă кун ячĕ пе чун- чĕ ре рен са-
лам ла тпăр. Са лам ла са чă ваш юма нĕ 
пек вă рăм ĕмĕр, çу тă та вă рăм кун-çул, 
те лей, юра ту, кул лен хи пур нăç ра ăнă-
çу су нат пăр. 


рал нă кун ячĕ пе чун- чĕ ре рен са-
лам ла тпăр. Са лам ла са чă ваш юма нĕ 
пек вă рăм ĕмĕр, çу тă та вă рăм кун-çул, 
те лей, юра ту, кул лен хи пур нăç ра ăнă-
çу су нат пăр. 

Чи паха парне мĕн хак? «Тăван Ен» хаçатри, www.tavanen.ru cайтри са-
лам чухлĕ! 500 тенкĕ! Квитанципе 40% йÿнĕрех.

  

Район чысне тивĕçлĕн хÿтĕлерĕç

Ял тă рăх пуç лă хĕ Олег 
Ер ма нов, ял çын ни-
сем та та «Па лан» пул-
та ру лăх уш кă нĕ ин-
çет ри хă на се не хи-

рĕç авал хи йă ла па çă кăр- тă-
вар па, кă пăк лă сă ра па та та 
ха вас лă юрă па тух рĕç. 

Çĕ мĕр ле ра йо нĕн чи вăр-
ман кассем хăй сем пе пи леш 
ху на вĕ се не ил се кил нĕ. Икĕ 
ял çын ни сем пĕр- пĕ рин пе 
йы вăç ху на вĕ сене ыл ма штар-
чĕç. «Шан чăк» ха лăх пул та ру-
лăх уш кă нĕ пу лас мă шă р пи-
леш йы вăççи не лар тас умĕн 
ирт тер нĕ авал хи йă ла- йĕр ке-
не кă тарт рĕç. Çам рăк мă шăр 
– хĕр пе кач чă – ку рăк çин чен 
ку рăк çи не пус са ас ли сен чен 
пил илет. Вĕ се не пи леш пат не 
çит сес сĕн: «Пи леш йы вăççи не 
ларт сан кил те ки лĕ шÿ пу лĕ. 
Пи леш кил- çур та сыв лăх па-
рать, те лей кÿ рет», – те се ка-
ла рĕç. Чи мал тан пу лас мă-
шăр йы вăç ларт рĕ. Ун тан хă-
на сем пе ял çын ни сем пĕр ле 
уяв уç лан кин че 10 пи леш йы-
вăç çи ларт са тус лăх ал лейи-
не уç рĕç. 

«Сен тяб рĕн 23- мĕш не ахаль-
тен суй ла ман. Вăл кун – Петр-
па Паве ла асăн мал ли кун, Пи-
леш ку нĕ та та Чÿк ле ме уя вĕ. 
«Пи леш шăр çи» фес ти ва ль 
проек чĕ кă çал ЧР Пуç лă хĕн 
Ми хаил Иг натье вăн грант не 
çĕн се ил чĕ. Г рант ял тă рăх се-
не тух са çÿ ре се пул та ру лăх па 
са вăн тар ма май па рать. Сен-
тяб рĕн 25- мĕ шĕн че эт но ка ра-
ван фес ти валь прог рам ми не 
Ка наш ра йо нĕн чи Çеç пĕл ял 
тă рă хĕн че кă тарт рĕ, ха лĕ си-
рĕн пат ра Шу паш кар ра йо-
нĕн чи Вăр ман кас син че пи-
леш ал лейи не уç рă мăр. Нояб-
рĕн 8- мĕ шĕн че Ула тăр ра йон-
не çул ты тă пăр. Чă ваш рес-
пуб ли кин че пĕ тĕм пе 21 Вăр-
ман кас ялĕ. Тĕп тĕл лев – пу-
рин пат не те тус лăх кĕ пер не 
хы вас си», – те рĕ «Пи леш шăр-
çи» фес ти валь проек чĕн ер-
тÿ çи Мар га ри та Шварц. 

Уяв ма лал ла Шу паш кар кас-
си ял клу бĕн че тă сăл чĕ. Хă на-
се не кун та тул ли зал па кĕт се 
ил чĕç. «В дох нове ние» та шă 
уш кă нĕн хĕ рĕ сем «Ал ран- кай-
ми» хо реог ра фи ком по зи ци не, 
ун тан Пи леш çин чен ка ла кан 
авал хи ха ла па кă тарт рĕç. Ха-
лап ри Али са па Тук сар юра тă-
вĕ хур лăх лăн вĕç лен нĕ, ку рай-
ман лă ха пу ла вĕ сем юман па 
пи леш йы вăç çи се не çав рăн нă. 
«Тă ван лăх» уш кăн сă нар ла са 
кă тарт нă çă па тал лă чăп та çа-
па кан сен «Ни ме» йă ли- йĕр ки 
пу рин кă мăл не те кай рĕ. Ма-
ла рах асăн нă «Тă ван Ен», «Тус-
лăх», «Шан чăк» уш кăн сем та та 
çĕ мĕр ле сен хо рĕ юрă- кĕ вĕ пе 
са вăн тар чĕç. Ми хаил Ти хо нов, 
Ни ко лай Его ров та та Яков Фе-
до ров ăс та ку пăс çă сем пул ни-
не кă тарт са па чĕç. «Шу мер-
ли ноч ка» фольк лор уш кă нĕн 
хĕ рĕ сем пи ле ше та та ял пур-

нăç не ха лал ла нă юрă се не шă-
ран тар чĕç. Алек санд ра Ти-
мо фее вă па Ни ко лай Его ров 
сце на çин че пи тĕ ăс та таш-
ла рĕç, Ин на Ти мо фее ва, В ла-
ди мир Ти мо феев та та Анас та-
сия Бай ба то ро ва юр ри сем пе 
кă мă ла çа вăр чĕç. Уяв ер тÿ çи-
сем биб лио те кă на «Вăр ман кас 
– тă ван лăх сăп ки» бро шю рă па 
ка лен дарь сем та та фес ти валь 
диск не пар не ле рĕç. 

Рим ма Су ма но вă па ăна пу-
лă ша кан сем ху ран та шарк ку 
пĕ çер се ха тĕр ле рĕç. Вă рăм сĕ-
тел хуш шин че юрă- кĕ вĕ, тус лă 
сă мах çăм хи ма лал ла са лан-
чĕ, тĕл пу лă ва ас ра хă вар чĕ.
   НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, АТĂЛЪЯЛ

Вăр ман кас ри пи леш ал лейи

Крым рес пуб ли кин чи «Ар тек» 
ача- пă ча цент рĕн че РФ спорт 
та та вĕ рен тÿ ми нис терст ви сем 
йĕр ке ле нипе вĕ ре не кен сен Пĕ-
тĕм Раç çей ри ГТО физ куль ту-
рă па спорт комп лек сĕн çул ла-
хи фес ти ва лĕн фи нал тап хă рĕ 
вĕç лен чĕ. Рес пуб ли ка чыс не 
фес ти валь те 11-15 çул хи чи вăй-
лă 8 ар çын ача па хĕр ача хÿ тĕ-
ле нĕ, çав шут ра Кÿ кеç ри Ре-
на та Чай ни ко вă па Бог дан 
Кузь мин. Çам рăк сен чен 
пур те – ГТО комп лек-
сĕн ыл тăн зна кĕ се не 
ти вĕç ни сем.

Фес ти валь прог-
рам мин спорт пай-
не тĕр лĕ дис тан цие 
чу пас си, тăрш шĕ не 
си кес си, пнев ма ти ка 

вин тов кин чен пе рес си, 50 м 
ишес си, ме чĕк пе рес си, вăй- 
хал гим нас ти ки, çă мăл ат ле ти-
ка эс та фе ти кĕ нĕ. Чи мат тур-
ри сен рет не ле кес си шĕн Раç-
çе йĕн 85 ре гио нĕн чи 680 вĕ-
ре не кен вăй виç нĕ. Хар пăр хăй 
кă тар тă вĕ сем пе 535 оч ко пух-

са Ула тăр ху лин чи ача-

сем пе çам рăк сен спорт шку лĕн 
вĕ ре не ке нĕ Дарья Ми ша ни на 
3- мĕш вы рă на ти вĕç нĕ. 11-12 
çул сенчи хĕ ра ча сен хуш шин-
че – вĕ сем ва ра 116-ăн пул нă 
– вăл ик кĕ мĕш. 14-15 çулсенчи 
яш сен хуш шин че Чă ваш Рес-
пуб ли кин те пĕр мат ту рĕ те – 
Да ниил Пав лов – ла йăх кă тар-
ту сем пе па лăр нă. 

Çă мăл ат ле ти ка ăмăр тă вĕн че 
çам рăк спортс мен сем фи ни ша 
3- мĕш çит нĕ. Бог дан Ми ро нов 
11-12 çул сенчи ар çын ача сен 
хуш шин че 26- мĕш пул нă, Ре на-
та Чай ни ко ва 13-15 çулсенчи хĕ-
ра ча сен чен 29- мĕш вы рă на ти-
вĕç нĕ. Ко мандăн аб со лют лă за-

чет ĕнче Чă ваш Ен ко ман ди, Уд-
мурт рес пуб ли кин та та Но-

во си бирск об ла çĕн ко ман-
ди сен чен кăшт кăна са хал-
рах оч ко пух са, пье дес та-
лăн 3- мĕш карт лаш ки çи-
не хă пар ма ти вĕç нĕ.   

Ар тек ран – ла йăх кă тар ту сем пе  

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков и мансард

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

Э пир те мат тур пултӑмӑр!

Ок тябрь вĕ çĕн че шкул во жатӑ йĕ Ма ри на 
Куд ря шо ва кĕ çĕн клас сен хуш шин че Кĕр уяв-
не йĕр ке ле рĕ. Ун та эпир те, 1- мĕш клас ра вĕ-
ре не кен сем, хутшӑнтӑмӑр. Каш ни класӑн пĕр- 
пĕр пах ча çи мĕç çин чен ка ла са па мал ла пул-
чĕ. Эпир ре дис кăна суй ла са ил тĕ мĕр. Ун çин-
чен туп мал ли юмах сем ха тĕр ле рĕ мĕр, пи рĕн 
çĕр шыв ра хӑ çан ларт ма пуç ла ни çин чен, унăн 
усă лă хĕ çин чен ка ла са патӑмӑр. Ре дис ка тум-
не те ха тĕр ле рĕ мĕр. Пи ре класс ертӳ çи Ека-
те ри на Ива нов на Г ри горье ва пи тĕ хав ха лан-
тар чĕ. Уяв пи тĕ ин те рес лĕ ирт рĕ.

  ВАР ВА РА ЛУ КИ НА, ИШЕК ШКУ ЛĔ, 1- МĔШ КЛАСС

Култараççĕ

КОНКУРС

   
Лавккара пĕр арçын 

хĕрарăм сумкинче хы-
паланса темĕскер шы-
ранине курнă та:

– Хĕрарăмсем сумки-
не хăçан çутă кĕртме 
вĕренсе çитеççĕ-ши?

Питĕ кирлĕ,– тенĕ.

  
Пĕри çул çинче маши-

на чарчĕ те кĕрсе ларчĕ 
тет. Пăхать те, машина 
кузовĕнче кăвакалсем:

– Кусене ăçта илсе 
каятăн? – тесе ыйтать 
шофертан.

– Пĕлмес, «ларт, ларт» 
тесе кăшкăраççĕ те лар-
тма тиврĕ...

Шăн кас ра пу рă на кан  Зи-
наи  да Ми  хай  лов-
нă па Ген на дий Ива но вич 

ИВАНОВСЕМ нояб рĕн 4- мĕ шĕн-
че пĕр ле шă кăл- шă кăл ки лĕш тер се 
пу рăн ни 55 çул çи тет.  Фар фор ту йĕ-
пе си ре çи рĕп сыв лăх,  ачăр сем пе, мă-
нук ăрсем пе сав ăн са пу рăн ма вă рăм 
ĕмĕр, те лей, юра ту сун ат пăр.

  Ве те ран сен ер тÿ çи 
Ма рия Гер ма нов на Ива но ва.

10-81

 А лек сандр 
Ген надье вич ИВАНОВА, çу-

нă па Ген на дий Ива но вич 
 нояб рĕн 4- мĕ шĕн-

Ру фи на Сте па нов на 
  нояб рĕн 2- мĕ шĕн че 80 çул 

тул тар нă ят па чун- чĕ ре рен ăш шăн са лам лат-
пăр. Çут тĕн че пе, ачу сем пе, мăн уку сем пе, тă-
вану сем пе, кÿр шÿ сем пе са вăн са пу рăн ма çи-

Ĕç тешĕ сем.
10-8310-83

Моç çа ка ссин че пу рă на кан 
Ва лен ти на Ивановнăпа 
Ни ко лай Фе до ро вич 

ВИНОГРАДОВСЕМ 
ноябрь те пĕр- пĕр не ки лĕш-
тер се пу рăн ни 50 çул çи тет. 
Ыл тăн туй па си ре çи рĕп 
сыв лăх тата те лей су нат пăр. 
Си рĕн шĕн çун тăр çут хĕвел,
Пар са тă тăр вăл хĕл хем.

 Пу рăн ма ырă кур са ну май- ну май çул лă ха.
  Тă ва нĕ сем.

10-82

Моç çа ка ссин че пу рă на кан 
Ва лен ти на Ивановнăпа 
Ни ко лай Фе до ро вич Ни ко лай Фе до ро вич 

ВИНОГРАДОВСЕМ
ноябрь те пĕр- пĕр не ки лĕш-
тер се пу рăн ни 50 çул çи тет. 
Ыл тăн туй па си ре çи рĕп 

Ы вă лĕ сем пе ки нĕ сем,  мă ну кĕ сем, тă ва нĕ сем.
10-6310-63

 СЫВĂ ПУРНĂÇ

 УЯВ

Ирт нĕ шă мат кун Вăр ман-Çĕк-
тер ял тă рă хĕн чи Вăр ман кас син-
че пу рă на кан сем хăй сен куль-
ту ра пар кĕн че аяк ри хă на се не, 
Çĕ мĕр ле ра йо нĕн чи Вăр ман кас 
çын ни се не кĕт се ил чĕç. 

Шăн кас ра пу рă на кан 
наи  да Ми  хай  лов-
нă па Ген на дий Ива но вич 

ИВАНОВСЕМ

 Пу рăн ма ырă кур са ну май- ну май çул лă ха. Пу рăн ма ырă кур са ну май- ну май çул лă ха.

Те пĕр чух не пах ча çи мĕç е 
улма-çыр ла тĕ рлĕ япа ла на, 
чĕр чу на е çын на аса ил те рет. 

Пĕ кĕ евĕр мăн хăяр, пĕр- пĕр-
не ыта ла са ил нĕ е сас пал ли не 

аса ил те ре кен ки шĕр, чĕ ре не сăн ла-
кан çĕр ул ми – çак сем пур те пи рĕн пахчара ÿсеç-
çĕ. Вĕсене  сăн ÿкер се ре дак ци е яр са па ма ан 
ÿркенĕр. Чи хастарри парнене тивĕçĕ. 

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, Мăн Марка

Сдаем в аренду офисное помещение пло-
щадью 23,7 кв. м.  на 6 этаже  редакционно-

издательского комплекса «Дом печати»: г. Че-
боксары, пр. И. Яковлева, 13. Охрана. Видеона-
блюдение. Парковка. Здание телефонизирова-

но, интернет – оптиковолоконные линии связи. 
Цена 176 руб/кв.м. НДС нет. Стоимость аренды 

не включает коммунальные платежи. Тел.: 
67-15-51, 20-10-85 в раб. дни с 8-00 до 17-00. 

               

       


