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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 89656874459. 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!

2017 çулхи ноябрь 
уйăхĕнчен «Тăван Ен» 
хаçат вулакан патне 
кĕçнерникунсерен çитме 
тытăнчĕ.!
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Хăвăр ял хыпарĕсене пи-
ре те пĕлтерĕр! Чи ха-
старрисене парнепе 
хавхалантаратпăр!  

 89656874459
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Марина ГРИГОРЬЕВА, 

Тăрăн

РАÇ ÇЕЙ ПРЕ ЗИ ДЕН ЧĔ В ЛА ДИ МИР 
ПУ ТИН БЮД ЖЕТ ТЫ ТĂ МĔН ЧЕ ВĂЙ 
ХУ РА КАН СЕН ĔÇ УК ÇИ НЕ 2018 ÇУЛ-
ТАН ŸС ТЕ РЕС СИ ПИР КИ ПĔЛ ТЕР НĔ. 
Ми нистр сен ка би не чĕн чле нĕ сем пе 
ирт нĕ тĕл пу лу ра çĕр шыв ер тÿ çи кĕ-
пер нат тăр се не ĕç ук çи не па лăрт нă 
шай рах ÿс тер мел ли та та тÿ лев се не 
вă хăт ра çи тер мел ли пир ки асăр хат-
тар нă. Ĕç ми нист рĕ Мак сим То пи лин 
çак тĕл леве пур нă çа кĕрт ме ре гион-
се не 10- ран пуç ла са 80 млрд тен кĕ та-
ран уйă рас си не па лăрт нă.

Ĕç ук çи не вă там ран инф ля ци ша йĕ чух-
лĕ ÿс те рес си пир ки ка лаç çĕ – 3,8-4%. 

 ÇĔРШЫВРА
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те 89656874459. Ыт ти çул 

      ХУ ÇИ НЕ ПА ЛĂР ТАТ ПĂР!

ПАР НЕ ВА ЛЕÇ МЕ ВĂ ХĂТ ÇИ ТЕТ!

Хăвăр ял хыпарĕсене пи-
ре те пĕлтерĕр! Чи ха-
старрисене парнепе 
хавхалантаратпăр! 

КУÇ МАН ПУР ЛĂ ХĂН НА ЛОГ ВИ ÇИ НЕ 
РФ НА ЛОГ КО ДЕК СĔН 378 СТАТЙИН 
ША ЙĔН ЧЕ КА ДАСТР ХАК НЕ КУ РА ПА-
ЛĂР ТАС УЙ РĂМ ЛĂХ СЕМ, пат ша лăх ка-
дастр хак лав не фе де ра ци за ко нĕ пе ки-
лĕ шÿл лĕн ирт те рес си, куç ман пур лăх па 
çĕр лап тă кĕ се не хар пăр лă ха çыр тар нă 
чух не пу лă шу кÿ рес си – çак та та пур-
лăх ре гист ра ци йĕ пе çы хăн нă ыт ти ый-
тă ва паян фе де ра цин Атăл çи ок ру гĕн-
чи  субъе кт сен ĕç тă ва кан влаç ор га нĕ-
сен пур лăх па çĕр хут шă нă вĕ сем тĕ лĕ-
шĕн чи ас со циа ци ка наш лă вĕн че сÿт се 
яваç çĕ. Ме роп рия тие ЧР Ми нистр сен 
Ка би не чĕн пред се да те лĕ Иван Мо то-
рин ерт се пы рать, пĕр- пĕ рин опы чĕ пе 
кÿр шĕ Пуш кăрт, Морд ва Рес пуб ли ки-
сен çĕр та та пур лăх хут шă нă вĕ сен ми-
нис терст ви пе ко ми тет ер тÿ çи сем пал-
лаш та раç çĕ.  

ЧĂ ВАШ ЕН СЫВ ЛĂХ СЫХ ЛАВ МИ НИСТ-
РĔ В ЛА ДИ МИР ВИК ТО РОВ ĔНЕР КА РА-
ЧУ РА РА ÇĔК ЛЕ НЕ КЕН ФЕЛЬД ШЕР ПА 
АКУ ШЕР ПУНК ЧĔН ВЫ РĂН НЕ ÇИТ СЕ 
КУР НĂ. Шу паш кар ра йон боль ни цин 
ас лă фельд ше рĕ Алев ти на Ок ли ко ва 
«Тă ван ене» пĕл тер нĕ тă рăх, ми нист ра 
пур нăç ла нă ĕç сен ка лă пă шĕ тĕ лĕн тер-
нĕ. Çур та тă рă вит ме лĕх хă парт маш кăн 
под ряд чи ке тă ва тă эр не çи те лĕк лĕ пул-
нă. Çи тес  эр не рен чÿ ре че сем пе алăк-
се не выр наç тар ма ты тă наç çĕ, тăр ри не 
вит се пĕ те реç çĕ. Министр ст рои тель-
сем пе ка лаç нă май ĕç се не çĕ нĕ çу ла 
кĕ рич чен вĕç ле ме ыйт нă.

В ла ди мир Вик то ров çа вăн пе кех пĕ тĕ-
мĕш ле прак ти ка тух тă рĕн Ка ра чу ра ри 
уй рăм не те çит се кил нĕ. Ми нистр кун та 
инф ра хĕр лĕ ăшăт мал ли тă ва тă ха тĕр те, 
вĕ се не туян ма 45 пин тен кĕ уйăр нăч чĕ, 
аван ĕç ле ни не, пÿ лĕм сен че чир лĕ çын-
се не йы шăн ма юрăх лă ăшă тем пе ра-
ту ри не тыт са тăнине кур са ĕнен нĕ.  

 РАЙОНТА

паянхине аталантарса 
малашлăха пăхатпăр
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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. 

 РАЙОНТА

УЯВ САЛАМĔ

 А ТА ЛА НУ ÇУ ЛĔ ПЕ 

КĂ ША ВĂШ ТĂ РĂ ХĔН ЧЕ ВЫР НАÇ НĂ 
«ЯС НА» ЭТ НО КОМП ЛЕКС РА ЭКО ЛО-
ГИ ЯЛĔН СТ РОИ ТЕЛЬСТ ВИ ТАП ХĂ-
РĂН- ТАП ХĂ РĂН ПУР НĂÇ ЛА НАТЬ. 
Кун та ту рист се не йы шăн ма хăт лă 
йы вăç çурт сем ха тĕр ĕн тĕ, та тах та 
çĕк ле неç çĕ. 

«Эт нос лă Чă ваш Ен» ту ризм па рек-
реа ци клас тер не тă вас ый ту па рес-
пуб ли кăн тĕп ху лин че ирт нĕ ка наш-
лу ра Шу паш кар ра йо нĕн чи ту ризм 
инф раст рук ту рин асăн нă объек чĕ-
сем пе проект ме нед же рĕ Ма ри на 
Фе до ро ва пал лаш тар нă. «Яс на» – «Эт-
нос лă Чă ваш Ен» ту ризм па рек реа-

ци клас те рĕн пĕр па йĕ. Пы сăк проек-
та çа вăн пе кех тĕп ху ла ри Шу паш ка-
рăн 500 çул не ха лал ла нă куль ту рă-
па ка ну пар кĕн че çĕк ле не кен «А ма-
зо ния» эт но комп лекс та кĕ рет. Рес-
то ран çур чĕл лĕ, спа- центр лă ка ну 
комп лек сĕн ст рои тельст ви вĕç лен-
се пы рать ĕн тĕ. «А ма зо ния» эт но-
комп лек са кĕ мел ли тĕп вы рă на, юра-
та кан сен шыв юх хи не ту са пĕ тер нĕ, 
атт рак цион се не çĕ нет нĕ. Çул ла ак-
ва пар кăн уçă зо ни ĕç ле ме ты тăн нă. 
Унăн вит нĕ па йĕ те пу лĕ.

 550 çул хи юби лей тĕл не тĕп ху-
ла мăр куç умĕн чех хÿ хĕм ле нет. Ăна 

2019 çул та пал лă тă вас си пир ки Раç-
çей Пре зи ден чĕ 2012 çул хи июль те 
Ху шă ва алă пус нă ран па ре гион  çав-
ра да тă на ха тĕр лен ме уйă ра кан ук-
çа- тен ке фе де ра ци бюд же тĕн чен са-
хал мар йы шăн чĕ.  Фе де ра ци цент-
рĕ Чă ваш Ен Пра ви тельст ви не шан-
ни çа кăн пек май сем уçать. Ку тĕл пу-
лу ра та Фе де ра цин ту ризм агентст-
вин ер тÿ çи Олег Са фо нов ту ризм ата-
ла нăв не ма ла ху нă шăн ЧР Пуç лăх не 
тав ту нă. «Шал ти ту ризм юхă мĕ си-
рĕн пат ра ÿс сех пы рать, 2016 çул та 
вăл 7% ну май лан нă, ÿсĕм кă çал та 
ку рă нать», – те нĕ вăл.  

О лег САФОНОВ, 
Фе де ра цин ту ризм агентст вин ер тÿ çи:

– Чă ваш Ен ри ту риз ма ата лан та-
рас ĕçе пĕ тĕ мĕш ле ăнăç лă те-
се хак па ма май пур. Паян хă па-

ра кан объект се не çит се кур тăм. 
Ст рои тельст во хă ва чĕ те, па ха лă-
хĕ те пы сăк. Вăл вĕç лен мен ни не 

пăх ма сă рах ту рист сем пе рес пуб ли ка çын ни сем 
ун та тур тăн ни не сă на ма пу лать. Ту ризм Шу паш кар 
та та рес пуб ли ка сăн- сă пат не тĕп рен улăш та рать.

Кун йĕркинче

Паян за вод пĕ чĕк та та вă-
там нап ря же нил лĕ элект ри-
чест во яра кан ха тĕр сем (КСО), 
пы сăк нап ря же нил лĕ ток ва-
леç мел ли обо ру до ва ни ту са 
кă ла рас си пе тим лет. Ял- са ла-
на, ху ла се не, пы сăк за вод се-
не та та ком би нат се не хă ват-
па ти вĕç те ре кен подс тан ци-
сем ха тĕр лет вăл. Кă çал ра-
йон ти предприя ти план па 
па лăрт нин чен (1,370 млрд  
тен кĕ) чы лай ну май рах –  1,6 
млрд тен кĕ лĕх – про дук ци ту-
са кă лар нă. 

Ĕ нер хи шкул ачи сем – 
ăс та ин же нер сем
 Предп рия тин произ водст во 

хă ва чĕ пы сăк шай ри не нояб-
рĕн 3- мĕ шĕн че за вод ни кĕс-
лен нĕ рен пе ул тă те çет кене 
яхăн çул хы çа юл ни не ха лал-
ла нă уя ва çит нĕ сум лă хă на-
сем те па лăрт рĕç. 

За вод проф ко мĕн пред се да-
те лĕ Сер гей Ро ма нов уяв каç-
не уç нă май Иш лей ри МТС 
çу мĕн че 1959 çул хи  нояб рĕн 
5- мĕ шĕн че йĕр ке лен нĕ куç са 
çÿ ре кен элект рос тан ци сем ту-
са кă ла ра кан за вод ис то ри йĕ пе 
пал лаш тар чĕ. «Ю сав па тех ни-
ка стан ци йĕн чен çĕр шыв пĕл-
те рĕш лĕ предп рия ти ту са ху-
ма пул тар нă», – па лăрт рĕ вăл. 

Ю лаш ки çул сен че за во да ки-
ле кен çам рăк сен йы шĕ ÿс нĕ. 

Ĕнер хи шкул ачи сем ин же нер, 
ин же нер-п рог рам мист, ахаль 
ĕç чен сем пул са вăй ху раç çĕ. 
«П роиз водст во ан лă ла нать, 
ха лĕ пи ре элект ри чест во ма-
ши ни се не та та ап па ра чĕ се не 
пуç та ра кан сем,  элект ро мон-
таж ник-с хем щик сем, сле сарь-
сем кир лĕ», – тет пер со нал-
па ĕç ле кен ме нед жер На талья 
Се ме но ва. Юлаш ки çул сен че 
за вод «Рос нефть» нефть ком-
па ни йĕ» ПАО па та чă çы хă ну 
ты тать. Иш лей за во чĕн спе-
циа лис чĕ сем Ин çет Çур çĕр те 
уг ле во до род сем кă ла ра кан çĕ-
нĕ вы рăн се не çит се подс тан-
ци сен ĕç не йĕр ке ле се ярас си-
не те хут шă наç çĕ.  

Ре гион ти чи пы сăк 
ĕç ук çи ăç та?
Паян хи кун за вод ура çин че 

çи рĕп тă нин че ун та ĕç ле кен-
сен тÿ пи пы сăк – çак на па лăр-
тать «ИЗВА» ООО ди рек то-
рĕ сен пред се да те лĕ Алек сей 
Шур дов. «Э сир ту са пы ра кан 
ĕç шĕн, за во да ата лан тар ни-
шĕн пы сăк тав си ре», – те рĕ 

вăл ĕç чен се не. – За вод ри пек 
тус лă кол лек тив тек ниç та та 
çук». «Пи рĕн 1,5 млрд план ка 
ур лă каç мал ла, 1,7 млрд тен-
ке те çи тес ша нăç пур», – хуш-
са ху чĕ вăл ма лаш не хи тĕл-
лев се не па лăрт са. Ком мер ци 
ди рек то рĕ Игорь Бо ри сов за-
вод хă йĕн çи не ил нĕ явап лă-
ха тул лин пур нăç ла ни не ка ла-
рĕ. «Чи мал та нах за вод вăл – 
кол лек тив, пĕр- пĕр не пу лăш-
са пы ни, ума ларт нă тĕл лев се-
не  пур нăç ла ни. Юлаш ки тă-
ва тă çул та произ водст во ка-
лă пă шĕ 3,5 хут ÿс нĕ. Кун сăр 
пуç не за каз сем çи тес çур çул-
лă ха та пур. Çа кă ĕç вы рă нĕ-
се не та тах та йĕр ке ле ме май 

па рĕ». А лек сей Шур дов та та 
Игорь Бо ри сов предп рия ти-
ре ну май çул вăй ху ра кан се-
не «За во дăн та ва ти вĕç лĕ ĕç-
че нĕ» ят па хав ха лан тар чĕç. 
Вĕ сен йы шĕн че – Ро за Се ме-
но ва элект ро мон таж ник-с хем-
щик. Ро за Ва лен ти нов на шкул 
пĕ тер сен 17 çул та за во да ĕç ле-
ме кĕ нĕ. «ИЗВА» ООО- ра кă на 
32 çул вăй ху рать вăл. «Ш кап-
сем пуç та ра тăп, тĕр лĕ рен схе-
мă сем пе ĕç ле тĕп. Ти вĕç лĕ ка-
нă ва тух ма вă хăт çит нĕ пу лин 

те çын се не ку ра ха мăн та 
ĕç лес ки лет. Кил те лар сан 
ва тăл ма пуç ла нă пе кех ту-

йă нать. Ха мăн бри га да та кă-
мă ла каять», – тет хĕ ра рăм. 

Чă ваш Рес пуб ли кин эко но-
ми ка ата ла нă вĕн, про мыш лен-
ноç та та су ту-и лÿ ми нист рĕн 
çу мĕ Сер гей Г ри горьев за вод 
паян ура çин че çи рĕп тă ни не 
па лăрт са ве те ран се не вĕ сен тă-
рă шу лă хĕ шĕн, ĕçе тÿ рĕ кă мăл-
па пур нăç ла нă шăн тав сă ма хĕ 
ка ла рĕ. «Э лект ро тех ни ка клас-
те рĕн че «ИЗВА» ООО рес пуб-
ли ка про мыш лен но çĕн от рас-
лĕн че ти вĕç лĕ вы рăн йы шă-
нать. Си рĕн про дук цие пĕ тĕм 
тĕн чи пех пĕ леç çĕ та та юра таç-
çĕ», – те рĕ вăл.  За вод ĕç че нĕ-
сем ми нистр çу мĕн ал лин чен 
Раç çей та та рес пуб ли ка ша-

йĕн чи наг ра дă се не ти вĕç рĕç. 
Шу паш кар ра йад ми нист ра-

ци пуç лă хĕн ти вĕ çĕ се не пур-
нăç ла кан В ла ди мир Ди мит-
риев предп рия ти произ водст-
во ка лă пăш не çул ран- çул ÿс-
тер ни не, çа вăн па пĕр лех кун-
та ĕç ук çи рес пуб ли кă ри вă-
там кă тар ту ран пы сăк рах хи-
не па лăрт рĕ. 

Иш лей ял тă рăх пуç лă хĕ 
Ев ге ний Суб бо тин за вод ер-
тÿ çи се не ял тă рă хĕн проек чĕ-
се не пур нă çа кĕрт ме пу лăш-
нă шăн тав ту рĕ. Çи тес вă хăт-
ра са ла на элект роэ нер ги пе 
чăр мав сăр ти вĕç тер меш кĕн 
çĕ нĕ элект ро подс тан ци сем 
туян ма па лăрт ни не пĕл тер-
чĕ. Ял тă рăх бюд же чĕ за вод 
ви тĕ мĕ пе çул ран- çул ÿс се пы-
ни не те асăн чĕ вăл.

Ка раев сен ди нас ти йĕ
 «Шу паш кар та пу рăн мал-

ли вы рăн çук чĕ. За во да кил-
сен ин же нер-ис пы та тель пул-
са ĕç ле ме сĕн чĕç. Ки лĕш рĕм. 
Çул та лăк вĕç ле нич чен ва ра 
об ще жи ти ре пÿ лĕм пе те ти-
вĕç тер ме шан тар чĕç», – аса 
илет «ИЗВА» ООО та ва ти-
вĕç лĕ ĕç че нĕ, 1965 çул та за во-
да кил нĕ Петр Ка раев. Çĕ нĕ 
çу ла кĕ рес умĕн çам рăк спе-
циа лист çемйи пе 20 пÿ лĕм-
лĕ йы вăç об ще жи тире пу рăн-
ма пуç ла нă. Ун та çам рăк сем 
та та ача- пă чал лă мă шăр сем 
пĕр çемье пек тус лăн пу рăн-
нă. Об ще жи ти ре ирт нĕ çул-
се не паян Петр Ка раев хă йĕн 
пур нă çĕн чи чи ла йăх вă хăт 
пек аса илет. 

У нăн кун- çу лĕ ыт ти яш ран 
ним пе те уй рăл са тă ман пек: 
сал так ат ти не хыв нă хыç çăн 
И.Н. Улья нов ячĕл лĕ Чăваш 
пат ша лăх универ си тет не ку-
çăм сăр май па вĕ рен ме кĕ нĕ. 
1971 çул та ас лă шку ла «пил-
лĕк» пал лă па пĕ тер сен ăна ас-
лă ин же нер ис пы та тель ти вĕ-
çĕн че ĕç ле ме шан нă. Çа кăн-
тан па Петр тип лă ис пы та ни-
сем ирт тер ме пуç ла нă, унăн 
Мус ка ва, Сверд ловс ка, За по-
рожье не тă тă шах çÿ ре ме тив-
нĕ. 1983 çул та ва ра пул та рул-
лă çам рă ка тĕп ин же не ра ку-
çар нă. Çак çу лах Петр за вод 
ди рек тор не те çит нĕ. Предп-
рия ти тил хе пи не 2000 çулч-
чен тыт са пы нă вăл. Хăш- пĕр 
çул сен че ун та вăй ху ра кан сен 
шу чĕ 1300- рен ыт ла рах та пул-
ни не па лă ртать Петр Ива но-
вич. «За вод ра ĕç ле ме кă сăк-
лă, çав ху шă рах явап лă та», 
– тет вăл. Паян хи кун сен че 
Шу паш кар ра йо нĕн хи сеп лĕ 
çын нин Петр Ка рае вăн хĕ рĕ, 
ки нĕ за вод ра тă рă шаç çĕ, ну-
маях пул масть мă ну кĕ те ас-
лаш шĕн çу лĕ пе кай са за во-
да ĕç ле ме кĕ нĕ. 

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

«Си рĕн про дук цие пĕ тĕм 
тĕн чи пех пĕ леç çĕ»

Чыслав 
саманчĕ

Юлашки тăватă çулта «ИЗВА» ООО 
производство калăпăшĕ 3,5 хут ÿснĕ. 

Раç çей ри чи пы сăк предп рия ти-
сен чен пĕ ри –  Иш лей ри пы сăк 
вольт лă ап па ра ту рăсен за во чĕ – 
ни кĕс лен нĕ рен пе 58 çул çит рĕ.

Ирт нĕ эр не ре Чă ваш Ен ст рои-
тельст во ми нис терст вин Ху ла тă-
ва кан ка на шĕн че Шу паш кар ра-
йо нĕн чи 2 ял тă рă хĕн че çурт- йĕр 
хă пар тас си пе çы хăн нă 3 проек та 
пăх са тух нă. 

Пĕр ре мĕш проект тă рăх, Çĕньял ял 
тă рă хĕн чи Тип çыр ма ялĕн чен 42 км 
хĕве л а нăç нел ле та та Шу паш кар ти «Çĕ-
нĕ ху ла» çурт- йĕр ра йо нĕн чен кăн тă-
рал ла «С пут ник» мик ро ра йон  выр наç-
мал ла. Ун та 2-4 хут лă 31 çурт хă парт-
ма па лăрт нă. Ун сăр пуç не 220 вы рăн-
лă 2 ача са чĕ, шкул çу мĕн чи 75 вы рăн-
лă уш кăн, 600 ача на йы шăн ма пул та-
ра кан шкул та та физ куль ту рă па спорт 
комп лек сĕ пул мал ла. Кар тиш се не ка-
ну та та спорт зо ни сем пе ти вĕç те рĕç.

«Ю ра ко во» мик ро ра йон Çĕньял ял 
тă рă хĕн чи Арк кас син чен çур çĕр терех, 
Çĕ нĕ Шу паш кар тан хĕве л а нăç не рех 
пу лĕ. Кун та 4 хут лă çурт сем хă парт-
ма тĕл лев ле нĕ. Çурт- йĕр фон чĕн пĕ-
тĕ мĕш ле лап тă кĕ  – 149102 тă ват кал 
метр. Мик ро ра йон та об щест вăл ла 
зда ни се не уй рăм та, пу рăн мал ли çурт-
сен çу мĕн че те выр наç тар ма, кун тах 
су ту-и лÿ цент рĕ уç ма па лăрт нă. 1100 
вы рăн лă шкул, 350 вы рăн лă ача са чĕ, 
гос ти ни цă па биз нес- центр та – план ра. 

Вăр ман-Çĕк тер ял тă рă хĕн чи Ки-
печ кас си çы вă хĕн че çурт- йĕр хă парт-
ма 10-12 сот кăл лă 29 учас ток йĕр ке-
ле мел ле. Ун тах ача сем пе çи тĕн ни се-
не вал ли вă йă та та ка ну пло щад ки-
сем йĕр ке ле ме пăх са ху нă. 

Шал ти ӗҫ сен 
ор ганӗ сен хи сеплӗ 

ӗҫ ченӗ сем та та 
ве те ранӗ сем!

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

Сирӗн ӗҫӗр хуть хӑш 
са ма на ра та кӑткӑс та-
та хӑ рушӑ шут ланнӑ, 
ку вӑл халӗ те ҫап лах, 
ӑ на пурнӑҫ ла ма пысӑк 
чӑтӑмлӑх па хас тарлӑх 

та та хӑюлӑх кирлӗ. 
Чӑ ваш Рес пуб ли кин чи Шал ти ӗҫ сен 

ми нис терст вин мӗн пур под раз де ле-
нийӗ пе тытӑмӗн сот руд никӗ сем сак-
кунлӑх па пра во йӗр ки не шанчӑклӑн ху-
рал лаҫҫӗ, чи кӑткӑс тӗл лев се не пурнӑҫ-
ланӑ чух не те килӗш тер се та та йӗр-
келлӗ ӗҫ ле ме пул тар ни не уҫҫӑн кӑ-
тарт са па раҫҫӗ. 

Рес пуб ли ка Пра ви тельст ви пе Шал-
ти ӗҫ сен ми нис терст ви ве домствӑ сем 
хуш шин че тухӑҫлӑ хутшӑн са ӗҫ ленӗ рен 
ре гион та ҫирӗп те лӑпкӑ ла ру-тӑ ру сых-
лан са юлать, халӑх власть ор ганӗ се не 
ша нас си ӳ сет. Пирӗн пӗр ле хи тӗл лев 
– рес пуб ликӑ ра пурӑ на кан каш ни ҫы-
нах пра во йӗр ки не пӑс ма хапсӑ на кан 
ки ревсӗр ӗҫ сен чен шанчӑклӑ хӳтлӗх 
туптӑр, ма лашлӑ ха ырӑ шанӑҫ па пӑхтӑр 
те се мӗн кир ли не пӗтӗм пех тӑ вас си.

П ро фес си ӑс талӑхӗ та та Тӑ ван ҫӗр-
шы ва чун тан парӑн ни, сирĕн тен каш-
ниех хӑйӗн ӗҫ не тӳрӗ кӑмӑл па пурнӑҫ-
ла ни ве домст во ум не лартнӑ тӗл лев-
се не ма лаш не те ӑнӑҫлӑн пурнӑҫ ла ма 
пулӑш са пы рас са шан са тӑ ратӑп.

Шал ти ӗҫ сен ор ганӗ сен сот руд никӗ-
се не ҫирӗп сывлӑх, ҫитӗнӳ сем, ырлӑх- 
пурлӑх та та про фес си шай не ӳс тер се 
пы ма су натӑп. 

Михаил 
ИГНАТЬЕВ, 

Чӑваш 
Республикин 

Пуçлӑхӗ
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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 – 
Чăваш Республикинчи юсану уч-
режденийĕсенче закона пăхăннине 
асăрхаса тăракан Шупашкар 
прокурорĕ Петр Петрович ФИЛИППОВ. 
Айăпланнисен вĕренес, сипленес, 
йĕплĕ хÿме леш енче çывăх 
çыннисемпе тĕл пулас ирĕкĕ пирки 
пур ыйтăва та йышăнатпăр.

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!

сĕнет

Вектор
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   ÇАВ РА СĔ ТЕЛ 

По ли цин хи сеп лĕ 
ĕç че нĕ сем!

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

Си рĕн про фес си хăюл-
лă, тÿ сĕм лĕ, çи рĕп кă мăл-
лă, юри ди ци пĕ лĕвĕл-
лĕ ăс та спе циа лист пул-
ма ый тать. Г раж дан сем 
хăй се не хă руш сăр лăх ра 
туяс си, об щест во лăп кă-
лă хĕ, пат ша лăх ты тă мĕн 
çи рĕп лĕ хĕ си рĕн ĕçĕр-
тен ну май ки лет. По ли-
ци ĕç че нĕ сем кун се рен 
кри ми нал лă тĕн че не хи-
рĕç тă раç çĕ, пра во на пăс-
ни не хи рĕç кĕ реш се про-
фи лак ти ка ĕçĕ сем ирт те-
реç çĕ, хăш чух не пур нăç-
не те шел ле меç çĕ.

По ли цин хи сеп лĕ ĕç-
че нĕ сем пе шал ти ĕç сен 
ми нис терст вин ве те ра-
нĕ сем! Уяв кунĕнче граж-
дан се не за кон лă пра ви-
сем пе ти вĕç те ре кен çă-
мăл мар службă шăн, вы-

рăн ти влаç ор га нĕ сен срук ту ри сем пе 
та чă çы хă ну ра ĕç ле нĕ шĕн, об щест вăл-
ла хă руш сăр лăх па ти вĕç тер нĕ шĕн тав 
сă ма хĕ сем ка лас ки лет. Раç çе йĕн за ко-
на сых ла кан ор га нĕ сен ĕç че нĕ сем яла-
нах про фес сио на лизм па та та хăю лăх-
па уй рăл са тă рас са çи рĕп ĕне нет пĕр. 

Уяв ячĕ пе си ре чун тан са лам лат пăр! 
Си ре та та çемйĕр се не сыв лăх, ăнă çу 
су нат пăр!

çуртра

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

11-23Р

 Кĕр мăн тă рĕ пе, уй- хир ти ĕç се не вĕç ле нĕ хыç-
çăн, ял çын ни кĕ ре ке не ла рать. Ыран, Шу-

паш кар ра йо нĕ 90 çул тул тар ни не та та 
ял ху çа лăх та та тир пей ле кен про мыш-

лен ноç ĕç че нĕ сен кун не ха лал ла нă 
уяв ра от расль ĕçĕ се не пĕ тĕм ле тĕç, 

чи мат тур ри сем пе тă рă шул ли се не 
наг ра дă сем шы ра са ту пас си куç кĕ-
рет. Мĕн ле ата ла нать паян ял ху çа-

лă хĕ, мĕн ле çи тĕ нÿ сем пе па лă рать – çа-
кăн пир ки ра йад ми нист ра цин ял ху çа лăх та та эко ло ги уй-
рă мĕн пуç лă хĕ Сер гей ВА НЮШ КИН ка ла са па рĕ. 

   ÇАВ РА СĔ ТЕЛ 

Кĕр мăн тă рĕ пе, уй- хир ти ĕç се не вĕç ле нĕ хыç-
çăн, ял çын ни кĕ ре ке не ла рать. Ыран, Шу-

паш кар ра йо нĕ 90 çул тул тар ни не та та 
ял ху çа лăх та та тир пей ле кен про мыш-

лен ноç ĕç че нĕ сен кун не ха лал ла нă 
уяв ра от расль ĕçĕ се не пĕ тĕм ле тĕç, 

рет. Мĕн ле ата ла нать паян ял ху çа-
лă хĕ, мĕн ле çи тĕ нÿ сем пе па лă рать – çа-

Хĕ ле – тул ли пÿл ме пе 
Ял ху çа лăх ĕç че нĕ сем уя ва ха тĕр ле неç çĕ

 СĂМАХ МАЙ 
Ял ху çа лăх от рас лĕн чи ра-
йон ти паян хи вă там ĕç ук-
çи 19864 тен кĕ пе тан ла шать. 

Районта пĕтĕмĕшле тыр-пул пухса илнĕ, тоннăпа

 СЫВЛĂХ   

Кă çал рес пуб ли кă ра ача сем пе ас лă-
рах хи се не вал ли 532 пин до за гри-
па хи рĕç ле вак ци на ци кил нĕ. Халь-
хи вă хăт ра 528 пин ыт ла çын на при-
вив ка ту нă, ку вăл – рес пуб ли кă ра 
пу рă на кан сен  42,8%. Бюд жет ту ла-
шĕн чи ук çа- тен кĕ пе тата 3857 çын-
на при вив ка ту ма май кил нĕ. 

Чă ваш Ен Сыв лăх сых лав ми нис-
терст ви не та та «Фар ма ция» пат ша-
лăх уни тар лă предп рия ти не пă хăн-
са тă ра кан ме ди ци на ор га ни за ци йĕ-
сен че чи ре хи рĕç кĕ ре ше кен пре па-
рат сем çи те лĕк лĕ. ЧР Сывлăх сыхлав 
министрĕ Владимир Викторов  çап ла 
ка ла нă: «Паян чир ле ме ту пăш лă мар, 
çемье бюд жет не ви тĕм кÿ рет. Г рип-
ран сы ва лич чен при вив ка ту ни йÿ нĕ-
рех та та усăл лă рах». 

Чă ваш Рес пуб ли кин ги гие нă па эпи де-
мио ло ги цент рĕн кă тар тă вĕ сем пе, ирт-
нĕ эр не ре районта ОРВИ- пе чир ле нĕ 162 
çын на ре гист ра ци ле нĕ, вĕ сен чен 2-ш не 
сип лен ме ху нă ( пĕ ри – 6 çул тул тар ман 
ача). Унч чен пĕр эр не ма ла рах 8 çын боль-
ни цă на лек нĕ (6- шĕ – ача сем). Нояб рĕн 
2- мĕ шĕ тĕл не ра йон та 20461 çын на при-
вив ка ту нă, ку вăл па лăрт нин чен – 98,7%.

Ра йон боль ни цин тĕп тух тă рĕн çу мĕ 
Алек сандр До ро нин ка ла нă тă рăх, вак-
ци на ци гри пăн çĕ нĕ шта мĕн чен, çын-
сем ăна « сыс на гри пĕ» пек пĕ леç çĕ, 
сых лан ма май па рать. 2017-2018 çул хи 
хĕл ле шă пах асăн нă ин фек цие кĕ теç çĕ  
–  Пĕ тĕм тĕн че ри сыв лăх сых лав ор-
га ни за ци йĕ çа кăн пир ки пĕл тер нĕ. 

2016 2017

Районта пĕтĕмĕшле тыр-пул пухса илнĕ, 

– Сер гей Алек сее вич, ирт нĕ 
эр не ре ял ху çа лăх та та тир-
пей ле кен про мыш лен ноç ĕç-
че нĕ сен кун не рес пуб ли ка 
ша йĕн че пал лă ту рă мăр. Ун-
та каш ни ра йон ĕç- хĕл не пĕ-
тĕм лет рĕç. Пĕл тĕр Шу паш-
кар ра йо нĕ эко но ми ка кă-
тар тă вĕ сем пе çур çĕр зо нă ра 
пĕр ре мĕш вы рă на ти вĕç нĕч-
чĕ. Кă çал ла ру- тă ру еп ле рех?

– Ра йон сен чи ял ху çа лăх 
от рас лĕн ата ла нăв не каш-
ни çу лах хак лас си йă ла на 
кĕ чĕ. Кă çал хак лав кри те ри-
йĕ сем урăх ла рах, ун тă рăх 2- 
мĕш вы рă на ти вĕç рĕ мĕр. Ра-
йон та аш- ка кай ту са илес си 
чак нă – кун та «Чу вашс кий 
брой лер» ОАО, йы вăр ла-
ру- тă рă ва кĕр се ÿк ни не па-
лăрт мал ла – çа кă та ви тĕм 
кÿ чĕ. Ун сăр пуç не ра йон сен-
чи ял ху çа лăх пот ре би телĕ-
сен коо пе ра ти вĕ сен шут не те 
шу та ил чĕç. Чă ваш Ен Пуç-
лă хĕ Ми хаил Иг натьев Пат-
ша лăх Ка наш не янă Çы ру ра  
му ни ци па ли тет сен че çа кăн 
пек коопе ра тив се не çул та-
лăк вĕç ле ничч ен ту са ху мал-
ли çин чен ка ла нăч чĕ. Ра-
йон та та пу лĕ вăл, халь лĕ хе 
ре гист ра ци ĕçĕ сем пы раç çĕ. 
– Кă çал рес пуб ли кă ра 650 
пин т тыр- пул пух са кĕрт нĕ, 
юлаш ки 20 çул та кун пек пы-
сăк ту хăç ил ни пул ман. Ра-
йон ти ху çа лăх сем те пÿл ме-
не са хал мар тыр- пу л ху чĕç...

– Кă çал ра йон та 13795 га 
ты рăл лă та та пăр çа йышши 
куль ту рă сем йы шăн чĕç. Пĕл-
тĕр 32 пин т яхăн ты рă тĕ шĕ-
ле се кĕрт рĕ мĕр пул сан, кă-
çал унăн ви çи 37 пин т çит-
рĕ. Юлаш ки 10 çул та кун пек 
пы сăк ту хăç ил ни не ас ту мас-
тăп. Çул ла хи вă хăт ра тăп ра-
ри нÿ рĕк ви çи пы сăк пул ни, 
çĕ нĕ тех но ло ги сем пе, ми не-
рал удоб ре ни сем пе усă кур-
ни те ту хăç лă ха ви тĕм кÿ рет. 
Кă çал гек тар тан ил нĕ вă там 
ту хăç лăх – 27,3 ц. 
– Çан та лă ка пу ла ху çа лăх сем 
çу ха ту сем тÿс ни не асăн нăч чĕ 
Чă ваш Ен Пуç лă хĕ Ми хаил Иг-

натьев. Ра йон та çут çан та лăк 
сă тă рĕн ка лă пă шĕ пы сăк-и?

– Çав те ри ну май мар, 170 га 
ла пам лă çĕр сем çин че куль-
ту рă сем са рăх са тип се кай ни-
не асăн мал ла. «Чу вашс кий 
брой лер» ООО ты рăл лă куль-
ту рă се не пи тĕ кая юл са ак рĕ, 
тыр- пул пиç се çи тей мен рен 
вырма лаптăкĕн шутĕнчен 
кăларма лек рĕ. 
– Усă кур ман çĕр се не çав рă нă-
ша кĕр тес си те пĕл те рĕш лĕ...

– Кă çал 1300 га çĕр лап тăк-
не çав рă нă ша кĕрт ме тĕл лев 
ларт рă мăр, пла на пур нăç ла-
рă мăр те мел ле. Ну май лап-
тă ка ху çа лăх сем диск ла рĕç, 
кĕр хи куль ту рă се не ак са хă-
вар ни сем те пур. Уй рă мах усă 
кур ман лап тăк сем Чă рăш кас-
си, Ишек та та Çĕньял ял тă-
рă хĕ сен че ну майч чĕ. Ял тă рăх 
ад ми нист ра ци йĕ сем ку енĕ-
пе хас тар ĕç ле ни не па лăрт-
мал ла: аук цион сем ирт тер се 
çĕр лап тă кĕ се не та ра па чĕç. 
– Рес пуб ли кă ра ял ху çа лăх 
от расль не кÿ ре кен пат ша-
лăх пу лă шă вĕ çул се рен ÿс-
се пы ни ку рăм лă. 2017 çул-
та вăл 2,4 млрд тен кĕ пе тан-
лаш нă, ÿсĕм – 14%. Ки лес çул 
пат ша лăх пу лă шă вĕн ка лă пă-
шĕ ми çе тен ке çи тĕ – ку пĕ-
тĕм пех ял ху çа лăх ĕç че нĕ сен 
хас тар лă хĕн чен ки лет. Фе-
де ра ци бюд же тĕн чен ук çа- 
тен ке кă тар ту се не ку ра уйă-
раç çĕ те. Ра йон ти ял ху çа лăх 
предп рия ти йĕ сем пе фер мер 
ху çа лă хĕ сем пат ша лăх пу лă-
шă вĕ пе мĕн ле усă ку раç çĕ?

– Рес пуб ли ка кÿ ре кен пат-
ша лăх пу лă шă вĕн 43% Шу-
паш кар ра йон не тивет. 9 

уйăх ра унăн ви çи 662 млн 
ыт ла тен кĕ пе тан лаш рĕ, ку 
вăл пĕл тĕр хи асăн нă тап хăр-
па тан лаш тар сан 1,2 хут ну-
май рах. Ял ху çа лăх предп рия-
ти йĕ сем кре дит сен про цент 
став ки се не сап лаш та рас си пе 
çы хăн нă пат ша лăх пу лă шă вĕ-
пе уй рă мах хас тар усă ку раç-
çĕ. Сĕт шĕн, ăрат лă выльăх- 
чĕр лĕх ус ра нă шăн, элит лă 
вăр лăх ак нă шăн, выльăх се-
не пĕ тĕ лен тер мел ли вăр лăх-
шăн, каш ни ак нă гек тар шăн 
та та ыт ти шĕн те па ра кан пу-
лă шу ку рăм лă.
– Ра йон та пы сăк инвес ти ци 
проек чĕ сем пур нă çа кĕ реç çĕ...

– Çĕ нĕ ĕç вы рă нĕ сем йĕр ке-
лен ни, ра йон бюд жет не на лог-
сем кĕ ни пĕл те рĕш лĕ. Чи пы-
сăк проект сен шутĕнче «Аг ро-
фир ма «Оль деевс кая» ЗАО теп-
ли цă се не ре конст рук ци ле ни-
не, «Ат ла шевс кий» СХК ООО 
выльăх- чĕр лĕх ви ти се не юса-
ни не, çĕн ни се не хă парт ни не, 
«Аг ро фир ма «Юр ма» ООО çĕ-
нĕ чăх- чĕп ви ти се не ху та яни-
не асăнмалла. Ра йон тер ри то-
ри йĕн чех пы сăк ка лă пăш лă 
проект – «Çĕ нĕ Шу паш кар ти 
теп ли ца комп лек сĕ» ху та ка йĕ.
– Юлаш ки çул сен че ял ху çа-
лăх ĕç не çам рăк спе циа лист-
се не явăç та рас си çин чен ну-
май ка лаç çĕ. Çак тĕл лев пех 
каш ни ра йон тах аг рок лас сем 
уçăл чĕç, Чă ваш пат ша лăх ял 
ху çа лăх ака де ми не тĕл лев лĕ 
май па вĕ рен ме кĕ рес те кен-
сем те çук мар. Ра йон та та ун 
пек ки сем пу рах- тăр...

– Кă çал çам рăк сен чен 3 
заяв ле ни йы шăн нă. Тĕл лев лĕ 
нап рав ле ни пе вĕ рент ÿ уч реж-
де ни йĕн че ас лă пĕ лÿ илес те-
сен чи мал та нах ра йад минст-
ра цин ял ху çа лăх та та эко-
ло ги пай не кил мел ле, çак-
на вал ли ки лĕ шÿ ту мал ла. 

Кадр се не илес пул сан ху çа-
лăх сен че вĕ сем çи те лĕк сĕр. 
Çа кă уй рă мах выльăх- чĕр лĕх 
от рас лĕн че ла йăх си сĕ нет. Ял 
ху çа лăх предп рия ти йĕ сен ер-
тÿ çи сем осе ме на тор сем пе ве-
те ри нар сем çит мен ни не ка-
лаç çĕ. Ра йон та кă çал икĕ çам-
рăк «Ĕ çе ты тă на кан фер мер» 
прог рам мă па 2,9 млн тен кĕ 

ти вĕç ни не те асăн мал ла. Ун-
сăр пуç не кă çал ял та ĕç ле-
се пу рă на кан 4 çын на та та 7 
çам рăк çемье пе çам рăк спе-
циа лис та çурт- йĕр хă парт ма 
е туян ма сви де тельст вăсем 
па ни те пĕл те рĕш лĕ. 
– Ял ху çа лăх предп рия ти йĕ сем-
пе фер мер ху çа лă хĕ сем юлаш-
ки çул сен че сĕт су тас си чи ту-
пăш лă мел сен чен пĕ ри пул ни-
не хăй сем çин че туй са ил чĕç. 
Сĕт лĕ выльă ха  ăрат ли сем пе 
улăш тар ни, ĕç ре çĕ нĕ тех но ло-
ги сем пе усă кур ни, па ха лăх лă, 
сĕ тек лĕ апат ха тĕр ле ни – сă вă-
ма ÿс тер ме, эп пин, ту пăш ыт-
ла рах ил ме май па рать...

– Чă нах та, ху çа лăх сем па-
ян пĕл тĕр хи пе тан лаш тар сан 
10% ыт ла рах сĕт су са илеç çĕ. 
Çак кă тар ту се не эсир асăн нă 
фак тор сем те ви тĕм кÿ реç çĕ. 
Сĕт лĕ выльăх шу чĕ пĕл тĕр хи 
чух лех, çа пах та пĕр ĕне рен 
сĕт ну май рах су са ил ме ты-
тăн ни не па лăрт мал ла. Çул ла 
ку рăк тух сан ĕне сем сĕт ну-
май рах ан та ра канч чĕ, кĕр кун-
не- хĕл ле унăн ви çи ча кать. 
Ху çа лăх сен че урăх ла рах, вĕ-
сем пĕр пек циф ра тыт са тă-
раç çĕ – вă там ран пĕр ĕне рен 
19-20 литр сĕт су са илеç çĕ. 
«Атлашевский» СХК ООО-
ра, «Агрофирма «Ольдеев-
ская» ЗАО-ра, «Чурачикское» 
ОАО-ра çулталăкне 12 пин 
ытла кг сĕт паракан ĕнесем 
те пур. Çа кăн та выльăх се не 
пĕр пек апат çи тер ни пĕл-
те рĕш лĕ. Ху çа лăх сем ăрат-
лă выльăх- чĕр лĕ хе ĕр че тес-
си не те тим лĕх уйăраççĕ, кă-
çал «Аг ро фир ма «Оль деевс-
кая» ЗАО 34 пуç та та «Чу ра-
чикс кое» ОАО 56 пуç ăрат лă 
выльăх туян чĕç.  
– Раç çей ре Эко ло ги çул та лă кĕ 
пул нă май та са лăх, тир пей лĕх 
ый тă вĕ ни хă çан хин чен те çи-
вĕч. Шел те, санк ци ле мен свал-
кă сем са хал лан са пы маç çĕ...

– Çа вăн та свал ка выр тать 
те се ка ла кан ну май, ан чах 
çав кай са пă рах рĕ те се тĕл-
ле се кă тар та кан çук. Каш ни 
çур кун не пе кĕр кун не эко ло-
ги уйăх лă хĕ ирт те рет пĕр, ун та 
ва ра пĕр çын се мех хут шă наç-
çĕ. Пат ша лăх Ка на шĕн де пу-
та чĕн Аль би на Его ро вăн пу-
лă шă вĕ пе по ли го на çÿп- çап 
кай са тăк ма каш ни ял тă рăх-
не те ми çе тÿ лев сĕр про пуск 
уйăр ма май ки лет. Ан чах та 
ку са хал. Ый ту çи вĕч, ук çа- 
тен кĕ пе çы хăн нă. Çын сем ну-
май çĕр те тÿ лес шĕн мар, ял 
тă рăх пуç лă хĕ сен те ĕçе тĕп-
лĕн рех йĕр ке ле се çи тер мел-
ле. Ĕç лет пĕр...
– Та вах ка ла çу шăн...

 ВЕ РА ШУ МИ ЛО ВА КА ЛАÇ НĂ

34 пин 32 пин

2015

37 пин

ЧĂ ВАШ РЕС ПУБ ЛИ КИН-
ЧЕ УСĂ КУР МАН КУÇ МАН 
ПУР ЛĂХ ОБЪЕК ЧĔ СЕ НЕ 
ТУП СА ПА ЛĂР ТАС СИ ПЕ  
«Ха лăх инвен та ри за ци йĕ» 
ак ци ма лал ла пы рать. Халь-
хи вă хăт ра ра йон та куç ман 
пур лă хăн 28 объект не туп-
са па лăрт нă ( вĕ сен чен 4- шĕ 
граж дан сем хы пар ла ни пе), 
çав шут ра му ни ци па ли тет 
хар пăр лă хĕн чи сем – 9, уй-
рăм çын сен – 12, ху çа сăр-
ри сем – 7. Туп са па лăрт нă 
объек сен чен 25- шĕ пе усă 
кур ма пуç ла нă. 

2018-2020 çул сен че Шу паш-
кар ра йо нĕн чи ну май хват тер-
лĕ çурт сен чи пур те усă кур ма 
пул та ра кан пур лă ха тĕп лĕ юсав 
ирт тер мел ли рес пуб ли ка прог-
рам ми не пур нă çа кĕр тес си пе 
кĕс ке вă хăт ра ту мал ли му ни ци-
па ли тет план не çи рĕп лет нĕ. Ун-
па ки лĕ шÿл лĕн çи тес çул та 

юсав ĕçĕ сем ирт те рĕç, 2019 
çул та – 9, 2020 çул та – 19. 

ЧĂ ВАШ РЕС ПУБ ЛИ-
КИН ЧЕ ПУ РĂ НА КАН 
70 ТА ТА 80 ÇУЛ ТУЛ-
ТАР НИ СЕМ хуш ма со-
циал лă пу лă шу па усă 
кур ма пул та раç çĕ. Çи чĕ 
те çет ке ур лă каç ни сене 
тă как сен 50% сап лаш-
та раç çĕ, 80- ран иртни-
сене – 100%. Ян ва рĕн 
1- мĕ шĕн чен хар пăр лăх 
ху çи сен чен 30 заяв ле-
ни йы шăн нă, ул тă уйăх-
шăн вĕ се не пу рĕ 36,86 
пин тен кĕ лĕх ком пен-
са ци па нă. 

ШУ ПАШ КАР РА ЙОН АД МИ-
НИСТ РА ЦИ ЙĔН ВĔ РЕН ТŸ УП-
РАВ ЛЕ НИ ЙĔН ЧЕН ПĔЛ ТЕР НĔ 
ТĂ РĂХ, 2017-2018 вĕ ре нÿ çу лĕн-
че шкул ачи сен хуш шин чи пĕ тĕм 
Раç çей ри олим пиа дă сен му ни ци-
па ли тет тап хă рĕ сем, на ци чĕл хи-
сем пе та та тă ван ен куль ту ри пе 
ре гион ша йĕн чи олим пиа дă сем 
нояб рĕн 13- мĕ шĕн чен пуç ла-
наç çĕ те де каб рĕн 21- мĕ шĕн че 
вĕç ле неç çĕ.  
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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

 ХИСЕПЕ ТИВĔÇЛĔ   

Ю лаш ки çул сен че 
Халӑх сен пĕр лĕ хĕн 
кун не анлӑ рах та 
анлӑ рах пал лă ту ма 
пуç ла рĕç. Ху ла сен-
че çеç мар, ял сен-
че те тĕр лĕ ме роп-
рия ти ир тет, вĕ сен-
че  ну май çын пуç-
тарӑ нать. 

Ир т  н ĕ  э р  н е  р е 
халӑхӑн со циаллӑ 
ыйтӑ вĕ се не ти вĕç-
те ре кен вы рăн ти 

уйрӑ ма Ишек та та Кив çурт 
Мар ка ялĕ сен чи ватӑ сем 
пуç тарӑн чĕç. Ишек шку-
лĕн че пĕр ре мĕш клас ра 
вĕ ре не кен сем ватӑ се не 
сӑвӑ юрăпа са вăн тар чĕç. 
Икĕ уйӑх çеç шку ла çÿ реç çĕ 
пул сан та ача сем хăй сен 
пул та рулӑ хĕ пе тĕ лĕн-
тер чĕç. Юлаш кин чен 
асӑн малӑх сӑн ӳ ке-
рĕн тĕ мĕр.

Ма лал ла уяв тул ли сĕ тел 
хуш шин че тӑсӑл чĕ. Ун та 
ки шĕр, çĕр ул ми, купӑс-
та кук ли, пӳ ре меч тав-
раш, ул ма- çыр ла, тĕр лĕ 
сĕт кен чы лайч чĕ. Уйрӑм 
заве дую щи йĕ Ве не ра Ва-
силье ва рес пуб ликӑ ра кă-
на мар, Ишек ял тӑрӑ хĕн че 
те тĕр лĕ на ци çын ни сем 
пĕр- пĕ рин пе ки лĕш тер-
се пурӑн ни не па лăрт рĕ.

Кил нĕ хӑ на сен йы шĕн-
че Ишек ре пурӑ на кан 78 
çул ти Ве ра Сте па нов на Ва-
силье ва та пурч чĕ.  Вӑл 30 
çул Шу паш кар ти ор га ни за-
ци ре изо ли ров щицӑ ра ĕç-
ле нĕ, Ин ди çĕр шы вĕ вал ли 
ка бель сем ха тĕр ле нĕ. Вĕ-
сен çемйин че 6 ача пулнӑ, 
пĕ чĕк чух не катӑк йĕм пе 
чуп ни не, чӑп та çап ни не 
ла йăх ас тă вать. Мӑшӑ рĕ-
пе икĕ хĕр çи тĕн тер нĕ. Ха-
лĕ сурӑх сем, ка ча ка сем ус-
рать, ял ти ме роп рия ти се не 
ха вас пах хутшӑ нать. Халь-
хи вӑхӑт ра ача сем чӑ ваш-
ла са хал ка лаç ни пӑшӑр-
хан та рать ват та.

1937 çул та Ки пек кас син-
че çу ралнӑ Ни ко лай Ва-
силье вич Ва сильев та хӑ-
йĕн ачалӑ хĕ пир ки ка ла са 
па чĕ. «Ш ку ла кайич че нех 
ла ша па уя тис лĕк турт та-
раттӑмӑрч чĕ. Ура пи не тӳн-
тер ме вӑй  та çит мест чĕ. 1- 
мĕш кла са вĕ рен ме кай сан 
та урок сем хыççӑн ла ша па 
ĕç ле нĕ», – йывӑр ачалӑх-

не куç çуль сĕр аса илей-
ме рĕ вӑл.

Сĕ тел хуш шин че ха лĕ 
Ишек ре ки нĕ па тĕн че пурӑ-
на кан 92 çул ти Ма рия Алек-
санд ров на Алек санд ро ва 
та пурч чĕ. Тĕ лĕн мел ле, çак 
çу ла çит се те Ма рия Алек-
санд ров на хӑ йĕн ачалӑх не 
3 çул та нах ас тӑ вать. Вӑл 
шкул та 4 çул çеç вĕ рен нĕ. 
Амӑ шĕ сен, чӑп та çап мал-
ла пул нă ран, çур çĕр ирт-
ни икĕ се хет рех тӑ ма тив-
нĕ. Вӑл хӑй не суш ка пар са 
хӑ вар ни не ас тӑ вать. 

Унӑн амӑ шĕ ку лак хĕ-
рĕ пулнӑ. 30- мĕш çул сен-
че Атӑл тӑрӑх сулӑ па пĕ-
ре не сем юх тар са ан тар са 
çемье çи чĕ чӳ ре чел лĕ пӳрт 
ларт нă. Пĕ ре ни се не ла ша-
па турт тарнӑ. Аш шĕ кол хо-
за кĕ ме ки лĕш мен рен çурт-

не турт са ил се шкул уçаç çĕ. 
Кил ху çи сем ва ра пут вал-
та кӑ ма ка ту са тӑп ра çин-
че вырт са-тӑр са пурӑннӑ. 
23 çамрӑк ком со мо лец пĕ-
тĕм çĕр ул мие пуç тар са 
тух са кайнӑ. 

Пĕ чĕк Марье, 5 çулти 
хĕр пĕр чи, шкул ти пар та 
çи не хӑ пар са лар са ни-
кам вĕ рент ме сĕ рех ву-
ла ма- çыр ма хӑнӑ хать. Ун 
чух не Марье амӑ шĕ тех-
ничкӑ ра тӑрӑшнӑ. Кая рах-
па аш шĕ кол хо за кĕ рет, 
тырӑ турт та рать. Тӑ пачӑ па 
тырӑ çапнӑ чух хĕ ра ча та 
тă рăш са вăй ху рать. Лайӑх 
ĕç ле ни не ку ра бри га дир 
Марье не ĕç ку нĕ сем те ту-
са па рать. 

Вӑрçӑ пуç лан сан çамрӑк-
се не Çĕ мĕр ле пе Чу тай 
хуш ши не окоп чав ма яраç-
çĕ. Кĕр кун не, юр, çумӑр 
çă вать, пылчӑк çӑрӑ нать. 
Вырӑ на çит сен çĕр пÿр чĕ 
ха тĕр пул ман ни пе йывӑç 
айĕн че çĕр каç ма тивет. 
Мун ча тав раш пул ман. 
«Çи пуç çин чи пый тă се не 
кантӑр вӑр ри пек иле-иле 
пӑ ра хаттӑмӑр», – паян хи 
пек аса илет ве те ран. Çĕр 
пÿр тĕн чи пĕр кӑ ма ка çи-
не ти пĕт ме çакнӑ чӑл ха-
тӑ ла тав ра шĕ çун са кай-
ни те пул ка ланӑ çамрӑк-
сен. Вӑр ман кас ма  çӳ ре-

ни не, 600- шер грамм тӑм 
пек çӑкӑр ти вĕç ни не те 
аса ил чĕ Марье ки не ми... 

Кай ран вăл ко ню ха выр-
на çать. Тӑл ланӑ ла ша се-
не вырт ма на ил се тух сан 
кашкӑр сем тапӑн ни те пул-
ка ланӑ. «Пĕр ре хин че юр-
ла са çӳ ре тĕп, ла ша сем 
ман тав ра кĕ пĕр-р! пуç-
тарӑн чĕç. Кĕ пер леш ен-
че 8 кашкӑр улаç çĕ. Та вах 
тур ра, ку ен не каç ма рĕç. 
Хӑвӑрт рах ла ша се не ялал ла 
хӑ ва ларӑм. Çав- çа вах хĕл 
каçнӑ ти ха на анчӑк ва рĕ 
пу çĕн че тапӑн са çи се ячĕç. 
Тӑ ватӑ ури не çеç хӑ варнӑ 
вĕт. Уншӑн икĕ пӑт тырӑ па 
тӳ ле се тат ма тив рĕ», – аса 
илет Ма рия Алек санд ров-
на. Пĕр ре хин че кĕл те сем 
тие нĕ ура па па тарӑн çыр-
ма на та ан са каять. «Мĕн ле 

чĕ рĕ юлтӑм- ши ун чух? Хам 
та пĕл мес тĕп. Тур ри çап-
ла çырнӑ пу лĕ», – ма лал-
ла тӑсӑ лать аса илӳ çӑм хи. 
Сыс на, сурӑх фер ми сен че 
20 çул ĕç ле нĕ вăл.

Ма рия Алек санд ров нă-
па мӑшӑ рĕ 4 ача çу рат са 
ÿс тер нĕ. Паян хи ку на пĕ-
ри çеç сывӑ. Мӑшӑ рĕ 45 
çул тах çĕ ре кĕ нĕ. Пал лах, 
çӑмӑл пул ман хĕ рарӑ ма 
ача се не ура çи не тӑ рат ма.

Çакӑн пек йывӑр пурнӑç 
курнӑ пул сан та Марье ки-
не ми шӳт ле ме ӑс та. «Ви-
та лий Адю ковӑн «Каç та 
пул са кай рĕ…» юр ри ман 
пурнӑç çин че нех пу лĕ. 
Халь хи пурнӑç, чӑ нах та, 
лайӑ хах çав. Лавк ка ра та 
мĕн кӑ на çук ха лĕ. Ви лес 
те кил мест», – тет вӑл кул-
ка ла са.

«И лем лĕ, илем лĕ, илем-
лĕ чӑ ваш юр ри…», – юр-
ла са ячĕ вӑл уçӑ сас си-
пе. Юр ра сĕ тел хуш шин-
че ла ра кан сем ма лал ла 
тӑс рĕç. Ĕлĕк хи пурнӑ çа 
аса ил ни та тах та пуян-
лат рĕ уяв кĕ ре ки не. Тул-
ли кӑмӑл па ки лĕ се не са-
лан чĕç ватӑ сем.

 Е КА ТЕ РИ НА 
Г РИ ГОРЬЕ ВА, ИШЕК

Ирт ни не ман ма йывӑр
Ат те… Ан не… Тă ва-
тă сас пал ли рен тă ра-
кан пы сăк пĕл те рĕш лĕ 
сă мах сем. Тĕн че ре ат-
те-ан не рен хак ли ни-
кам та çук. Мĕн те ри çе-
пĕç, чу на çы вăх та та-
са вĕ сем, пур чĕл хе пе 
те ачаш кĕ вĕ пек янă-
раç çĕ.

Л е пе тер ялĕн-
чи Ми хаил па 
Алев ти на По-
но ма рев сем те 
çак ăшă та хак-

лă сă мах се не тивĕçлĕ. Ну-
май ачал лă çемье ре ÿс се 
çи тĕн нĕ Ми хаил. Мал-
тан Хăй ма ла, ун тан Ишек 
шку лĕн че ăс пух нă. ПМК-
2 ст ро йор га ни за цин че 
сле сарь- сан тех ник ре ĕç-
ле нĕ вă хăт ра сал та ка 
кай ма повест ка ки лет. 
Çĕр шыв умĕн чи ти вĕ çе 
Гер ма нире пур нăç лать 
Ле пе тер кач чи, 26- мĕш 
танк ди ви зийĕн че во ди-
тель- мо то рист пул са 1- 
мĕш танк çар не çун тар-
мал ли- сĕр мел ли ха тĕр-
пе ти вĕç те рет.

Тă ван ене тав рăн сан 
«Иш лейс кий» сов хоз ра 
шо фер та вăй ху рать. Ун 
чух не Шу паш кар ти за-
вод се не ял сен чен çам-
рăк се не кул лен ав то бус па 
турт тар нă. Ĕнер хи сал так 
çап ла май па аг ре гат за-
во дĕн че са кăр çул наг ре-
валь щик ре ĕç лет. Чăн та, 
пĕр ĕç рен те хă ра са тă ман, 
чун хуш ни не пур нăç ла нă. 
1989 çул тан па «Чу ва шэ-
нер го ра» мĕн пен сие ту-
хич че нех – пу рĕ 25 çул – 
мон тер сен бри га ди рĕн че 
вăй ху рать. Тă рă шул лăс-
ке рĕн тав ху чĕ сем те чы-
лай уп ра наç çĕ.  Яш та ка, 
пат вар кач чăн юрă- кĕ-
вĕ пат не те пы сăк тур-
тăм пул нă, ăна аш шĕ 
ку пăс па вы ля ма вĕ рент-
нĕ. Тан кист пул нă май, 
юр ри те çы вăх – «Т ри 
тан кис та, три ве се лых 
дру га, эки паж ма ши-
ны бое вой»… Ă на вăл 
çав те ри илем лĕ юр лать.

Хас тар çам рăк хăй тах-
çан тан пах куç хыв нă Сах-
рон ялĕн хĕр не, Альă на 
мă шăр пул ма ый тать.  
Çап ла çĕ нĕ çемье çу ра-
лать, ун тан па кĕ çех хĕ-
рĕх çул çи тет ĕн тĕ. 

Аля та йыш лă çемье-
рен, вĕ сем ул тă пĕр тă ван 
пул нă. Хăй ма ла шку лĕн-
че са кăр çул вĕ рен нĕ, ун-

тан Ишек ре вă там пĕ лÿ 
ил нĕ. Ин кĕ шĕ Хăй ма ла-
кас син че су ту çă ра ĕç ле нĕ, 
ача çу рал ни пе кан ма кай-
сан хăй вы рăн не Альă на 
шан са хă вар нă. Çа кă хĕр 
пур нăç не пы сăк ви тĕм 
кÿ нĕ. Ча паев за во дĕн чи 
çар це хĕн че, бух гал тер та, 
сек ре тарь- ма ши нист ра, 
сче то вод ра ĕç ле се пи çĕ-
хет. Çемье çа вăр сан Ле-
пе тер ти лавк ка ра ĕç ле ме 
ты тă нать. «Ле пе те ре мă-
нак пат не кил ке лет тĕм, 
çа вăн чух тĕл пул ка ла-
нă. Пĕ рин че туй кур ма 
кил тĕм те, хам та Ле пе-
тер ки нĕ пул са тă тăм», – 
ăш шăн аса илет мă шă рĕ-
пе пал лаш ни не Алев ти-
на Пав лов на.

Вăр ман кас Тă рăн ти 
лавк ка ра су ту çă ра ну май 
çул тă рă шать хас тарс-
кер. Кун ка çич чен çĕр 
тĕр лĕ çын кĕр се ту хать 
пуль, вĕ се не пур не те 
ăшă кă мăл па, кир лĕ та-
вар па ти вĕç те рет. Унăн 
пĕ тĕ мĕш ле ĕç стажĕ хĕ-
рĕх çул. Алев ти на Пав-
лов на об щест вăл ла ĕç-
ре те хас тар. Ăна те ми çе 
хут чен те ял совет де пу-
тат не суй ла нă. Паян хи 
кун та шыв ук çи пуç та-
рать, ял та ир те кен тĕр-
лĕ ме роп рия ти ре пу çа-
ру лăх кă тар тать. Тĕр ле-
ме, çых ма ал ли çы пă-
çул лă, юр ра- таш ша ăс-
та. Пĕл тĕр Тă рăн ял уя-
вĕн че Шу паш кар ра йон 
ад ми нист ра ци йĕн пуç-
лă хĕн Тав çы рăв не ти-
вĕçрĕ. Ну май çул су ту çă-
ра тÿ рĕ кă мăл па ĕç ле нĕ .

Тĕр лĕ че чек çи тĕн те-
рет Алев ти на По но ма ре-
ва, пÿрт ре те, çурт умĕн че 
те,  пах ча ра та, кил хуш-
шин че те еше реç çĕ вĕ сем, 

кă мă ла уçаç çĕ. 
По но ма рев сен тĕп 

пуян лă хĕ, са вă нă çĕ, те-
ле йĕ – пи лĕк хĕ ре пур-
нăç пар не ле ни. Шел те, 
ин кек ку çа ку рăн са кил-
мест, ас лă хĕр не пĕ чĕк-
лех пы тар ма тивет мă-
шă рăн. Ыттисем пур те 
çемьел лĕ, мă шă рĕ сем пе 
ки лĕш тер се пу рă наç çĕ. 
Таньă па На та ша – ме-
ди ци на сест ри сем, ик-
кĕ шĕ те Ле пе тер ки нĕ-
сем, ик шер ача çи тĕн те-
реç çĕ. Али на – биб лио те-
карь, ха лĕ пĕ чĕк ачи се не 
пă хать, Ин на Мус кав ра 
ре жис сер- пос та нов щик-
ре ĕç лет, икĕ ача амă шĕ. 
Кĕ рÿ шĕ сем те мат тур, ас-
ли се не ки рек хă çан та пу-
лăш ма ха тĕр. Хĕ рĕ сем ĕçе 
тир ке се тă маç çĕ, тех ни кă-
па та тус лă, тă ват тă шĕ те 
ма ши нă па çÿ ре ме пул та-
раç çĕ. Сă мах май, вĕ се не 
«Тă рă н ен» фольк лор ан-
самб лĕн шă нă рĕ те сен те 
йă нăш пул масть. 

Ку ка çи пе ку ка ми, пĕр- 
пĕр не куç ран пăх сах ăн-
ла на канс кер сем, кар-
тиш тул ли выльăх- чĕр-
лĕх, ка йăк- кĕ шĕк ты-
таç çĕ, пыл хур чĕ сем ĕр-
че теç çĕ. Кил ху çи тĕр-
лĕ чир- чĕр тен сип лен-
ме « ма точ ное мо ло ко» 
эмел ха тĕр лет. 

Çак са мант ра шкул тан 
тав рăн нă тă ва тă мă ну-
кĕ ( вĕ сем сак кă рăн) çит-
рĕç ку каш шĕ пе ку ка мă-
шĕ пат не, мĕн пе те пу-
лин пу лăш ма вас каç-
çĕ. Ик кĕ ле нÿ çук, ырă 
ăру ма лал ла тă сă лать. 
Çап ла пу рă нать тĕс лĕх-
лĕ çемье.

 АН ТО НИ НА ЕФИ МО ВА, 
ВĂР МАН КАС ТĂ РĂН

АТ ТЕ-АН НЕ ПИ ЛĔ ПЕ
 АМĂШĔПЕ АШШĔН ÇУЛТАЛĂКĔАМĂШĔПЕ АШШĔН ÇУЛТАЛĂКĔ

Ми хаил па Алев ти на По но-
марёв сем Нас тя мă ну кĕ пе

 ШУПАШКАР РАЙОННЕ – 90 ÇУЛ

Кÿкеçри МТС строительстви.  1940-мĕш çулсем

Халь хи пурнăç, чăнах та, лайă-
хах çав. Лавк ка ра та мĕн кă на 
çук ха лĕ. Ви лес те кил мест...

Икĕ ăру
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Планка будет выше
Благодаря участию в федеральном проек-
те «Безопасные и качественные дороги» за-
вершаются ремонтные работы автодорог в 
Чебоксарском районе по 10 адресам: Яны-
ши – Малые Торханы (1,830 км), Кугеси – Ик-
ково – Тохмеево (0,5 км), Коснары – Трень-
касы (1,6 км), Волга – Абашево (2,5 км), Ши-
нерпоси – Мерешпоси – Хыркасы» (участок 
Хыркасы – Большой Чигирь – Сарадакасы) 
(2,5 км), «Чебоксары – Сурское» – Ишлеи – 
Корак-Чурачики (1,120 км), Селиванкино – 
ст. Ишлеи – Мижеры (8,025 км), Моштауши 
– Клычево – Завражное (0,750 км), Чебокса-
ры – Синьялы (3,114 км), устройство заезд-
ных карманов и устройство стоянок возле 
д. 51, д. 86 по ул. Советская и д. 1, д. 8 по ул. 
Первомайская в п. Кугеси (0,400 пог/м). Об 
этом сообщили в отделе градостроитель-
ной деятельности и архитектуры админи-
страции муниципалитета.

«В текущем году ремонт дорог в респу-
блике в рамках проекта завершен. С по-
ставленной задачей справились, в следу-
ющем году мы поставим планку еще вы-
ше, получим еще больше средств, которых 
хватит на ремонт 140 км автодорог», – про-
комментировал министр транспорта и до-
рожного хозяйства ЧР Владимир Иванов.

В 2018 году  планируется отремонтиро-
вать более 140 км дорог местной сети.   

Новости с пригородным акцентом

Причебоксарье
 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

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

К СЛОВУ
Мы ждем от вас предложений по кандидатурам с рас-
сказами об их подвигах по приложению «Вайбер» (но-
мер 89656874459). После формирования списка на сай-
те будет объявлено всенародное голосование, победи-
тель которого получит звание «Человек дела, получив-
ший признание у народа».

Кому доверить накопления – 
ваш выбор

– Сколько человек в Чебок-
сарском районе формируют 
пенсионные накопления? 

– В районе они форми-
руются у 35 000 человек, в 
основном 1967 года рожде-
ния и моложе. Они имеют 
право ежегодно до 31 дека-
бря решать, какой страхов-
щик – Пенсионный фонд 
России (ПФР) или негосу-
дарственный пенсионный 
фонд (НПФ) будет инвести-
ровать средства для получе-
ния дохода. Это необходи-
мо, чтобы пенсионные на-
копления не обесценились 
до выплаты при наступле-
нии пенсионного возраста, 
поскольку они не индекси-
руются государством. 
– Многие граждане ежегод-
но меняют страховщика? По 
какой причине?

– Доходность может быть 
различной, в том числе от-
рицательной, поэтому граж-
данам следует своевременно 
принимать решения о сме-
не страховщика либо управ-
ляющей компании. Имеет-

ся 2 вида заявлений о пере-
воде средств новому стра-
ховщику. Срочное заявле-
ние предусматривает пере-
вод средств через 5 лет с со-
хранением инвестиционного 
дохода за предыдущее вре-
мя. Досрочное – перевод 
средств на следующий год 
с возможной потерей инве-
стиционного дохода. Однако 
если страховщик ПФР, ме-
нять управляющую компа-
нию или ее инвестиционный 
портфель можно ежегодно.
– Много ли заявлений по-
ступает об инвестировании 
пенсионных накоплений?

– В Чебоксарском районе 
с начала года принято 76 та-
ких заявлений. В основном 
они о смене страховщика – 
ПФР или НПФ. При этом 
77% заявлений – о переводе 
средств со следующего года, 
что может повлечь потерю 
инвестиционного дохода.
– А разве агенты НПФ не ин-
формируют граждан о воз-
можной потере инвестици-
онного дохода при перехо-

де в НПФ на следующий год?
– В Отделении Пенсионно-

го фонда РФ по ЧР имеются 
жалобы граждан на агентов 
НПФ, не информирующих  
граждан об этом. Поэтому 
при заключении договора и 
подаче заявления рекомен-
дуется уточнять, когда будут 
переведены средства, и обду-
манно принимать решение. 
Также в 2017 году  поступи-
ли жалобы о неправомерном 
переводе пенсионных нако-
плений в ряд НПФ. 
– Произошли ли реорганиза-
ции каких-либо негосудар-
ственных пенсионных фондов?

– В 2017 году реорганизо-
вано 3 НПФ, вошедших в со-
став крупного НПФ. В этой 
связи в Чувашии 100 граж-
дан подали заявления о пе-
реходе в ПФР или другой 
НПФ, в том числе 8 граж-
дан Чебоксарского района.
– Сколько в настоящее время 
НПФ управляют пенсионны-
ми накоплениями граждан?

– Сегодня ими управляют 
38 НПФ, вошедших в Реестр 
участников системы гаран-
тирования прав застрахо-
ванных лиц, и 33 управля-
ющие компании, с которы-
ми ПФР заключены догово-
ры доверительного управле-
ния средствами пенсионных 
накоплений. 
– Принимая решение о пере-
ходе в негосударственный 
пенсионный фонд, важно ли 
учитывать, что при достиже-
нии пенсионного возраста он 
будет назначать и выплачи-

вать накопительную пенсию?
– Конечно. Если в респу-

блике нет или впоследствии 
не будет филиала НПФ, не-
обходимо направлять туда 
нотариально заверенное за-
явление о назначении пен-
сии либо подать заявление 
лично в ближайшем фили-
але фонда (Казань, Нижний 
Новгород, Москва).
– Как можно узнать, у ка-
кого страховщика форми-
руется наша накопитель-
ная пенсия? 

– Об этом можно узнать 
в «Личном кабинете граж-
данина» на сайте Пенсион-
ного фонда России в разде-
ле «Управление средствами 
пенсионных накоплений», 
услуга «Получить информа-
цию о текущем страховщике». 
Вход в «Личный кабинет» – 
с паролем Единого портала 
госуслуг и подтвержденной 
учетной записью.
– Где принимаются заявле-
ния о выборе управляющей 
компании или смене стра-
ховщика?

– Заявления принимаются 
в любом территориальном 
органе Пенсионного фонда 
РФ независимо от места жи-
тельства, в МФЦ, почтой с 
нотариальным удостовере-
нием подписи, а также через 
«Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР с при-
менением усиленной ква-
лифицированной электрон-
ной подписи.

 БЕСЕДОВАЛА ЯНА МАЙСКАЯ

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Кто будет инвестировать средства на на-
копительную пенсию и с какого срока – 

важно определиться до конца года. Об 
этом сообщила читателям в интер-
вью начальник Управления Пенсион-
ного фонда РФ в Чебоксарском районе 
Алевтина ИСАЕВА.

Эссе, рисунок, видеоролик...
Школьники и студенты Чувашии при-
глашаются к участию в творческом кон-
курсе «Я защищаю свои персональные 
данные», который объявлен Минин-
формполитики Чувашии, Управлением 
Роскомнадзора по Чувашии совместно 
с крупнейшими компаниями отрасли 
информационных технологий и связи. 

Главной целью состязания является 
привлечение внимания к проблеме от-
ветственного отношения к хранению и 
обработке персональных данных, повы-
шение грамотности населения в этой об-
ласти. Участники конкурса могут напи-
сать эссе, подготовить рисунок, исполь-
зуя всевозможные техники, а также снять 
познавательный видеоролик.

Конкурсную работу можно разместить в 
любой соцсети с хэштегом #я_защищаю_
свои_персональные_данные, затем отпра-
вить организаторам ссылку на эссе – на 
tarasova@keysystems.ru, рисунки – reklama@
info-link.ru, видеоролики – Zapretinform21@
yandex.ru. В сообщении нужно указать Ф.И.О 
участника и наименование образователь-
ного учреждения. Последний день прие-
ма материалов – 22 ноября 2017 года. 

Ежегодно на сайте 
«Тăван Ен» подводят 
итоги уходящего года, 
объявляя особо отли-
чившихся жителей Че-
боксарского района, чьи 
поступки могут служить 
примером для других. 

В 2016 году среди них 
оказались медик, полицей-
ский, школьники и спор-
тсмены, спасавшие жизни 
других людей. В 2015 году 
в этом списке были медик, 
участковый, ветеран бое-
вых действий, многодет-
ная мама, творческий кол-
лектив, учитель и труже-
ник села. В этом году мы 
предлагаем внести в спи-
сок лучших библиотекаря 
Салабайкасинской библи-
отеки Вадима Волкова, ко-
торый на свои средства от-
ремонтировал старое зда-
ние избы-читальни, заве-
дующую Мускаринкасин-
ским клубом Римму Мяс-
никову, сделавшую клуб 
центром духовной куль-
туры деревни всего за не-

сколько месяцев, депутата 
Чебоксарского районного 
Собрания депутатов Юрия 
Порфирьева, полностью 
спонсировавшего строи-
тельство здания для вос-
кресной школы при Хра-

ме Рождества Христова в 
с. Янгильдино, предпри-
нимателя Сергея Соро-
кина, строящего на соб-
ственные средства тури-
стический комплекс в д. 
Малый Сундырь. 

 ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!      ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!      

Ю. Порфирьев 
на открытии 

Воскресной 
школы в 

с. Янгильдино

Человек года – пример для других
Новый график
В связи с проведением рабо-
ты по оптимизации деятель-
ности Чебоксарского трол-
лейбусного управления и вы-
ведению его на безубыточ-
ный режим в Чебоксарах кор-
ректируется график движе-
ния троллейбусов.

Как обозначил глава админи-
страции города Чебоксары Алек-
сей Ладыков, с 12 ноября в график 
движения троллейбусов будут вне-
сены необходимые изменения.

 «У кого-то изменения вызыва-
ют дискомфорт, кто-то относится 
с пониманием. Это связано с тем, 
что до 12 ноября проводится те-
стирование и корректировка рас-
писания движения троллейбусов. 
Выверенное и просчитанное рас-
писание позволит нам сократить 
убытки в 2 раза», – отметил Алек-
сей Ладыков.

По его словам, после 12 ноября 
троллейбусы будут двигаться по-
новому графику с соблюдением 
интервала. Самый дешевый про-
езд – это проезд на троллейбусе, 
поэтому он призвал всех неравно-
душных горожан поддержать че-
боксарский троллейбус. 

 О ЧЕМ ПИШУТ
 ПРАЗДНИК      

И опасна, и трудна 
Полицейский – одна из наиболее важных 
профессий в стране, поскольку нет ниче-
го более важного, чем обеспечение спо-
койствия населения. Εжeгoднo 10 нoябpя 
oтмeчaeтcя пpoфeccuoнaльный пpaзднuĸ, 
пoc вящeнный coтpyднuĸaм opгaнoв 
внyтpeннux дeл Poccuйcĸoй Фeдepaцuu.

История этого праздника берет свое на-
чало с 1715 года. Именно тогда Петр I соз-
дал в России службу охраны общественно-
го порядка и назвал ее «полицией». В после-
дующие годы эта служба много раз меняла 
свое название. 10 ноября 1917 года был из-
дан декрет о создании рабочей милиции и 
с 1962 года в этот день начали официально 
отмечать День российской милиции. С 2011 
года в нашей стране вновь, как и до револю-
ции 1917 года, существует полиция.

В честь праздника на страницах «При-
чебоксарья» стартует проект «Наш участ-
ковый». И первой на очереди оказалась

Людмила Борисовна 
КОРНЕЕВА 

участковый уполно-
моченный полиции Ат-
лашевского сельского 
поселения (УПП №2) 

п. Новое Атлашево, 
ул. Парковая, д. 15, 

тел. 28-1-34.
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Пошлина 
со скидкой

На прошлой неделе со-
трудники ОМВД России по Чебок-
сарскому району провели встречу с 
руководством, педагогическим кол-
лективом и работниками Кугесь-
ского детского сада «Колосок». Они 
рассказали им о возможности по-
лучения государственных услуг в 
электронном виде, об удобстве их 
использования, простоте и выгоде.

Правоохранители раздали присутству-
ющим буклеты и информационные ма-
териалы и разъяснили пошаговый ал-
горитм действий для регистрации на 
Едином портале государственных услуг.   

Получение государственных услуг 
через Единый портал значительно со-
кращает время оказания услуги, отме-
тили они. При этом граждане имеют 
возможность подать заявление через 
Интернет или мобильное приложение 
в любое время суток в независимости 
от их местонахождения. Тем более, что 
оплата госпошлины за предоставление 
госуслуги через Единый портал осу-
ществляется с 30% скидкой.  

Новости с пригородным акцентом 

 О ЧЕМ ГОВОРЯТ

 ГОСУСЛУГИ      

К а ким же об ра зом 
За ливс кие ста ли 
счаст ли вы ми об-
ла да те ля ми этих 
квад рат ных мет-

ров, они расс ка за ли нам за 
ча шеч кой чая в своей ны-
неш ней квар ти ре, рас по ло-
жен ной в по сел ке Но вое Ат-
ла ше во. Д ля на ча ла Еле на 
Ни ко лаев на поз на ко ми ла 
нас со своей семьей: гла вой 
се мейст ва Алек сеем Вик то ро-
ви чем и деть ми – Ма ка ром 
и Анас та сией, а за тем под-
роб но расс ка за ла, как бла-
го да ря фе де раль ной це ле-
вой прог рам ме «Ус той чи вое 
раз ви тие сельс ких тер ри то-
рий на 2014-2017 го ды и на 
пе риод до 2020 го да» они 
пост рои ли бу ду щее жилье 
в де рев не. 

Е ле на Ни ко лаев на и Алек-
сей Вик то ро вич соз да ли но-
вую «я чей ку об щест ва» в 2009 
го ду. С тех пор в их семье поя-
ви лись на свет двое прек рас-
ных де тей: Ма кар в этом го ду 
пер вый раз пе рес ту пил по рог 
шко лы, а 4- лет няя Нас тень ка 
по се щает Ат ла шевс кий детс-
кий сад «Зо луш ка».

Мы все знаем, что сельс-
кое хо зяйст во в пос лед ние 
го ды очень нуж дает ся в ква-
ли фи ци ро ван ных мо ло дых 
кад рах, ко торые не тру доуст-
раи вают ся в сельс кой мест-
нос ти из- за от сутст вия жи-
лья. В чис ле мо ло дых спе циа-

лис тов на хо дит-
ся и Еле на За-
ливс кая, ко то рая на дан ный 
мо мент ра бо тает пти це во-
дом в ООО «П ти це фаб ри ка 
«А ка шевс кая». 

«Пос ле рож де ния вто ро-
го ре бен ка на ша семья по-
лу чи ла сер ти фи кат на ма те-
ринс кий ка пи тал, с по мощью 
ко то ро го был за лит фун да-
мент, возве де ны сте ны до ма 
и покры ты кры шей. Зе мель-
ный учас ток, на ко то ром ве-
дет ся ст рои тельст во, нам по-
да ри ли ро ди те ли на свадь бу, 
– расс ка зы вает Еле на Ни ко-
лаев на. – За тем мы уз на ли, 
что у мо ло дых спе циа лис-
тов, тру дя щих ся на се ле, есть 
воз мож ность по лу чить со-
циаль ную вып ла ту на ст рои-
тельст во ли бо приоб ре те ние 
жилья в сельс кой мест нос ти. 
Соб ра ли до ку мен ты и вс та ли 
на оче редь. В 2016 го ду нам 
вру чи ли дол гож дан ное сви-
де тельст во на сум му 902 ты-
ся чи руб лей». Эти средст ва 

За ливс кие в 
те че ние ука-
зан но го в до-

го во ре сро ка 
( год) долж ны 

ис поль зо вать на 
приоб ре те ние 

ст рои тель ных и 
от де лоч ных ма те риа лов. На 
се год няш ний день они об-
ши ли ме тал ли чес ким сай-
дин гом пост роен ные из бло-
ков сте ны, утеп ли ли ка мен-
ной ва той, пос те ли ли по лы, 
соо ру ди ли по то лок, прове ли 
элект роп ро вод ку. 

«День ги на лич ны ми не 
вы дают ся, в каж дом ма га-
зи не на оп ре де лен ный то-
вар вы пи сы вает ся счет- фак-

ту ра, за тем нуж но от нес ти ее 
в банк, от ту да уже средст ва 
пе ре чис ляют ся на счет про-
дав ца. Дос тав ка и ус та нов-
ка ст рой ма те риа лов произ-
во дит ся за  счет по ку па те-
лей», – расс ка зы вает Еле-
на За ливс кая. 

До конца года семье пред-
стоит поклеить стены обоя-
ми, приобрести мебель и бы-
товую технику. «На деюсь, что 
в сле дую щем го ду уже мож-
но бу дет пе рее хать. Ждем- не 
дож дем ся это го дол гож дан-
но го со бы тия», – с улыб кой 
по ды то жил Алек сей Вик то-
ро вич.

  Е ЛЕ НА ДА ДЮ КО ВА

СПРАВОЧНО
Ис хо дя из до го во ра об обес пе че нии жильем мо ло до го 
спе циа лис та с ис поль зо ва нием со циаль ной вып ла ты, 
вла де лец Сви де тельст ва обя зует ся:

1) офор мить жи лое по ме ще ние в об щую собствен ность 
всех чле нов семьи в те че ние 2-х ме ся цев со дня завер-

ше ния сро ка дейст вия Сви де тельст ва;

2) ра бо тать по тру до во му до го во ру не ме нее 5 лет со дня 
по лу че ния со циаль ной вып ла ты;

3) в слу чае дос роч но го рас тор же ния тру до во го до го во ра 
в срок, не пре вы шаю щий 6 ме ся цев, зак лю чить тру до-

вой до го вор с дру гим ра бо то да те лем в сельс кой мест нос ти.

 НА СВОЕЙ ЗЕМ ЛЕ

Построить дом мечты – 
это реаль но!
С бы лась завет ная меч та семьи За ливс ких – 
пост роить свой част ный дом. Се год ня в 
де рев не Ер до во Ат ла шевс ко го сельс-
ко го по се ле ния всем на за висть 
кра сует ся дву хэ таж ное зда ние 
в 150 кв. м. Ведь не каж дая се-
мья се год ня мо жет поз во лить 
се бе по доб ное жилье. 

лис тов на хо дит-
ся и Еле на За-

За ливс кие в 
те че ние ука-
зан но го в до-

го во ре сро ка 
( год) долж ны 

ис поль зо вать на 
приоб ре те ние 

С бы лась завет ная меч та семьи За ливс ких – 
пост роить свой част ный дом. Се год ня в 
де рев не Ер до во Ат ла шевс ко го сельс-
ко го по се ле ния всем на за висть 

В рамках 90-летия со дня об-
разования Чебоксарского райо-
на Музей «Бичурин и современ-
ность» также принял участие в 
акции. В выставочном зале от-
крылась тактильная выставка 
«Мы живем в Мире». Впервые со-
стоялся показ авторской одеж-
ды в народном стиле художника-
модельера Людмилы Шуркиной.

Получили заслуженные на-
грады в этот вечер и победите-
ли музейных конкурсов, посвя-
щенных юбилею района. В рам-
ках Года Матери и Отца в кон-
курсе «Самый главный человек» 
соревновались воспитанники 
школ искусств Чебоксарского 
района, где победителями ста-
ли учащиеся художественного 
отделения Кугесьской детской 

школы искусств, воплотившие 
портреты матерей.

Всем гостям музея удалось 
проверить знания в виктори-
не «Знатоки истории. Октябрь-
ская революция 1917 года», под-
готовленной сотрудниками му-
зея в рамках 100-летия револю-
ции. Включились в игру и  гости 
из Поднебесной. 

Самых почетных гостей из 
далекого Китая, преподавате-
ля китайского языка из КНР го-
спожу Ма Ися и студентов, при-
ветствовали участники музейно-
го клуба «Путешествие в китай-

ский язык». Госпожа Ма Ися рас-
сказала о своей стране – тради-
циях, кухне, танцах, провинции 
Гуйчжоу, откуда она родом. Одна 
из студенток с русским именем 
Юлия, изучающая русский язык 
два года, поделилась впечатле-
ниями о Чувашии. «Люди здесь 
добрые, но погода холоднее, 
чем на родине», – отметила она. 

Центральная библиотека то-
же присоединилась к акции и 
провела мероприятия вне стен 
учреждения. На улицах посел-
ка каждому прохожему были 
вручены буклеты и закладки об 

истории акции «Ночь искусств». 
Тепло встретили библиотекарей 
и в Кугесьском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов, 
где все вместе просмотрели ви-
деофильм «4 ноября – День на-
родного единства», совершили 
виртуальное путешествие по 
городам России.

В Ишакской сельской библио-
теке был организован мастер–
класс по созданию цветов и за-
кладок, в Пархикасинской – об-
учение искусству вышивания чу-
вашских узоров. В Шобашкарка-
синском сельском клубе состо-
ялся концерт фольклорного ан-
самбля «Тăрăн ен» Туруновского 
сельского клуба. Участники кол-
лектива выступали в нарядных 
старинных чувашских костюмах и 
пели чувашские народные песни. 

В Акулевской сельской би-
блиотеке прошел час истории 
«Не бывать в России смуты», 
посвященный Дню народного 
единства. Из рассказа библио-
текаря ребята узнали о жизни 
и деяниях двух русских геро-
ев – Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского.

 ЯНА МАЙСКАЯ

Искусство – лучший вид досуга 
Все, кто считает, что искусство – это 
лучший вид досуга, 3 ноября при-
соединились ко всероссийской 
культурно-образовательной акции 
«Ночь искусств-2017» и окунулись в 
мир истории, дизайн одежды, узнали 
о житии православных святых.

 АКЦИЯ

Мечта яушцев 
сбудется
И.о. главы администрации Чебок-
сарского района Владимир Ди-
митриев посетил Большекатрась-
ское сельское поселение, где в рам-
ках визита ознакомился с ходом 
строительства здания Культурно-
досугового центра д. Яуши.

Напомним, что он реализуется в рам-
ках муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Больше-
катрасьском сельском поселении Че-
боксарского района 2016-2020 годах».

Глава сельского поселения Юрий Баш-
киров сообщил, что проект реализует-
ся на средства, полученные в результа-
те призового места в экономическом 
соревновании между сельскими посе-
лениями района. Он отметил, что дан-
ный объект был давней мечтой жите-
лей деревни Яуши, они с радостью при-
няли эту новость и пристально следят 
за ходом исторического момента. Вла-
димир Павлович отметил значимость 
проекта и сообщил, что в районе пла-
нируется реализовать еще несколько 
объектов в рамках программы. Он так 
же подчеркнул о необходимости со-
действия строительству и контролю 
за исполнением работ.

Владимир Димитриев и Юрий Башки-
ров обсудили реализацию республикан-
ского проекта, основанного на местных 
инициативах. Юрий Владимирович сооб-
щил, что ремонт водопровода в д. Боль-
шие Катраси начат, опасений по задерж-
ке сроков сдачи объектов нет.

Владимир Павлович отметил, что тем-
пы работ нужно сохранить и в будущем 
году, подчеркнул необходимость уча-
стия во всех программах, которые в ко-
нечном итоге улучшат качество жизни 
жителей Большекатрасьского сельско-
го поселения. 

Показ 
авторской 

одежды 
Людмилы 

Шуркиной
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ОВ НАМ пове-
зет в ре ше нии 

ма те риаль ных 
воп ро сов. Есть воз-
мож ность неп ло хо 

за ра бо тать, ес ли по дой ти 
к де лу с умом. 

ТЕ ЛЕЦ прек рас-
но по ни мает, 
что спо со бен на 

боль шее и дос тоин 
по ко рять эти вер-

ши ны. По ра дейст во вать. 

Б ЛИЗ НЕ ЦЫ, уде ляй те 
боль ше вре ме ни 
и вни ма ния род-
ным и друзьям. 
По ра уст роить 

кос ме ти чес кий 
ре монт в квар ти ре. 

РА КАМ удаст ся на-
ла дить кон так ты. 

По ра пе рес ту-
пить че рез свою 
гор дость и поп-

ро сить про ще ния. На ра-
бо те все от лич но. 

ЛЬ ВЫ бу дут ра ды вне зап-
ной пре мии, ко-
то рая упа дет 
им на го ло ву. 

Са мое глав ное – 
не пот ра тить все 

средст ва сра зу.

ДЕ ВЫ, не ог ра ни чи-
вай те се бя в об ще-

нии, наст рой тесь 
на вол ну раз-
мыш ле ния по по-
во ду своей жиз-

ни. Нет по во да грус тить. 

ВЕ СОВ му чают сом-
не ния, и при хо-
дит ся ре шать 

важ ные воп ро-
сы на ра бо те 

и до ма. Мож но 
сме ло ме рить мас ку се-
ро го кар ди на ла. 

С КОР ПИО НЫ, уме ло ук-
реп ляй те от но ше ния 
с парт не ром по биз-

не су или бра-
ку. На ра бо те 
пос та рай тесь 

с кол ле га ми дер-
жать дис тан цию. 

СТ РЕЛЬ ЦОВ не де ля по ра-
дует фи нан со вы-
ми перс пек ти ва-
ми, все бу дет по-

лу чать ся сво бод-
но и лег ко. Пос те-
пен но по вы шай-

те план ку. 

КО ЗЕ РО ГАМ по ра 
откры вать для 
се бя но вые го-
ри зон ты уме ний 
и зна ний, все бу-
дет ск ла ды вать-

ся бла гоп рият но. 
Уда ча на ва шей сто ро не. 

ВО ДО ЛЕИ, уде ли-
т е  в н и  м а  н и е 
р одс т в е н ни -
кам, проя ви те 
ини циа ти ву и 
по мо ги те близ-

ким лю дям ре-
шить проб ле мы. 

РЫ БАМ стоит по-
го во рить с парт-
не ром по бра-
ку и об су дить 

проб ле мы в от но-
ше ниях. Вам сроч но необ-
хо ди мо отв лечь ся от бы та. 

! 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

боль шее и дос тоин 

РА КАМ
ла дить кон так ты. 

 бу дут ра ды вне зап-

Са мое глав ное – 

ДЕ ВЫ,
вай те се бя в об ще-

нии, наст рой тесь 

не ния, и при хо-
дит ся ре шать 

реп ляй те от но ше ния 
с парт не ром по биз-

дует фи нан со вы-
ми перс пек ти ва-
ми, все бу дет по-

лу чать ся сво бод-
но и лег ко. Пос те-

РЫ БАМ

проб ле мы в от но-

т е  в н и  м а  н и е 

боль ше вре ме ни 

НОЯБРЬ 6 – 12

ма те риаль ных 
воп ро сов. Есть воз-

4

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГА-
НОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ. История это-
го праздника берет свое начало с 1715 
года. Именно тогда Петр I создал в Рос-
сии службу охраны общественного по-
рядка и назвал ее «полицией». 
11 НОЯБРЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА МИРОВОЙ 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ. В этот день в 1918 
году окончилась Первая мировая война.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – ПАМЯТНАЯ ДАТА ВО-
ЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ. В этот день 
в 1480 году завершилось Стояние на 
Угре – хан Золотой Орды не решился 
принять сражение с войском Великого 
князя Ивана III и отступил. Одной толь-
ко демонстрацией силы и решимости 
Русское государство окончательно об-
рело независимость.   

44
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 История это-
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года. Именно тогда Петр I создал в Рос-
сии службу охраны общественного по-

11 НОЯБРЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА МИРОВОЙ 11 НОЯБРЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА МИРОВОЙ 
 В этот день в 1918 

году окончилась Первая мировая война.году окончилась Первая мировая война.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – ПАМЯТНАЯ ДАТА ВО-В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – ПАМЯТНАЯ ДАТА ВО-

 В этот день  В этот день 
в 1480 году завершилось Стояние на в 1480 году завершилось Стояние на 
Угре – хан Золотой Орды не решился 
принять сражение с войском Великого 
князя Ивана III и отступил. Одной толь-князя Ивана III и отступил. Одной толь-
ко демонстрацией силы и решимости ко демонстрацией силы и решимости 
Русское государство окончательно об-Русское государство окончательно об- КО

РО
ТК

О

   
 Ц

И
Ф

РЫ
 И

 Ф
А

КТ
Ы

www.tavanen.ru

 ПРАВОПОРЯДОК 

 ФНС СООБЩАЕТ        АНОНС       

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ

РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 1 ПО 7 НОЯБРЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ

9

8

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

мальчиков  3
девочек  6

средний возраcт    71

средний возраcт   58
мужчин    4

женщин   4
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5 35
По данным районного отдела ЗАГС

С самого раннего детства родители и воспитатели 
читают детям книги. В связи с этим Атлашевские 
детский сад и сельская библиотека традиционно 
организовывают совместные чтения, викторины и 
другие мероприятия.
Воспитанники группы «Сказка» и «Мальвина» 
посетили местную библиотеку. Работники учреждения 
ознакомили дошкольников с интересными книгами, 
журналами, провели с ними игру-викторину «Цветик-
семицветик». Ребята с удовольствием отгадывали 
загадки, придумывали добрые и ласковые слова, 
помогали «цветику» собрать все лепестки и отгадать 
ключевое слово «Доброта». Все остались очень довольны 
проведенным временем. 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».

Начало в прошлом номере.
Так за кон чил ся ме сяц пре бы-

ва ния де ле га та Кронш тадс ко го 
Сове та на род ной чу вашс кой 
зем ле. Вы пол нив бое вое за да-
ние пар тии, Алек сандр Ха лап-
син вые хал к мес ту служ бы.

К ронш тадс кий мат рос, участ-
ник Фев ральс кой ре во лю ции, 
Алек сандр Ми хай ло вич ро дил-
ся в се ле Иша ки быв ше го Козь-
мо демьянс ко го уез да ( ны не Че-
бок сарс кий ра йон) Ка занс кой 
гу бер нии в 1880 го ду. Его пред-
ки бы ли куз не ца ми. Извест но, 
что в это вре мя в Чу ва шии бы-
ло сла бо раз ви то ре мес ло об-
ра бот ки ме тал ла, а Ха лап си ны 
бы ли боль ши ми мас те ра ми куз-
неч но го де ла. Его дед был лес-
ни чим, отец за ни мал ся зем-
ле де лием. Они с суп ру гой на 

Ба зар ной пло ща ди со дер жа-
ли чай ную. В семье де тей бы-
ло мно го. Пос ле смер ти му жа 
мать уст рои ла Алек санд ра в 
Зве ни го родс кий при тон. Юно-
ша в лет нее вре мя ра бо тал на 
па ро хо дах мат ро сом, а зи мой 
– прос тым ра бо чим. Он на се-
бе ис пы тал тя жесть ка баль но-
го тру да, ко варст во и произ-
вол хо зяев. В 19 лет он на чи-
нает служ бу на Бал ти ке мат ро-
сом. В го ро де Кронш тад те про-
хо дит курс ма ши нис тов и про-
дол жает служ бу на балтийском 
ко раб ле. Пос ле служ бы он ос-
тал ся там же ма ши нис том в пор-
ту. В кру гу мат ро сов и ра бо чих 
Алек сандр Ха лап син сб ли жает-
ся с боль ше ви ка ми, ста но вит-
ся про тив ни ком са мо дер жав-
но го ст роя. В фев ра ле 1917 го-
да он вс ту пает в Кронш тадтс-
кую ор га ни за цию РСДРП(б) и 
в ию не то го же го да его, знаю-

ще го чу вашс кий язык, нап рав-
ляют в Че бок сары аги та то ром.

В 1918 го ду семья Ха лап си ных 
пе рее ха ла в Че бок сары. В те че-
ние ря да лет муж чи на ра бо тает 
на раз ных долж нос тях, за тем 
наз на чает ся про до вольствен-
ным ко мис са ром об ласт но го 
ко мис са риа та. В Че бок са рах он 
вст ре чает ся и с На деж дой Конс-
тан ти нов ной Крупс кой. Де ти 
Алек санд ра Ми хай ло ви ча бы-
ли об ра зо ван ны ми и куль тур-
но вос пи тан ны ми. В пос ледст-
вии за ни ма ли вы со кие долж-
нос ти в сфе ре просве ще ния, 
произ водст ва и ме ди ци ны. А 
сам Алек сандр Ми хай ло вич в 
воз рас те 50 лет в нояб ре 1930 
го да ушел из жиз ни.

За ко рот кий срок жиз ни Алек-
сандр Ми хай ло вич Ха лап син 
стал че лове ком- ле ген дой и ос-
та вил яр кий след в ис то рии се-
ла Иша ки.

  ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА, ИШАКИ

Де ле гат из Кронш тад та

21,3
процента

В Чувашской Респу-
блике по итогам 9 
месяцев 2017 года 

количество престу-
плений, совершен-

ных несовершенно-
летними, по сравне-
нию с аналогичным 

периодом 2016 года 
уменьшилось на

Межрайонная инспекция ФНС № 5 по ЧР для разъ-
яснения вопросов по направленным в 2017 году на-
логовым уведомлениям для уплаты земельного, 
транспортного и налога на имущество физических 
лиц проводит Дни открытых дверей. Они пройдут 
10 ноября 2017 года (пятница) с 9.00 до 20.00 и 11 
ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00.

Овощи без пестицидов
В овощах содержится большое ко-
личество пестицидов. Как опре-
делить хороший продукт и ка-

ким образом можно избавиться 
от пестицидов в домашних условиях?

  К. НИКИФОРОВ, Кугеси

По информации ФБУЗ «ЦГиЭ» ЧР Ги-
гиена питания, овощи, в которых со-
держится большое количество пести-
цидов, могут вызвать сильнейшее от-
равление. Они накапливаются в орга-
низме, постепенно отравляя его и под-
рывая иммунитет. 

Если картофель покупаете в мага-
зине, ногтем проткните кожуру: услы-
шите звонкий хруст – все в порядке, 
картошка свободна от пестицидов. 
На моркови не должно быть стран-
ных пятен. А еще лучше выбрать ту, 
что менее яркая и не слишком боль-
шая. У правильных помидоров долж-
на быть тонкая кожица, пластиковый 
твердый овощ лучше не брать. Капу-
сту, выращенную без вредных удобре-
ний, отличают тонкие листья и их ров-
ная окраска. Не должно быть темных 
пятен. Тыква с высоким содержанием 
пестицидов выдаст себя неровными 
волокнистыми полосками на кожице.

Чтобы избавиться от пестицидов и 
других вредных веществ в домашних 
условиях, овощи и фрукты надо тща-
тельно мыть. Можно даже с мылом. Ча-
сто их обрабатывают воском с вредны-
ми фунгицидами. К сожалению, только 
мытьем проблемы пестицидов не ре-
шишь, дело в том, что вредные веще-
ства впитываются в овощ.

Можно срезать кожицу потолще, так 
как у многих корнеплодов да и у дру-
гих овощей и фруктов вредные веще-
ства скапливаются под кожурой. Нуж-
но подвергать овощи термической об-
работке. Также можно опустить плоды 
в слабый раствор уксуса в теплой во-
де, подержать 10-15 минут, потом как 
следует смыть. Помогает также рас-
твор соли.  

?
 ПИСЬ МО В РЕ ДАК ЦИЮ      

24 ноября 2017 года с 14.00 до 17.00 в администрации Чебок-
сарского района представители прокуратуры  совместно с ру-
ководством администрации Чебоксарского района и пред-
ставителями управляющих компаний будут осуществлять 
прием граждан по вопросам нарушения законодательства 
в сфере ЖКХ. Телефон для записи на прием в прокуратуре 
района – 2-12-02, в администрации района – 2-12-44.

В Кугесьском детском саду «Крепыш» прошло мероприятие, посвященное Дню народного единства.
Воспитатели подготовительных групп приготовили номера со своими детишками. Активное участие 
в мероприятии приняли воспитанники группы «Цветочный городок», «Почемучки» и «Знайки». 
Таисия Кузнецова прочитала стихотворением «Мир нужен на земле», Андрей Князев – стихотворение 
на чувашском языке «Кукаçи», Лейла Хаитова порадовала зрителей удмуртским танцем, Егор Иванов 
спел песню «Батяня Комбат». 
В конце мероприятия ребята исполнили песню «Шупашкар любимый мой». Среди будущих 
школьников есть чуваши, удмурты, мордовцы, марийцы, русские, и они все вместе дружно отметили 
этот важный праздник.

 ДЕЛА МЕСТНЫЕ

По обращению гражданина К. про-
куратурой Чебоксарского района 
проведена проверка соблюдения 
трудового законодательства инди-
видуальным предпринимателем 
Ю. Кормишиной.

По информации прокуратуры района, в 
ходе проверки установлено, что обратив-
шийся К. и еще один мужчина осущест-
вляли трудовую деятельность у индиви-
дуального предпринимателя без заклю-
чения трудовых договоров, приказов о 
приеме на работу. Вместе с тем они были 
фактически допущены к работе.

По результатам проверки в отноше-
нии Ю. Кормишиной возбуждено дело 
об административном правонарушении.

Постановлением Государственной ин-
спекции труда по ЧР индивидуальный 
предприниматель привлечена к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа в размере 5 000 рублей. 

20 ноября – День правовой помо-
щи детям. В этот день в 1959 го-
ду ООН была принята Декларация 
прав ребенка, в 1989 году – Кон-
венция о правах ребенка.

В рамках этой даты в образо-
вательных учреждениях Чебок-
сарского района будут организо-
ваны лекции и консультирование 
по правовым вопросам. Участни-
ками мероприятий станут сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов и адвокаты. Отделом по опе-
ке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних управления 
образования администрации рай-
она с 13 по 17 ноября будет орга-
низована ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по 
телефону: 8(83540)2-30-93. 
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Понедельник
13 ноября

Вторник
14 ноября

Среда
15 ноября

Четверг
16 ноября

Пятница
17 ноября

Суббота
18 ноября

Воcкресенье
19 ноября

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

Новости
9.15, 4.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.15 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
2.15 *ДРУЖИННИКИ 16+
3.05 Дружинники 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 #МОРОЗОВА 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 #ДОКТОР РИХТЕР 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
1.45 #ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 

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 Пирĕн фондран. Чăваш 

драма театрĕ 100 çул 
тултарнă тĕле. Тăван те-
атр. Н. Степанов. 2 пай

9.40-9.55 Вести. Интервью
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, 14.00, 1.00 Мысли вслух 

12+
7.00 Будильники 12+
9.00, 2.00 Жемчужина 12+
9.30, 19.00, 0.30 Эх, юррăм, 

янăра! 12+
10.00, 15.40 Кĕмĕл сасă. 

Гала-концерт 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

15.00, 23.00 Республика. Хы-
парсен кăларăмĕ 12+

15.05, 3.30 Танцы без гра-
ниц 12+

15.30, 23.30 Республика. Ин-
формационная програм-
ма 12+

18.00, 2.30 Республика в дета-
лях 12+

20.00, 3.00 Сделано в Чува-
шии 12+

20.35, 3.05 Акилбупсер 6+
21.00, 4.00 Юратсан юрлас ки-

лет. Камит 12+
0.00 След в истории 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, 10.25 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.20 #ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 

16+
12.00 #СВИДЕТЕЛИ 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 

16+
18.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.40 #ПАУТИНА 16+
23.45 Итоги дня
0.15 Поздняков 16+
0.25 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
1.05 Место встречи 16+
3.00 Малая земля 16+

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

Новости
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 0.30 Время по-

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

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
1.30 *СУРРОГАТ 18+
3.05 Суррогат 18+

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

20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 #МОРОЗОВА 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 #ДОКТОР РИХТЕР 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
1.45 #ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ! 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Ирхи тĕпел. Премьера
9.25-9.55 Секреты здоровья 

и красоты
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Республика. 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 Республи-

ка. Информационная 
программа 12+

7.00 Ирхи салам 12+
9.00, 13.05 Сделано в Чува-

шии 12+
9.05, 13.35 Акилбупсер 6+
9.30, 14.00 Танцы без гра-

ниц 12+
10.00, 15.35 Юратсан юрлас 

килет Камит 12+
12.00 След в истории 12+
12.30 Эх, юррăм, янăра! 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

14.30 Жемчужина 12+
15.05, 19.00, 2.30 След в 

истории 12+
20.00, 3.00 Вектор комфор-

та 12+
20.10, 3.40 Правовое поле 12+
20.30, 3.30 Открой свое де-

ло 12+
21.00, 0.00, 3.30 Пуç таятăп 

юррăмпа Людмила Се-
менова концерчĕ 16+

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, 10.25 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.20 #ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ 16+
12.00 #СВИДЕТЕЛИ 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 

16+
18.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.40 #ПАУТИНА 16+
23.45 Итоги дня
0.15 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
0.50 Место встречи 16+
2.50 Квартирный вопрос

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 

Новости
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.25 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
1.25 *СОСЕДИ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ 18+
3.05 Соседи на тропе вой-

ны 18+

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

20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 #МОРОЗОВА 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 #ДОКТОР РИХТЕР 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
1.45 #ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 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
9.20-9.55 Пирĕн фондран. Тани 

Юн. Видеофильм. 1 пай
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Республика. 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 Республи-

ка. Информационная 
программа 12+

7.00 Будильники 12+
9.00, 13.35 Вектор комфорта 12+
9.10, 14.00 Правовое поле 12+
9.30, 14.30 Открой свое де-

ло 12+
10.00, 15.35 Пуç таятăп 

юррăмпа. Людмила Се-
менова концерчĕ 16+

13.00, 18.30 Республика. Хы-
парсен кăларăмĕ

13.05 Ылтăн çÿпçерен 6+
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

15.05, 20.15, 3.15 На Олим-
пе 12+

18.00, 1.00 Республика в дета-
лях 12+

19.00, 0.30 Литература тĕпелĕ 
12+

20.00, 3.00 СпортСити 12+
20.30, 3.30 Сто лиц столи-

цы 6+
21.00, 0.00, 4.00 Салтака 

качча каятăп. Илемлĕ 
фильм 12+

1.30 Большое сердце 12+
2.00 НаоБУМ 12+
2.30 Такие же 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, 10.25 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.20 #ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ 16+
12.00 #СВИДЕТЕЛИ 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 

16+
18.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.40 #ПАУТИНА 16+
23.45 Итоги дня
0.15 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
0.50 Место встречи 16+
2.50 Дачный ответ

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный приговор
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.25 *ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ 16+
3.05 Любители истории 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 #МОРОЗОВА 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 #ДОКТОР РИХТЕР 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
1.45 *ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ 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 Алран кайми. Премьера
9.15 Вести. Образование
9.30-9.55 Вести. Интервью
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 Салтака качча 

каятăп. Илемлĕ фильм 12+
12.30, 14.30 Литература 

тĕпелĕ 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05 Такие же 12+
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

14.00 Большое сердце 12+
15.05 Сто лиц столицы 6+
18.00 НаоБУМ 12+
19.00, 1.00 Пехил 16+
20.00 Правительственная 

связь 12+
20.30 Актуальное интер-

вью 12+
21.00, 0.00, 3.00 Аннене ха-

лалласа Василий Рай-
мов концерчĕ 6+

1.30 День перемен 12+
2.00 Аван-и 12+
2.30 Çитмĕл те çиччĕ 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, 10.25 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.20 #ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ 16+
12.00 #СВИДЕТЕЛИ 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.40 #ПАУТИНА 16+
23.45 Итоги дня
0.15 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
0.50 Место встречи 16+
2.50 НашПотребНадзор 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.45 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 #ГОЛОС 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Городские пижоны. Дже-

нис Джоплин: Грустная 
маленькая девочка 16+

2.20 *МЫС СТРАХА 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 #МОРОЗОВА 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 *ПРАВО НА ЛЮБОВЬ 

12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Доступная среда. Пре-

мьера
9.15 Мастер спорта
9.30-9.55 У+++нер тĕнчи. 

Чăваш драма театрĕн 
режиссерĕ Н. Сергеева. 
Премьера

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. Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 0.00 Республика. 

Информационная про-
грамма 12+

7.00 Будильники 12+
9.00 Правительственная связь 

12+
9.30, 13.35 Актуальное интер-

вью 12+
10.00, 15.35 Аннене халал-

ласа. Василий Раймов 
концерчĕ 6+

13.00 Республика. Хыпарсен 
кăларăмĕ

13.05 Пехил 16+
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

14.00 День перемен 12+
14.30 Çитмĕл те çиччĕ 12+
15.05 Аван-и 12+
18.30, 23.00 Эрне Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.00, 3.00 IT не обойти 12+
20.30, 3.30 Бухты барахты 6+
21.00, 4.00 Рия Илемлĕ фильм 

16+
0.30 Тата мĕн кирлĕ пурнăçра? 

Александр Васильев 12+
1.30 Туслăх йывăçĕ 12+
2.00 Время вкуса 12+
2.30 Каçхи тĕл пулу 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, 10.25 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.20 #ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 

16+
12.00 #СВИДЕТЕЛИ 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40, 0.15 #ПАУТИНА 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
1.15 Место встречи 16+
3.10 #ВЕРСИЯ 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив Дело 306 12+
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
10.50 К юбилею Эльдара Ряза-

нова. Весь юмор я потра-
тил на кино 12+

12.15 Юбилейный вечер Эльда-
ра Рязанова

14.10 Жестокий романс А напо-
следок я скажу... 16+

15.10 *ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 
12+

18.00 Вечерние новости
18.10 К юбилею Эльдара Ряза-

нова. в цвете. Берегись ав-
томобиля

20.00, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.10 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.45 *ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ 

16+
1.45 *УОЛЛ-СТРИТ 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 Измайловский парк 16+
14.20 *ВОЗРАСТ ЛЮБВИ 12+
16.15 *ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-

НЬЮ 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМ-

СЯ 12+
0.50 *ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ 

12+
2.45 #СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ

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, 22.00 Тата мĕн кирлĕ 

пурнăçра? Александр Ва-
сильев 12+

10.30, 17.30, 21.30 IT не обой-
ти 12+

11.00 Бухты барахты 6+
11.30 Время вкуса 12+
12.00 Туслăх йывăçĕ 12+
12.30 Каçхи тĕл пулу 12+
13.00, 2.00 Приказ: чикĕ урлă 

каçмалла Чăвашла 
куçарнă фильм 12+

15.30 Хĕрарăмсен уявĕ 
ячĕпе! Стас Владимиров 
концерчĕ 12+

18.00, 5.00 Хыпарçăсем 12+
19.00 Ырă кăмăлпа 12+
19.30 След в истории 12+
20.00, 3.30 Мысли вслух 12+
21.00, 4.30 Танцы без границ 

12+
23.00 Виктор Петров култарать, 

60 çул та тултарать! Юби-
лей концерчĕ

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Новый дом
8.50 Пора в отпуск 16+
9.30 Готовим
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилора-

ма 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 

12+
1.55 *НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ 16+

1 КАНАЛ
5.05 Контрольная закупка
5.40 Детектив Город принял 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Город принял 12+
7.20 Смешарики. ПИН-код
7.35 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.10 Где же Тунгусский наш ме-

теорит?
10.15 Честное слово с Юрием Ни-

колаевым
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Теория заговора 16+
13.10 К юбилею Эльдара Рязано-

ва. Кино в цвете. Берегись 
автомобиля

15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 Я могу! Шоу уникальных 

способностей
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда? Финал 

осенней серии игр
23.55 *ДЕВИЧНИК В ВЕГА-

СЕ 18+
2.10 *ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ 2 16+

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

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

Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 *ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ 12+
15.40 Стена 12+
17.00 Кастинг Всероссийского от-

крытого телевизионного 
конкурса юных талантов Си-
няя птица

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя птица

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
0.30 Кто заплатит за погоду? 12+
1.30 #СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. Собы-

тия недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Хĕрарăмсен уявĕ ячĕпе! Стас 

Владимиров концерчĕ 12+
8.30, 13.30, 2.30 Танцы без гра-

ниц 12+
9.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
9.50 Республика. Столичные но-

вости 12+
10.00 Ырă кăмăлпа 12+
10.30, 14.00 Хыпарçăсем 12+
11.30 Пĕрре, иккĕ-хуйхă ин-

кек мар. Чăвашла куçарнă 
фильм 12+

13.00 Это мы. Программа ТРК 
Башкортостан 6+

15.00 Диана и звезды чувашской 
эстрады. Концерт 12+

17.30 Сиплĕ те тутлă 12+
18.00 Мысли вслух 12+
19.00, 22.30 Стеклянный дом 12+
19.30 Жемчужина 12+
20.00 Кил ăшши 12+
20.30 По острым иглам яркого ог-

ня. Творческий вечер Айда-
ра Хисамутдинова 12+

23.00 Сире савса юрлатлăр.
 А. Кузнецов 12+

0.30 Юратупа кăвакарчăнсем. 
Чăвашла куçарнă фильм 12+

3.00 Диана и звезды чувашской 
эстрады Концерт 12+

НТВ
5.10 *ЗИГЗАГ УДАЧИ
7.00 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 #БЕССТЫДНИКИ 18+
0.55  * СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
3.40 Поедем, поедим!

 АНЕКДОТ 
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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. 

НОЯБ РĔН 1- МĔ ШĔН ЧЕ ИШ ЛЕЙ ЯЛ 
БИБ ЛИО ТЕ КИН ЧЕ «Га ле рея но ви-
нок» ку рав уçăл нă. Шкул вĕ ре не-
кен сем кун та ача- пă ча ли те ра ту-
ри пе пал лаш ма пул та раç çĕ пул-
сан, ас ли се не Б. Аку нин, О. Рой, 
Т. Ус ти но ва де тек ти вĕ сем та та чă-
ваш ав то рĕ сен хай ла вĕ сем кĕ теç-
çĕ. Биб лио те ка 100 ыт ла кĕ не ке-
пе, бро шю рă па, элект рон лă ре-
сурс па пуян лан нă.   

 КАЛЕНДАРЬТИ КУН

Кивĕ шкул, 
1913 ç.

Ě  не нÿ чу на ка нăç лăх, хă-
ват, та са лăх кÿнине Чă-
ваш ха лăх не çут та кă-
ла ра кан И.Я. Яков лев 
та па лăрт са хă вар нă. 

«Тур ра ě нен се пу рăн сан, пур-
нăç хыт ти этемшěн хă ру шă мар. 
Ăна ě нен се тă ма сан, çĕр çин чи 
пирěн пур нăç сивě, тěттěм пу-
лать», – те нĕ вăл. Тур ра ĕнен-
ни ла йăх хи пат не ил се пы ни-
пе, пĕр- пĕ рин ну ши не ăн лан-
ма пу лăш ни пе, ырă рах ту ни пе 
Чă ваш Рес пуб ли кин «Чă ваш Ен 
хĕ ра рă мĕ сен пĕр лĕ хĕ» об щест-
во ор га ни за ци йĕн Шу паш кар 
ра йо нĕн чи уй рă мĕн чле нĕ сем 
те ки лĕ шеç çĕ. Вĕ сем ра йон ти 
та та ун ту ла шĕн чи чир кÿ сен-
че час- ча сах пу лаç çĕ.

Пуян ис то рил лĕ ар хи тек-
ту ра па лă кĕ
Ирт нĕ эр не ре Алев ти на Исае-

ва ерт се пы ни пе Хĕ ра рăм сен ка-
на шĕн чле нĕ сем Мă нал ти Хрис-
тос Чĕ рĕл нин ячĕ пе хи сеп ле-
не кен чир кÿ ре та та ун çу мĕн-

чи выр сар ни шку лĕн че пул чĕç.
А сăн нă чир кÿ – рес пуб ли ка 

пĕл те рĕш лĕ ар хи тек ту ра па лă-
кĕ. Мă нал та чи пир вай хи чир-
кĕве Ели заве та Пет ров на импе-
рат ри ца ху шă вĕ пе 1742 çул та 
хă парт нă. Йы вăç ран ту нăс кер 
1789 çул хи ию лĕн 1- мĕ шĕн че 
çи çĕм тив нĕ рен çун са кĕл пул-
нă. Ун хыç çăн 8 çул хуш ши при-
хут çын ни сем йы вăç ча совньă ра 
кĕл ту са пу рăн нă. Çав вă хăт рах 
при хут çын ни сен ук çи- тен ки-
пе чул тан чир кÿ ту нă, ăна 1797 

çул та ху та янă. Паян ла ра кан 3 
прес тол лă тĕн çурт не 1908 çул-
та ху та янă. Тă ван çĕр шы вăн Ас-
лă вăр çи вă хă тĕн че кă на 3 çул-
лă ха хă йĕн ĕç не чар са ларт нă. 
1944 çул тан па чир кÿ алă кĕ ху-
пăн ман – ис то ри ри пу лăм сем-
пе пал лаш тар чĕ Мă нал ти ис-
то ри учи те лĕ Оль га Ма йо ро-
ва. «Чир кÿ ре 50- мĕш çул сен чи 
сăн ÿкер чĕк сем уп ра наç çĕ, вĕ се-
не пăх сан ту рăш сем паян та ун 
чух не хи йĕр ке пе тă ни не асăр ха-
ма пу лать», – ул шă ну сем пул-

ман ни не па лăрт рĕ Мă нал чир-
кĕ вĕн нас тоя те лĕ Ва дим ат те. 

Х рис тос çу рал нин ячĕ пе хи сеп-
ле не кен чир кĕ вĕн пы сăк мă наç-
лă хĕ – 7 чан ран тă ра кан звон-
ни ца. Пуян ис то рил лĕ тĕн çур-
тĕн че ре конст рук ци ĕçĕ сем пы-
раç çĕ. Паян хи кун чир кĕве чĕрт-
се тă ра тас си – çă мăл ĕç мар, вăл 
ук çа- тен кĕ пе çы хăн нă. Ырă кă-
мăл лă çын сен пу лă шă вĕ пе тĕр лĕ 
ĕçе пур нăç ла ма май кил нĕ, ан-
чах ту мал ли те са хал мар. 

Вĕ ре нÿ ĕçĕ 
кă сăк лă пул тăр
Ну май пул масть ху та кай нă 

выр сар ни шку лĕн çурчĕ пе пал-
лаш тар нă май Ва дим ат те апат-
ла ну, прос фор пĕ çер мел ли, за-
ня ти сем ирт тер мел ли пÿ лĕм-
сене кăтартрĕ. Шку лăн 3- мĕш 
ху чĕ – хă на се м вал ли. При час 
сып ма ки ле кен се не кун та ха-
пăл, вĕ се не вал ли вырт са тă-
мал ли пÿ лĕм сем уйăр нă. Выр-
сар ни шку лĕн че паян хи ку н 12 
ача пĕ лÿ илет, вĕ сем шă мат кун-
се рен 2- шер се хет вĕ ре неç çĕ. 
Пĕ тĕ мĕш ле ва ра пĕр ха рăс 20 
ача ран тă ра кан 3 класс вĕ рен-
ме пул та рать. Вĕ ре нÿ по со би йĕ-
сем çит мен ни ура ху рать. «Вĕ-
ре нÿ по со би йĕ сем пе тет радь-
сем пул сан çав те ри аван, вĕ-
сем ÿкер чĕк лĕ, кă сăк лă. Каш-
ни ст ра ни цă ра ла йăх ăн лан тар-

са çыр нă. Пĕ чĕк ки се не кă сăк-
лан тар ма ви део та та ме диа ма-
те риал сем чăр ман тар маç çĕ», – 
тет вĕ ре нÿ ĕç не ин те рес лĕ тă-
вас си шĕн çу на кан Ва дим ат-
те. Вăл ка ла нă тă рăх, выр сар-
ни шкул не ас ли сем те вĕ рен-
ме çÿ ре ме хи рĕç мар.  

Хĕ ра рăм сен ка на шĕн тĕл ле-
вĕ – çемье инс ти тут не çи рĕп ле-
тес си, кă мăл- си пет ый тă вĕ се не 
тĕ пе хур са йă ла- йĕр кене  сых ла-
са хă ва рас си. Çак ĕçе вĕ сем тĕн 
çур чĕ сем пе пĕр ле пур нăç ла са 
пы раç çĕ. Çав на май Алев ти на 
Ми хай лов на Ва дим ат те не çи-
тĕ не кен ăрă ва кă мăл- си пет ен-
чен ти вĕç лĕ вос пи та ни па нă-
шăн, çемье инс ти тут не çи рĕп-
лет ме пу лăш нă шăн Хĕ ра рăм-
сен ка на шĕн Тав ху чĕ пе чыс-
ла рĕ. Этем лĕ хĕн чер чен çур ри-
йĕ выр сар ни шку лĕн че ăс пу ха-
кан се м вал ли вĕ ре нÿ по со би йĕ-
сем туян ма май пур та ран ук-
çа- тен кĕ пух нă. Ку та ку рăм лă 
пу лă шу пул чĕ.

А лев ти на Исае ва Хрис тос чĕ-
рĕл нин ячĕ пе хи сеп ле не кен 
чир кĕве чĕрт се тă ра тас тĕл-
лев пе ра йон çын ни сем пат не 
Чĕ нÿ пе тух ма тĕл лев ле нни не, 
ырă кă мăл лă çын сем чир кĕве 
ук çа- тен кĕ пе пу лă шас са шан-
ни не па лăрт рĕ. 

 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА 
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2017 çул та Чă ваш Рес пуб ли кин бюд-
же тĕн чен суб си ди уйă рас си çин чен 
ка ла кан ки лĕ шÿ пе му ни циал лă куль ту-
ра çур чĕ сен ма те риал па тех ни ка ба-
зи не ата лан тар маш кăн та та çи рĕп лет-
меш кĕн Шу паш кар ра йон бюд жет не

уйăр нă. Çак ук çа- тен кĕ пе Са ра па-
кас си ял тă рă хĕн чи Ху рăн лăх ри, Ту-
тар кас син чи, Çă ка лăхъял ти, Вăр-
ман-Çĕк тер ял тă рă хĕн чи Шар паш-
ри клуб се не юса нă. 

1 323 670 тенкĕ

КĂ ÇАЛ ШУ ПАШ КАР РА-
ЙО НĔН ЧИ КŸ КЕÇ, ШĔ-
НЕР ПУÇ, КĂ ША ВĂШ, 
ÇĔНЬЯЛ ЯЛ ТĂ РĂ ХĔ-
СЕН ЧИ  ну май хват-
тер лĕ çурт сен хуш-
шин чи тер ри то ри се-
не, вĕ сем пат не пы-
мал ли çул се не юса нă. 
Нояб рĕн 1- мĕ шĕ тĕл-
не юсав ĕçĕ сем вĕç-
лен нĕ. 5453 тă ват кал 
метр ла птă ка юса са 
çĕ нет ме 5,1 млн тен-
кĕ тă как ла нă.  

Ыр кă мăл лăх старт ил чĕ
Хĕ ра рăм сен ка на шĕ пух ма ча хă йĕн тÿ пи не хыв рĕ

«Эт нос лă Чă ваш Ен» ту-
ризм па рек реа ци клас-
те рĕн проект не пур-
нă çа кĕрт ме 2013-2017 
çул сен че  пĕ тĕм шай ри 
бюд жет ран пу рĕ 

усă кур нă. Çав шут ран 
955 млн тен кĕ – фе де-
ра ци бюд же тĕн чен.

2 млрд 
900 млн тенкĕ

та

Паян хи Кÿ кеç по се ло кĕн 
вы рă нĕн че VIII ĕмĕр те пăл-
хар- чă ваш йă хĕ сем пул нă. 
Ха лăх ри ха лап-ю мах тă рăх, 
1745 çул та Ку гуш ят лă çын 
кун та пĕр ре мĕш çурт ларт-
нă, ял ячĕ унăн ятĕн чен тух-
са кай нă та.

Шу паш кар ра йон тер-
ри то ри йĕ пе Апаш куль ту-
рин пĕр ре мĕш па лă кĕ се-
не уç ни та та унăн ячĕ уй-
рăл ми çы хăн нă. Çĕ ре чав-

са шы ра нă чух не пă хăр са-
ма нин чи – пи рĕн эрăч чен-
хи II ĕмĕ р – хăй не е вĕр лĕ 
ма те риалсем туп нă. Апаш 
са ли çу мĕн чи çĕ нĕ ар хео-
ло ги куль ту ри «А паш куль-
ту рин» ят не ил нĕ.

Ра йон ис то ри йĕн че та та 
урăх кă сăк лă факт сем пур. 
1767 çул та кун та  II Кĕ тĕр-
не пат ша çит се кур нă, 1798 
çул та – I Павел им пе ра тор. 
Ра йон тă рăх Пу га чев çа рĕ 

те ирт нĕ.
Чă ваш Ен ри пĕр ре мĕш 

поч та стан ци йĕ Станъял 
ялĕн че ни кĕс лен нĕ. Ра йон 
тер ри то ри йĕ пе арест ле ни-
сен çу лĕ те ирт нĕ. Ха лăх 
юмах- ха ла пĕ тă рăх,  II Кĕ-

тĕр не пат ша çак çу лăн икĕ 
енĕ пе те ху рăн сем ларт ма 
хуш нă. «Ху рăн ас лă çу лĕ пе» 

(« бе ре зо вый боль шак»), 
ха лăх ра вăл «В ла ди мир ка» 
ят па пал лă, А. Ра ди щев, А. 
Гер цен, Н. Нек ра сов, Л. Толс-

той, П. Мель ни ков-Пе черс-
кий ирт се кай нă. Çак вы рăн-
сен че А. Пуш кин та пул са 
кур ни пал лă.

Шу паш кар ра йо нĕн че 
чир кÿ ар хи тек ту рин хăй-
не евĕр лĕ ĕл ки сем выр наç-
нă. Ирт нĕ ĕмĕ рĕн 30- мĕш 
çу лĕ сен че кун та 13 чир кÿ 
пул нă. Паян хи кун ва ра ра-
йон та Шем шер ти, Аль кеш-
ри, Мă нал ти, Çÿл ти кас син-
чи, Хыр кас син чи чир кÿ сем 
уп ран са юл нă. 2010 çул та 
Кÿ кеç ри чир кÿ те çын сем 
вал ли хă йĕн алă кĕ се не уç нă. 

Пы сăк про мыш лен ноç 
цент рĕ сем пе юна шар выр-
наç ни не пу ла Шу паш кар ра-
йо нĕ  ху ла çу мĕн чи пы сăк 
ту пăш лă ял ху çа лăх не ата-
лан та рать, ха лă ха пах ча çи-
мĕç пе, ул ма- çыр ла па, сĕт- 
ту рăх па та та ыт ти про дук-
ци пе ти вĕç те рет. Ра йон тер-
ри тори йĕн 87%  – ял ху çа-
лăх пĕл те рĕш лĕ.  

90 çул:
паянхине аталантарса 
малашлăха пăхатпăр

Шу паш кар ра йо нĕ Чă ваш Рес пуб ли кин чи пы-
сăк му ни ци па ли те чĕ сен чен  пĕ ри пул са тă-
рать, 1331,7 тă ват кал км ( рес пуб ли ка лап тă-
кĕн –7% ыт ла) йы шă нать вăл. Му ни ци па ли тет 
1927 çул та ок тяб рĕн 1- мĕ шĕн че йĕр ке лен нĕ. 
1931 çулч чен ра йонăн ад ми нист ра тив лă цент-
рĕ Шу паш кар ху ли шут лан нă. 1932 çул тан-
па ра йон цент рĕ – Кÿ кеç по се ло кĕ. 1935 çул-
та Иш лей ра йо нĕ йĕр ке лен нĕ, ун та Шу паш кар 
ра йо нĕ 22 ял тă рă хĕ пе кĕ нĕ. 1959 çул та ва ра 
Иш лей ра йо нĕн чи чы лай ял- са ла Шу паш кар 
ра йон не куç нă. Халь хи Шу паш кар ра йо нĕ 172 
ял- са лал лă 17 ял тă рă хĕн чен тă рать.

Кÿкеç-Сĕнтĕрвăрри 
çул строительстви. 

1938 çул

Хусан Турă амăшĕн чиркĕвĕ. 
Алькеш сали. 1974 çул

Апаш культурин 
палăкĕ. Апаш сали. 
2003 çул

Кÿкеç шкулĕ. 1933 çул. Çурта 1955 
çулта пăснă

Янăш шкулĕ. Паян

1

çул та ху та янă. Паян ла ра кан 3 
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Тĕрлĕрен  КИЛ СĔР ПĔР ЙЫТ ТА ТЫТ МАШ КĂН 1500 ТЕН КĔ ТĂ КАК ЛА МА ТИВЕТ. 

 ЫЙТУ-ХУРАВ   

  КĔС КЕ ЙĔР КЕ ПЕ 

   ПРО КУ РА ТУ РА ПĔЛ ТЕ РЕТ  

?

Ш КУЛ ŸСĔ МĔН ЧИ ÇАМ РĂК СЕ НЕ 
ХĂЙ СЕМ ÇИ НЕ АЛĂ ХУ МА ХИС ТЕ-
НИ НЕ ТУП СА ПА ЛĂР ТАС, çа кăн пек 
хă руш лă ха си рес енĕ пе ма лаш не Чă-
ваш Рес пуб ли кин чи çул çит мен ни сем-
пе та та вĕ сен пра ви се не хÿ тĕ лес си-
пе ĕç ле кен ко мис си сем тим ле ме ты-
тă нĕç. Вĕ сен ĕçĕ- хĕл не тÿр рем мĕ-
нех ви тĕм кÿ ре кен за ко на нояб рĕн 
2- мĕ шĕн че ЧР Пуç лă хĕ Ми хаил Иг-
натьев алă пус нă.  Ра йон- ху ла ко мис-
си йĕ сем ăна пур нăç ла са тевет кел лĕ 
ла ру- тă ру ри çам рăк се не асăр ха са тă-
рас си не тĕ пе ху рĕç.  «Чă ваш Рес пуб-
ли кин чи çул çит мен ни сем пе та та вĕ-
сен пра ви се не хÿ тĕ лес си пе ĕç ле кен 
ко мис си сем» рес пуб ли ка за ко нĕ пе 
ки лĕ шÿл лĕн, çам рă ка суи цид ен не 
тĕрт нин тĕс лĕ хĕ се не те вĕ се мех тĕ-
рĕс ле ме ты тă нĕç, вĕ сем пир ки пра-
во ху ра лĕн ор га нĕ се не тăх та ма сăр 
пĕл те реç çĕ, каш ни çул çит мен çам-
рăк па ĕç ле ме со циал лă пе да го ги ка 
реа би ли та ци прог рам ми ха тĕр леç çĕ.

РФ СЫВ ЛĂХ СЫХ ЛАВ МИ НИС ТЕРСТ-
ВИ ИРТ НĔ УЙĂХ РА ТА БА КА ХИ РĔÇ 
КОН ЦЕП ЦИЕ ХА ТĔР ЛЕ СЕ ПĔ ТЕР ЧĔ. 
Çын се не пи рус ви тĕ мĕн чен си вĕт ме 
2022 çулч чен пра ви тельст во хă йĕн 
ĕçĕ- хĕл не шă пах ун ша йĕн че пур нăç-
лĕ. Ан чах та кон цеп ци пу рин кă мăл-
не те кай ман ик кен.

Та бак про дук ци не ту са кă ла ра-
кан сем фе де ра цин Сыв лăх сых лав 
ми нис терст ви пи рус ты тăм не уç са 
па ма ыйт ни не пур нăç ла ма ки лĕш-
мест. Ха лĕ вĕ сем до ку мен та те пĕр 
хут пăх са тух ма ый таç çĕ.  Сă мах ран, 
пирус ту са кă лар нă чух не мĕн ле япа-
ла сем пе та та ху тăш сем пе усă кур-
ни, вĕ сен шу чĕ пе, ком мер ци вăрт-
тăн лă хĕ. Кон цеп ци ре ва ра чĕлĕм 
турт нин сие нĕ пир ки асăр хат тар-
ни не фильтр па си га рет ху чĕ çин-
че çыр са ху ма, апат- çи мĕç ту тил лĕ 
аро ма ти за тор сем пе усă ку рас си не 
чар ма ыйт нă. Та бак про дук ци йĕн ак-
цизĕ се не Ев ро па ша йĕ та ран ÿс те-

рес, сĕ рĕм шĕн эко ло ги на ло гĕ кĕр-
тес шу хăш сем те – кон цеп ци ре нех.

РАÇ ÇЕЙ РЕ ÇАВ РА ÇУЛ ПРА ВИ ЛИ СЕ-
НЕ УЛ ШĂ НУ КĔРТ НĔ. Ма лаш не ун-
кă па пы ра кан се не çул па ма ти вĕ. Те-
пĕр те сен ку Чă ваш Ене пыр са тив-
мест, мĕн шĕн те сен кун та транс порт 
ха тĕ рĕ сен во ди те лĕ сем тах çа нах çак 
йĕр ке се не пă хăн са çÿ реç çĕ. Ап ла пу-
лин те хăй сен хур çă ур ха ма хĕ сем пе 
ыт ти ре гио на, Мус ка ва кай са çÿ ре-
кен се не çĕ нĕ лĕх пир ки пĕл ни пăс-
масть. Мĕн шĕн те сен çĕр шы вăн тĕп 
ху лин че ун кă па пы ра кан сем унч чен 
ыт ти се не çул па нă.

Каш ни ре гион рах çул çÿ рев йĕр-
ки сем тĕр лĕ рен пул нă ран тав ла шул-
лă ый ту се не тат са па ма пур чух не те 
çă мăл мар. За ко на Ев ро па çĕр шы вĕ-
сен че тах çа нах усă ку ра кан пра ви лă-
сем пат не çыв харт ма хис те нĕ сăл та-
ва  Д мит рий Медве дев премьер- ми-
нистр çа кăн пек ăн лан тар нă. 

ЧĔРК КЕ ХЫÇ ÇĂН ЧĔРК КЕ ПУ ШАТ НĂ Иш лей ре пу-
рă на кан икĕ çам рăк ар çын. Пĕ ри ĕç се ÿсĕ рĕл се хуп 
турт тар нă вă хăт ра унăн « кĕ лен че юл та шĕ» хă йĕн усал 
ĕç не ту нă. Унч чен РФ УК 158 статйи пе айăп лан нăс-
кер кал лех çав кĕ реп ле çи нех пус нă, пĕ лĕ шĕн шă ла-
вар кĕсйин чен 18 пин тен кĕ кă лар са ил нĕ. Шар ку-
ра ка нĕ те çын пур лăх не вăр ла нă шăн тĕр ме рен лар-
са тух ни пал лă. «Вă рă вă рăн не вăр ла нă», – те меç çĕ-
и- ха çа кăн пек чух не?

ОЛ КАШ ЯЛĔН ЧИ МО ТОБ ЛОК ÇИН ЧЕ вырт нă бен-
зот ри мер та сă нав сăр хă вар нă ран вă рă ал ли не лек-
нĕ. Йă пăрт лă ха кă на айк ки не пă рăн нă ху шă ра çап ла 
пул са ту хас са шу хăш ла ма та пул та рай ман ĕн тĕ ху çи. 
Ан чах та вăр ра хă йĕн усал ĕç не ту ма те ми çе ми нут 
та çи те лĕк лĕ пул нă.   

Конт роль лĕ тĕ рĕс лев: 
кĕт менч чĕ-и?

П редп ри ни ма тель сем тĕ лĕш пе тĕ рĕс лев лĕ 
туя ну  ( конт роль ная за куп ка) ирт тер ме май 
пур-и? Унăн йĕр ки мĕн ле рех?

  А лек сандр ПРОКОПЬЕВ, Шу паш кар ра йо нĕ

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

– «Пат ша лăх тĕ рĕс ле вĕ та та му ни ци-
па ли тет тĕ рĕс ле вĕ  вă хă тĕн че 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» Фе де ра ци за кон не 2016 çул хи ию-
лĕн 3- мĕ шĕн че 277- мĕш но мер пе  кĕрт-
нĕ ул шă ну, тĕ рĕс рех  16.1 статья, тĕ рĕс-

лев ( над зор) ор га нĕ се не хăй сен пол но мо чи йĕ сем пе ки-
лĕ шÿл лĕн « конт роль лĕ туя ну» ме роп рия тие ирт тер ме 
ирĕк па рать. Хак лав тĕл ле вĕ пе сдел ка ирт те рес си çак 
ор ган çи не тие нет. Юри ди ци сă па чĕ сем, ин ди ви дуал-
лă предп ри ни ма тель сем та вар сут нă, ĕç се не пур нăç-
ла нă, пот ре би тель се не пу лă шу кÿ нĕ чух не пĕ тĕм ĕçе 
за кон па ки лĕ шÿл лĕн йĕр ке леç çĕ-и – çак на тĕ рĕс лес-
си « конт роль лĕ туя ну» тĕл ле вĕ пул са тă рать.

Тĕ рĕс лев туя нăв не пат ша лăх конт ро лĕн ( над зо рăн) 
уй рăм йыш ши тĕ рĕс ле вĕ се не йĕр ке ле се ирт те ре кен 
фе де ра ци за ко нĕ пе пăх нă ла ру- тă ру ра та та тĕс лĕх-
сен че кă на ( паян хи ку на над зор ( конт роль) ирт те рес 
ый ту па ни мĕн ле фе де ра ци за ко н не те çа кăн евĕр ме-
роп рия тие кĕрт мен), пла на кĕрт мен, вы рă на тух са 
ирт тер мел ли тĕ рĕс лев се не  пу çар ма ирĕк пур. Юри-
ци сă па чĕ се не, ин ди ви дуал лă предп ри ни ма тель се не  
çа кăн çин чен ма ла рах пĕл тер меç çĕ, про ку ра ту ра ор-
га нĕ сем пе ка лаç са та тăл ни çи те лĕк лĕ. 

Шт раф хыç çăн тин ăшă çит нĕ
Ну май хват тер лĕ çурт се не хут са ăшăт мал ли тап-
хăр пуç лан нă – ре сурс па ти вĕç те ре кен ор га ни за-
ци сем ва ра хăй сен ĕç не пур нăç ла ма вас ка ман. Çа-
кă Шу паш кар ра йон про ку ра ту ри пу çар нă тĕ рĕс-
лев сен сăл та вĕ пул са тă нă.

Çурт- йĕр пе ком му нал лă ху çа лăх ты тă мĕн чи за кон се-
не мĕн ле пă хăн ни не чи мал тан «Д руж ба» пу лă шу кÿ-
ре кен ял ху çа лăх коо пе ра ти вĕн че тĕ рĕс ле нĕ. Ра йон 
тер ри то ри йĕн че 2017-2018 çул сен чи хут са ăшăт мал-
ли тап хăр ра йад ми нист ра ци ер тÿ çин ху шă вĕ пе ки лĕ-
шÿл лĕн ок тяб рĕн 27- мĕ шĕн че пуç лан нă. Ан чах та çа-
кă коо пе ра ти ва пыр са тив мен те йĕн. Про ку рор çу мĕ 
Сер гей Ма ра са нов Çĕньял ял тă рă хĕн чи ну май хват-
тер лĕ 7 çур та ок тяб рĕн 23- мĕ шĕч чен те ăшă па ти вĕç-
тер мен ни не пĕл тер чĕ. Ком му нал лă пу лă шу па ти вĕç-
те рес нор ма тив се не пă хăн ман шăн «Д руж ба» коо пе-
ра тив тĕ лĕш пе РФ КоАПĕн 7.23 статйи пе ад ми нист ра-
тив лă ĕç пу çар нă. Чă ваш Рес пуб ли кин Çурт- йĕр инс-
пек ци йĕн ок тяб рĕн 23- мĕ шĕн чи йы шă нă вĕ пе коо пе-
ра ти ва 5 000 тен кĕ лĕх шт раф ла нă – тĕ рĕс лев пĕ тĕм-
ле тĕ вĕ сем çап ла рах. Ре сурс па ти вĕç те ре кен ор га ни-
за ци çак ку нах ăшă па нă.

Çурт- йĕр пе ком му нал лă ху çа лăх ты тă мĕн чи за ко-
на пăс ни не туп са па лăрт нă те пĕр тĕс лĕх ре ва ра ра-
йон про ку ра ту ри ре сурс па ти вĕç те ре кен ор га ни за-
ци ер тÿ çи не явап тыт тар нă. «ЖКХ Ат ла шевс кое» МУП 
ди рек то рĕ пул нă май Ильи нăн Çĕ нĕ  Ту тар кас си по-
се ло кĕн че ăш ша çурт се не вă хăт ра çи те рес си шĕн чи 
мал тан шу хăш ла мал ла пул нă, ан чах та кун та пу рă на-
кан сен долж ноç ри сă пат сен явап сăр лăх не пу ла çын-
сен си вĕ хват тер сен че шăн ма тив нĕ», – ăн лан та рать 
про ку рор çу мĕ. По се лок ри ну май хват тер лĕ 58 çур та 
ăшă ок тяб рĕн 5- мĕ шĕн че кă на çит нĕ. 

 ТАТЬЯ НА МА ЙО РО ВА

Йы тă çын нăн чи ла йăх 
юл та шĕ пул ни пе пĕр-
лех тис кер чĕр чун йы-
шĕн чех. Уй рă мах урам-
ра  ирĕк лĕн чуп са çÿ ре-
кен яна вар сен чен мĕн 
кĕт мел ли не ăн кар са 
илей мĕн. 

9 çул ти ар çын ача-
на урам ра ху çа-
сăр йы тă сем та-
пăн нă, ăна ал-
лин чен, пу çĕн-

чен та та мă йĕн чен çырт-
са пĕ тер нĕ. Юрать- ха çак 
вă хăт ра ирт се кая кан ар-
çын шкул ачи не юн ту ти-
не туй нă тис кер чĕр чун 
çă ва рĕн чен ( çа кăн пек те 
ка ла ма пу лать- тĕр!) турт-
са кă лар нă. Ар çын ача на 
йы вăр су ран сем пе реа ни-
ма ци уй рăм не ил се çи-
тер нĕ. Ха лĕ унăн чы лай 
вă хăт сип лен ме тивет... 
Ку ин кек икĕ эр не каял-
ла Ива но во ху лин че пул-
нă. Ан чах ху çа сăр йы тă-
сем ра йон çын ни сен сех-
ри не те хă парт ни не эпир 
илт нĕ тă рăх кă на мар пĕ-
лет пĕр.

Кил сĕр йы тă сем çын-
се не тă тă шах та пă наç çĕ. 
«Иш лей ре кил сĕр йы тă  
ну май, вĕ сем икĕ çын-
на çырт нă. Ок тяб рĕн 
25- мĕ шĕн че яна вар сем 
пĕр хĕ ра рă ма та пăн нă, 
нояб рĕн 3- мĕ шĕн че ва-
ра «Бу ра ти но» ача са чĕ 
умĕн чен ирт се кая кан ар-
çын на алă ра нах çак лат-
нă», – пĕл те рет «Тă ван 
Ен» ха çа тăн «В кон так те» 
со циал лă сеть ри уш кăн-
ра Иш лей ре пу рă на кан 
Лео нид Ива нов. Ар çын 
ка ла нă тă рăх, апат шы-
ра са чуп са çÿ ре кен йы-
тă сен чен шик лен ни пе 
çын сем каç кÿ лĕм ура ма 
тух ма та хă раç çĕ. Мĕн шĕн 
çа кăн пе кех ча ру сăр лан-
нă вĕ сем – кă на Иш лей 
ял тă рăх пуç лă хĕн çу мĕн 
ти вĕ çĕ се не пур нăç ла кан 
Анас та сия Куп ра но вă-
на уçăм лат ма ыйт рă мăр. 
Çул та лăк пуç лан нă ран-

па ял тă рă хĕн че кил сĕр 
18 йыт та тыт ни çин чен 
пĕл тер чĕ вăл. Ача на са-
ди ке ăсат нă чух не кил сĕр 
ху ра йыт та шкул па са дик 
хуш шин че кур ни не хăй те 
пы тар ма рĕ. Ан чах  çын-
се не та та пĕр кил сĕр йы-
тă та – хĕр лĕ са рă тĕс лĕс-
кер – хă ра тать ик кен. Ял 
тă рă хĕ са ла ра чуп са çÿ ре-
кен яна вар се не тыт маш-
кăн Де нис Ни ко лаев уй-
рăм предп ри ни ма тель-
пе ки лĕ шÿ ту нă. Спе циа-
лист йы тă се не туп са па-
лăрт маш кăн Иш лее çит-
се те кур нă, ан чах халь лĕ-
хе тă ва тă урал лăс кер сем 
унăн ку çĕ тĕл не пул ман- 
ха. Хаçата пичете ярас 
умĕн Ишлей ял тăрăх 
администрацийĕнчен пĕр 
йытта тытса сиенсĕрлетни 
çинчен пĕлтерчĕç, ре-
дакци почтине çакна 
çирĕплетсе сăн ÿкерчĕк 
те ярса пачĕç. 

Çак кун сен чех «Тă ван 
Ен» ха çат ре дак ци не Кÿ-
кеç ре пу рă на кан сем те 
по се лок ри урам сен че  
кил сĕр йы тă сем çÿ ре ни 
çин чен шăн кă рав ла са 
пĕл тер чĕç. Кÿ кеç ял тă-
рăх пуç лă хĕ В ла ди мир 
Вер ши нин тун ти кун се-
рен ра йад ми нист ра ци-
ре ир те кен пла нер кă ра 
çак ый ту тĕ лĕ шĕ пе тул ли 
ху рав па нăч чĕ. «Каш ни 
уйăх ра кил сĕр 8-9 йыт-
та ты тат пăр. Çак на вал-
ли Çĕр пÿ ри спе циа лист-
сем пе ки лĕ шÿ ту нă. Кил-

сĕр пĕр йыт та тыт маш-
кăн 1500 тен кĕ тă как ла ма 
тивет. Ху çа сăр яна вар сем 
пĕр вы рăн та тă маç çĕ, по-
се ло ка ыт ти ял сен чен те 
ки леç çĕ. Спе циа лис тсем 
вĕ се не каш ни икĕ эр не-
рен кая мар тыт ма ту хаç-
çĕ. По се лок ра пу рă на кан-
сен чен пĕ ри сем кил сĕр 
йы тă се не тыт са сиен сĕр-
лет ме ый таç çĕ пул сан, 
теп ри сем чĕр чу на хĕр-
хе неççĕ. Çа пах та кил-
сĕр йы тă сем çын на та-
пăн ма пул тар ни не шу та 
ил се вĕ се не тыт мах ти-
вет», – çап ла ăн лан тар-
чĕ Кÿ кеç ял тă рăх пуç лă-

хĕ. Кил сĕр йы тă сем яла-
нах куç тĕл не пул маç çĕ. 
Хăш- чух не 5 яна вар та-
ран ты таç çĕ спе циа лист-
сем, те пĕр чух не пĕ ри 
те çак лан масть. Ху çа сăр 
йы тă сем çин чен Кÿ кеç ри 
Советс кая урам ра пу рă-
на кан сем ыт ла рах ÿп ке-
леш ни пал лă. Кил сĕр йы-
тă се не тыт маш кăн Кÿ кеç 
ял тă рăх бюд же тĕн че ук-
çа- тен ке çи те лĕк лĕ пăх-
са ху нă, ĕнен те рет В ла-
ди мир Ве ниа ми но вич.

Çын се не кил ти йы-
тă сем те, вĕ се не ура ма 
йĕвен сĕр та та çă вар лăх-
сăр уçăл ма ил се тух сан, 
çырт ма пул та раç çĕ. Уй-
рă мах ача сем пе асăр хан-
мал ла. Вĕ сем хă руш лă ха 
туй ма сăр яна ва ра ачаш-
ла ма е вы ляс те се ун пат-
не пы ма пул та раç çĕ. Йы-
тă шăн чи мал та нах ху çи 
явап ли не ман мал ла мар. 
Çа кăн шăн айăп ла са шт-
раф ла ма та пул та раç çĕ. 
Уй рăм çын-и вăл,   çын-
сен хă рушсăр лă хĕ шĕн 
тă рă шас явап лă ха хăй-
сем çи не ил нĕ вы рăн ти 
хăй ты тăм лăх ор га нĕ-и 
– пĕл те рĕш лĕ мар.

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

 ÇИ ВĔЧ ЫЙ ТУ 

ШУХĂШ
В ла ди мир МАТЬЯ НОВ,
Шу паш кар ра йо нĕн чи выльăх чир- чĕ рĕ пе кĕ-
ре ше кен стан ци пуç лă хĕн ти вĕ çĕ се не пур нăç-
ла ка нĕ:

– Çул та лăк пуç лан нă ран па ра йон та 
2664 йыт та та та 2053 ку ша ка ур нă чир-
тен вак ци на ци ле нĕ. Пĕр ре мĕш хут вак-
ци на ци ле нĕ чух не йы тă сем ре гист ра ци 
про це ду ри ви тĕр ту хаç çĕ. 3 уйăх ри йы-

тă се не, ăратне  пăх ма сăр, пур не те ре гист ра ци ле мел-
ле, тин çеç туян ни се не ва ра – 7 кун та. Ве те ри нар сем 
йыт та ме ди ци на тĕ рĕс ле вĕ ви тĕр кă ла раç çĕ та та кир-
лĕ пул сан им му ни за ци леç çĕ. Йы тă çин чен све де ни се-
не ре гист ра ци кар точ ки не кĕр теç çĕ, ăна пат ша лăх ве-
те ри на ри уч реж де ни йĕн че уп раç çĕ. Йыт та ре гист ра-
ци но ме рĕ па раç çĕ, ре гист ра ци пал ли не ва ра яна вар 
ху çин унăн мăй кă чĕ çи не çи рĕп лет мел ле. Ре гист ра ци 
ви тĕр тух ни не па лăр та кан  удос тове ре ние çÿ ле рех 
асăн нă дан нăй сем сĕр пуç не ур та ра кан чир тен при-
вив кă на хă çан ту ни не те кĕр теç çĕ. Ма лаш не çа кă ур нă 
чи ре туп сан йы тă ху çи не па лăрт ма пу лă шать, кил сĕр 
йы тă се не ва ра çа кăн пек чух не тыт са сиен сĕр ле теç çĕ.

Кă çал çул та лăк пуç лан нă ран па Шу паш кар ра йо нĕн-
че ур нă пĕр йы тă та, пĕр ку шак та туп са па лăрт ман. 

Хаяр йы тă хÿ ри йă пăлк ка 
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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.
08-30. Сено, солому, зерно. Тел.: 
8-903-346-71-89.
11-05. Продаю сено в тюках. Тел.: 
8-965-682-48-97.
11-09. 9 уйăхри хĕрлĕ-шурă тĕслĕ 
пăру. Тел.: 8-917-674-94-81.
11-10. 9 уйăхри хура-шурă тĕслĕ 
пăру. Тел.: 8-903-389-83-77.
11-15. Телка, черно-пестрая,  отел 
в феврале. Тел.: 8-927-855-45-14.
11-20. 10 уйăхри тынашка. Тел.: 
8-987-669-45-37.

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

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

07-03. Корову, бычка, телку, овец. 
Тел.: 8-905-342-39-43.

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

11-11. Скотину, бычков с 1 ме-
сяца - 3 лет, коров (старых, мо-
лодых). Работаю с колхозами. 
Вынужденный забой. Дорого. 
Тел.: 8-906-382-99-99. Дима. 

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

11-18.  Кивелнĕ ЭЛЕКТРОПРО-
ВОДКА - пушар хăрушлăхĕ! 
Специалистсем кил-çуртри 
проводкăна улăштараççĕ. Тел.: 
8-937-015-34-40.

06-43. Строительство домов, 
бань, гаражей.  Кровельные и 
отделочные работы, обшивка 
фасадов. Кладка, фундаменты. 
Срубы. Тел.: 8-927-667-03-55.

ÇУРТ-ЙĔР
НЕДВИЖИМОСТЬ

11-14. Продаю 1-комнатную квар-
тиру, г. Чебоксары, 40 кв. м., ки-
нотеатр Мир Луксор. Можно под 
офис. Тел.: 8-906-133-54-37. 

11-17. Продаю земельный участок 
под строительство, 18 соток.  д. 
Ишлейкасы. Тел.: 8-960-301-70-87.

ТĔРЛĔРЕН
РАЗНОЕ 

11-02. Утерянные свидетельства 
(на трактора и автомобиля)  на имя 
Токсубаева Виктора Константино-
вича выданный ПУ № 27 в 2006 г., 
считать недействительным.

 ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

11-03. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чере-
мисовой Л.М. адрес: ЧР, Моргауш-
ский район, д. Шомиково, ул. Тори-
ково, д. 13, тел. +79279900997, E-mail: 
cheremisova.mila@bk.ru,    квалифи-
кационный аттестат № 21-14-25, в от-
ношении земельного участка с када-
стровым номером 21:21:221201:435, 
расположенного: ЧР, Чебоксарский 
р-н, с/пос. Сарабакасинское, сдт Лю-
битель, уч-к 416 выполняются када-
стровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является  Новичкова Н. А., адрес: 
ЧР, г. Чебоксары, проспект 9-ой Пя-
тилетки, д. 5, кв. 99.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
ЧР, Моргаушский район, д. Шомико-
во, ул. Ториково, д.13 – 18 декабря  
2017 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: ЧР, Моргаушский рай-
он, д. Шомиково, ул. Ториково, д.13.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местно-
сти принимаются с  24 ноября 2017 
г. по  08 декабря 2017 г. по адресу: 
ЧР, Моргаушский район, д. Шоми-
ково, ул. Ториково, д.13.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: ЧР, Чебоксарский р-н, 
с/пос. Сарабакасинское, сдт Люби-
тель, участки 417, 418, 415.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
11-13. Администрация Чебоксарско-
го района просит внести поправку в 
объявление 10-56, «Результаты аук-
циона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков», 
опубликованное в газете «Тăван Ен» 

№ 41 от 20.10.2017 г.,  и напе-
чатать текст прилагаемого 
содержания: после столбца 
«Вид права» добавить стол-
бец «Цена, установленная в 
результате аукциона, руб.» и 
читать для лота № 1 – «1773»; 
для лота № 2 – «6460»; для 
лота № 3 - «41990»; для ло-
та № 4 - «54685»; для лота 
№ 5 – «25194»; для лота № 6 
– «16000,31»; для лота № 7 – 
«13893,35», и в столбце «По-
бедитель» для лотов №№ 1, 
2, 3, 4, 5 вместо слов «Агро-
холдинг Юрма»» следует чи-
тать «поступила одна заяв-
ка, торги считать несостояв-
шимися» и далее по тексту.

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.

01
-7

3

02
-1

1

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

Т.: 8-902-327-82-52. 

Пластиковые окна от 
оконного завода

 8-927-668-69-55. 

50%50%Ск

идки до 

Вызов замерщика бесплатно.

    Зимние суперскидки. 
Специальный зимний монтаж 

От 2700 руб. 
ЗА ДЕРЕВЕНСКОЕ ОКНО.

 Утепленные в 3 стекла. 

06
-6

3

ДОСТАВКА

Окна, двери, 
потолки. 
Дешево

 8-962-599-65-62.

08
-2

9
11-08. На основании распоряжения администрации Сирмапосинского сельского поселения Чебоксар-
ского района Чувашской Республики от 01.11.2017 г. №37 администрацией Сирмапосинского сельского 
поселения Чебоксарского района Чувашской Республики проводится аукцион по продаже земельных 
участков, который состоится 12 декабря 2017 года в 10-00 часов в библиотеке  Чиршкасинского дома 
творчества  по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Чиршкасы, ул. 11 Пятилетки, д. 1.

Организатором аукциона выступает администрация Сирмапосинского сельского поселения Чебоксар-
ского района Чувашской Республики. На аукцион выставлены следующие земельные участки:

№ 
ло-
та

Месторасположение 
земельного участка

Разрешенное ис-
пользование, ка-

дастровый но-
мер земельного 

участка

Пло-
щадь, 

га

Начальный раз-
мер стоимо-

сти земельного 
участка, руб.

Сумма за-
датка участ-
ника аукци-

она, руб.

Вид 
права

1 Чувашская Республика, Чебок-
сарский район, Сирмапосинское 
сельское поселения (земли насе-
ленных пунктов), д. Чиршкасы

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства  
21:21:210507:157

0,1133 435236 217618 собст-
венность

2 Чувашская Республика, Чебок-
сарский район, Сирмапосинское 
сельское поселения (земли насе-
ленных пунктов) д. Чиршкасы

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства  
21:21:210507:174

0,1250 471854 235927 собст-
венность

3 Чувашская Республика, Чебок-
сарский район, Сирмапосинское 
сельское поселения (земли насе-
ленных пунктов) д. Чиршкасы

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства  
21:21:210507:199

0,1350 509 600 254 800 собст-
венность

Зарегистрированных обреме-
нений и ограничений не имеется. 

Задаток установлен в размере 
50% от начального размера стои-
мости 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 – 09 ноября 
2017 года, 8 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе – 08 дека-
бря 2017 года, 17 часов 00 минут.

Заявитель обеспечивает посту-
пление задатка на счет админи-
страции Сирмапосинского сель-
ского поселения Чебоксарского 
района не позднее 08 декабря 
2017 года.

Извещение о проведении аук-
циона, формы заявок, проект до-
говора купли-продажи размещены 
на сайтах Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru) и администра-
ции Сирмапосинского сельского 
поселения Чебоксарского района 
(http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_
id=493).Прием заявок, оформление 
документов для участия в аукцио-
не, ознакомление с проектом до-
говора купли-продажи земельно-
го 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 
Сирмапосинского сельского по-
селения Чебоксарского района 
Чувашской Республики по адресу: 
ЧР,Чебоксарский район, д. Чирш-
касы, ул. 11 Пятилетки, д. 1. Теле-
фон для справок (8-83540) 2-11-
82. Осмотр земельного участка 
на местности заявитель осущест-
вляет самостоятельно.

Рассмотрение заявок и призна-
ние претендентов участниками  
аукциона состоится 11 декабря 
2017 года в администрации Сир-
мапосинского сельского поселе-
ния   в 15-00 часов по московско-
му времени.

Регистрация участников аук-
циона – 12 декабря 2017 года с 9 
час. 00 мин. по адресу: д. Чиршка-
сы, ул. 11 Пятилетки, д. 1. 

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) документы, 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 Сирмапосинского сельского 
поселения Чебоксарского района 
по следующим реквизитам:

Р а с ч е т н ы й  с ч е т 
40302810297063000315  Отделе-
ние – НБ Чувашская Республика, 
БИК 049706001. 

Получатель: УФК по Чувашской 
Республике (Администрация Сир-

мапосинского сельского поселе-
ния Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики л/с 05153002800) 
ИНН 2116815670  КПП 211601001 

Задаток возвращается участ-
никам аукциона, за исключени-
ем победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукцио-
на. Задаток, внесенный победите-
лем, засчитывается в счет стоимо-
сти земельного участка.

Победителем признается участ-
ник аукциона, предложивший наи-
больший размер стоимости зе-
мельного участка.

В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине по-
ступления единственной заявки 
или только один заявитель при-
знан участником аукциона, Орга-
низатор аукциона в течение деся-
ти дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок и при-
знания претендентов участника-
ми направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земель-
ного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участ-
ка заключается по начальной це-
не предмета аукциона.

Организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или 
единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи зе-
мельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключает-
ся по цене, предложенной побе-
дителем аукциона, или в случае 
заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим 
участие в аукционе его участни-
ком по начальной цене предме-
та аукциона. Не допускается за-

ключение указанных договоров 
ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о 
результатах аукциона на офици-
альном сайте.

В случае, если в течение трид-
цати дней со дня направления 
победителю или единственно-
му участнику аукциона проек-
та договора купли-продажи зе-
мельного участка, этот участник 
не представил Организатору аук-
циона подписанные им догово-
ры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядить-
ся земельным участком иным об-
разом в соответствии действую-
щим законодательством. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном  
порядке договор купли-продажи 
земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

Сведения о победителях и 
единственных участниках аук-
ционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи 
земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, включа-
ются в реестр недобросовестных 
участников аукциона

Минимальные и максималь-
ные допустимые параметры раз-
решенного строительства объек-
та капитального строительства:

Согласно правил землеполь-
зования и застройки Сирмапо-
синского сельского поселения, 
утвержденных решением Собра-
ния депутатов Сирмапосинско-
го сельского поселения Чебок-
сарского района от 26.10.2016. 
№09-05 земельные участки рас-
положены в территориальной 
зоне Ж-2 (усадебная застройка 
с земельными участками). Мини-
мальное расстояние от дома до 
красной линии улиц – 5 м. Ми-
нимальное расстояние от дома 
до красной линии проездов – 3 
м. Минимальное расстояние от 
построек для содержания ско-
та и птицы до соседнего участ-
ка (допускается блокировка хо-
зяйственных построек на смеж-
ных земельных участках по вза-
имному согласию домовладель-
цев с учетом противопожарных 
требований) – 4 м. Минимальное 
расстояние от прочих построек 
(бань, гаражей и др.) до соседне-
го участка (допускается блоки-
ровка хозяйственных построек 
на смежных земельных участках 
по взаимному согласию домов-
ладельцев с учетом противопо-
жарных требований) – 1 м. Ми-
нимальное расстояние от окон 
жилых комнат до стен соседне-
го дома и хозяйственных постро-
ек, расположенных на соседних 
земельных участках – 6 м. Этаж-
ность 1-2.
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Принеси старую шубу и получи скид-
ку 5000 руб при покупки новой.

ДОСТАВКА И УСТАНОВКА. БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.01
-7

3

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

Принеси старую шубу и получи скид-

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
шуб, шапок, дубленок. 

Возможна безналичная опла-
та банковской картой.  КРЕДИТ. 
Рассрочка на месте от банка Ре-

нессанс кредит и ОТП Банк. 

14 ноября в ЦДК п. Кугеси 
с 9 час. до 17 час.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

11-07

В Чебоксарском районе 6 ноя-
бря в 17.20 на автодороге «Волга-
Шорчекасы-Атлашево» произошел 
наезд на велосипедиста. 

Водитель «DAEWOO NEXIA», двигаясь 
со стороны автодороги М-7 «Волга» в 
направлении п. Новое Атлашево, вые-
хал на встречную полосу и совершил 
наезд на велосипедиста. После наезда 

водитель, не сообщив о ДТП в полицию 
и не вызвав скорую медицинскую по-
мощь, скрылся с места аварии. Затем 
был задержан в п. Новое Атлашево. У 
него установлено состояние опьяне-
ния и отсутствие водительского удо-
стоверения.

На прошлой неделе зарегистриро-
ваны еще два ДТП. 1 ноября водитель 

«КамАЗа», двигаясь со стороны д. Толи-
ково в направлении г. Новочебоксарск, 
не справился с рулевым управлением 
и опрокинул машину. 3 ноября води-
тель «ВАЗ-21154», не соблюдая безопас-
ную дистанцию, совершил столкнове-
ние с «VW Polo». В результате ДТП пас-
сажир  был доставлен в ДРКБ г. Чебок-
сары с телесными повреждениями.

  ПРОИСШЕСТВИЯ  
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Кĕ ре шÿ çĕ сем, хок кеист сем, та шă çă-
сем хыç çăн нояб рĕн 7- мĕ шĕн че «Шу-
паш кар – Аре на» пăр кер ме нĕ сă ран ме-
чĕк вăййин ăс ти се не йы шăн чĕ. Тĕп ху ла 
« хурч ки сем» кун та  «У рал маш па» (Е ка те-
рин бург) чи мал тан тĕл пул нă. Сыв лăш 
пÿ лĕн мел лех хив ре вăй йа кур ма Чă ваш 
Рес пуб ли кин Пуҫ лă хĕ Ми хаил Иг натьев, 
Чă ваш Рес пуб ли кин Ми нистр сен Ка би-
не чĕн Пред се да те лĕ Иван Мо то рин хут-
шăн нă.

Вă йă пар кет не туян нă ран па кун та спор тăн 
тĕр лĕ енĕ пе ăмăр ту сем че рет ле неç çĕ кă на. 
19/36 метр лă пло щад кă на уй рăм щит сен чен 
пуç та раç çĕ. Бук ран ту нă, ăш ша яман 700 тă-
ват кал метр лă сие вит ме 12 се хет çи те лĕк лĕ 
пул нă. Çĕ нĕ тех но ло ги сем тĕп аре на çин чи 
пă ра сиен кÿ меç çĕ.

Рес пуб ли ка чыс не хÿ тĕ ле нĕ «Че бок сарс кие 
яст ре бы» хи рĕç вы ля кан се не 78:73 шут па па-
рăн тар нă. Ми хаил Иг натьев вăй йа пăх нă хыç-
çăн ăмăр ту сем ре гион ра çÿл лĕ шай ра ирт ни-
не, ко ман дă сем тĕп лĕ ха тĕр лен ни не па лăрт-
нă. Çакăн вал ли ва ра рес пуб ли кă ри спорт уч-
реж де ни йĕ сен че май çи те лĕк ли пех.  

Пĕ тĕм тĕн че ри «Ар тек» ача- пă ча цент рĕн че 
вĕ ре не кен сем хуш шин че Пĕ тĕм Раç çей ри 
ГТО физ куль ту рă па спорт комп лек сĕн çул-
ла хи фес ти ва лĕ тун ти кун  вĕçлнчĕ. Аса ил-
те рер: Чă ваш Ен ко ман дин чыс не 11-15 çул-
сен чи чи вăй лă 8 хĕ ра ча па ар çын ача хÿ тĕ ле-
нĕ, çав шут ра Кÿ кеç ли це йĕн вĕ ре не ке нĕ сем 
те – Ре ната Чай ни ко вă па Бог дан Ми ро нов. 

Ви çĕ эр не хуш ши 11-15 çул сен чи 660 шкул 
ачи фес ти ва лĕн спорт, пул та ру лăх та та вĕ ре-
нÿ прог рам ми сен че вăй виç нĕ. Ту пă шу се не 
ко ман дăн та та хар пăр хăй спортс ме нăн кă-
тар тă вĕ се не шу та ил се пĕ тĕм лет нĕ. Ре на та 
Чай ни ко ва 13-15 çул хи 169 хĕ ра ча хуш шин че 
29- мĕш пул нă, Бог дан Ми ро нов – 11-12 çул-
сен чи ар çын ача сен чен – 26- мĕш. Чă ваш Ен 
ко ман ди ва ра пье дес та лăн 3- мĕш карт лаш-
ки çи не хă пар ма ти вĕç нĕ.

«У лăп» спорт па сыв лăх цент рĕн пре по да ва-
тель-т ре не рĕ Ва ле рий Ива нов Ре на та Чай ни-
ко вă на 2- мĕш клас ран па иш ме вĕ рен тет. Фес-
ти валь тăрш шĕ пех вăл хă йĕн вĕ рене кен не хав-
ха лан тар са тă нă. «Кă çал Ре на тăн ну май ăмăр-
тă ва хут шăн ма лек рĕ, ГТО фес ти валь кă тар тă-
вĕ сем та та ла йăх рах пул ма пул та рат чĕç, ывăн-
ни чăр ман тар чĕ. Ию лĕн 17- мĕ шĕн че триат лон 
енĕ пе ирт нĕ Раç çей чем пио на тĕн че хĕ ра ча 13- 
мĕш вы рăн йы шăн чĕ, ун хыç çăн Чă ваш Енĕн 
пĕр леш тер нĕ ко ман ди пе по лиат лон ăмăр тăв-
не хут шăн чĕ. Ав гус тăн 19- мĕ шĕн че вăл ак ват-
лон енĕ пе Шу паш кар та ирт нĕ Пĕ тĕм Раç çей ри 
ăмăр ту ра 1- мĕш пул чĕ. Хĕ ра ча çи тĕ нÿ сем пат не 
ăн тăл ни пе, хас тар лăх па палăр са тă рать, шкул-
та та ла йăх вĕ ре нет. Нояб рĕн 23- мĕ шĕн че Чă-
ваш Ен ре ма ла ту хас си шĕн ишес си пе ăмăр ту 
ир тет, ун та хут шă нас шăн», – пĕл тер нĕ тре нер. 

Ĕ нер Чă ваш Ен ко ман ди Крым ран таврăннă, 
паян çам рăк спортс мен сем Чă ваш Ен Пуç лă-
хĕ пе Ми хаил Иг натьев па тĕл пу лаç çĕ.  

01-66
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Кăмăл
Саламлатпăр!

ЦИФ РĂ СЕН ЧĔЛ ХИ ПЕ 
Нояб рĕн 1-6- мĕ шĕ сен че Чă-
ваш Рес пуб ли кин че ха лăх 
пĕр лĕ хĕн кун не ха лал ла нă 
500 ыт ла ме роп рия ти ирт-
нĕ, вĕ сен че 30 пи не яхăн çын 
хут шăн нă.
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 СЫВĂ ПУРНĂÇ 

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

Район чысне тивĕçлĕн хÿтĕлерĕç

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков и мансард

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

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. 

       

Хĕ ле ха тĕр лен се

Ирт нĕ шă мат кун Атăлъял ти Пу-
лăç сен ура мĕн хас та рĕ сем Ха лăх-
сен пĕр лĕ хĕн кун не та та Раç çей ри 
Эко ло ги çул та лăк не тĕ пе хур са суб-
бот ник ирт тер чĕç, ка çă- кĕ пер юса-
рĕç. Пи рĕн урам ран Хорн сор ял-
не тÿр рĕн ту хас те сес сĕн Шу мер 
юхан шывĕ ур лă каç мал ла. 2012 
çул та пĕ ре не сем хур са, хă ма ран 
çап са йы вăç ка çă ăс та ла нăч чĕ. Вă-
хăт ирт нĕ çе мĕн икĕ яла çы хăн тар-
са тă ра кан тус лăх « кĕ пер не» юса-
ма та вă хăт çит рĕ. Пĕ тĕм пе 5-ĕн – 
Ни ко лай Ма тюш кин, Алек сандр 
Ма ри нов, икĕ Алек сей Ива нов  та-
та çак йĕр ке сен ав то рĕ  – тă рăш са 
ĕç ле рĕç. Ст рои тельст во ма те риа-
лĕ сем пе Еле на Куп цо вă па Эдуард 

Про копьев пу лăш рĕç. Ар çын сем 9 
юпа ларт са кар лăк сем ăс та ла рĕç, 
ан са  хă пар ма хă ма ран карт лаш ка-
сем кас са кă лар са, çĕ ре чав са выр-
наç тар чĕç. Хĕ ле хи рĕç па лăр мал-
лах çĕ нел чĕ икĕ ял çын ни се не çы-
хăн тар са тă ра кан ка çă, каç са çÿ ре-
ме те хăт лă пул са тă чĕ.

  НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, АТĂЛЪЯЛ

45 лет – 
э т о т о т 
воз раст, 
ког да че-
ловек дос та-
точ но опы-
тен и мудр, а 
жизнь толь ко 
на чи нает ся. Мы от 
всей ду ши позд рав-

ляем Ни ко лая Ни ко лае ви ча АЛЕК-
САНД РО ВА, про жи ваю ще го в д. Ер до-
во, с юби леем и же лаем не ос та нав ли-
вать ся на дос тиг ну том, рас ти и раз ви-
вать ся в лю би мом де ле, в от но ше ниях 
с людь ми, в своих ст рем ле ниях. Пусть 
счастье, лю бовь и изо би лие не по ки-

дают твой дом, и каж дый гость в 
нем бу дет же лан ным. Пусть уда-
ча со путст вует те бе вез де, и каж-

дое де ло завер шает ся по бе дой. 
  Родные, кумовья, 

друзья
11-12

Н ояб рĕн 3- мĕ-
шĕн че ра йон-
ти тĕп куль ту ра 
çур тĕн че ха лăх 
пĕр лĕ хĕн кун не 

ха лал ла са «Ма нăн Раç çей, 
са на вал ли юр ла тăп!» кон-
церт ирт рĕ. Са лам сă ма хĕ-
пе ра йон çын ни сен умĕн-
че райад ми нист ра цин ял 
ху çа лăх та та эко ло ги па-
йĕн пуç лă хĕ Сер гей Ва нюш-
кин тух са ка лаç рĕ. Вăл уяв 
ис то ри йĕ пе пал лаш тар чĕ. 
Ха лăх пĕр лĕ хĕн ку нĕ 1612 
çул та 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 ни пе та чă çы хăн-
нă. Пă тăр мах лă вă хăт пат-
ша лăх çĕ рĕ се не яр са иле-
кен се не çĕн тер ни пе вĕç-

лен нĕ. Сер гей Алек сее вич 
ра йон ти тĕр лĕ на ци çын-
ни не пĕр- пĕр не хи сеп ле-
се пу рăн ма чĕн се ка ла рĕ. 

Кон церт уяв не ра йон ти 
тĕп куль ту ра çур чĕн ĕç та-
та вăр çă ве те ра нĕ сен хо-
рĕ уç рĕ. Çа вăн пе кех сце-
на çин че Кÿ кеç ри ача- пă-
ча ис кусст во шку лĕн та шă 
кол лек ти вĕ, Куль ту ра çур-
чĕн со лис чĕ сем юрă-кĕвĕпе 
савăнтарчĕç. Кон церт «Рос-
сия» юрă па вĕç лен чĕ, пул-
та ру лăх кол лек ти вĕ сем Раç-
çей та та Чă ваш Ен яла вĕ се-
не çĕк ле се юр ла рĕç.

Нояб рĕн 4- мĕ шĕн че ва-
ра Шу паш кар ти Хĕр лĕ ла-
пам ра Ха лăх пĕр лĕ хĕн кун-
не ха лал ла са «Э пир – пĕр-
лĕх ре» ло зунг па ми тинг- 
кон церт ирт нĕ. К.В. Ива-
нов ячĕл лĕ Чă ваш пат ша-
лăх дра ма теат рĕ ум не 11 
пин ыт ла çын пу хăн нă. Чă-
ваш Рес пуб ли кин Пуç лă хĕ 
Ми хаил Иг натьев ре гион-
та пу рă на кан се не та та унăн 
хă ни се не уяв па са лам ла нă. 
«Тă ван çĕр шыв та та тă ван 
ен ис то ри не пи рĕн пу рин 
те хи сеп ле мел ле. Вăл пĕр-
лĕх пе пĕр шу хăш лăх пур йы-
вăр лă ха та çĕн тер ме пу лăш-
ни не çи рĕп лет се па рать», – 
те нĕ  уя ва кил ни се не. Тĕр-
лĕ ха лăх йă ли- йĕр ки не  хи-
сеп ле мел ли не те па лăрт нă 
ре гион пуç лă хĕ. «Мăн асат-
те-а сан не сен не сĕл не пу лас 
ăрă ва вĕ рент се хă ва рас си 

– пи рĕн ти вĕç. Раç çей та-
та Чă ваш Ен пу лас лă хĕ – 
çам рăк ăру ра», – чĕн се ка-
ла нă ен те шĕ мĕр се не Ми-
хаил Иг натьев. 

  АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

 ЭКОЛОГИ ÇУЛТАЛĂКĔ

 КА ЛЕН ДАРЬ ТИ КУН 

Раç çей – ну май на цил лĕ çĕр шыв
Чă ваш Рес пуб ли кин че 128 на ци çын ни чĕл хе, тĕн та та куль ту ра 
уй рăм лă хĕ се не пăх ма сăр тус лăн та ки лĕш тер се пу рă нать

СĂМАХ МАЙ
Чă вашс тат Шу паш кар ра-
йо нĕн че 62920 çын пу рăн-
ни не пĕл те рет. 2010 çул хи 
пĕ тĕм Раç çей ри çы рав кă-
тар тă вĕ пе ки лĕ шÿл лĕн му-
ни ци па ли тет ри 62474 çын 
хă йĕн на цио наль нăç не кă-
тарт нă. Пу рĕ ра йон та 44 
на ци çын ни пу рă нать. Чи 
са хал йыш ли сем – бал кар-
сем, бу рят сем, ка бар дин-
сем, ка рел сем, ко ми- пер-
мяк сем, ла тыш сем, перс-
сем, словен сем, тĕ рĕк сем 
( пĕр шер предс та ви тель). 
Çа вăн пе кех ра йон та 56437 
чă ваш, 5049 вы рăс, 251 ту-
тар, 126 ук раин,  90 мол-
да ван, 81 мăк шă-ир çе, 78 
грек, 73 ар мян.  

ШУПАШКАР  ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА ЗАВОЧĔН 
КОМАНДИ СУЙЛАВ ВИТĔР ТУХСА РАÇÇЕЙ 
ЧЕМПИОНАЧĔН 1-МĔШ ЛИГИНЧЕ – 2017-1018 
çулсенчи сезонта волейболла выляссипе Атăлçи 
федераци округĕн уçă чемпионатне хутшăнĕ. Шу-
пашкар район волейболисчĕсен «Динамо» (Набе-
режные Челны), «Нефтяник» (Альметьевск, Тутар 
Республики), «Витязь-ГТУ» (Ĕпхÿ), «Динамо» (Улья-
новск), «УОР» (Оренбург), «Арзамасский район» ВК 
(Чулхула облаçĕ), «ЧЭМЗ-ЦСП» (Шупашкар) коман-
дисемпе вылямалла пулать.

 Ноябрĕн 17-19-мĕшĕсенче Оренбургра арçынсен 
командисен хушшинчи чемпионатăн 1-мĕш турĕ ир-
тет. Команда тренерĕ Владимир Матижев сăмахĕсем 
тăрăх, вăйăсен расписанийĕ ноябрĕн 8-мĕшĕ хыççăн 
паллă пулать. 

СĂМАХ МАЙ: Ноябрĕн 5-мĕшĕнче арçынсен ко-
мандисен хушшинче волейболла выляссипе ирте-
кен Чăваш Республика чемпионачĕн 1-мĕш лигин 
1-мĕш турĕнче «Улăп» ФОКра «ЧЭМЗ» тата «Ишлей» 
командисем тĕл пулнă. Шупашкар электромехани-
ка завочĕ 3:0 шутпа выляса илнĕ.  

Ы рă  кă мăл лă та ĕç-
чен йă мă ка, Ыраш-
пу лăх ялĕн че çу-
рал са ÿс нĕ, ха лĕ тă-
ван ху ла мăр та пу рă на-
кан Зоя Г ри горьев на 
СМИРНОВĂНА сум-
лă юби лей ячĕ пе са лам-
лат пăр, кă мăл тан ту ха кан 
ыр сă мах сем ка лат пăр.

Çи рĕп пул тăр сыв лă ху
Ĕç ре çитĕ нÿ ту ма,
Çемье ре та ту пу рăн ма.
Вăй- ха лу тап сах тă тăр сип лĕ та са çăл  куç пек.
Ă шă кă мă лу çур хи хĕвел ăш ши пек са па-
ла тăр хĕм не пур тă ван сем, хăв на ырă су на-
кан сем çи не. Кă мăл на ку ра хи се пĕ те, те ле-

йĕ те, са вă нă çĕ те ялан пул тăр юна шар. 
Пÿ лĕх çĕ са на сых ла тăр пур усал- тĕ сел-
тен, ин кек- син кек рен.  

  Ас лă аккă шĕ Раи са Г ри горье ва, 
тă ва нĕ сем.

11-04

кан сем çи не. Кă мăл на ку ра хи се пĕ те, те ле-
йĕ те, са вă нă çĕ те ялан пул тăр юна шар. 
Пÿ лĕх çĕ са на сых ла тăр пур усал- тĕ сел-
тен, ин кек- син кек рен.  

Ас лă аккă шĕ Раи са Г ри горье ва, 

йĕ те, са вă нă çĕ те ялан пул тăр юна шар. 
Пÿ лĕх çĕ са на сых ла тăр пур усал- тĕ сел-
тен, ин кек- син кек рен.  

 Ас лă аккă шĕ Раи са Г ри горье ва, Ас лă аккă шĕ Раи са Г ри горье ва, 
тă ва нĕ сем.
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дают твой дом, и каж дый гость в 
нем бу дет же лан ным. Пусть уда-
ча со путст вует те бе вез де, и каж-

дое де ло завер шает ся по бе дой. 
Родные, кумовья, 

дают твой дом, и каж дый гость в 
нем бу дет же лан ным. Пусть уда-
ча со путст вует те бе вез де, и каж-

дое де ло завер шает ся по бе дой. 


дое де ло завер шает ся по бе дой. 
Родные, кумовья, 

друзья
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ког да че-
ловек дос та-
точ но опы-
тен и мудр, а 

ЧР ин фор-
ма ци по ли-
ти ки пе мас-
сăл лă ком му-
ни ка ци сен ми-
нистр не  Алек-
сандр Сте па но-
вич ИВАНОВА 
юби лей ячĕ пе са лам-
ла са чун тан- чĕ ре рен 

ту ха кан ăшă сă мах се не ка лат пăр!  Чă-
ваш пи че чĕн паян хи ата ла нă вĕ си рĕн 
ятăр па уй рăл ми та чă çы хăн нă. Ин фор-
ма ци тех но ло ги йĕ сем çĕ нел се ул шăн ни 
куç умĕн че, эсир çи не тă ни пе паян çĕр-
шыв ан лăш не çит нĕ проект сем пе пу çа-
ру сем пур нă çа кĕр се пы раç çĕ.

Пар ха тар лă ĕç ре ма лаш не те çи тĕ нÿ ту-
са пы ма ăнă çу, çи рĕп сыв лăх,  вă рăм 
ĕмĕр, хав ха ла ну, çăл куç пек тап са тă-

ра кан вăй- хал су нат пăр. 
  «Тă ван Ен» ха çат 

ре дак ци йĕн ĕç че нĕ сем.
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