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

 89656874459
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Ка вăн ран – 
« сыс на фер ми»
Са вă нăç лă ме роп рия тие çа-

вăн пе кех Чă ваш Рес пуб ли кин 
Пат ша лăх Ка на шĕн пред се да-
те лĕн çу мĕ – бюд жет, фи нанс 
та та на лук ко ми те чĕн пред се-
да те лĕ Аль би на Его ро ва, Чă-
ваш Рес пуб ли кин Пат ша лăх 
Ка на шĕн со циал лă по ли ти ка 
та та на ци ый тă вĕ сем пе ĕç ле-
кен ко ми тет пред се да те лĕ Вя-
чес лав Ра фи нов, сыв лăх сых-

лав ми нист рĕ В ла ди мир Вик-
то ров, Чă ваш Рес пуб ли кин ял 
ху çа лăх ми нист рĕн ти вĕ çĕ се не 
пур нăç ла ка нĕ Татья на Ря би ни-
на хут шăн чĕç. Уяв хă ни се не Кÿ-
кеç ри «Те лей» ха лăх фольк лор 
ан самб лĕ та шă-ю рă па, çă кăр- 
тă вар па кĕт се ил чĕ. Ял тă рă хĕ-
сен та та му ни ци па ли тет тер-
ри то ри йĕн че апат- çи мĕç та-
та та вар ту са кă ла ра кан про-
мыш лен ноç предп рия ти йĕ-
сен кун та йĕр ке ле нĕ ку ра вĕ-
пе, су ту-и лĕ вĕ пе каш ниех пал-

лаш ма пул тар чĕ. Ял тă рă хĕ сем 
ку ра ва Чă ваш Рес пуб ли кин чи 
Аш шĕ пе Амă шĕн та та Раç çей-
ри  эко ло ги çул та лă кĕ се не ха-
лал ла са йĕр ке ле ни не па лăрт-
мал ла. «Ла ши çе рем çин че çÿ-
рет, ура пи не ва ра кун та кĕрт-
рĕ мĕр», – тет Вăр ман-Çĕк тер 
ял тă рăх пуç лă хĕ Олег Ер ма-
нов çак тă рăх ри çут çан та лăк 
пуян лă хĕ сем пе авăн са тă ра кан 
тул ли лав çин чи апат- çи мĕç пе 
пал лаш тар нă май. Кун та Атăл-
тан тыт са ти пĕт нĕ пы сăк пу лă 
та, вăр ман тан пуç тар нă шу рă 
кăм па та, пах ча çи мĕç рен ăс-
та ла нă тĕр лĕ ком по зи ци – ка-
вăн тан « ти мĕр ша па», « сыс на 
фер ми», кил ти ви ног рад ран 
« чĕ рĕп сем» – те пур. 

Кă ша вăш ял тă рă хĕн стенд не 

  КА ЛЕН ДАРЬ ТИ КУН

Кă тар ту сен чен чак ма сăр 
ма лал ла ăн тăл са
Нояб рĕн 10- мĕ шĕн че ра йон Шу паш кар ти ача- пă ча 
та та çам рăк сен пул та ру лăх кер ме нĕн че ял ху çа лăх 
та та тир пей ле кен про мыш лен ноç ĕç че нĕ сен кун не 
та та му ни ци па ли тет йĕр ке лен нĕ рен пе 90 çул çит ни-
не пал лă ту рĕ. Шу паш каръен се не са лам ла ма Чă ваш 
Ен Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев та  çит рĕ. 

те эко ло ги те ми не тĕ пе хур са 
йĕр ке ле нĕ. Çÿп- çап ран – чей 
ху та çĕ сен чен шăк ка лат,  хĕвел 
çав рă нăш тĕр ки сен чен – çĕ ле-
нĕ ка пăр тум тă хăн нă вы рăн ти 
биб лио те ка ре асăр ха ма сăр ир-
тей мĕн. Çÿп- çа па ик кĕ мĕш пур-
нăç пар не ле кенс кер ки вĕ ха-
çат- жур нал тан ăс та ла нă çи- пу-
çĕ пе те мух та нать. Тĕр лĕ на ци 
тум не тă хăн тарт нă пу ка не сем 
ва ра Аш шĕ та та Амă шĕн çул-
та кĕ пе çы хăн нăч чĕ. Кăр мăш ри 
Ре ги на Чер но ва шкул ачи се не 
сце на çи не пул та ру лăх но ме рĕ-
пе тух маш кăн тухья сем илем-
лет се па рать. Алă хă нă хич чен 
кă на, кай ран ĕçĕ хăех кал- кал 
пул са пы ни не ĕнен те рет ăс та.

Çĕньял-Пок ровс ки ял тă-
рă хĕн ну маях пул масть кун 
çу ти кур нă «К рай род ной 
Синьял-Пок ровс кий» кĕ не ки  
Ми хаил Ва силье вич ал лине 
те лекрĕ. 

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 
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Ишлей райповĕн лавккисенче 
çырăнса илсе тăмалла

«ЧĂВАШПИЧЕТ»
КИОСКĔСЕНЧЕ


тенкĕ

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-

ви зор, муль ти вар ка, сыс на вы лят-

«Т РАК ТОР ЗА ВО ЧĔ СЕМ» КОН ЦЕР НĂН 
ЧĂ ВАШ ПРЕДП РИЯ ТИ ЙĔ СЕ НЕ УК ÇА- 
ТЕН КĔ ПЕ ÇЫ ХĂН НĂ ЙЫ ВĂР ЛА РУ- 
ТĂ РУ РАН КĂ ЛА РАС ЕНĔ ПЕ ĕç сем ма-
лал ла пы раç çĕ. Ирт нĕ эр не ре «Рос тех» 
пат ша лăх кор по ра ци йĕн та та В не шэ ко-
ном банк предс та ви те лĕ сем рес пуб ли ка 
Пуç лă хĕ пе Ми хаил Игнатьев па тĕл пул-
нă. Шу паш кар ти кон церн предп рия ти-
йĕ сем ма лаш не «Рос тех» çемйи не кĕ реç-
çĕ. Пат ша лăх кор по ра ци йĕн ин дуст ри 
ди рек то рĕ пе Сер гей Аб ра мов па ирт нĕ  
ка ла çу тĕп рен ил сен çа кăн тав ра йĕр-
ке лен нĕ. «П ромт рак тор па» Аг ре гат за-
во чĕн кол лек ти вĕ сем пе тĕл пул нă хыç-
çăн çа кă тĕ рĕс утăм пул ни пир ки кор-
по ра ци ди рек то рĕ пĕр ре те  ик кĕ лен-
мен ни не пĕл тер нĕ. Предп рия ти сен чи 
со циал лă-э ко но ми ка ла ру- тă рăв не хак 
па ра кан ĕç уш кă нĕ кун та вăй ху ра кан-
сен про фес си ăс та лă хĕн çÿл лĕ шай не та-
та тех ни ка хă ва чĕ пы сăк ки не па лăрт нă.

Ми хаил Иг натьев жур на лист се не çак 
шу хă ша фе де ра ци ша йĕн че йы шăн ни-
не пĕл тер нĕ. «П редп рия ти сен чи ата ла-
ну япăх мар, пи рĕн тĕл лев – за каз сен 
шут не ÿс те рес си», – те нĕ вăл. 

Ю лаш ки çул та «П ромт рак тор» произ-
водст во хă ват не ви çĕ хут ÿс тер ме пул-
тар чĕ, ан чах та за во да пур хă ват па ĕç-
лет тер ме çа кă çи те лĕк сĕр. Тĕп кре ди-
тор – В не шэ ко ном банк – чă ваш предп-
рия ти йĕ се не 5,5 млд тен кĕ кре дит па ти-
вĕç тер нĕ. Çак ук çан пы сăк па йĕ ĕç ук-
çи не тÿ ле ме кай нă. Ха лĕ ва ра предп-
рия ти е йы вăр лăх ран кă ла рас пĕр ле хи 
прог рам ма ша йĕн че та та 1,5 млрд тен-
кĕ уйă раç çĕ.  

КĔÇНЕРНИКУНСЕРЕН ТУХАТЬ



Хакĕ 
ирĕклĕ

Балерина 
пулас тенĕ

2013 ÇУЛ ТА ЧР ПУÇ ЛĂ ХĔН ХУ ШĂ ВĔ-
ПЕ ÇИ РĔП ЛЕТ НĔ « ÇУЛ- ЙĔР КАРТ ТИ-
ПЕ» ПĂХ НĂ МЕ РОП РИЯ ТИ СЕН ПЛА-
НĔ ПЕ КИ ЛĔ ШŸЛ ЛĔН бюд жет ты тă-
мĕн че, куль ту ра уч реж де ни йĕ сен че, 
вăй ху ра кан сен ĕç ук çи 2018 çул тĕл не 
рес пуб ли кă ри  вă там ĕç ук çин чен кая 
мар пу лĕ.  Кă çа лах  ăна вă там кă тар ту-
ран 90% та ран ÿс те рĕç. Асăн нă тĕл лев-
пе пат ша лăх куль ту ра уч реж де ни йĕ-
сем вал ли 98,2 млн тен кĕ, му ни ци пал-
лă уч реж де ни сем вал ли 98,1 млн тен кĕ 
пăх са ху нă. Ĕç ук çи не тап хă рăн ÿс тер-
ме ăна çи тес çул се не вал ли йĕр ке ле нĕ 
чух не те шу та илĕç.     

Раç çей Пре зи ден чĕ 2012 çул хи май 
уйă хĕн че алă пус нă «Пат ша лă хăн со-
циал лă по ли ти кин ме роп рия ти йĕ се не 
пур нăç лас си çин чен» указ çап ла май па 
ре гион та тул лин пур нăç ла нĕ. 

ПАЯНХИ К УН РЕГИОН СТРАТЕ-
ГИ АТАЛАНĂВĔШĔН паха 11 енпе 
пĕлтерĕшлĕ проектсене пурнăçлать, пур 
приоритетлă проекта та патшалăх про-
граммине кĕртнĕ. Чи пысăк проектсен 
шутĕнче – «Хăрушлăхсăр тата паха çулсем» 
проект, «Шупашкар агломерацийĕ» транс-
порт инфраструктурине аталантармалли 
комплекслă программа» валли 2018 çулта 
1349,7 млн тенкĕ (2017 çулта палăртнă 
виçерен 17% нумайрах), уйăрнă «Шкул 
ачисем валли хальхи йышши вĕрентÿ 
хутлăхĕ йĕркелессишĕн»  – 1152,8  млн 
тенкĕ (ÿсĕм – 38,6%). 

Кă тар ту сен чен чак ма сăр Кă тар ту сен чен чак ма сăр 
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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. 
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 ПĔР ЛĔХ ЛĔ ИН ФОР МА ЦИ КУ НĔ  

МИ НИС ТЕРСТ ВĂ СЕМ ПЕ РА ЙОН- ХУ ЛА АД МИ НИСТ РА-
ЦИ ЙĔ СЕН УМ НЕ « СĂ РĂ» СХЕ МĂ ПА ĔÇ УК ÇИ тÿ ле кен 
та та на лог хы вас ран пă рă на кан предп рия ти се не туп-
са па лăр тас тĕл лев пе çа нă та вăр са ĕç ле ме  çи рĕп тĕл-
лев ларт нă. Ха лă ха ĕç пе ти вĕç те рес тĕ лĕ шĕ пе пур нăç-
ла нă ĕç сем эр не пуç ла мă шĕн че Ми нистр сен Ка би не-
чĕн чле нĕ сем пе, фе де ра ци ве домст ви сен тер ри то ри-
сен чи ор га нĕ сен та та му ни ци па ли тет сен ер тÿ çи сем пе 
Чă ваш Ен Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев ирт те рнĕ ка наш-
лу ра тĕп те ма пул нă.  «Пу рин те уç çăн, тĕ рĕс ĕç ле мел-
ле», – те нĕ Пуç лăх. Чă ваш Рес пуб ли кин ха лă ха ĕç пе ти-
вĕç те рес тĕ лĕ шĕн чи пат ша лăх прог рам ми н ме роп рия-
ти йĕсем вал ли  2017 çул та бюд жет ра 386,9 млн тен кĕ 
пăх нă.  Вĕ се не 72,8 пин çын хут шăн нă.  

Çу лĕ та кăр пул тăр
 АТАЛАНУ ÇУЛĔПЕ

Ырă улшăнусем
Чă ваш Рес пуб ли кин Пат ша-

лăх Ка на шĕн ви це-с пи ке рĕ Аль-
би на Его ро ва ерт се пы нă уш-
кăн Юр ту кас си ял çын ни сем-
пе тĕл пул чĕ. Аль би на Его ров-
на  виçĕм кун Пра ви тельст-
во Çур чĕн Пы сăк за лĕн че Чă-
ваш Рес пуб ли кин 2018 çул хи 
бюд же чĕн проек чĕ, 2019 та та 
2020 çул сен чи план ри тап хă-
рĕ тĕ лĕ шĕ пе ха лăх ит ле вĕ сем 
ирт ни çин чен пĕл тер чĕ. 

Аль би на Его ров на 2018 çул-
хи ян ва рĕн 1- мĕ шĕн чен Чă ваш 
Рес пуб ли ки виç çĕ мĕш та та ун 
хыç çăн хи ача шăн каш ни уйăх-
ра пу рăн ма кир лĕ чи пĕ чĕк ви-
çе чух лĕ па мал ли пу лă шу шу-
чĕ пе фе де ра ци бюд же тĕн чен 
ук çа- тен кĕ ил се тă ма пуç лас-
си çин чен ка ла рĕ. Нояб рĕн 
18- мĕ шĕн че РФ Пре зи ден чĕ 
В ла ди мир Пу тин «Раç çей Фе-
де ра ци йĕн де мог ра фи по ли-
ти ки не пурнăçламалли ме рă-
сем çин чен» Ху шă ва ул шă ну-
сем кĕрт нĕ. Çак ул шă ну сем пĕ-
чĕк çу ра лас лăх лă коэф фи цент-
лă ре гион се не пыр са тивеç çĕ. 
Аса ил те рет пĕр: 2016 çул та Чă-
ваш Ен ри де мог ра фи кă тар тă-
вĕ сем çĕр шыв ри вă там кă тар-
ту ран ирт тер ни пе 2017 çул та 
çу рал нă ача сем шĕн фе де ра ци 
бюд же тĕн чен ук çа- тен кĕ уйăр-
ман. 2018 çул та Раç çей Пре зи-
ден чĕ кĕрт нĕ ул шă ну сем пе ки-
лĕ шÿл лĕн çак тÿ леве рес пуб-
ли кă ри 8,7 пин ача ил се тă рĕ.

Аль би на Его ров на «Хă руш-
лăх сăр та та па ха çул сем» прог-
рам мă па Ишек ял тă рă хĕн чи 
Мăн Мар ка та та Çат ра Мар-

ка ялĕ сем пат не пы ра кан çу-
ла ре конст рук ци ле ме 14 млн 
тен кĕ ыт ла уйăр ма план ла ни-
не па лăрт рĕ.   

Наркотик серепинче 
ачасем те пур 
Чă ваш Рес пуб ли кин че нар ко-

ма ние хи рĕç тă рас си та та про-
фи лак ти ка ирт те рес си çин чен 
сă мах хус кат нă май Аль би на 
Его ров на ста тис ти кă па пал-
лаш тар чĕ. Чă ваш Рес пуб ли-
кин че пур нăç ра пĕр ре те пу-
лин нар ко тик ту тан нă 1490 
çын на ре гист ра ци ле нĕ, çак 
нар кă мăш се ре пи не кĕр се ÿк-
ни сем – 840 çын. Нар ко тикп е 
тус лаш ни сен чен ыт ла рах па-
йĕ (89%) – ар çын сем. Пуç ла-
са нар ко ма ни пе чир лес си 26% 
чак нă. Ме ди ци на уч реж де ни-
йĕ сен че 22 çул çит мен учет-
ра тă рать, çа кă ирт нĕ çул ти-
пе тан лаш тар сан 15,4% пĕ чĕк-
рех. Кă çал ЧР ШĔМĕн по ли-
ци ор га нĕ сем нар ко тик сем пе 
та та пси хот роп лă ху тăш сем пе 
тус лаш нă çул çит мен 5 ача на 
туп са па лăрт нă. 

РФ МЧСĕн Шу паш кар ра-
йо нĕн чи над зор та та про фи-
лак ти ка ĕçĕ- хĕ лĕн па йĕн пуç-
лă хĕ Де нис Порт нов кă çал ра-
йон тер ри то ри йĕн че ал хас-
нă пы сăк пу шар се не  аса ил-
чĕ. Чы лай ин кек ре вут- çу лăм 
çул не хар пăр лăх ху çи сем ог-
не ту ши тель сем пе усă кур ма 
пĕл нĕ пул сан пÿл ме пул тар-
ни не па лăрт рĕ вăл. 2017 çул-
хи 10 уйăх ра рес пуб ли кă ра 
695 пу шар ал хас нă, вĕ сен че 
53 çын пур нă çĕ та тăл нă. Ирт-

нĕ çул хи çак тап хăр па тан-
лаш тар сан пу шар сен шу чĕ 
11% чак нă. Ра йон ти 9 му ни-
ци па ли тет ра пу шар сен шу-
чĕ ÿс нĕ. Акă, сă мах ран, ирт нĕ 
çул Çĕньял-Пок ровс ки ял тă-
рă хĕн че « хĕр лĕ ав тан» пĕрт-
те ташла ман пул сан, кă çал хи 
нояб рĕн 14- мĕ шĕ тĕл не вут- 
çу лăм 5 хут тух нă. 

Çа вăн пе кех тĕл пу лу ра тÿ-
лев сĕр юри ди ци пу лă шă вĕ 
па рас си пе çы хăн нă ый ту се-
не те уçăм лат рĕç. Пат ша лăх 
ты тă мĕн че ĕç ле кен ад во кат-
сем В ла ди мир Ми хай ло вич 
Пет ров та та Ма ри на Юрьев-
на Ни ко лае ва Шу паш кар ра-
йо нĕн чи ха лă ха со циал лă пу-
лă шу па ра кан уй рăм ра граж-
дан се не уйăх ра пĕр ре  йы шă-
наç çĕ. 

Юр ту кас си се не лавк ка пат-
не пы ра кан çу ла ас фальт са рас 
май сем кă сăк лан тар чĕç. Аль-
би на Его ро ва вы рăн ти шу хăш 
çин че ни кĕс лен нĕ  проект се-
не пур нăç ла ма ма лаш не те 
пу лăш са пы рас са шан тар чĕ. 
Çак тĕл лев сем вал ли  рес пуб-
ли кă ра 75 млн тен кĕ уйă раç-
çĕ. Проект се не тă рат сан кон-
курс суй ла вне  ки рек хăш ял 
тă рă хĕ те хут шăн ма пул та рать. 
Халь хи вă хăт ра му ни ци па ли-
тет ра çак прог рам мă па 8 про-
ект пур нăç ла нать. 

Ту тар кас си ял тă рăх пуç лă-
хĕ Ана то лий Фо мин çă ва пат-
не пы ра кан юхăн нă çул пир-
ки ый тă ва уçăм лат рĕ. Çак ма-
сар та 4 ял тă рăх çын ни се не 
тир пей ле се пы та раç çĕ. Çу ла 
юса маш кăн чы лай ук çа- тен кĕ 

кир лĕ е мал тан ла са çу ла хы-
тар маш кăн кир пĕч ван чă кĕ-
се не шы ра са туп мал ла. «Тĕп 
шыв пă рă хĕн чен çул та лă кĕ-
пех тут лă мар шăр шăл лă шыв 
юхать...» – ÿп ке леш рĕ ял ха-
лă хĕ. Ана то лий Фо мин сă ма-
хĕ сем тă рăх, вы рăн ти ск ва жи-
на та рă нă шĕ 24 метр кă на. Çак 
ый тă ва çĕ нĕ ск ва жи на чавни 
е халь ĕç ле кен шыв пă рăх не 
та са çăл куç та ран тăс ни çеç 
тат са па ма пул тар ни çин чен 
ка ла рĕ вăл.  

Ра йад ми нист ра ци пуç лă хĕн 
ти вĕ çĕ се не пур нăç ла кан В ла-
ди мир Ди мит риев ял ху çа лăх 
ата ла нă вĕн пĕ тĕм ле тĕ вĕ сем пе 
пал лаш тар чĕ. Ра йон ти 18 ял 
ху çа лăх предп рия ти йĕ сен чен 
14- шĕ кă çал хи 9 уйă ха 609,6 
млн тен кĕ ту пăш па вĕç ле нĕ. 

Юр ту кас си клуб заве дую щи-
йĕ Ве ра Б ли но ва çĕ нĕ клуб па 
юна шар ла ра кан ки вĕ йы вăç 
çурт ри му зея юса мал ли çин-
чен пĕл тер чĕ. Ана то лий Фо-
мин сме та ха тĕр ле мел ли, ун-
тан тен пĕр- пĕр прог рам мă на 
хут шăн ма май ки лес си çин-
чен ăн лан тар чĕ.

Юхăннă çулсем, кадрсем
Çа кăн хыç çăн ин фор ма ци уш-

кă нĕ Çĕ нĕ Ту тар кас си по се ло кĕн-
чи пул та ру лăх çур тĕн че вы рăн-
ти çын сем пе та та «Ат ла шевс-
кий» СХК» ООО ĕç кол лек ти-
вĕ пе тĕл пул чĕ.   Ме ди ци на уч-
реж де ни йĕ се не цент ра ли за ци-
ле нĕ ты тă ма ку çар ни пе ме ди-
ци на ана лизĕ се не Кÿ кеç ре тĕ-
рĕс леç çĕ, çа кă диаг но за хă вăрт 
палăр тас си не чар са тă ра тать. 
Кун сăр пуç не Ту тар кас син чи 
учас ток ри боль ни цă ра кадр сен 
çит мен лĕ хĕ те си сĕ нет. Çын сем 

тух тăр сем çит мен ни пе ме ди ци-
на уч реж де ни не ху пас си шĕн хă-
ра ни не пĕл тер чĕç. 

Çа вăн пе кех Çĕ нĕ Ту тар кас-
син че об щест вăл ла мун ча на 
ху та ярас ый тă ва та хус кат-
рĕç. Унч чен ма ла рах по се лок 
вĕ çĕн че уй рăм предп ри ни ма-
те лĕн мун чи ĕç ле нĕ, ан чах ăна 
те пĕр çын на сут нă хыç çăн ха-
лĕ ху пах. Вы рăн ти ха лăх ăна 
уç ма ыйт рĕ. Ту тар кас си ял тă-
рăх пуç лă хĕ Ана то лий Фо мин 
сă ма хĕ сем тă рăх, хар пăр лă хăн 
çĕ нĕ ху çи çак çур тăн çур ри не 
çын сем вал ли уç ма план лать, 
ун та эр нен тĕр лĕ ку нĕн че хĕ-
ра рăм сем та та ар çын сем мун-
ча кĕ ме ки лееç çĕ. Çур тăн те пĕр 
пай не ва ра урăх тĕл лев пе усă 
ку рас шăн. Ра йад ми нист ра ци 
пуç лă хĕн ти вĕ çĕ се не пур нăç-
ла кан В ла ди мир Ди мит риев 
çак ый тă ва тĕп лĕн пăх са тух-
ма, ми лĕк пе çа пă нас те кен-
сен шу чĕ ну май пул сан мун-
ча та ран ав то бус марш ру чĕ те 
яма сĕн чĕ.

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

ЧР ĔÇ ТА ТА СО ЦИАЛ ЛĂ ХŸТ ЛĔХ 
МИ НИС ТЕРСТ ВИН ИН ФОР МА ЦИ-
ЙĔ ПЕ, çул та лăк пуç лан нă ран па 37,8 
пин çын на ĕç вы рă нĕ туп ма пу лăш-
нă. 2096 ĕç сĕр çын хуш ма про фес-
си пĕ лĕ вĕ ил ме  пул тар нă. Ре гист-
ра ци лен нĕ ĕç сĕр лĕх 5075- рен 3934 
çын та ран чак нă. Унăн ша йĕ 4,7%.

Эр не се рен ирт те ре кен сă нав тул-
ли ĕç ку нĕ пе паян 9 предп рия ти ре 
1500 çын тă рăш ни не кă тарт са па-
рать. Çул та лăк пуç лан нă тĕ ле вĕ сен 
йы шĕ 3 пин пул нă.  

Аль би на ЕГО РО ВА, 
ЧР Пат ша лăх ка на шĕн ви це-с пи ке рĕ, 

ин фор ма ци уш кă нĕн ер тÿ çи:

– Черетлĕ пĕр лĕх лĕ ин фор ма ци ку нĕн-
че ха лăх ран çул- йĕр юса вĕ пе, шыв пар-

са тă рас си пе, вас кав лă ме ди ци на пу лă-
шă вĕ тĕ лĕ шĕ пе ый ту сем пул чĕç. Çын сем 
вас кав лă ме ди ци на бри га ди не вă рах вă-

хăт кĕт ме тив ни шĕн ÿп ке ле шеç çĕ. Хăш- чух не çур се хет 
ыт ла та ир тет. Çак ый тă ва эпир ЧР сыв лăх сых лав ми нис-
терст ви не çи те рет пĕр.

 Çул сем тă вас си пе çын се не Шу паш кар ра йо нĕ  «Хă руш-
лăхсăр та та па ха çул сем» прог рам мă на кĕ ни çин чен ăн лан-
тар тă мăр. Çул се не юса са çĕ нет ни ял- са ла на аталн тар ма 
та май па рать. Юр ту кас син че çын сем пы сăк тиев лĕ ма ши-
нă сем çул се не пăс ни шĕн ÿп ке леш рĕç. Вĕ сен сă ма хĕ сем 
тă рăх, ма ши нă сем вы рăн ти лавк ка ху çин. Çак ый ту вы рăн ти 
пĕл те рĕш лĕ, çа вăн па ăна ял тă рăх пуç лă хĕн тат са па мал-
ла. Паян хи тĕл пу лу сен че йы шăн нă ый ту се не явап лă службă-
сем та ран çи те рĕ пĕр, граж дан сем ти вĕç лĕ ху рав илĕç.

Нояб рĕн 15- мĕ шĕн че Чă ваш Ен ре, çав шут ра пи рĕн ра-
йон та та, Пĕр лĕх лĕ ин фор ма ци ку нĕ ирт рĕ. Ĕç лев уш-
кă нĕ сем Ту тар кас си, Атай кас си, Кÿ кеç та та Кă ша вăш ял 
тă рă хĕ се не çит се ха лăх па тĕл пул чĕç. Çын се не кун йĕр-
ки не кĕрт нĕ тă ва тă ый ту па – де мог ра фи ла ру- тă рăв не 
ла йăх ла тас си, нар ко ма ни пе кĕ ре шес си, граж дан се не 
тÿ лев сĕр юри ди ци, ача се не пра во  пу лă шă вĕ па рас си, 
кĕр хи- хĕл ле хи тап хăр та пу шар хă руш сăр лă хĕ пе ти вĕç-
те рес си – пал лаш тар чĕç.

2018 çул та вы рăн ти пĕл те рĕш лĕ ав то çул се не юсас си пе çы хăн нă ме роп рия-
ти сем çин чен ха лă ха пĕл те рес тĕл лев пе Кÿ кеç ри тĕп куль ту ра çур тĕн че «Хă-
рушлăх сăр та та па ха çул сем» прог рам мă па ки лĕ шÿл лĕн реа ли за ци ле не кен 
«Шу паш кар ху ла аг ло ме ра ци йĕн транс порт инф раст рук ту ри не комп лекс лă 
ата лан тар ни» прог рам мăн уçă ит ле вĕ сем ирт рĕç. Вĕ се не ра йад ми нист-
ра ци пуç лă хĕн çу мĕ – ял ху çа лăх та та эко ло ги па йĕн пуç лă хĕ Сер гей Ва-
нюш кин ерт се пы чĕ.  10 Ре
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Тĕл пулусем тухăçлă иртеççĕ

Ĕçлев ушкăнĕ. Атайкасс ял тăрăхĕнче
Сархурăнти тĕл пулу
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– Петр Пет ро вич, си рĕн ĕç 
фрон чĕ – ирĕк лĕх сĕр хă вар-
нă вы рăн сем. Ыт ти про ку ра-
ту ра ор га нĕ сен чен си рĕн ти-
вĕç та та мĕн пе уй рăл са тă рать?

–  Чă ваш Рес пуб ли кин чи юса-
ну уч реж де ни йĕ сен че айăп лан-
ни сен пра ви се не хÿ тĕ лес си не 
асăр ха са тă ра кан Шу паш кар 
про ку ра ту ри ятар лă про ку ра-
ту ра шут ла нать. Унăн тĕп тĕл-
ле вĕ – рес пуб ли кă ра айăп ла ва 
пур нăç ла кан юса ну уч реж де-
ни йĕ сен че за ко на мĕн ле пур-
нăç ла ни не асăр хас си. Ан чах 
та çа кă про ку рор ĕçĕ уго лов лă 
айăп лав ко декс не пă хă нас си не 
сă на са тă ни пе кă на вĕç лен ни-
не пĕл тер мест. Э пир са ни та ри 
пра ви ли сем, ĕç, бюд жет  за ко-
но да тельст ви сем, кор руп цие, 
мо но по лие хи рĕç за кон сем тĕ-
лĕш пе те сы хă.
– Айăп лан ни сен пра ви сем пе 
пĕр лех ти вĕç сем те пур. Айăп-
лав вă хăт не юса ну уч реж де-
ни йĕн че кĕ рĕк ар ки йă ва ла-
са ирт тер мел ле мар-ç ке вĕ-
сен. Ĕç – юса нăвăн чи ăнăç лă 
çул- йĕ рĕ.

– РФ Уго лов лă айăп лав ко-
дек сĕн 103 статйи айăп лан нă 
каш ни çын на юса ну уч реж де-
ни йĕ па лăрт нă вы рăн та вăй 
ху ма ху шать. Ку вăл – конс-
ти ту ци пра ви мар, ти вĕç! Çа-
кăн шăн явап лăх уч реж де ни 
ад ми нист ра ци йĕ çи не те тие-
нет, хĕ ра рăм е ар çын, çул се не 
ку ра шă пах вăл ĕç лет тер ме ти-
вĕç. Çа кă 60 тул тар нă ар çын-
сем пе 55- рен ирт нĕ хĕ ра рăм-
се не, 1 та та 2 уш кăн ин ва ли-
чĕ се не кă на тив мест. Юлаш-
кин чен асăн ни сем РФ Ин ва-
лид сен со циал лă хÿт лĕ хĕ пир-
ки ка ла кан за кон па ки лĕ шÿл-
лĕн хăй сен ирĕ кĕ пе çеç ĕç ле ме 
пул та раç çĕ. Рес пуб ли кă ри юса-
ну уч реж де ни йĕ сен пуç лă хĕ-
сем пе ирт нĕ юлаш ки ка наш-
лу ра ирĕк лĕх сĕр хă вар мал ли 
вы рăн сен че прес туп ле ни сен 

шу чĕ ÿс ни пир ки сă мах пы чĕ. 
Ĕç пе ти вĕç тер нĕ айăп лан ни сен 
йыш не ÿс те рес си не уч реж де-
ни ре дис цип ли нă на çи рĕп лет-
мел ли пĕр тен- пĕр çул- йĕр те-
се йы шăн тă мăр: ĕç ле ме хи рĕç-
ле нĕ каш ни тĕс лĕх ре айăп лан-
ни се не тыт са тă рас си пе, апат-
лан та рас си пе çы хăн нă тă как се-
не хăй сен чен шы ра са илес ый-
тă ва çĕк ле рĕмĕр. Çа вăн пе кех 
айăп лан ни сен про фес си пĕ лĕ-
вĕ те ил мел ле, вĕ рен мел ле, кун 
йĕр ки не кĕрт нĕ вос пи та ни ме-
роп рия ти йĕ се не хут шăн мал ла. 
Ан чах та за ко нăн çа кăн пир ки 
ка ла кан пунк чĕ те каш ни уч-
реж де ни рех ĕç ле мест. Ар çын-
сен 6- мĕш юса ну ко ло ни йĕн че 
ирт нĕ тĕ рĕс лев айăп лан ни сен 
про фес си пĕ лĕ вĕ илес ирĕк не 
пур чух не те шу та ху ман ни не 
кă тарт са па чĕ. Шу паш кар ра-
йо нĕн чи То ли кас си ялĕ çы вă-
хĕн че выр наç нă уч реж де ни-
ре айăп лав вă хăт не ирт те ре-
кен 6 çын на кун та ку çăн мар 
май па пĕ лÿ па ма Вăр нар ти ял 
ху çа лăх тех ни ку мĕн вĕ ре не ке-
нĕ сен шут не кĕрт нĕ. Ан чах та 
про ку ра ту рăн тĕ рĕс лев ма те-
риа лĕ сен чен ар çын сем унта 
вĕренменни паллă. Вă там про-
фес си пĕ лĕ вĕн вĕ рен тÿ прог-
рам ми сем тă рăх  пат ша лă хăн 
пĕ тĕ мĕш ле ат тес та ци йĕн йĕр-
ки не пăс са 2014 çул та, ар çын-
се не « тех ни ку ма ил нĕ рен пе» 
4 çул ирт сен, вĕ рен тÿ уч реж-
де ни йĕн ди рек то рĕ хай хи ар-
çын се не дип лом та та ква ли-
фи ка ци па рас си пир ки ху шу 
кă лар нă. Ку до ку мент ра уго-
лов лă айăп лав вă хăт не ирт-
те ре кен ул тă сту дент вĕ рен-
тÿ прог рам ми не пур нăç ла ни-
не кă тарт ни чăн лăх па ки лĕш-
се тă масть. Аг ро ном ква ли фи-
ка ци не та та çак на çи рĕп ле те-
кен дип ло ма вĕ се не мĕ не ку-
ра па нă — пал лă мар.
– Бюд же та сă тăр кÿ ре кен тÿн-
тер ле ĕç- пу çа çи чĕ çул тан мĕн ле 

май па уçăм лат ма май кил чĕ- ха?
– Тех ни кум ди рек то рĕ долж-

ноç пол но мо чи йĕ сем пе ки рев-
сĕр шу хăш па усă кур ни об щест-
вăн та та пат ша лă хăн за кон-
па хÿ тĕ ле не кен ин те ре сĕ се не 
тÿр рем мĕ нех пырса тивет. Ку-
наш кал ки рев сĕр лĕ хе асăр ха-
ма сăр ирт ме май çук. Çа вăн па 
та шан ман лăх па лăр са нах тĕ-
рĕс лев пу çар тă мăр. Кадр сем ха-
тĕр лес си пе сăл тав ла са пат ша-
лăх хыс нин чен ил нĕ ук çа- тен ке 
çил пе вĕç тер нĕ пе кех çа кă. РФ 
УПК 37 статйи пе ки лĕ шÿл лĕн 
про ку ра ту ра тĕ рĕс ле вĕн ма те-
риа лĕ се не следст ви ор га нĕ се-
не яр са па тă мăр.  Вĕ сем тă рăх 
тех ни кум ди рек то рĕ тĕ лĕш пе 
РФ УК 285 статйин 1- мĕш па-
йĕ пе ( долж ноç пол но мо чи йĕ-
сем пе чи кĕ рен ирт се усă кур-
ни) уго лов нăй ĕç пу çар нă.
– Каш ни юса ну уч реж де ни йĕн-
чех РФ Юс ти ци ми нис терст-
вин ху шăв не пă хăн са çи рĕп-
лет нĕ шал ти кун йĕр кин пра-
ви ли сем пур. Вĕ се не пур нăç ла-
ман ни айăп лан ни сем шĕн мĕн-
пе вĕç лен ме пул та рать?

– Вы го вор, дис цип ли на шт-
ра фĕ, 15 та лăк лăх шт раф изо-
ля то рĕ (ШИЗО), ул тă уйăх лăх 
ка ме рăл лă пÿ лĕм – йĕр ке не пă-
са кан се не явап тыт тар ма явап-
лăх ви çи тĕр лĕ рен. Ăна кул лен 
пă са кан се не суд йы шă нă вĕ пе 
чы лай çи рĕп рех ре жим лă ко-
ло ни се не, тĕр ме та ра нах, ку-
çар ма пул та раç çĕ.
– Ме роп рия ти се не кул лен хут-
шă на кан се не, тÿ рĕ кă мăл па вăй 
ху ра кан се не хав ха лан та раç çĕ-и?

– Çа кăн пек чух не вĕ сем айăп-
лав вă хăт не уч реж де ни рех çă-
мăл лат нă ус ло ви сен че ирт те-
рес се шан ма пул та раç çĕ. Кун-
та тĕл пу лу вă хă чĕ те, пе ре да ча 
ви çи те ыт ла рах. Кĕс ке от пуск 
та па ма пул та раç çĕ. Вĕ сем хăт-
лă рах пÿ лĕм сен че пу рă наç çĕ.
– Йĕп лĕ хÿ ме леш ен чи пур нăç, 
ки рек хăш вă хăт ра ÿкер нĕ ки-
но филь ма ĕне нес пул сан та, 
« де дов щи нăл лă» çар пур нăç-
не аса ил те рет. Пи рĕн рес пуб-
ли кă ра айăп лан ни сен хут шă нă-
вĕ сем мĕн ле йĕр ке ле неç çĕ- ха?  
Уч реж де нин вĕ сем пĕр- пĕр не 
хĕ сĕр ле ни пе кĕ реш мел ле-и?

– Ад ми нист ра цин айăп лан-
ни сен хуш шин чи ăн лан ман-
лă ха, ку рай ман лăх па лă рă мĕ-
се не си рес тĕ лĕш пе çак на асăр-
ха нă хыç çăн тăх та ма сăр ме рă-
сем йы шăн мал ла.  Ун сă рăн çа-
кă пы сăк хи рĕçтă ру се не çав-
рăн ма та пул та рать. Мĕс кĕн-
ле не кен сем хĕ сĕр ле кен се не та-
вăраç çĕ, çа кă ва ра çĕ нĕ ин кек-
сем пе та та прес туп ле ни сем пе 
хă ру шă. Çа вăн па та йĕр ке тă-
вас си не  айăп лан ни сен йы шĕн-
чи «ав то ри тет се не» шан ни не 
эпĕ сив ле тĕп кă на мар, айăп-

ла ва пур нăç ла кан се не çа кăн-
шăн явап тыт тар мал ла те се 
шу хăш ла тăп.
– Хă йĕн хă руш сăр лă хĕ шĕн мĕн-
ле май па тă рăш ма пул та рать 
айăп ла на кан?

– Суд па айăп лан ни сен хăй-
се не хă руш сăр лăх па ти вĕç те рес 
ирĕк пур ри пир ки РФ Уго лов-
лă айăп лав ко дек сĕн че ка ла нă. 
Çа кăн шăн пă шăр хан ма сăл-
тав пул сан вăл уч реж де ни ре 
вăй ху ра кан ран çыр са пу лă шу 
ыйт ма пул та рать. Долж нăç ри 
сă пат тăх та ма сăр ме рă сем йы-
шăн ма ти вĕç. Уч реж де ни пуç-
лă хĕ çак заяв ле ни тă рăх айăп-
ла на ка на ни мĕн те хă рат ман 
вы рă на ку çар ать.
– Çав вă хăт рах уч реж де ни ри 
чы лай пă тăр мах, ла ру- тă ру пир-
ки пы сăк ин кек сик се тух сан 
тин пĕ лет пĕр. Рес пуб ли кă ри 
уч реж де ни сен че за ко на пăс ни-
не пы тар нă тĕс лĕх сем пул нă-и? 

– Юса ну уч реж де ни йĕн каш-
ни пул нă е пул ма пул та ра кан   
прес туп ле ние ре гист ра ци ле-
мел ле. Ап ла пу лин те уго лов-
лă айăп ла ва пур нăç ла кан ты-
тăм ра доз на нин ятар лă ты тă-
мĕ сем çук ки не ку ра вĕ сен çак 
ĕçе йĕр ке ле ме пол но мо чи çук. 
Эп пин, прес туп ле ние пăх са тух-
са йы шă ну ту ма пул та рай маç-
çĕ. Ан чах та çа кăн пир ки пĕл-
тер ни не йы шăн ма ти вĕç. Ви-
çĕ та лăк ран кая хă вар ма сăр тĕ-
рĕс лев хыç çăн ăна шал ти ĕç сен 
ор ган не е следст ви ко ми тет не 
çи тер мел ле. Çа кăн пек тĕс лĕх-
се не  пы тар ма хăт лан са вĕ сен 
пуç лă хĕ сем йă нă шаç çĕ кă на. 
Кур мăш пул са ирт тер нĕ пĕр 
прес туп ле ни теп ри не çу рат-
ма пул та рать. РФ Ге не раль нăй 
про ку ро рĕн ху шăв не пур нăç ла-
са ятар лă про ку ра ту ра каш ни 
уйăх рах уч реж де ни сен опе ра-
тив лă уй рă мĕ сен про цес суал-
лă ĕçĕ- хĕл не тĕ рĕс ле се тă рать. 
Вĕ сен чен пĕ ри 3- мĕш ко ло ни-
ре айăп ла на кан аман ни пе çы-
хăн нăч чĕ. Ко ло ни пуç лă хĕн çу-
мĕ ăна ул та ла са та та шан тар са 
су ла хай куç не хăй ÿк се амант-
ни  пир ки ка ла ма ÿкĕ те кĕрт нĕ. 
Спецп ро ку ра ту ра следст ви ор-
га нĕ се не явăç тар са пу çар нă те-
пĕр тĕ рĕс лев ар çын на пĕр от-

ряд ра пу рăн нă те пĕр айăп лан-
нăс кер амант ни не кă тарт са па-
чĕ. Ăна çын сыв лăх не сиен кÿ-
нĕ шĕн РФ УК 115 статйи пе, ко-
ло ни пуç лăхĕн çумне долж ноç 
пол но мо чи йĕ сем пе усал шут-
па усă кур нă шăн РФ УК 285 
статйи пе явап тыт тар нă.
– Йĕп лĕ хÿ ме леш ен че усă кур-
ма чар нă япа ла сем пур. Ап ла 
пу лин те те ле фон кă на мар, 
нар ко тик ху тă шĕ сем ил се кĕ-
нĕ тĕс лĕх сем пир ки те пĕ лет-
пĕр эпир. За ко на мĕн ле май-
па çав рăн са ирт ме май ту паç-
çĕ- ха айăп лан ни сем?

– Кун та чи мал та нах айăп-
лан ни сем пе юса ну уч реж де-
ни йĕ сен че вăй ху ра кан сен 
службă па çы хăн ман ни мĕн-
ле хут шă ну сем те пул ма юра-
ман ни пĕл те рĕш лĕ. Нар ко тик-
сен за ко на хи рĕç ле çав рă нă-
шĕ пе çы хăн нă прес туп ле ни се-
не туп са па лăр тас си не та та уç-
са па рас си не вăй ла тас си рес-
пуб ли ка про ку ра ту рин че ирт-
нĕ опе ра тив лă ка наш лу ра тĕп 
те ма пул чĕ. Нар ко тик сар нă-
шăн айăп лан ни сем пе уй рă мах 
тим лĕ пул мал ла, вĕ се не пы-
тар нă вы рăн се не шы ра са ту-
пас енĕ пе ме рă сем йы шăн мал-
ла. Те ле фон пир ки ка лас пул-
сас сăн – ăна ил се кĕр се тевет-
кел лен ме кир лех- ши? Айăп-
лан ни сен çы ру çÿ ре тес пра-
ви не ни кам та пă ра хăç ла ман. 
Цен зу ра тĕл ле вĕ пе те уч реж-
де ни ад ми нист ра ци йĕ ăна ви-
çĕ та лăк ран ыт ла рах тыт са тă-
ма пул та рай масть. Су да, про-
ку ра ту рă на, айăп ла ва пур нăç-
ла кан уп рав ле нин çÿл ти ор ган-
не, РФ Этем пра ви пе упол но-
мо чен нăй пат не, РФ за ко нĕ-
пе, Этем пра ви пе Ев ро па су чĕ 
йĕр ке ле нĕ об щест вăл ла сă нав 
ко мис си не яра кан ни се не ва ра 
па чах та тĕ рĕс ле ме ирĕк çук. 
Çак на пур нăç ла ни се не те сă-
нат пăр. Кун сăр пуç не тĕл пу-
лу се не ко ло ни ре те ирт те рет-
пĕр. Ун та ва ра ку çа- ку çăн  ка-
лаç ма та май пур. Про ку ра ту-
ра ĕç че нĕ се не кă ра, реп рес си 
ор га нĕ пек йы шă нас си аяк ра 
юл чĕ, эпир паян чы ла йă шĕ-
шĕн тÿ лев сĕр ад во кат пе кех. 

 ВИКТОРИЯ ВЫШИНСКАЯ

   ÇАВ РА СĔ ТЕЛ 

Реп рес си ор га нĕ мар, тÿ лев сĕр ад во кат
Çум çак ки пе тĕр ме пир ки аса ил ме хуш-

масть вы рăс ха лăх ка ла рă шĕ. Суд сак ки çи-
не ки рек кам та лар ма пул та рать: пур-
нăç мĕн ха тĕр ле ни не пи ре ма ла рах  ни-
кам та пĕл тер се тă рай масть. Пĕр йă-
нăш утăм – за кон ча ра кĕ ур лă яр са пус-
нă çын шăн ва ра йĕп лĕ хÿ ме леш ен че 
па чах урăх ла пур нăç пуç ла нать. Хă нăх-
нă пур нăç ран ху пă « тĕн че ре», тă ван-
сен чен, ад во кат ран аяк ра, тĕр ме- ко ло-
ни ĕç че нĕ сен пă хă нă вĕн че ăна хăй тĕл-

лĕн хÿ тĕ ле ме те ан сат мар. Чы лай чух не ун та айăп лав вă-
хă чĕ вă ра ха тă сăл ни сем хăй сен « за ко нĕ се не» кĕрт ме ты тă-
наç çĕ. Пи рĕн че рет лĕ çав ра сĕ тел хă ни – Чă ваш Рес пуб ли-
кин чи юса ну уч реж де ни йĕ сен че айăп лан ни сен пра ви се не 
хÿ тĕ лес си не асăр ха са тă ра кан Шу паш кар про ку ро рĕ Петр 
ФИЛИППОВ.  Мĕн ле рех- ха вĕ сем, айăп лав вă хăт не йĕп лĕ 
хÿ ме леш ен че ирт те ре кен сен пра ви сем, ти вĕ çĕ сем, мĕн ле-
рех ÿкер чĕк тух са тă рать тĕ рĕс лев ор га нĕ çă хав тă рăх вы-
рă на çит сен – çа кăн пир ки сă мах пу çа рат пăр.

Тă лăх ача се не, аш шĕ-а мă шĕ-
сĕр юл нă ача се не пу рăн мал-
ли кĕ тес пе ти вĕç тер ме Шу паш-
кар ра йон ад ми нист ра ци йĕ 
аук цион пир ки пĕл тер нĕ. Конт-
рак тăн пуç ла мăш ха кĕ –

Пу рăн мал ли ус ло ви се не ла йăх-
лат ма че рет кĕ те кен сен йыш не 
2016 çул вĕç лен нĕ тĕ ле  ра йон-
та 123 тă лăх ача на кĕрт нĕ. 

1857240
тенкĕ

  ЦИФ РĂ СЕН ЧĔЛ ХИ ПЕ

Паян Чă ваш Ен ре 9 юса ну уч реж де ни йĕ шут ла-
нать. Вĕ сен чен 1 – ко ло ни- по се ле ни, пĕ тĕ мĕш ле 
ре жим лă 4 ко ло ни, 3 – çи рĕп ре жим ли сем, 1 – 
сип лев пе юса ну уч реж де ни йĕ.
Чă ваш Рес пуб ли кин чи юса ну уч реж де ни йĕ сен че айăп лан ни сен 
пра ви се не хÿ тĕ лес си не асăр ха са тă ра кан Шу паш кар про ку ра ту-
ри кă çал хи 10 уйăх ра юса ну ко ло ни йĕ сен че 102 тĕ рĕс лев йĕр ке-
ле нĕ, вĕ сен че йĕр ке не пăс нă 292 тĕс лĕ хе туп са па лăрт нă. Айăп-
лан ни сен ĕç хă руш сăр лă хĕн чи, са ни та ри пе эпи де мио ло ги тĕ лĕ-
шĕн чи, суд йы шă нăв не пур нăç ла са сă тăр шăн сап лаш тар ма ук çа-
на шы ра са илес пра ви се не хÿ тĕ ле се су да 8 та вăç тă рат нă.

   ÇАВ РА СĔ ТЕЛ 

Реп рес си ор га нĕ мар, тÿ лев сĕр ад во кат
Çум çак ки пе тĕр ме пир ки аса ил ме хуш-

масть вы рăс ха лăх ка ла рă шĕ. Суд сак ки çи-

А ЧА СЕ НЕ ПРА ВО ПУ ЛĂ ШĂ ВĔ ПА МАЛ ЛИ КУН, 
НОЯБ РĔН 20- МĔ ШĔ тĕл не ра йон та тÿ лев сĕр 
юри ди ци кон суль та ци йĕ пе ти вĕç те рес си не йĕр-
ке ле нĕ. Çак кун та та паян суд прис та вĕ сен Шу-
паш кар ра йо нĕн чи па йĕн  ас лă прис та вĕ Игорь 
Матвеев  Кÿ кеç по се ло кĕн че (Советс ки ура мĕн чи 
88- мĕш çурт) йы шă нать. Суд прис та вĕ сен ача се-
не пыр са тиве кен ĕçĕ- хĕ лĕ пир ки ун ран ыйт са 
пĕл ме май пу лĕ.  Йы шă нă ва çы рăн мал-
ли те ле фон но ме рĕ: 8(83540) 2-33-50.

Пая нах ра йад ми нист ра цин ха лă ха 
со циал лă пу лă шу па ра кан уй рă мĕн че 
(Кÿ кеç по се ло кĕ,  Советс ки ура мĕ, 23- 
мĕш çурт) ад во ка тăн тÿ лев сĕр кон-
суль та ци йĕ пе усă ку раç çĕ. 

РА ЙАД МИ НИСТ РА ЦИН ВĔ РЕН ТŸ 
УП РАВ ЛЕ НИ ЙĔН ОПЕ КĂ ПА ПО ПЕ-
ЧИ ТЕЛЬ УЙ РĂ МĔ ача сен пра ви се-
не пыр са тиве кен ый ту сем пе нояб-

рĕн 17- мĕ шĕч чен хĕ рÿ ли-
ни ирт те рет. Çы хăн мал ли 
те ле фон: 8(83540) 2-30-

93. Нояб рĕн 20- мĕ шĕн че 
ва ра вĕ сем ха лă ха хăй сем 
па тĕн че (Кÿ кеç по се ло кĕ, 
Советс ки урамĕ, 25- мĕш 
çурт) йы шă наç çĕ. 

ТЕ ЛЕ ФОН ТЕР РО РИЗ МĔ ПЕ ÇЫ ХĂН НĂ ПРЕС-
ТУП ЛЕ НИ СЕН ШУ ЧĔ ŸС СЕХ ПЫ НИ НЕ КУ РА 
ра йад ми нист ра ци ре эр не се рен ир те кен ка-
наш лу ра ра йон ти по ли ци уй рă мĕн пуç лă хĕн 
çу мĕ Анд рей Ря бов предп рия ти-ор га ни за ци, 
уч реж де ни, ял тă рăх ер тÿ çи се не ик кĕ лен те-
ре кен япа ла асăр ха сан ту са ирт тер мел ли ĕç-
сем пир ки пер со нал па вы рăн та ка ла çу ирт-
тер ме сĕн чĕ. «Чи мал та нах по ли цие шăн кă-
рав ла мал ла, ун тан эва куа цие ха тĕр лен мел-
ле. Ан чах та каш ни вак- тĕвек пир киех евит-
ле мел ле мар, сир пĕн ме пул та ра кан ха тĕр-
сен уй рăм пал ли сем пур: пă ра лук, çы хă ну 
ап па ра ту ри, сă мах ран, те ле фон т.ыт. те», – 
ăн лан тар чĕ Анд рей Ви талье вич. 

не пыр са тиве кен ĕçĕ- хĕ лĕ пир ки ун ран ыйт са 
пĕл ме май пу лĕ.  Йы шă нă ва çы рăн мал-

(Кÿ кеç по се ло кĕ,  Советс ки ура мĕ, 23- 

93. 
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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

 ХИСЕПЕ ТИВĔÇЛĔ   

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

Кÿкеçри МТС строительстви.  1940-мĕш çулсем

Кол лек ти ви за ци пуҫ лан нă чух
Ок тябрь ре во лю ци йĕ хыҫҫăн кă лар нă Ҫěр дек речě тă рăх ку лак сен, пат шан, чиркÿ пе мă нас-
тир сен ҫěрě се не турт са ил се хрес чен сен ал ли не па нă – пěтěм пе 150 мил лион гек тар. Ял ти ҫын-
сем ун чух ҫěр шыв ри пěтěм ха лă хăн иккě виҫҫěмěш пай не йы шăн нă, 25 мил лион çын кил-
ти хуҫа лă ха тыт са пы нă. Ҫěнě пур нăҫ ту нă  вă хăт ра  ку лак сен пус мăрěн чен хă тăл са пěр леш-
тернě хуҫа лăх сем тă вас ый ту ҫивěч тă нă. 1923 ҫул та уш кă нăн-уш кă нăн пěр леш се та та ял хуҫа-
лăх ма ши ни сем пе усă кур са ěҫ лес тěл лев пе В.И. Ле ни нăн коо пе ра ци план не пур нăҫа кěрт ме 
пуҫ лаҫҫě. Коо пе ра тив сем, ар тель сем чă мăр та наҫҫě. Тепěр пилěк ҫул тан, 1927 ҫул ти де кабрь те 
ВКП(б)-ăн XV-мěш съезчě ир тет. Ăна « кол лек ти ви за ци съезчě» ят па пě летпěр. 1928-1932 ҫул сем 
– пěр леш тернě хуҫа лăх сем вăй илнě вă хăт. Кол хоз се не ту ма ял ти ак ти вист сем, ял кор сем, из-
бач сем, ком со мо лец сем, ху ла ри за вод сен чен янă ра бо чи сем пу лăш нă. 
1929 ҫул та ÿ кернě ҫак сăн ÿкер чĕк ре Ҫěньял-Пок ровс кин чи тин ҫеҫ йěр ке леннě «Ҫěньял» ар-
телěн членě сем пу ху ирт тернě са мант сăн лан нă. Сě тел тав ра тир пейлě тум лан нă ҫам рăк 
арҫын сем ла раҫҫě. Ра йон тан кил ни сем те пур пу лас. Шур су хал лă арҫын сă мах ка лать. Су ла-
хай ра, арҫын ача ҫумěн че ла ра кан ни – Пан фил Еф ре мов учи тель. Хăй ҫыр са хă вар нă тă рăх, 
вăл чи мал тан кол хо за кěнě. Про то кол ҫы ра кан ни, ахăрт нех, Иван Ку маль ков. Ăна кол хоз 
пред се да тель не суй ла нă. Сě тел ҫин чи краҫҫын лам пийě, чер нил кě лен чи, чер нил типěт мел ли 
пресс-п ро мо каш ка, хут лис ти сем ун чух не хи пур нăҫа сăн лаҫҫě.   

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

 ШУПАШКАР РАЙОННЕ – 90 ÇУЛ

Т РЕ НЕР, УЧИ ТЕЛЬ, КРАЕВЕД...

Раç çей ша йĕн чи 
ăмăр ту ра – пĕр ре мĕш
Лео нид Пав лов 1936 çул та ян ва-

рĕн 1- мĕ шĕн че Чă рăш кас си ялĕн-
че хрес чен çемйин че çу рал нă. Тă-
ван çĕр шыв йы вăр лăх тÿс нĕ, совет 
çа рĕ сем фа шис та хи рĕç çа пă çă ва 
кĕ нĕ вă хăт ра ял ти шкул та пĕр ре-
мĕш хут пар та хуш ши не ла рать 
вăл. 1947-1950 çул сен че Апаш ри 
7 çул вĕ рен мел ли, ун хыç çăн те-
пĕр 4 çул Кÿ кеç ри вă там шкул-
сен че пĕ лÿ пу хать. Шкул пĕ тер-
сен çул та лăк тă ван кол хоз ра вăй 
ху рать. Çам рăк кач чăн 1955 çул-
хи сен тябрь уйă хĕн че сал та ка кай-
ма ят ту хать. Кĕ çĕн ко ман дир се не 
ха тĕр ле кен шкул та ла йăх кă тар ту-
сем пе па лăр са элект ро ра дио ме-
ха ник, те лег ра фист спе циаль но-
çĕ се не ал ла илет. Хĕс мет рех во-
ди тель пра вил лĕ пу лать, пар ти 
шкул не пĕ те рет, тă ван ки ле сер-
жант зва ни йĕ пе тав рă нать. 3 çул 
службă ра тă нă ху шă ра тă ван тă-
рăх ра 2 хут чен от пус ка ти вĕ çет. 

«Ĕ нер хи» сал та ка Апаш ри вă там 
шкул та воен рук та та физ куль ту ра 
учи те лĕ пул са ĕç ле ме сĕ неç çĕ. Ул-
тă çул асăн нă шкул та вăй ху рать. 
Çав вă хăт ра шкул ко ман ди спор-
тăн тĕр лĕ тĕ сĕн че пье дес тал çин-
чен ан ман та те мел ле, ра йон ти 
ăмăр ту сен че пĕр ре мар ма ла тух-
нă, рес пуб ли кă ра та мат тур çам-
рăк сем мал ти рет ре пул нă. 

1963-1964 çул сен че Лео нид Пав-
лов – Чă ваш пат ша лăх пе да го ги-
ка инс ти ту тĕн че йĕл тĕр çĕ сен ко-
ман дин тре не рĕ. Тă рăш сан çи-
мĕç не ту тан ма пу ла тех. Ĕçе чун- 
чĕ ре рен па рăн са ĕç ле ни çи тĕ нÿ-
сем пат не ил се çи те ре тех – Раç-
çей ре ма ла ту хас си шĕн пед вуз сен 
хуш шин че ирт нĕ эс та фе та ăмăр-
тă вĕн че хĕр сен ко ман ди пье дес-
та лăн 3- мĕш карт лаш ки çи не хă-
па рать. Икĕ çул тан шă па Лео нид 
Пав ло ви ча Шу паш кар ти ме ди ци-
на учи ли щи не ил се çи те рет. Физ-
куль ту ра пре по да ва те лĕн тă рă-
шу лă хĕ кун та та ку рă нать – ху ла 
та та рес пуб ли ка ша йĕн чи ăмăр-
ту сен че хĕр сен ко ман ди пă шал-
тан пе рес си пе, йĕл тĕр чу пă вĕн-
че, ве ло си пед па ярă нас си пе та-
та çă мăл ат ле ти кăн ыт ти тĕ сĕн че 
яла нах мал ти сен ре тĕн че пул нă. 
1965 çул та ме ди ци на учи ли щи-
сен ко ман ди сен хуш шин че ирт-

нĕ Раç çей ша йĕн чи ăмăр ту ра чă-
ваш пи ки сем 50 ко ман дă ран фи-
ни ша чи мал тан çит се ыл тăн ме да-
ле ти вĕ çеç çĕ. Лео нид Пав ло ва, 29 
çул хи тре не ра, ла йăх кă тар ту сем-
шĕн РСФСР Сыв лăх сых лав ми нис-
терст вин Хи сеп ху чĕ пе та та пĕр 
уйăх ĕç ук çи пе тан ла ша кан пре-
ми пе чыс лаç çĕ. Те пĕр çул вăл ха-
тĕр ле нĕ ко ман да Ка бар дин-Бал-
кар Рес пуб ли кин че ирт нĕ ве ло-
си пед чу пă вĕн че пье дес та лăн 1- 
мĕш карт лаш ки çи не хă пар ма ти-
вĕ çет. Ку вăл – çав те ри пы сăк çи-
тĕ нÿ! Ĕçе чун тан па рăн нă тре нер 
фе де ра ци ве домст вин Хи сеп хут-
не икĕ хут та та ят ран па нă се хе-
те ти вĕ çет. Сту дент се не ăмăр ту-
се не ха тĕр ле нĕ вă хăт ра Лео нид 
Пав ло вич хăй те спорт ра çи тĕ нÿ-
сем тă вать: ра йон та та рес пуб ли-
ка ша йĕн чи ăмăр ту сен че йĕл тĕр-
пе чупас си пе, сла лом ра, пă шал-
тан пе рес си пе пĕр ре кă на мар 
пье дес тал çи не хă пар ма ти вĕ çет.

Ĕç ле нĕ вă хăт рах çам рăк Мус кав-

ри тре нер сен тĕп шкул не ку çăм-
сăр май па вĕ рен се пĕ те рет. 1964-
1969 çул сен че И.Н. Улья нов ячĕл-
лĕ ЧПУ- ра ку çăм сăр май па ăс пух-
са ис то ри пе об щест воз на ни учи-
те лĕн про фес си не ал ла илет. 1967 
çул тан па Кÿ кеç ри 1- мĕш шкул та 
физ куль ту ра, ис то ри та та об щест-
воз на ни пред ме чĕ се не вĕ рент ме 
ты тă нать. Вăл ĕç ле нĕ çул сен че вĕ-
ре не кен сем спор тăн тĕр лĕ тĕ сĕн-
че ла йăх кă тар ту сем пе па лă раç çĕ, 
ăмăр ту сен че мал ти вы рăн се не йы-
шă наç çĕ, ра йон чыс не рес пуб ли ка 
ша йĕн чи ăмăр ту сен че хÿ тĕ леç çĕ. 
1969 çул ти май уйă хĕн че Кÿ кеç ри 
1- мĕш шкул ко ман ди «Советс кая 
Чу ва шия» ха çат пар ни се не  çĕн се 
илес си шĕн ирт нĕ эс та фе тă ра пье-
дес та лăн чи çÿл лĕ карт лаш ки çи-
не хă па рать. Ĕçе па рăн са тÿ рĕ кă-
мăл па вăй ху нă шăн Лео нид Пав-
ло ви ча ЧАССР Спорт ми нис терст-
ви, ра йон воен ко ма чĕ Хи сеп ху чĕ-
сем пе чыс лаç çĕ, фе де ра цин Атăл-
çи çар ок ру гĕн ко ман дую щи йĕ ăна 

ка пи тан зва ни не па рать. 

Му зей йĕр ке лÿ çи
Ис то ри учи те лĕ пул са ĕç ле се 

те вăл ра йон шăн ну май пĕл те-
рĕш лĕ ĕç пур нăç ла нă. Унăн кă-
тар ту ха тĕ рĕ сем пе пуян ка би не-
чĕ те ми çе çул ра йон та «Чи ла йăх 
ис то ри ка би не чĕ» ята тыт са тă нă. 
Лео нид Пав ло вич пу çар ни пе ра-
йон та ис то ри пред ме чĕ пе пуç ла-
са олим пиа да ирт тер нĕ, çак пу çа-
рă ва ЧАССР Çу тĕç ми нис терст ви 
те ыр ла нă. Унăн 9 вĕ ре не ке нĕ рес-
пуб ли ка ша йĕн че олим пиа дă сен-
че мал ти вы рăн се не йы шăн нă, 20 
ыт ла шкул ачи унăн çу лĕ пе кай са 
ис то ри енĕ пе пĕ лĕве тăс нă, паян 

ис то ри учи те лĕ пулса вăй ху раç çĕ. 
Паян хи кун Кÿ кеç ри 1- мĕш шкул та 
вăй ху ра кан ис то ри пред ме чĕн 3 
вĕ рен те ке нĕ хăй вă хă тĕн че унăн 
вĕ ре не ке нĕ сем пул нă. 

1985 çул та КПСС рай ком пар тин 
1- мĕш сек ре та рĕ Г.В. Ро ма нов куль-
ту ра çур тĕн че сель совет пред се да-
те лĕ се не, шкул ер тÿ çи се не, куль ту-
ра ĕç че нĕ се не пух са «Ра йо нăн çар 
та та ĕç мух та вĕн» му зей не уçас си 
пир ки ка ла нă. Ăна Тă ван çĕр шы-
вăн Ас лă вăр çин че çĕн тер нĕ рен-
пе 40 çул çит ни не ха лал ла са ма-
йăн 9- мĕ шĕ тĕл не уçас те нĕ. Çак 
ĕç ре Лео нид Пав ло вăн тÿ пи çав те-
ри пы сăк. Вăл çак ĕçе вĕ ре не кен-
се не явăç тар нă, хăй те са хал мар 
ма те риал ха тĕр ле нĕ, ас лă клас-
сен че вĕ ре не кен сен чен экс кур-
со вод се не ха тĕр ле нĕ. Коо пе ра-
ци инс ти тут не вĕ рен ме кĕ ме ха-
тĕр ле не кен сен умĕн че лек ци сем 
ву ла ма та вă хăт туп нă вăл, те ми çе 
çул ЧПУ- ра эк за мен сем йы шă на-
кан ко мис си чле нĕ пул нă. 

1986 çул ти ян варь уйă хĕн че Кÿ-
кеç ри 1- мĕш шкул 100 çул хи юби-
лей не пал лă тă вать. Пал лă кунч-
чен 3 уйăх ма ла рах шкул ди рек-
то рĕ В.С. Шу ми лов учи тель се не 
пух са çĕ нĕ му зей уçас си не пĕл-
те рет. Явап ли не те па лăр таç çĕ – 
Лео нид Пав лов. Ун чух не ăна ма-
те риал се не пух ма В.Н. Таш ко ва 
та та Л.А. Са ви но ва учи тель сем 
хас тар пу лă шаç çĕ, шкул ачи сем-
пе аш шĕ-а мă шĕ те хас тар лăх кă-
тар таç çĕ. Па лăрт нă кун му зей алă-
кĕ сем уçă лаç çĕ. Хă на сен хуш шин-
че 1912 çул та шкул пĕ тер нĕ Ва си-
лий Яков ле вич Свин цов пул ни не, 
тĕр лĕ çул та шкул пĕ тер нĕ ача сем 
те аяк ра юл ман ни не па лăр тать 
Лео нид Пав ло вич. Ан чах та вă хăт 
шел сĕр – 25 çул шкул мă наç лă хĕ 
пул нă му зей « çу ха лать».

1989 çул та РОНО пуç лă хĕ 
Г.В. Ни ко лаев Лео нид Пав ло ва хă-
йĕн пат не чĕн тер се «Ш ко ла и учи-
тельст во ра йо на» му зей уç ма сĕ-
нет. Ви çĕ уйă ха яхăн ма те риал сем 
пу хать пуян опыт лă учи тель. Ĕçĕн 
пĕ тĕм ле тĕ вĕ сем пе вăл ра йон ти 15 
вĕ рен те кен Ле нин ячĕл лĕ ор де на, 
те пĕр çа вăн чух лĕн РСФСР та ва 
ти вĕç лĕ учи тель ят не ти вĕç ни не 
туп са па лăр тать. Шку лăн 2 хут лă 
çур тĕн чи пĕр клас ра уçăл нă му-
зей çул та лă ка яхăн ĕç лет. РОНО 
пуç лă хĕ урăх ĕçе куç сан му зей 
та ху пă нать. 

Лео нид Пав ло вич çи тĕ не кен 
ăрă ва пĕ лÿ та та ти вĕç лĕ вос пи та-
ни па рас тĕ лĕш пе çур ĕмĕ ре яхăн 
вăй ху нă. 47 çул тан 33-шне вăл Кÿ-
кеç ри 1- мĕш шку ла ха лал ла нă. Çав 
вă хăт ра вăл 4 класс кă лар ма ĕл-
кĕр нĕ. «Э пĕ вĕ рент нĕ ача сен чен 
пĕ ри те ми ли цин ача- пă ча пÿ лĕ-
мĕн че учет ра тă ман. 1993 çул та 
шкул пĕ тер нĕ ача сем пе – клас-
ра 33 ача вĕ рен нĕ – «Ра йон ти чи 
ла йăх класс» кон курс ра çĕн тер се 
эр не лĕ хе Мус ка ва кай ма тÿ лев-
сĕр пу тев ка çĕн се ил тĕ мĕр. 1998 
çул та шкул тан вĕ рен се тух нă 35 
ача çав те ри мат турч чĕ, ни ка мăн 
та  ат тес тат ра «3» пал лă пул ман. 

Вĕ сен чен 13- шĕ шку ла ме даль пе 
вĕç ле рĕç. Паян вĕ сем пур те ас-
лă пĕ лÿл лĕ, хăй се не ки лĕ ше кен 
про фес сие ал ла ил се ĕç вы рă нĕ-
сем туп нă», – ка ла са па рать ача-
сен хи сеп не, юра тăв не çĕн се ил-
нĕ пы сăк сас пал ли пе çы рă на кан 
УЧИТЕЛЬ.  

Çур ĕмĕр ха çат па пĕр ле
1967 çул тан па Лео нид Пав ло вич 

ра йон ха çа чĕ пе та чă çы хă ну ты-
тать. Пи чет кă ла рă мĕн че çын се не, 
тă ван ра йо на, çу рал са ÿс нĕ тă рă-
ха ха лал ла нă статья сем час- ча сах 
кун çу ти ку раç çĕ. Та рăн шу хăш лă 
хай лав сен че вăл ирт нĕ та та халь хи 
пур нă çа сăн лать, çи вĕч ый ту се не 
хус ка тать.  1996 çул та унăн Кÿ кеç-
ри МТС уçăл нă ран па 60 çул çит-
ни не ха лал ла нă  кĕ не ки кун çу ти 
кур нă. 1997 çул та ра йон ад ми нист-
ра ци йĕн ху шă вĕ пе В.П. Станьял 
ăс чах па ик кĕ шĕ ра йон ис то ри не 
тĕп че се «С то ро на моя Че бок сарс-
кая» кĕ не ке ка лăп ла нă. 1999 çул та 
Г.П. Крас нов шăл лĕ пе ик кĕ шĕ çу-
рал нă ялĕн ис то ри не мĕн авал-
лăх ран тĕп че се «Э пир То каш ачи-
сем» кĕ не ке не çын сем пат не çи-
тер нĕ. Тин те рех тух нă Шу паш кар 
ра йон эн цик ло пе ди йĕн че те унăн 
тÿ пи пĕ чĕк мар – ти вĕç лĕ çын сем 
пир ки 20 статья ха тĕр ле нĕ. Эн-
цик ло пе дин 2- мĕш пай не кун çу-
ти кă тар тас тĕл лев пе вăл та та 10 
çын пир ки ма те риал пух нă. «Би-
чу рин та та халь хи са ма на» му зей-
па та та чă çы хăн са ĕç лет Лео нид 
Пав лов. Унăн 600 ыт ла ма те риа лĕ 
хă йĕн вы рăн не туп нă, паян та вăл 
çак ĕç рен аяк ра тă масть. 

Сă пай лă,  ăш пил лĕ те ырă кă-
мăл лă, хă йĕн çи тĕ нĕ вĕ сем пир-
ки ка лаç ма кă мăл ла масть  вăл. 
Кă кăр çап са çи тĕ нÿ сем пе мух та-
нас си те – ун шăн ют. Хăй ăс па нă 
ача сем унăн ят не ырă па асăн ни, 
унăн уро кĕ се не аса ил ни – çа ках 
пу лĕ çур ĕмĕ ре яхăн вĕ рен те кен-
ре тим ле нĕ Лео нид Пав ло вич шăн 
чи пы сăк тав сă ма хĕ...

 ВЕ РА ШУ МИ ЛО ВА

«Ка йăк хит ре тĕ сĕ пе, этем – хă йĕн ĕçĕ пе», – те се ка лаç çĕ ват-
ти сем. Каш ни çын нăн  пур нă çĕ – хăй не е вĕр лĕ кĕ не ке. Вăл 
мĕн ле çы рă нас си пи рĕн тен ха мăр тан ну май ки лет. Пур нă-
çа ти вĕç лĕн ирт тер мел ле. Çак вĕ рен тĕве тĕ пе хур са пу рă нать 
те Рес пуб ли кăн та ва ти вĕç лĕ учи те лĕ, ис то рик-к раевед, çур 
ĕмĕр ра йон ха çа чĕ пе та чă çы хă ну ты та кан штат ра тă ман кор-
рес пон дент Лео нид Пав лов. Вăл хă йĕн пур нă çĕн пы сăк рах 
пай не шкул ачи се не ти вĕç лĕ пĕ лÿ та та вос пи та ни па рас, ра йо-
нăн та та тă ван тă рă хăн ис то ри не тĕп чес ĕçе ха лал ла нă. Çы вăх 
пĕ ле кен сем ун пир ки « чĕ рĕ эн цик ло пе ди» те се ка лаç çĕ. 

Кÿкеç шкулĕ, 1977 çулти 
выпускниксемпе

Сту дент се не ăмăр ту се не ха тĕр ле нĕ 
вă хăт ра Лео нид Пав ло вич хăй те спорт-

ра çи тĕ нÿ сем тă вать...
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 КСТАТИ 
Чун çÿ рев çĕ сен 2017 çул çÿ-
ре вĕ 5 пин те 90 ки ло мет-
ра тă сăл нă

Му зей ри урок шкул ти пĕ-
лĕве çи рĕп лет ме та та ан-
лă лат ма май па ни ик кĕ ле-
нÿ сĕр. Çа кăн евĕр за ня ти-
сем çам рăк се не му зей се-
не та та ыт ти куль ту ра уч-
реж де ни йĕ се не çÿ ре ме хă-
нăх тар ни пе те па ха. Кÿ кеç-
ри 1- мĕш шкул ти 10- мĕш 
класс ачи сем те А.Ю Кры-
ло ва учи тель ни цă па тĕн-
че ри ÿнер куль ту рин пред-
ме чĕн че рет лĕ те ми пе пар-
та хуш шин че мар, «Би чу-
рин та та халь хи са ма на» 
му зей ра пал лаш нă. 

Му зей фонд чĕн уп рав çи Ок са-
на Иже де ро ва шкул ачи се не Шу-
паш кар ра йо нĕн че çу рал са ÿс нĕ 
ху дож ник сен пур нă çĕ пе пул та-
ру лă хĕ та та вĕ сен ĕçĕ- хĕ лĕ çин-
чен пре зен та ци ур лă ка ла са па-
нă. «Ан вас кăр, тăх тăр- ха», – те нĕ 
шкул ачи сем каш ни ÿнер çĕ çин-
чен тĕп лĕн рех пĕл ме тă рăш са. 
Çак кун сен че му зей ра ен те шĕн 
Ми хаил Его ро вăн ку ра вĕ уçăл нă 
май вĕ ре не кен сем унăн биог ра-
фи йĕ пе, кар ти ни сем пе тĕп лĕн-
рех пал лаш нă. Му зей фойин че 
«Лю бил при ро ду бе зог ляд но» сăн 
ÿкер чĕк сен ку ра вĕ ĕç лет. Ку рав 
за лĕн че ва ра ху дож ни кăн пей-
зажĕ сем тыт кă на илеç çĕ. Кар ти-
нă се не унăн мă шă рĕ, ха лăх тĕр-
ри пе та та эреш ле се тĕрлес си-
пе ăс та çă, «У чим ся вы ши вать» 
кĕ не ке ав то рĕ Аль бер та Ан цы-
ги на 2006 çул та пар не ле нĕ. Хăй 
вы рăс пул сан та чă ваш тĕр рин 
вăрт тăн лă хĕ се не пĕл се вĕ се не 
чă ваш се не ал ла ил ме пу лă ша-

кан кĕ не ке кă лар нă. 
Ми хаил Его ров 85 çул каял-

ла Шă мăш са лин че кол хоз ник 
çемйин че çу рал нă. Чир лĕ аш-
шĕ Тă ван çĕр шы вăн Ас лă вăр-
çи вĕç лен сен те пĕр çул та лăк ран 
пур нăç ран уй рăл са кай нă, çа пах 
та ывăл не ĕмĕт не пур нăç ла ма 
– ÿнер çĕ пул ма  пил ле се хă вар-
нă. 15 çул ти ар çын ача Шу паш-
кар ти ÿнер учи ли щи не эк за мен 
этю чĕ се не ÿкер ме те ми çе тĕс лĕ 
кă ран таш па кă на пы нă. «Пу рăн-
мал ли çурт- йĕ рĕн пĕ тĕ мĕш ле 
ар хи тек ту ра сăн- сă па чĕ» чер-
че ни йĕ та та опыт па ыл ма шăн-
ни» дип лом ĕç не вăл « пил лĕк» 
пал лă лăх хÿ тĕ ле нĕ. Пĕ лÿ ил нĕ 
хыç çăн çам рăк Крас ноярск кра-
йĕн чи Çÿр çĕр ха лă хĕ сен Игарс-
ки пе ду чи ли щи не нап рав ле ни-
пе ĕç ле ме кай нă. Пу шă вă хăт-
ра клас сик сен кĕ не ки се не алă-
ран яман, çÿр çĕр тунд рă на та-
та ун ти çын се не – якут- са ха се-

не ÿкер нĕ. Çÿр çĕр ти си вĕ хĕл 
иле мĕ, уçă кă мăл лă та та та ра-
ват лă çÿр çĕр çын ни сем тыт кăн-
ла нă ăна, çа пах та тă ван кĕ тес 
яла нах чĕ ре ре пул нă. Çĕр шыв 
умĕн чи сă вап лă ти вĕ çе тат нă 
хыç çăн мĕн ви лич чен (1958-1991 
çç.) Ми хаил Его ро вич РСФСР-ăн 
ху до жест во фон чĕн чă ваш пул-
та ру лăх-п роиз водст во мас терс-
ко йĕ сен че ĕç ле нĕ.

Ху дож ник пей заж – ыт ла рах 
ан лă Атăл та та чă ваш  юма нĕ-
сем – ÿкер ме юрат нă.  Ĕç те шĕ-
сем ăна шÿт ле се Его ров-Волжс-
кий те се чĕн нĕ, ку ра ва ки ле кен-
сем ва ра – « чă ваш Шиш ки нĕ». 
Ми хаил Его ро вич Атăл леш ен-
чи та са çут çан та лă ка, унăн вăр-

ма нĕ се не, пĕве- кÿл ли не сăн ла-
нă. Ха лĕ унăн кар тини сем çин-
чи Атăл хĕр рин чи та са çут çан-
та лăк вы рă нĕ сем па чах урăх сăн-
лă, хă шĕ- пĕр не ту пай мăн та. Çа-
вăн па Ми хаил Его ро вăн кар ти-
ни сем ис то рил лĕ, до ку мен тал лă 
те сен те йă нăш мар ри не па лăр-
тать Ок са на Иже де ро ва. Ми хаил 
Его ро вич çут çан та лă ка ним рен 
ыт ла хи сеп ле нĕ. Ми лĕк хуç ма 
кай сан та каш ни йы вăç çин чен 
пĕр ту рат ран ыт лаш ши хуç ман 
ик кен. «Чер чен чун лă çын», – тет 
ун çин чен му зей фон чĕн уп рав çи. 

Ÿ нер çĕ юман лă ха та ÿкер ме 
юрат нă. Шу хăш ла сан, юман – 
йы вăç кă на те ме пу лать. Ан-
чах çук. Ÿнер çĕн вăл тĕр лĕ рен: 
мă наç лă, си мĕс... Унăн юрат-
нă юма нĕ те пул ни не ĕнен те-
рет Ок са на Ни ко лаев на. Ăна 
вăл çут çан та лă кăн тĕр лĕ вă-
хă тĕн че сăн ла ма юрат нă ик кен. 
Çа кăн пек этюд сен чен пĕ ри – 
«Мой лю би мый дуб в ав гус те» 
кар ти на. Шарт ла ма си вĕ сен че 
те Атăл леш ен не юр аш са си-
вĕ рен хă ра ма сăр çут çан та лă-
ка сăн ла ма çÿ ре нĕ ху дож ник.  

Пĕ тĕм тĕн чи пе мир лĕ пур нă-
çа çи рĕп ле тес ĕçе хут шăн нă-
шăн вăл Сове тăн мир лĕ фон-
чĕн хи сеп лĕ ме даль не ти вĕç-
нĕ. Акă,  сă мах ран, 1982 çул та 
вăл хă йĕн кар ти ни се не сут са ту-
нă 350  тен кĕ ук çа на фон та ку-
çар са па нă. Шкул ачи сем ен те-
шĕн наг ра ди се не хăй сен ку çĕ пе 
кур ма, тыт са пăх ма пул тар нă. 

Ми хаил Его ров кар ти ни сен 
тĕп па йĕ Чă ваш пат ша лăх ÿнер 
му зе йĕн фонд чĕ сен че уп ра нать. 
Унăн пей зажĕ сем Гер ма ни ри, 
Ита ли ри уй рăм çын сен кол лек-
ци йĕ сен че те пур.

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

Ирт нĕ кĕç нер ни кун ра йон-
ти тĕп биб лио те кă ра «Тă-
ван Ен» ха çа тăн штат ра тă-
ман кор рес пон ден чĕн Ни-
ко лай Смир но вăн (Шу мер) 
«Хĕвел лĕ Ка захс тан» кĕ не ке 
пре зен та ци йĕ ирт рĕ. Хă на-
сем – Вăр ман-Çĕк тер ял тă-
рăх пуç лă хĕ Олег Ер ма нов, 
Раи са Сар пи, Аль би на Юра-
ту чă ваш поэ тес си сем та та 
Ма ри на Морс кая ху дож ник, 
Юрий Чу тай çы рав çă, «Тă-
ван Ен» ха çат ре дак то рĕн 
ти вĕ çĕ се не пур нăç ла ка нĕ 
Вик то рия Вы шинс кая –  кĕ-
не ке не хак па чĕç. 

2017 çул хи çул ла чă ваш де ле-
га ци йĕн йы шĕн че Ка захс тан çĕ-
рĕ тă рăх çул çÿ реве тух ни Ни-
ко лай Ва силье ви ча кĕ не ке кă-
лар ма хис те нĕ. 68 ст ра ни цă ран 
тă ра кан кă ла рă ма чă ваш ла та-
та вы рăс ла очерк сем, тĕр лен-
чĕк сем, сă вă сем кĕ нĕ.  Ка захс-
тан ри Х.А. Яса ви ячĕл лĕ ха лăх-
сен хуш шин чи ка зах па турк кă 
универ си тет не, Тур кес тан ху-
лин олимп комп лекс не, Х.А. 
Яса ви ар хи тек ту ра комп лекс-
не çит се кур ни не ав тор кĕ не ке-
ре çыр са кă тарт нă. Кун сăр пуç-
не хăй  ÿкер нĕ 62 сăн ÿкер чĕк 
те пи чет лен нĕ ун та. Ни ко лай 
Смир нов ик кĕ мĕш кĕ не ки не 
Шу паш кар ра йо нĕ 90 çул тул-
тар ни не ха лал ла ни çин чен пĕл-
тер чĕ. «Чă ваш çам рă кĕ сен «Сă-

вар» пĕр ле шĕ вĕн ер тÿ çи Олег 
Цып лен ков ерт се пы ни пе çул 
çÿ реве тух рă мăр. Ка захс та-
на çи тич чен мал тан Орен бург 
тă рă хĕн че пул тă мăр. Пи рĕн пе 
пĕр ле пул та ру лăх уш кă нĕ сем 
те пул чĕç. Кĕ не ке ре çул çÿ рев 
мĕн ле ирт ни не, çĕ нĕ тус сем-
пе пал лаш ни не çыр са кă тарт-
рăм. Çул çÿ рев карт ти  – Шу-
паш кар тан пуç ла са Ка захс тан-
ри Тур кес тан та ран. Пĕр ен не 
2800 км кай мал ла. Çÿл çÿ реве 
пы сăк йыш па тух ни не па лăрт-
мал ла. 43 çын тан 7- шĕ Шу паш-
кар ра йо нĕн чен пул чĕç: Ни ко-
лай Фо ми ря ков, эпĕ та та «Те-
лей» пул та ру лăх уш кă нĕн хĕ-
рĕ сем. Кĕ не ке хуп лаш ки çин че 
Тур кес тан ри пĕл те рĕш лĕ вы-
рăн- па лă ка  сăн ла нă. Ку ху ла 
сце ни çин чи кон цер та пи рĕн 
пул та ру лăх уш кă нĕ сем те хут-
шăн чĕç. Те пĕр кун Х.А. Яса ви 
ячĕл лĕ ха лăх сен хуш шин чи 
ка зах па турк кă универси те-
тĕн че пул тă мăр. Ун та чă ваш-
сем те вĕ рен ни не пĕл тĕ мĕр...» 
– çул çÿ рев çин чен ка ла са па-

мал ли пай тах кĕ не ке ав то рĕн. 
Раи са Сар пи ав то ра кĕ не ке 

тух ни пе са лам ла нă май Ка захс-
тан çĕ рĕ унăн пул та ру лă хĕн че 
пал лă вы рăн йы шăн ни не, пĕ-
тĕм тĕн че ри Тĕ рĕк поэ чĕ сен 
ку рунт тай не хут шăн нă ран па 
унăн ят не пĕл ме пуç ла ни не 
па лăрт рĕ вăл. «Са лам-алей-
кум: Ка захс тан!» сăв ва ха вас-
лă кă мăл- ту йăм па ву ла са па-
чĕ. Ни ко лай Смир нов па пал-
лаш ни не те аса ил чĕ поэ тес-
са. «Ви çĕ çул каял ла пĕ лĕ шĕн 
парфю ме ри лавк кин чен кĕ не-
ке лавк ки ту са ху тăм. Пă ха тăп, 
кун сик тер се те нĕ пе кех пĕр 
мат тур çÿл лĕ кач чă чă ваш кĕ-
не ки се не пăх ма ки лет, çĕн ни-
се не ый тать. Кĕ не ке юра та кан-
се не хи сеп ле нĕ май ун па ка лаç-
са кай рăм, çап ла тус лаш рă мăр 
та», – тет Раи са Сар пи. Кĕ не ке-
не « пил лĕк» кă на мар, «улт тă» 
пал лă та ларт са хак ла ни çин-
чен пĕл тер чĕ чă ваш поэ тес си.    

«Кĕ не ке вăл – ли те ра ту ра 
па лă кĕ», – те рĕ Юрий Чу тай 
çы рав çă. Кĕ не ке ре çыр са хă-

вар нă йĕр ке сем пу лас ăру сем-
шĕн те юл ни не, ав то рăн ят не 
ви лĕм сĕр лет ни не па лăрт рĕ 
вăл. Аль би на Юра ту та кĕ не-
ке не ла йăх ен чен кă на хак ла-
рĕ. Ни ко лай Шу мер па «Тă ван 
Ен» ха çат пал лаш тар ни çин-
чен аса ил чĕ вăл. Ка захс тан-
ра пул са кур нă, ас ра юл нă вы-
рăн сем çин чен ка ла са па ма-
сăр  чă тай ма рĕ. 

Вăр ман-Çĕк тер ял тă рăх пуç-
лă хĕ Олег Ер ма нов Ни ко лай 
Смир нов ял тă рăх пур нăç не хас-
тар хут шăн ни не па лăрт рĕ. «Çак 
мат тур кач чă пи рĕн ял тă рă хĕн 
де пу та чĕн ти вĕ çĕ се не пур нăç-
ла ни сĕр пуç не поч тă ра ха çат та 
са ла тать. Ял тă рă хĕн  кă на мар, 
чăн- чăн чă ваш мат ту рĕ», – çа-
кăн пек сă мах се не ти вĕç рĕ кĕ-
не ке ав то рĕ ун тан.   

Вик то рия Вы шинс кая ха çа тăн 
штат ра тă ман кор рес пон дент не 
ре дак ци пе та чă çы хă ну тыт нă-
шăн тав ту рĕ. «Си рĕн статья сăр 
пĕр но мер та тух масть. Çа кăн 
пек юл таш сем пул ни шĕн ре-
дак ци са вă нать кă на. Пĕл тĕр 
Ни ко лай Ва силье вич Крым тав-
ра шĕн че пул са кур ни çинчен 
çыр са тĕ лĕн тер чĕ пи ре, кă çал 
акă чă ваш са лам не Ка захс та-
на ил се çи тер чĕ», – те рĕ вăл 
ЧР Жур на лист сен союзĕн чле-
нĕ пе çы хă ну ма лаш не çи рĕп-
лен се кă на пы рас са шан са. Çул 
çÿ рев рен тав рăн нă хыç çăн ав-
тор очер кĕ се не «Тă ван Ен» ха-
çат рес пуб ли кă ри ыт ти ха çат-
сен чен чи мал тан пи чет лерĕ.

«Те лей» фольк лор уш кă нĕ çĕ-
нĕ кĕ не ке шĕн са вă ннине илем-
лĕ юр ри- кĕв ви ур лă па лăрт рĕ.

 МИЛЕНА СЕРГЕЕ ВА

ма нĕ се не, пĕве- кÿл ли не сăн ла-
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Шă мăш ри «Чă ваш Шиш ки нĕ» Шă мăш ри «Чă ваш Шиш ки нĕ» 

 ШУТА ИЛМЕ 
Кÿ кеç ри «Би чу рин та та халь-
хи са ма на» му зей ра Ми хаил 
Его ро вăн 12 кар ти ни, 11 наб-
ро со кĕ, сăн ÿкер чĕк сем, до-
ку мент сем уп ра наç çĕ. Ку рав 
де каб рĕн 5- мĕ шĕч чен ĕç лет. 

Çул çÿ рев кĕ не ки 
кун çу ти кур чĕ

 КУРАВ

 ÇĔНĔ КĔНЕКЕ

мал ли пай тах кĕ не ке ав то рĕн. 

А
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ĕ
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Çа вах хӑ йĕн ĕмĕт не 
пурнӑç ланӑ

Ок т ябрь вĕçĕнче 
Ишек ри тав ра пĕлӳ 
му зе йĕн че «Ÿ нер ка-
çĕ» ак ци шу чĕ пе Чӑ-

ваш Рес пуб ли кин та ва 
ти вĕç лĕ ар тист ки пе, Мӑн 

Мар ка ра çу рал са ӳс нĕ 
Ре на Ива нов на Г ра че-
вă па ( хĕр чух не хи ху-
ша ма чĕ Ки рил ло ва)  
ӑшӑ тĕл пу лу ирт рĕ. 
Ун та вырӑн ти халӑх 
та та шкул та вĕ ре не-
кен сем пуç тарӑн чĕç. 
Ре на Ива нов на хӑ йĕн 
ачалӑ хĕ, шкул çу лĕ-

сем, ют çĕ шыв ри гаст роль сем çин чен ка-
ла са кӑ тарт рĕ. Ни ко лай Анд реев ак ком-
по ниа тор пулӑш ни пе хӑ йĕн çе пĕç сас си-
пе ку ра кан се не тыткӑн ла рĕ, юр ри се не 
шă ран тар чĕ. Пи лĕк çул та чух нех хĕ р а ча 
ар тист ка пул ма ĕмĕт лен нĕ. Вӑл амӑш не 
ба лет ăс та лăх не вĕ рен ме Санкт-Пе тер-
бур га яма ыйтнӑ, ан чах та Клав дия Пет-
ров на хĕр не аяк ка яма ки лĕш мен. Мӑн 
Мар ка ри, ун тан Ишек ри шкул сен че вĕ-
рен се тух сан Ре на Г ра че ва Вӑр нар ти ве-
те ри на ри тех ни кум не çул ты тать. Шкул-
та ӑ на био ло ги та та ис то ри пред ме чĕ сем 
ки лĕш нĕ. Мӑшӑр лан са икĕ хĕр çу рат сан 
та Ре на Ива нов нăн ар тист ка пу лас ĕмĕ чĕ 
пуç ран тух масть, вӑл Шу паш кар ти Ф.Пав-
лов ячĕл лĕ му зы ка учи ли щи не çул ты-
тать. Икĕ ача па вĕ рен ме йывӑр пу лать 
те се ӑ на илес шĕ нех пул ман. До ку мент-
сем пат не кай сан хӑй вĕ рен ме кĕ ни çин-
чен пĕл сен икĕ ача амă шĕ чун тан савӑ-
нать. Пал лах, çӑмӑ лах пул ман ӑ на: ачи-
сем пĕ чĕк, вĕ рен ме ял тан ху ла на çӳ ре-
нĕ. Çа пах та учи ли щĕ не ӑнӑçлӑ пĕ те рет 
Мӑн Мар ка хĕ рĕ.

Ре на Ива нов на 28 çул Чӑ ваш пат шалӑх 
ака де ми юрӑ па ташӑ ан самб лĕн че  ĕç ле-
нĕ. Ха лĕ, ти вĕç лĕ ка ну ра пул сан та Мӑн 
Мар ка клу бĕн че заве дую щин че тӑрӑ шать. 
1999 çул та ăна «Чӑ ваш Рес пуб ли кин та ва 
ти вĕç лĕ ар тист ки» ят па нă. Унӑн Хи сеп та та 
Тав ху чĕ сем чы лай. «Чӑ ваш юр ри-95» кон-
курс ра вăл «Хаклӑ тус-тӑ ван» юрӑ па çĕн-
терӳ çĕ пул са тӑнă. 

Сум лă хӑ на на му зей ер тÿ çи Ека те ри на 
Смир но ва асӑн малӑх пар не пе та та че чек 
çых хи пе чыс ла рĕ. Ре на Ива нов на хăй те 
му зее чы лай экс по нат пар не ле рĕ. Ман 
шу хă шăм па, му зей ра Ишек тă рă хĕн чыс-
не çÿ ле çĕк ле кен çин чен кĕ тес пул мал лах.

 Е КА ТЕ РИ НА Г РИ ГОРЬЕ ВА, МӐН МАР КА

Ок т ябрь вĕçĕнче 
Ишек ри тав ра пĕлӳ 
му зе йĕн че «Ÿ нер ка-
Ишек ри тав ра пĕлӳ 
му зе йĕн че «Ÿ нер ка-
Ишек ри тав ра пĕлӳ 

çĕ» ак ци шу чĕ пе Чӑ-
ваш Рес пуб ли кин та ва 
ти вĕç лĕ ар тист ки пе, Мӑн 

Мар ка ра çу рал са ӳс нĕ 
Ре на Ива нов на Г ра че-
вă па ( хĕр чух не хи ху-
ша ма чĕ Ки рил ло ва)  
ӑшӑ тĕл пу лу ирт рĕ. 
Ун та вырӑн ти халӑх 
та та шкул та вĕ ре не-
кен сем пуç тарӑн чĕç. 
Ре на Ива нов на хӑ йĕн 

Ки но кур ма – 
му зея

Нояб рĕн 13-18- мĕ шĕ сен че 
Кÿ кеç ри «Би чу рин та та халь хи са ма-
на» му зей «Пер воз дан ная Рос сия» 
эко ло ги ки но фес ти ва лĕн филь мĕ се-
не кă тарт мал ли пло щад ка пул са тă-
рать. 

Асăн нă фес ти валь Чă ваш Рес пуб ли кин-
че виç çĕ мĕш хут ир тет. Ки но фо ру ма Раç-
çе йĕн Фе де ра ци Пу хă вĕн Фе де ра ци Ка на-
шĕ та та Вы рăс геог ра фи об щест ви йĕр ке-
лет. «Чă ваш ки но» пат ша лăх ки нос ту ди йĕ 
та та Чă ваш Рес пуб ли кин элект рон лă до-
ку мен та ци ар хи вĕ фес ти ва лĕн Чă ваш Ен-
ри парт не рĕ пу лать.  Эко ло ги ки но фес-
тива лĕн прог рам ми çап ла рах:  нояб рĕн 
16- мĕ шĕн че – «Ха бур гаев в на ту ре: Чей 
нос луч ше?», «Ха бур гаев в на ту ре: Степ-
ные со ни», нояб рĕн 17- мĕ шĕн че – «Ха бур-
гаев в на ту ре: Ма лень кий ге ний боль шо-
го под ко па», «Ха бур гаев в на ту ре: Пове ли-
тель ко лец», нояб рĕн 18- мĕ шĕн че – «Ха-
бур гаев в на ту ре: Ан ти ло па с хо бо том» 
те леп роект пре зен та ци йĕ сем ир теç çĕ. 
Фильм кур ма ки лес те кен сен чен заяв кă-
се не 2-51-22 но мер пе йы шă наç çĕ, би лет 
ха кĕ – 20 тен кĕ. 

Р. Грачева

Ки но кур ма – 
му зеясĕнет
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Понедельник
20 ноября

Вторник
21 ноября

Среда
22 ноября

Четверг
23 ноября

Пятница
24 ноября

Суббота
25 ноября

Воcкресенье
26 ноября

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

Новости
9.15, 4.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.20 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
21.30 #КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ 

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
2.25, 3.05 *ЗУБНАЯ ФЕЯ 

2 12+

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

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

сти. Местное время
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+
1.50 #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. Тани Юн. 

Видеофильм. 2 пай
9.35-9.55 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 Хыпарçăсем 12+
7.00 Будильники 12+
9.00 $ Все даст земля 12+
10.00, 15.40 Диана и звезды 

чувашской эстрады. Кон-
церт 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 Танцы без границ 12+
15.30, 23.30 Республика. Ин-

формационная програм-
ма 12+

18.00, 2.30 Республика в дета-
лях 12+

19.00, 0.30 Кил ăшши 12+
20.00, 3.00 Экономика в дета-

лях 12+
20.35, 3.05 Акилбупсер 6+
21.00, 4.00 Юрату пулсассăн 

чĕрере Камит 16+
0.00, 3.30 IT не обойти 12+
1.00 $ Вадим Матросов 16+
2.00 Жемчужина 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 

с Вадимом Такмене-
вым 16+

18.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

19.40 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 16+

23.35 Итоги дня
0.05 Поздняков 16+
0.15 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
1.00 Место встречи 16+
2.55 Малая земля 16+
3.55 Поедем, поедим!

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.35 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
1.35, 3.05 *РУБИ СПАРКС 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+
1.50 #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
9.40-9.55 Доступная среда
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Республика 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 Республика 

Информационная про-
грамма 12+

7.00 Ирхи салам 12+
9.00 Республика в деталях 12+
9.30, 13.05 Экономика в дета-

лях 12+
9.35, 13.35 Акилбупсер 6+
10.00 Юратсан юрлас килет. 

Камит 12+
12.00 IT не обойти 12+
12.30 Кил ăшши 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 Республика. Инфор-

мационная программа
14.00 $ Вадим Матросов 16+
15.05 Жемчужина 12+
15.35 Юрату пулсассăн 

чĕрере. Камит 16+
19.00, 2.00 Танцы без гра-

ниц 12+
20.00, 3.00 Вектор комфор-

та 12+
20.10 Правовое поле 12+
20.30 Открой свое дело 12+
21.00, 0.00, 4.30 Иксĕлми 

çăлкуçсем. Гала-концерт 
12+

1.00 $ Яков Серебрянский 16+
2.30 Это мы. Программа ТРК 

Башкортостан 6+
3.40 Правовое поле 12+
4.00 Открой свое дело 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 

с Вадимом Такмене-
вым 16+

18.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

19.40 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 16+

23.35 Итоги дня
0.05 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
0.40 Место встречи 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.35 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
1.35, 3.05 *НЕМНОЖКО 

ЖЕНАТЫ 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+
1.50 #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. Ÿнер 
тĕнчи. С. Иванов

9.20-9.55 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 Республика. 

Информационная про-
грамма 12+

7.00 Будильники 12+
9.00, 13.35 Вектор комфорта 12+
9.10, 15.05 Правовое поле 12+
9.30, 14.30 Открой свое де-

ло 12+
10.00, 15.35 Иксĕлми çăлкуçсем. 

Гала-концерт 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05, 20.15, 3.15 Я люблю Чу-

вашию 12+
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

14.00 Это мы. Программа ТРК 
Башкортостан 6+

18.00, 0.00 Республика в дета-
лях 12+

19.00, 0.30 Литература тĕпелĕ 
12+

20.00, 3.00 СпортСити 12+
20.30, 3.30 Жемчужина 12+
21.00, 4.00 Ĕмĕр иртет, кун юлать. 

Илемлĕ фильм 16+
1.00 Эх, юррăм, янăра! 12+
1.30 Большое сердце 12+
2.00 НаоБУМ 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 

с Вадимом Такмене-
вым 16+

18.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

19.40 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 16+

23.35 Итоги дня
0.05 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
0.40 Место встречи 16+
2.40 Дачный ответ

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.45 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.35 На ночь глядя 16+
1.30, 3.05 *МИЛЛИОН 

СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ 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+
1.50 #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 Алран кайми
9.15 Аса ил-ха, салтак
9.35-9.55 85 лет симфониче-

скому театру ЧР
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-14.55 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Республика. 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 Республи-

ка.  Информационная 
программа 12+

7.00 Ирхи салам 12+
9.00 Республика в деталях 12+
9.30, 13.35 СпортСити 12+
9.45, 13.05, 15.05 Я люблю Чу-

вашию 12+
10.00, 15.35 Ĕмĕр иртет, кун 

юлать. Илемлĕ фильм 
16+

12.00 Жемчужина 12+
12.30, 14.30 Литература 

тĕпелĕ 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

14.00 Большое сердце 12+
18.00 НаоБУМ 12+
19.00, 0.00 Правительствен-

ная связь 12+
20.00 Местное самоуправле-

ние 12+
20.30 Ротаци 12+
21.00, 3.00 Юрăсен юрри. 

Концерт 6+
0.30 День перемен 12+
1.00 $ Сергей Федосеев 16+
2.00 Аван-и 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 

с Вадимом Такмене-
вым 16+

18.00 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

19.40 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.35 Итоги дня
0.05 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
0.40 Место встречи 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, 4.15 Модный при-

говор
12.15, 17.00 Время пока-

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

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 Дэ-

вид Гилмор: Широкие 
горизонты 16+

1.50 *НЕ ПОЙМАН – НЕ 
ВОР 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 Юморина 12+
23.20 *КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ 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 Мастер спорта
9.20-9.55 Ÿнер тĕнчи. 

Чăваш драма театрĕн 
режиссерĕ Н. Сергеева

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, 13.35 Местное самоу-

правление 12+
9.30, 14.00 Ротаци 12+
10.00, 15.35 Юрăсен юрри. 

Концерт 6+
13.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ
13.05 Я люблю Чувашию 12+
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

14.30 Аван-и 12+
15.05 Çитмĕл те çиччĕ 12+
18.30, 23.00 Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.00, 3.00 Бухты барах-

ты 6+
20.30, 3.30 В гостях как до-

ма 12+
21.00, 0.30, 4.00 Юрă – 

халăх чунĕ. Концерт 
12+

1.30 Туслăх йывăçĕ 12+
2.00 Время вкуса 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 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ 16+
23.35 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
0.05 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
1.05 Место встречи 16+
3.05 #ВЕРСИЯ 16+

1 КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
6.10 *ДЕТИ ДОН КИХОТА
8.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
8.45 Смешарики. Новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Летучий отряд
11.00 Владимир Конкин. На-

казания без вины не бы-
вает! 12+

12.15 Идеальный ремонт
13.20, 15.10 *ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ 
16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером?
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.35 *ФРЕННИ 16+
1.20 *БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ 16+
3.25 *ДЕРЕВО ДЖОШУА 

16+

РОССИЯ 1
4.40 #СРОЧНО В НОМЕР!-2 

12+
6.35 Ü Маша и Медведь
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Местное 

время
8.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.20 *НАВАЖДЕНИЕ 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *КАЧЕЛИ 12+
1.00 *РОДНЯ
3.05 #СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ

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, 17.00 Бухты барахты 6+
10.00, 17.30 В гостях как до-

ма 12+
10.30, 3.00 Время вкуса 12+
11.00 Туслăх йывăçĕ 12+
11.30, 18.30, 5.30 Каçхи тĕл 

пулу 12+
12.00, 1.30 Пĕррехинче 20 

çул иртсен. Чăвашла 
куçарнă фильм 12+

13.30 Юрă – халăх чунĕ. Кон-
церт 12+

19.00 Ырă кăмăлпа 12+
19.30, 5.00 След в истории 

12+
20.00, 3.30 Мысли вслух 12+
21.00, 4.30 Танцы без гра-

ниц 12+
21.30 Песни России 12+

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+
9.35 Готовим с Алексеем Зи-

миным
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 

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. Вик-

тор Салтыков 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние С Вадимом Такме-
невым

20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном 18+

0.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса Градусы 16+

1.50 *ПУТЬ САМЦА 18+
4.00 #ВЕРСИЯ 16+

1 КАНАЛ
5.50 *ДОБРОВОЛЬЦЫ 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Добровольцы 12+
7.50 Смешарики. ПИН-код
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово
11.10 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Творческий вечер Констан-

тина Меладзе
14.35 К юбилею актера. Михаил 

Ульянов. Маршал советско-
го кино 12+

15.35 *ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК 12+

17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда? Зимняя се-

рия игр
23.40 Международный музы-

кальный фестиваль Белые 
ночи Санкт-Петербурга 12+

1.30 *ПЛЯЖ 16+
3.40 Модный приговор

РОССИЯ 1
4.50 #СРОЧНО В НОМЕР!-2 12+
6.45, 3.05 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
13.00 *ПРИВЕТ ОТ АИСТА 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 Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде. Рамзан Ка-
дыров 12+

1.25 #СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ

3.55 Смехопанорама

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. Собы-

тия недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Песни России 12+
9.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
9.50 Республика. Столичные но-

вости 12+
10.00 Ырă кăмăлпа 12+
10.30, 16.00, 19.30, 0.00 След в 

истории 12+
11.00, 16.30 Мысли вслух 12+
12.00, 17.30, 2.30 Танцы без гра-

ниц 12+
12.30, 15.30, 23.30 Каçхи тĕл пу-

лу 12+
13.00 Это мы. Программа ТРК 

Башкортостан 6+
13.30, 0.30 Попугайлă хĕрарăм. 

Чăвашла куçарнă фильм 
12+

18.00 $ Михаил Маклярский 
16+

19.00 Жемчужина 12+
20.00 Яш чух, çамрăк чух! 12+
20.30 Кил ăшши 12+
21.00, 3.00 Для тебя! Концерт ан-

самбля Сеспель 12+

НТВ
5.00 *БАРС И ЛЯЛЬКА 12+
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! Лоте-

рейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели с Ирадой Зей-

наловой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 #БЕССТЫДНИКИ 18+
0.55 *ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ 

18+

 АНЕКДОТ 
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        И кĕ хут лă кир пĕч çурт ра та са, 
хăт лă клас сем, акт, сĕ тел çи тен нис-
ла вы ля мал ли, тре на жер, кĕ ре шÿ за-
лĕ сем, икĕ бас сейн

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. 

Кивĕ шкул, 
1913 ç.
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Вĕçĕ. Пуçламăшĕ 42-
мĕш номерте.

А ча сен йы шĕ ÿс ме 
ты тăн нă ран 1962 çул та 
Янăш шкул не 8 çул вĕ-
рен мел ле тă ваç çĕ. Аял 
мач чал лă, хĕ сĕк ко ри дор-
лă çурт са ни та ри нор ми-
сем ыйт ни не ти вĕç тер-
мест – çĕ нĕ шкул тă вас 
ый ту сик се ту хать.  

«П рог ресс» кол хоз 
пред се да те лĕ В.В. Ва-
сильев та та шкул ди рек-
то рĕ А.И. Ви ног ра до ва тă-
рăш ни пе ча сах чул тан çĕ-
нĕ çурт хă пар ма ты тă нать. 
Вĕ рен тÿ ву чах не май пур 
хă вăрт рах ху та ярас те се 
ра бо чи сем пе пĕр ле вĕ-
рен те кен сем те, ача сем 
те тă рăш са, çа нă та вăр са 
вăй ху раç çĕ – кир пĕч се-
не йă таç çĕ, ст рои тельст-
во ĕçĕ сем хыç çăн юла кан 
çÿп- çа па та са таç çĕ. Асăн-
нă çурт паян та ла рать, ун-
та 2004 çулч че нех урок-
сем ирт тер нĕ. 1965 çул-
хи сен тяб рĕн 1- мĕ шĕн че 
çĕ нĕ шкул хă йĕн алă кĕ-
се не уçать. 

А ча се не пат риот ла вос-
пи та ни па рас тĕл лев пе Тă-
ван çĕр шы вăн Ас лă вăр çи-
не хут шăн нă ве те ран сем пе 
60-70- мĕш çул сен че час- 
ча сах тĕл пу лу сем ирт-
те реç çĕ. Пио нер кă вай-
чĕ се не Ма мăш, Хăй ма-
ла кас си, Янăш шку лĕ сен 
вĕ ре не ке нĕ сем хут шăн са 
пул та ру лă хĕ пе са вăн та-
раç çĕ, спорт ăмăр тă вĕ сен-
че вăй- хал не тĕ рĕс леç çĕ. 
«П рог ресс» кол хоз пред-
се да те лĕ В.В. Ва сильев пу-
çа рă вĕ пе кол хоз чле нĕ сен 
ачи сем 1972 çул та экс кур-
си пе Мус ка ва çи теç çĕ, те-
пĕр 2 çул тан – Ле нинг ра-
да та. Кун пек чы са шкул-
ти чи ла йăх вĕ ре не кен сем 
ти вĕ çеç çĕ.

А.И. Ви ног ра до ва 34 
çул шкул ди рек то рĕн-
че вăй ху рать. 1981 çул та 
ер тÿ çĕ тил хе пи не тыт ма 
С.Г. Ге  ра си мо ва ша наç-
çĕ. Вăл 6 çул çак ĕç ре тă-
рă шать. Çав вă хăт ра вĕ ре-
не кен се не мĕн ача ран ĕçе 
хă нăх та рас тĕл лев пе шкул 
çĕр шыв ри мал та пы ра кан 
ял ху çа лăх нау кă па тĕп чев 
инс ти ту чĕ сем пе та чă çы хă-
ну ты тать. 70- мĕш çул сен-
че вы рăс чĕл хи пе ли те ра-
ту ра пред мет не вĕ рен те-
кен Е.Д. Анд рее ва тă рăш-

ни пе  вĕ ре не кен се не час- 
ча сах Шу паш ка ра экс кур-
си се не ил се çÿ ре ни, тă ван 
тă рăх ра  ве ло си пед па та-
та çу ран по ход се не тух ни 
ача сен тав ра ку рăм не ан-
лă лат ма пу лă шать. 

80- мĕш çул сен пуç ла мă-
шĕн че А.И. Ви ног ра до ва 
ди рек тор та вăй ху нă вă-
хăт ра ĕç ле нĕ учи тель сем 
ти вĕç лĕ ка нă ва ту хаç çĕ. 
Вĕ сем вы рăн не хас тар та 
çĕ нĕ лĕх сем пат не тур тă на-
кан çам рăк сем  – С.Г. Пет-
ро ва, Л.Ю. Му ля ко ва, Н.П. 
Плот ни ко ва, В.Г. Еф ре-
мов, Л.Н. Еф ре мо ва, Э.П. 
Ва силье ва, В.Э. Ва силье-
ва, Г.Л. Ва сильев – ки леç-
çĕ. 1987 çул та шкул ди рек-
то рĕн ти вĕ çĕ се не Г.Л. Ва-
сильев пур нăç ла ма ты тă-
нать. Те пĕр 2 çул тан шкул 
краеве де ни ĕçĕ сен цент рĕ 
пул са тă рать. Çав на май 
пур клас ра та пу лас му-
зей вал ли ма те риал сем 
пу ха кан шы рав уш кă нĕ се-
не йĕр ке леç çĕ. Му зея Ас-
лă Çĕн те рĕве 45 çул çит-
ни не ха лал ла са са вă нăç лă 
ла ру- тă ру ра уçаç çĕ. 

90- мĕш çул сен че вĕ-
рен тÿ уч реж де ни йĕ çĕ нĕ 
кадр сем пе пуян ла нать, 
В.Н. Ди мит риев. Л.А. Мас-
лен ни ко ва, И.Б. Ва силье-
ва çам рăк спе циа лист сем 

ĕçе ты тă наç çĕ. Ача сем пур 
ен лĕн те ата лан ни пĕл те-
рĕш лĕ – театр, та шă та та 
хор кру жо кĕ сен че хăй сен 
пул та ру лăх не туп та кан сем 
каш ни çу лах ра йон ша-
йĕн чи смотр- кон курс сен-
че мал ти вы рăн се не çĕн се 
илеç çĕ. Вĕ рен те кен сем пе 
вĕ ре не кен сен пул та ру лăх 
кол лек ти вĕ сем час- ча сах 
ха лăх ум не  кон церт сем пе 
ту хаç çĕ. Класс ту ла шĕн чи 
ме роп рия ти се не ирт те рес 
тĕ лĕш пе М.В. Ва силье-
ва ас лă во жа тăй тă рă шу-
лăх кă тарт са ĕç лет. Çав вă-
хăт рах шкул – ялăн спорт 
пур нă çĕн цент рĕ те. Кун-
та физ куль ту ра учи те лĕн 
В.Н. Ди мит рие вăн тÿ пи 
çав те ри пы сăк. 

«П рог ресс» кол хо зăн 
ун чух не хи пред се да те-

лĕн М.В. Иг натье вăн тă-
рă шу лă хĕ пе 1988 çул та 
50 ача выр наç ма пул та-
ра кан сто ло вăй ху та ка-
ять. Вĕ ре не кен сен йы шĕ 
ÿс се пы нă ран шкул çурт-
не пы сăк ла тас ый ту тух са 
тă рать, 1992 çул та 264 ача 
выр наç ма лăх çĕ нĕ шку лăн 
проект па сме та до ку мен-
та ци не ха тĕр леç çĕ. Ан чах 
çĕр шыв ра ук çа- тен кĕ ен-
чен йы вăр та рах пул нă-
ран çĕ нĕ çурта хă пар тас 
ĕçе пу çар ма май кил мест. 

2003 çул хи де кабрь уйă-
хĕн чен ты тăн са шкул ди-
рек то рĕн че В.Н. Ди мит-
риев вăй ху ма ты тă нать, 
çав вă хăт ра газ па ĕç ле-
кен ко тель нăй ху та каять, 
шкул тав ра ти мĕр кар та 
ты таç çĕ. 2007 çул та Янăш 
шку лĕ 100 çул хи юби лей-
не пал лă тă вать. 

2015 çул хи ав гус тăн 

29- мĕ шĕ янăш сем пе тав-
ра ри ял сен че пу рă на кан-
сем шĕн пĕл те рĕш лĕ пу-
лăм па ас ра юл чĕ – çĕ нĕ 
вĕ ре нÿ çу лĕ умĕн кун та 
165 ача йы шăн ма пул та-
ра кан çĕ нĕ, хăт лă та кап-
мар шкул çур чĕ ху та кай-
рĕ. Ун çу мĕн чех – шкулч-
чен хи 40 ача на йы шăн-
ма пул та ра кан уш кăн та.  

И кĕ хут лă кир пĕч çурт-
ра та са, хăт лă клас сем, акт, 
сĕ тел çи тен нис ла вы ля-
мал ли, тре на жер, кĕ ре-
шÿ за лĕ сем, икĕ бас сейн. 
Урам ра физ куль ту ра уро-
кĕ сем ирт тер ме мел лĕ. 
Ста дион, йĕл тĕр трас си, 
бас кет бол та та хок кей пло-
щад ки сем ача сен сыв лăх-
не та та спорт ри пул та ру-
лăх не ата лан тар ма май 
па раç çĕ. Шкулч чен хи уш-

кă на çÿ ре кен се м вал ли вă-
йă пло щад ки сем, çу мăр-
тан пы тан мал ли вы рăн-
сем пур ри те пĕл те рĕш лĕ. 

Ш кул ачи сем тĕр лĕ 
пред мет па пĕ лÿ ил ни сĕр 
пуç не  кру жок сем пе сек-
ци сен че хăй сен пул та ру-
лăх не ата лан та раç çĕ. Ра-
йон ти Ача- пă ча пул та-
ру лăх цент рĕн пе да го гĕ-
сем ача се не таш лас ăс та-
лă ха ал ла ил ме пу лă шаç-
çĕ, краеве де ни за ня ти йĕ-
сем ирт те реç çĕ. Спорт-
па тус ли се не вал ли ишес 
енĕ пе та та çă мăл ат ле ти-
кă па сек ци сем ĕç леç çĕ. 
Янăш шку лĕн че вĕ ре не-
кен сем ра йон та та рес-
пуб ли ка ша йĕн чи ăмăр-
ту сен че пĕр ре мар çĕн те-
рÿ çĕ ят не ти вĕç рĕç.

Ш кул та бас сейн сен че 
ача сем мĕн пĕ чĕк рен шыв-
ра иш ме хă нă хаç çĕ. Çы вăх-
ри шкул сен че вĕ ре не кен-
сем те па лăрт нă гра фик-
пе ки лĕ шÿл лĕн ишес ăс-
та лă ха ата лан та раç çĕ кун-
та  Ахаль çын сен те кун-
та хăй сен сыв лăх не çи-
рĕп лет ме май пур – бас-
сей нăн та, спорт за лăн та 
алă кĕ сем уçă, ÿр кен мен-
ни сем каç се рен кĕ лет ке- 
çу рă ма пи çĕх те реç çĕ. 

2015 çул тан па шкул ди-
рек то рĕн че В.Г. Еф ре мов 
тим лет. Кун та пул та рул-
лă, хăй сен ĕç не чун- чĕ ре-
рен па рăн нă учи тель сем 
вăй ху раç çĕ. Вĕ ре не кен-
сем те мат тур, спорт ра 
та, вĕ ре нÿ ре те, пул та ру-
лăх кон кур сĕ сен че ла йăх 
кă тар ту сем пе па лă раç çĕ, 
шкул ят не çÿл те ты таç çĕ.

Ĕ мĕр те те çет ке çул ис-
то рил лĕ шкул ми çе ача-
на вĕ рент се кă лар са пур-
нăç çу лĕ çи не тă рат ман 
пуль! Кун та ача се не пур 
ен лĕн те ата лан та ра кан, 
çĕ нĕ пĕ лÿ  ал ла ил ме пу-
лă ша кан, вос пи та ни па-
ра кан ти вĕç лĕ вĕ рен тÿ ты-
тă мĕ йĕр ке лен нĕ. 

 АННА ФИЛИППОВА

 ИС ТО РИ СУК МА КĔ ПЕ      

Ĕ мĕр те пĕр те çет ке хы çа юл чĕ 
Я нăш шку лĕ юби лее ха тĕр ле нет

2012 ÇУЛ ТА ЧĂ ВАШ ЕН ПУÇ ЛĂ ХĔ МИ ХАИЛ ИГ-
НАТЬЕВ РЕС ПУБ ЛИ КĂ РА ФИ ЗИ КĂ ПА МА ТЕ МА-
ТИ КА ПĔ ЛĔВ НЕ ПА РАС СИ НЕ ВĂЙ ЛАТ МА та та 
пул та рул лă çам рăк се не хав ха лан тар ма фи зи-
кă па ма те ма ти ка пред ме чĕ се не вĕ ре нес тĕ лĕ-
шĕн чи çи тĕ нÿ сем шĕн сту дент се не уйăх се рен 2 
пин тен кĕ сти пен ди тÿ ле ме йы шă ну ту рĕ.  2013-
2016 çул сен че ăна ти вĕç нĕ 145 çын ран  138- шĕ 
И.Н. Улья нов ячĕл лĕ Чă ваш пат ша лăх универ-
си те тĕн че вĕ ре неç çĕ.

Тĕп ус ло ви – рес пуб ли ка шку лĕн чен вĕ рен се 
тух нă çам рăк сен пат ша лă хăн пĕр ле хи эк за ме-
нĕн че ма те ма ти ка та та фи зи ка пред ме чĕ сем пе 
70- тен кая рах мар балл пух мал ла та та ре гион ти 
вĕ рен ÿ уч реж де ни йĕ сен че пĕ лĕве тăс мал ла. 

2018 çул тан И.Н. Улья нов 
ячĕл лĕ Чă ваш пат ша лăх 
универ си те чĕн пĕр ре мĕш 
кур сĕн 

 фи зи кă па ма те ма ти кă-
на вĕ ре нес ĕç ри çи тĕ-
нÿ сем шĕн ЧР Пуç лă хĕн 
йы шă нă вĕ пе уйăх се рен 
сти пен ди ил се тă рĕ.

11
студенчĕ

Хă на ра – пу лас 
жур на лист сем

Нояб рĕн 20-24- мĕ шĕ сен че ЧР Ĕç та та со циал-
лă хÿт лĕх ми нис терст ви во лон тер-п ро фо-
риен та тор сен «Э сĕ суй ла нă про фес си» рес-
пуб ли ка ак ци не ирт те рет. 

Унăн тĕл ле вĕ –  ас лă клас сен че вĕ ре не кен се не 
про фес си суй ла ма пу лă шас си. Ак ци ша йĕн че во-
лон тер сем хăй сем суй ла нă спе циаль ноç сем çин-
чен ка ла са па раç çĕ. «Тă ван Ен» ха çат ре дак ци йĕ 
те айк кин че юл мĕ. Ак цие хут шăн ма ра йон ти ха-
лă ха ĕç пе ти вĕç те ре кен цент ра заяв ка тă рат нă та 
ĕн тĕ вăл. Ирт нĕ эр не ре ва ра Пи чет çур тĕн че вăл 
пу лас жур на лист се не – И.Н. Улья нов ячĕл лĕ Чă-
ваш пат ша лăх универ си те чĕн фи ло ло ги фа куль-
те чĕн жур на лис ти ка уй рă мĕн сту ден чĕ се не йы-
шăн чĕ. Хă на сем ха çа тăн 85 çул хи юби ле йĕ тĕл не 
йĕр ке ле нĕ му зей кĕ те сĕ пе кă сăк лан чĕç, ха çат ву-
ла ка нĕ сем пир ки те пĕ лес шĕн пул чĕç: мĕн ле ма те-
риал сем кă мăл лать вăл, Ин тер нет уç лă хĕн че çам-
рăк ау ди то рие мĕн пе илĕртмелле. Сайт ре дак то-
рĕ Еле на Гу ба но ва  жур на лист про фес си не суй ла-
ни мĕн пе çы хăн ни çин чен ка ла са па чĕ.

С ту дент се не Пи чет çур тĕн че ки лĕш нĕ. Ну май та 
вă хăт ирт ме рĕ – Олег Сту ден цов до цент ерт се пы-
ни пе ре дак цие вĕ сен те пĕр уш кă нĕ те çит рĕ. Çы-
вăх вă хăт рах шкул ачи сем вал ли ре дак ци ти пог-
ра фи ре кă сăк лă ку рав йĕр ке лĕ. 

жур на лист сем

ÇАР КО МИС СА РИА ЧĔН СĔН ТĔР ВĂР-
РИ ТА ТА ШУ ПАШ КАР РА ЙО НĔ СЕН-
ЧИ уй рă мĕ при зыв вă хă тĕн чи яш-
се не пат ша лăх разве дуп рав ле ни не, 
Шал ти ĕç сен ты тăм не, ти нĕс флот не, 
сыв лăш де сант не йы шă нать. Эр не 
пуç ла мă шĕн че ра йад ми нист ра ци-
ре ирт нĕ ка наш лу ра çар ко мис са рĕ 
Алек сандр Ко чу ров элит лă çар се м 
вал ли 15 çам рăк кир ли не пĕл тер чĕ.  
Кĕр кун не хи тап хăр та сал так ат ти не 
вун ик кĕн тă хăн нă та ĕн тĕ. Çав вă-
хăт рах при зыв ко мис си не аяк ран 
çав рăн са ир те кен ни сем те çук мар. 
Ыт ла рах Ту тар кас си та та Иш лей ял 

тă рă хĕ сен чен. Пу рĕ вĕ сем çич чĕн. 
Ан чах та за кон па ки лĕ шÿл лĕн вĕ-
сен чен пĕр не те пул сан явап тыт-
тар са нах тар кăн сен шу чĕ ча кĕ, ик-
кĕ лен мест Алек сандр Алек сее вич.

Çак кун сен че Шу паш кар та та Сĕн-
тĕр вăр ри ра йо нĕ сен чен икĕ яша 
Пре зи дент полк не ăсат нă.  Ун та 
сал так ти вĕç не тат нă пĕр ывăл не 
апаш сем ну май пул масть кĕт се ил-
чĕç те ĕн тĕ. 

Тĕн че ку бок не кур ма çи тет пĕ рех

Çĕньял-Пок ровс ки вă там шку лĕн 9- мĕш класс вĕ-
ре не ке нĕ Ан на Пет ро ва Чă ваш Ен ко ман ди йы шĕн-
че Иван Ярыг ин фон чĕн пар ни сем шĕн ирĕк лĕ кĕ-
ре шÿ енĕ пе çак кун сен че Смо ленск ри спорт кер ме-
нĕн че иртекен Пĕ тĕм Раç çей тур нирне хут шăн ать. 
«У лăп»  спорт па сыв лăх цент рĕн тре нер-п ре по да-
ва те лĕ Юрий Алек сеев чи мал та нах и рĕк лĕ кĕ ре шÿ 
сек ци йĕ Иш лей са лин че уçăл ни не пĕл тер чĕ. Уш кăн-
сем йĕр ке ле ме суй лав Çĕньял-Пок ровс ки шку лĕн-
че ирт нĕ. Кун ти физ куль ту ра учи те лĕ Юрий Алек-
сее ва пы сăк ша нăç кÿ ре кен Ан на Пет ро вă на сă на-
ма сĕн нĕ. Çа кăн тан па тă ва тă çул ирт нĕ – тре нер ăна 
ха тĕр лет. Ун шу чĕ пе, эр не ре виç çĕ ир те кен за ня-
ти сем çи те лĕк сĕр, çи тĕ нÿ шĕн ыт ла рах çи не тă мал-
ла. «Де кабрь те Шу паш кар та Хĕ ра рăм сем хуш шин-
че ирĕк лĕ май па ир те кен тĕн че кĕ ре шĕв не кур ма 
çит се ки лет пĕ рех. Пи рĕн çĕр шыв çа кăн пек çÿл лĕ 
шай ри ăмăр тă ва ирт те рес ти вĕ çе ик кĕ мĕш хут çĕн се 
илет», – тет тре нер. Шкул вĕ ре не ке нĕ сен чен Юрий 
Алек сеев çа вăн пе кех Диа на Олае ва та та Вик то рия 
Ма нае ва ша нăç кÿ ни не па лăрт рĕ. 

 СЫ ВĂ ПУР НĂÇ    

Ĕнерхи Янăш шкулĕ, 2014 ç
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Тĕрлĕрен  ÇУЛ СЕ РЕН ÇАК СИЕН ЛĔ ЙĂ ЛА 7 МЛН ЯХĂН ÇЫН ПУР НĂÇ НЕ ТА ТАТЬ. 

«ВĂ РĂ ВĂ РĂМ, КУ ÇĔ 
ЧАР МАК, ПИ ЛĔ КĔ ÇИН-
ÇЕ», – тет ват ти сен ка-
ла рă шĕ. Чăн та, ют çын 
пур лă хне куç хы ва кан-
сем усал шу хăш не пур-
нă çа кĕрт ме тем ле май-
па та чее лен ме хăт ла наç-
çĕ. Кÿ кеç ри пĕр лавк ка ри 
сент ре айĕн чи шкап ран 
вă рă су ту çă айк ки не пă-
рăн нă са мант ра 6500 тен-
кĕ вăр ла са тух нă. Сă тăр-
çă тĕ лĕ шĕ пе РФ УК 158- 
мĕш статйи пе (1- мĕш пай) 
ĕç пу çар ма, ăна икĕ çул 
та ран ирĕк рен хă тар ма 
пул та раç çĕ.

ÇĔ НĔ ТУ ТАР КАС СИН ЧИ 
пĕр çурт ран ва ра вă рă- 
ху рах пÿрт тăр ри не вит-
мел ли 30 ру лон  ст рой-
ма те риал çа рат са тух нă. 
Çап ла май па Шу паш кар-
ти пĕр ст рои тельст во ор-
га ни за ци не 30 пин тен-
кĕ лĕх сиен кÿ ни пал лă.

ЛАП САР ЯЛ ТĂ РĂ ХĔН-
ЧИ 19 çул ти кач чă на ва-
ра ас ли се не хи сеп ле ме 
вĕ рент мен пул мал ла. Ас-
ла мă шĕ çи не алă çĕк ле-
ме имен мен. Вăл ва тă хĕ-
ра рă ма вăй па тĕк се янă, 
çа кăн хыç çăн хул пуç çин-
чен тыт са урай не ÿкер-
нĕ, ле шĕ ва ра çу рă мĕ пе 
çа пăн нă. Те пĕр кун ÿкĕ-
нес вы рăн не ва тă çын ăна 
хи рĕç тă рай ман ни пе усă 
кур са кĕ лет кин чен çап нă. 
Унч чен ют çын пур лăх не 
вăр ла нă шăн айăп лан нă 
кач чă тĕ лĕ шĕ пе РФ УК 
116.1 статйи пе ĕç пу çар-
нă, ăна 40 пин тен кĕ та-
ран шт раф тÿ лет тер ме е 
ви çĕ уйăх та ран арест ле-
ме пул та раç çĕ.

ШУ ПАШ КАР РА ЙОН СУ-
ЧĔ Тип çыр ма ри 51  çул-
ти ар çын тĕ лĕ шĕ пе тер-
ро ризм ла акт çин чен суя 
пĕл те рÿ ту нă шăн РФ УК 
207- мĕш статйи пе (1- мĕш 
пай) ки лĕ шÿл лĕн при го-
вор вула нă. Ар çын нăн 
хă йĕн ăс сăр ĕç- пу çĕ шĕн 
1 çул та 2 уйăх тÿр лен-
мел ли ĕç ре тă рăш мал-
ла пу лать, унăн ĕç ук çин 
15%- не пат ша лăх хыс ни-
не тыт са юлĕç.  

 

ОФИЦИАЛЬНО
Публичная оферта (договор) на оказа-

нии услуг по подаче воды (водоснабже-
нию) частного сектора Ишлейского сель-
ского поселения Чебоксарского района 
Чувашской Республики.

c. Ишлеи Ишлейское сельское поселение 
Чебоксарского района         

1. Общее положение.
1.1. В соответствии со ст.437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации данный до-
кумент (предложение) является официаль-
ным публичным и безотзывным предложе-
нием (публичной офертой) о предоставле-
нии услуг по подаче воды (водоснабжению) 
населению частного сектора, проживающие 
на территории муниципального образования 
Ишлейского сельского поселения Чебоксар-
ского района Чувашской Республики для за-
ключении договора на оказании услуг по по-
даче воды (водоснабжению) частного секто-
ра Ишлейского сельского поселения, далее 
«Клиент» с одной стороны, с Муниципаль-
ным унитарным предприятием «Жилищно-
коммунальное хозяйство «Ишлейское», в ли-
це директора Лукина Сергея Николаевича, 
действующего на основании Устава, именуе-
мое в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны, на основании "Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов", утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354 (далее - Правила).

1.2. Акцепт оферты означает, что Клиент 
согласен со всеми положениями настояще-
го предложения и равносилен заключению 
договора на оказание услуг по подаче воды 
(водоснабжению).

1.3. Данная оферта вступает в силу с мо-
мента размещения в газете «Тăван Ен»  или 
другими способами оповещения и действует 
до момента отзыва оферты Исполнителем.

2. Предмет договора.
2.1. Предметом настоящего договора яв-

ляется оказание Исполнителем услуг по по-
даче воды питьевого качества соответствую-

щего нормам СанПиН 2.1.4.-1074-01 Клиенту.
2.2. Исполнитель обеспечивает Клиента 

водой в объемах расчетной потребности. В 
домах, где установлены приборы учета (во-
домерные счетчики) согласно их показаниям. 
Приложение 1 «Расчет потребления комму-
нальной услуги по холодному водоснабже-
нию по нормативам потребления» является 
неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Клиент оплачивает оказанные ему 
услуги в соответствии с условиями насто-
ящего договора.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязана:
Оказывать услуги водоснабжения с уста-

новленными параметрами качества и на-
дежности.

3.2. Клиент обязан:
3.2.1. Иметь технические условия на под-

ключение к водопроводным сетям Исполни-
теля и исполнительную документацию по 
проложенным сетям; 

3.2.2. Своевременно, в установленные 
договором сроки, оплачивать предостав-
ленные услуги;

3.2.3. Устанавливать на своем вводе при-
боры учета, разрешенные органами Гос-
стандарта России для коммерческих расче-
тов. Приборы учета приобретаются и уста-
навливаются Клиентом, находятся в его хо-
зяйственном ведении и на обслуживании. 
При установке прибора учета Клиент обя-
зан пригласить представителя Исполните-
ля для приемки и опломбирования с со-
ставлением соответствующего Акта прием-
ки прибора учета.

3.2.4. При отсутствии на момент заклю-
чения договора, прибора учета холодной 
воды, установленного на вводе в дом, уста-
новить за свой счет индивидуальный при-
бор учета холодной воды в течение 30 дней;

3.2.5. В течение 3-х дней сообщить Испол-
нителю обо всех неисправностях и наруше-
ниях в работе водомера, а также о срыве или 
нарушении целостности пломб на нем; 

3.2.6. Производить замену и поверку при-
боров учета холодной воды по истечении 

межповерочного интервала.
3.2.7. Беспрепятственно допускать пред-

ставителей Исполнителя на свою территорию 
и в жилой дом для осмотра наружных и вну-
тренних сетей, прибора учета холодной воды 
для осуществления контрольных функций;

3.2.8. В десятидневный срок сообщать Ис-
полнителю о своем выбытии в связи с отчуж-
дением жилого дома (продажей, дарением и 
т.д.); об изменении фамилии, места прожи-
вания; об изменении количества проживаю-
щих (зарегистрированных лиц); о приобре-
тении или потере льгот по оплате услуг во-
доснабжения с предоставлением подтверж-
дающих документов

3.2.9. Передавать данные счётчиков с 20 
по 25 числа месяца следующего за отчет-
ным, Исполнителю.

3.3. Клиенту запрещается:
3.3.1. Переоборудовать внутренние ин-

женерные сети без письменного разреше-
ния Исполнителя;

3.3.2. Самовольно подключаться к систе-
мам водоснабжения Исполнителя;

3.3.3. Подключать к своим сетям субабо-
нентов без письменного разрешения Ис-
полнителя;

3.3.4. Нарушать целостность пломб Испол-
нителя на приборах учета холодной воды;

3.3.5. Нарушать имеющиеся схемы уче-
та услуг.

3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1.Осуществлять контроль за потребле-

нием услуг путем проведения осмотров со-
стояния инженерных сетей и прибора учета 
Клиента. При этом представитель Исполни-
теля вправе не реже одного раза в квартал 
проводить проверку на предмет правиль-
ности считывания показаний прибора уче-
та; наличия и исправности самого прибора 
учета; целостности пломб на приборе учета;

3.4.2 Требовать от Клиента соблюдения 
сроков оплаты услуг, в случае их наруше-
ния применять меры, предусмотренные 
договором;

3.4.3. Прекращать предоставление услуг 
в случае просрочки Клиентом оплаты более 

3 (трех) месяцев или нарушения им требова-
ний пункта 3.3. настоящего договора до лик-
видации задолженности или устранения вы-
явленных нарушений.

4. Учет расхода потребления услуг и 
порядок расчета.

4.1. Расчеты между сторонами за отпу-
щенную воду производятся по показаниям 
приборов учета, а в их отсутствии, соглас-
но расчету (Приложение №1), согласован-
ного сторонами и приложенного к настоя-
щему договору.

4.2. При проведении Исполнителем про-
верок правильности считывания показа-
ний прибора учета Клиент обязан предъ-
явить квитанцию об оплате услуг с указан-
ными в ней показаниями прибора учета за 
последний месяц;

4.3. В случае демонтажа прибора уче-
та для последующего проведения ремон-
та или поверки на срок, не превышающий 
30 дней, количество потребленного ресур-
са за расчетный период рассчитываются ис-
ходя из средних показаний прибора учета за 
последние шесть месяцев, предшествующих 
расчетному периоду.

4.4. Оплата по настоящему договору осу-
ществляется Клиентом по тарифам на питье-
вую воду, установленным в порядке, опре-
деленном законодательством Российской 
Федерации о государственном регулирова-
нии цен (тарифов). Тариф за 1 куб.м. холод-
ной воды с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. со-
ставляет 15 рублей 78 копеек. При просроч-
ке оплаты или частичной оплате коммуналь-
ных услуг Клиент уплачивает Исполнителю 
пени в размере и порядке, указанном в ча-
сти 14, ст. 155 ЖК РФ.

4.5. Оплата за предоставленные услуги 
водоснабжения производится ежемесячно 
до 15  числа месяца, следующего за отчет-
ным месяцем.

4.6. В случае введения в установленном 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации порядке нового тарифа, 
цена настоящего договора подлежит изме-
нению, при этом соответствующие измене-

ния считаются согласованными Сторонами 
и внесенными в договор с момента введе-
ния новых тарифов на водоснабжение госу-
дарственной службой Чувашской Республи-
ки по конкурентной политике и тарифам. 

5. Ответственность сторон.
5.1. Граница эксплуатационной ответствен-

ности балансовой принадлежности являет-
ся точка врезки в  магистральный трубопро-
вод системы холодного водоснабжения. Во-
допроводной сети до точки врезки эксплуа-
тационная ответственность Исполнителя. Во-
допроводные сети, сооружения и устройства 
от точки врезки в сторону Клиента эксплуа-
тационная ответственность Клиента.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение иных обязательств по настояще-
му Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации

 6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со 

дня публикации публичной оферты, и счита-
ется заключенным на неопределенный срок.

7. Решение споров.
7.1. Все споры и разногласия, которые мо-

гут возникнуть между Сторонами по вопро-
сам, не нашедшим своего разрешения в тек-
сте настоящего Договора, будут разрешать-
ся путем переговоров.

7.2. При неурегулировании в процессе пе-
реговоров спорных вопросов Стороны пе-
редают их для разрешения в суд в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Адреса и банковские реквизиты 
сторон.

Исполнитель:
МУП «ЖКХ «Ишлейское»
429500 Чувашская Республика, Чебоксар-

ский район, с. Ишлеи, ул. Советская, д.44а
ИНН 2116000701, КПП 211601001
ОГРН 1152135000764
р/с 40702810775000002303 в Отделении 

№ 8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары
БИК 049706609
к/с 30101810300000000609

Директор МУП «ЖКХ «Ишлейское» Лу-
кин С.Н.

Клиент: 
Физическое лицо (житель частного секто-

ра), проживающий на территории Ишлейско-
го сельского поселения Чебоксарского рай-
она Чувашской республики.

Приложение № 1
К Договору с собственником индивиду-

ального жилого дома на оказания услуг по 
подачи воды (водоснабжению) Расчет потре-
бления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению по нормативам потребления

Исполнитель: МУП «ЖКХ «Ишлейское»
Клиент: физическое лицо (житель част-

ного сектора) Ишлейского сельского посе-
ления Чебоксарского района

Норма потребления холодной воды:
- в жилых домах без канализации на 1 че-

ловека в месяц - 3,248 м3

- водоразборная колонка на 1 человека 
в месяц – 1,216 м3

Тариф за 1 куб.м. холодной воды с 
01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. составляет 15 
рублей 78 копеек.

Термины и аббревиатуры:
Оферта - публичное предложение Ис-

полнителя, адресованное жителям частно-
го сектора Ишлейского сельского поселе-
ния (физическому лицу), заключить с ним 
Договор на оказании услуг по подаче воды 
(водоснабжению), на существующих услови-
ях, содержащихся в Договоре, включая все 
его приложения. 

Клиент - физическое лицо (житель част-
ного сектора), использующий для личных, 
домашних нужд воду, заключивший с Ис-
полнителем Договор на условиях, содер-
жащихся в оферте. 

Акцепт - полное и безоговорочное приня-
тие Клиентом условий Договора без каких-
либо изъятий или ограничений.

Исполнитель - МУП «ЖКХ «Ишлейское» 
оказывающий Клиенту услуги по подаче во-
ды (водоснабжению) по договору публич-
ной оферты.

Сер гей Алек сее вич ра йад ми-
нист ра цин ху ла ст рои тельст вин 
та та ар хи тек ту ра уй рă мĕн сот руд-
ни кĕ сем ял тă рăх пуç лă хĕ сем пе 
пĕр ле ра йон та та ял тă рăх ба лан-
сĕн че тă ра кан çул сен усă ку рас 
па ха лăх не вы рă на тух са тĕ рĕс-
ле нĕ, объект сен спи сок не йĕр-
ке ле нĕ. Ана лиз хыç çăн объект-
сен спи со кĕ та та ĕç пла нĕ ха тĕр. 

Ра йад ми нист ра цин ху ла ст рои-
тельст вин та та ар хи тек ту ра уй рă-
мĕн пуç лă хĕн ти вĕ çĕ се не пур нăç-
ла ка нĕ На деж да Г ра ци ле ва «Хă-
руш лăх сăр  та та па ха çул сем» фе-
де ра ци прог рам ми 2017 çул тан 
пуç ла са 2025 çулч чен пур нăç ла-
нас си не, ун та Чă ваш Рес пуб ли ки 
те хут шăн ни не пĕл тер чĕ.  Шу паш-
кар ра йо нĕ Шу паш кар ху ла аг ло-
ме ра ци не кĕ ни не те ăн лан тар чĕ 
вăл. 2017-2018 çул сен че çул- йĕ-
ре юса мал ла, 2019-2025 çул сен-
че çул сен ре конст рук ци йĕ та та 
ст рои тельст ви ир тĕ. 2017 çул-
та уйăр нă 97 млн тен кĕ рен Шу-

паш кар ра йо нĕн че 89 млн тен-
ке ĕçе янă, 22,3 км тăрш шĕ çу ла 
юса нă. Çи тес çул та рес пуб ли ка 
та та ра йон бюд же чĕ сен чен 250 
млн тен кĕ уйăр ма план ла нă, çа-
кă 60 км яхăн çул- йĕ ре юса са çĕ-
нет ме май па рĕ.

У çă ит лев ре ял тă рăх пуç лă хĕ-
сем та та ял- са ла ра пу рă на кан сем 
хăй сен проек чĕ сем пе пал лаш тар-
чĕç. Юса мал ли çу лăн картти не 
та та вăл юрăх сă ра тух ни не çи-
рĕп ле те кен сăн ÿкер чĕк сем те 
тă рат рĕç.  

2018 çул та Апаш ял тă рă хĕн чи 
0,5 км тăрш шĕ «А тăл-Паç пак-Э сек-
кас си» çу ла юса ма план ла нă, çа вăн 
пе кех Апаш ри Школь ная та та Са-
до вая урам сен чи 1,03 км тăрш шĕ 
çу ла та. Шĕ нер пуç, Шем шер та та 
Ту тар кас си ял тă рă хĕ сем ур лă ир-
те кен «Тип нер-Чул кас си-Поч то вая 
урам» çу лăн 6,78 км те юсав кĕ тет. 
Çак çул па 117- мĕш марш рутлă ав-
тобус çÿ рет, ун па «Ат ла шевс кая» 
чăх- чĕп фаб ри ки та ран çит ме, ун-
тан Шем шер са ли не ан ма пу лать. 
Ту тар кас си ял тă рă хĕн че «У рай 

Ма каç-А нат ри Ма каç» çу лăн 1,7 
км- не юса ма ый таç çĕ, Атай кас си 
ял тă рă хĕн че – «Шу паш кар-Сăр-
Йăр шу» çу лăн 2,4 км, Явăш ялĕн-
че – Ле нин ура мĕн чи 0,95 км çу-
ла, Вăр ман-Çĕк тер ял тă рă хĕн че – 
«М7-Шар паш» çу лăн 4 км, «А тăл-
Çÿл ти кас си-Ол гаш» çу лăн 3,2 км, 
Ишек ял тă рă хĕн че – «Шу паш кар-
Сăр-И шек-Мал ти кас си» çу лăн 2,2 
км, Иш лей ял тă рă хĕн че – «Шу-
паш кар-Сăр»-Иш лей-Ку рак Чу ра-
чăк çу лăн 5,7 км, Ку рак Чу ра чăк 
ялĕн чи Школь ная урам ри 1,715 
км çу ла, çа вăн пе кех «Шу паш кар-
Сăр»-Иш лей-Ку рак Чу ра чăк ав то-
çул çин че (Вуç пÿрт Чу ра чă ка кĕ нĕ 
çĕ ре) 0,4 км тăрш шĕ хÿ ме ларт мал-
ла; Кă ша вăш ял тă рă хĕн че – Кăр-
мăш-Мă нал-Ти мĕр çыр ма çу лăн 2,7 
км та та  1,5 км тăрш шĕ хÿ ме (Кăр-
мăш ялĕ та ран учас то ка), Кăр мăш-
ри Мо ло деж ня урам ри 0,75 км çу-
ла; Кÿ кеç  ял тă рă хĕн че – «Кÿ кеç-
Ик кас си-Плат ка (К. Маркс ура мĕ) 
çу лăн 1,610 км, Школь ная урам ра  
0,4 км çу ла; Лап сар ял тă рă хĕн че 
– «А тăл-Ой кас си-Çĕнъял» çу лăн 
2,5 км та та 0,4 км тăрш шĕ хÿ ме 
ларт мал ла, Хĕр лĕ çыр та (Советс-
кая, 9 мая, Лес ная урам сем) 2,09 
км тăрш шĕ çул- йĕ ре; Çĕньял-Пок-

ровс ки ял тă рă хĕн че – Мăн Кив пу-
лăх-Иш лей стан ци йĕ-Ми шер çу лăн 
(Ян ту выç çăлк ки ялĕ пат не пы ра-
кан çул) 1,7 км тăрш шĕ не; Çĕньял 
ял тă рă хĕн че – Çĕньял-Ил пеш çу-
лăн 1,1 км учас то кĕн че 0,7 км тăрш-
шĕ хÿ ме ларт мал ла; Çыр ма пуç ял 
тă рă хĕн че – Ка ран тай ялĕн чи Мо-
ло деж ная урам ри 0,5 км тăрш шĕ 
çу ла; Чă рăш кас си ял тă рă хĕн че – 
«Чă рăш кас си-Той те рек-Хы рăш кас-
си-Иш лей кас си-Шур кас си» («Хы-
рăш кас си-Иш лей кас си-Шур кас-
си» учас то кĕ) 3,4 км çу ла; Шĕ нер-
пуç ял тă рă хĕн че – Шĕ нер пуç ри 
Коо пе ра тив ная урам ри 1,7 км çу-
ла: Янăш ял тă рă хĕн че – Ту ри кас-
си-Мăн Ма мăш-Ча кан çу лăн 0,5 км 
учас ток не, «Ту ри кас си-Мăн Ма-
мăш-Ча ка нар»-Ти мой Ма мăш ( çак 
ял пат не кĕ мел ли çул) çу лăн 1,8 
км юса мал ла.  

Ю са ма план ла нă çул сен проек чĕ-
се не ха лăх умĕн чи ит лев се не хут-
шă на кан сем пур те ыр ла рĕç. Сĕ нÿ-
сем та та асăр хат та ру се не шу та ил-
се тÿр ле тÿ сем кĕрт рĕç. Çа вăн пе-
кех ял тă рăх пуç лă хĕ сем ук çа- тен-
кĕ юл сан аук цион ирт тер нĕ хыç-
çăн юса мал ли хуш ма учас ток се не 
па лăрт раç çĕ.  

  АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА
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Тантăшсем аса илеççĕ

Гер ма ни çĕ рĕ çин-
чи Совет çа рĕ сен уш-
кă нĕн че çар ти вĕç не 
пур нăç ла нă (ГСВГ) ве-
те ран сен тĕл пу лă вĕ 
ирт рĕ.  

Хас тар ве те ран сен чен 
пĕ ри – Сильвестр Пет ро-
вич Пет ров 1952 çул хи 
нояб рĕн 7- мĕ шĕн че Ко-
тер кас си ялĕн че çу рал-
нă. То лик Ху рас ки шку-
лĕн чен вĕ рен се тух сан 
во ди тель про фес си не ал-
ла ил нĕ. 1971-1973 çул сен-
че Гер ма ни ре ГАЗ-63 çар 
ма ши нин во ди те лĕ пул-
са çар ти вĕç не пур нăç-
ла нă. Çар тан тав рăн сан 
Çĕ нĕ Шу паш кар та вăй ху-
нă. Ха лĕ те ти вĕç лĕ ка нă-
ва тух нă пу лин те ма ши-
на руль не ал ран ямасть, 
ĕç лет. Мă шă рĕ пе ик кĕ шĕ 
хĕр пе ывăл пăх са çи тĕн-
тер нĕ, икĕ мă ну кĕ пе са-
вă наç çĕ. 

Тĕл пу лă ва тĕр лĕ ра йон-
ти 30 ыт ла ве те ран хут-

шăн чĕ, вĕ сен йы шĕн че ен-
теш сем те – Иш лей ри Ни-
ко лай Мур за ков, Çыр ма пу-
çĕн чи Иван Алек санд ров 
та та Кÿ кеç ри Алек сандр 
Николаев. «Ви çĕ çул ве-
те ран сен ре тĕн че тă ра-
тăп. Кă çал июнь уйă хĕн-
че Чă ваш Ен рен 8-ăн Са-
ра тов ху лин че  Гер ма ни-
ри Совет çа рĕ сен уш кă-
нĕн че çар ти вĕç не пур-
нăç ла нă сал так се не асăн-
са ларт нă стел ă на уç нă çĕ-
ре хут шăн тă мăр. Ун та Ка-
захс тан Рес пуб ли кин чи 

ГСВГ ве те ра нĕ сем  те йыш-
лăнч чĕ. Сыз рань ти ав то чу-
пă ва ва ра Тю мень рен те 
кил чĕç», – хав ха лан са ка-
ла са кă тарт рĕ Сильвестр 
Пет ро вич. 

Ве те ран сен тус лă хĕ çул-
сем ирт нĕ çе мĕн çи рĕп-
лен се пы рать. Пĕр çĕр-
шыв ра çар ти вĕç не пур-
нăç ла нă ĕнер хи сал так-
сем шĕн каш ни тĕл  пу лу 
ĕмĕр лĕ хех ас ра юлать.                                                           

  НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ,  
АТĂЛЪЯЛ    

 ТĔЛ ПУЛУ 

С. Петров (сулахайри) 
тантăшĕсемпе

Çу лĕ та кăр пул тăр
 КУН ЙĔР КИН ЧЕ

2

Сÿн тер те урăх 
ан тиверт

Нояб рĕн 16- мĕ шĕн че эпир 
пи рус тур тас си не сив ле мел-
ли пĕ тĕм тĕн че ри ку на пал лă 
тă ват пăр. Çул се рен çак сиен-
лĕ йă ла 7 млн яхăн çын пур-
нăç не та тать. Ен чен те ăна 
хи рĕç тă ма хал çи те рей ме-
сен 2030 çул тĕл не çак кă-
тар ту çул та лăк ра 8 мил лио-
на çи тес си пир ки ка ла çаç çĕ 
– асăр хат та раç çĕ рес пуб ли-
кă ри Ги гие нă па эпи де мио ло-

ги цент рĕн че. Та бак ри ни-
ко тин хĕ ра рăм се не те, ар-
çын се не те пĕр пек  шел сĕр 
ви тĕм кÿ рет. Чĕ рен ише ми 
чир не, пуç ми мин юн ты ма-
рĕ сен не, сыв лав ор га нĕ сен 
рак не шă пах çак нар кă мăш 
пуç ар ни не уче нăй сем тах-
çа нах ĕнен тер нĕ. Çи рĕп лен-
се çит мен çам рăк ор га низм-
шăн ва ра вăл пуш шех хă ру шă 
нар кă мăш. Ни ко тин этем лĕ-
хе кÿ ре кен сă тă ра виç се пур 
сыв лăх сых лав уч реж де ни йĕ 
те çак кун пи рус тур тас си не 
сив ле ме сĕ нет.  

Ка ра чу ра ра пу рă на кан 46 çул ти ар çын на Шу паш кар ра-
йон тер ри то ри йĕн че за кон лă мар май па азарт лă вă йă сем 
йĕр ке ле нĕ шĕн та та ирт тер нĕ шĕн (РФ УК 171.2 статья,  2- 
мĕш пай, «б» пункт) пĕр çул та лăк лă ха ирĕклĕхсĕр хăвар-
нă. Çа кăн пек йы шă ну кă лар нă Шу паш кар ра йон су чĕ.

Пĕл тĕр хи де кабрь уйă хĕн пуç ла мă шĕн че прес туп ник 
Кÿ кеç ри пĕр çур та та ра тыт са граж дан се не илĕрт се вы-
ля мал ли ап па рат сем выр наç тар нă, за кон сăр вы ляв ĕçĕ- 
хĕл не йĕр ке ле нĕ. «Пĕр алăл лă бан дит сен чен» 2016 çул хи 
де кабрь уйă хĕн чен пуç ла са кă çал хи ав густ 25- мĕ шĕч чен 
ил нĕ ту пăш 3850270 тен кĕ пе тан ла шать.  

По ли ци сот руд ни кĕ сем 31 компью тер обо ру до ва ни йĕ 
турт са ил нĕ. Ар çын хă йĕн айăп не йы шăн нă. Юсав уч реж-
де ни йĕн че пĕр çул лă ха лар ма тив ни пе пĕр лех унăн 100 
пин тен кĕ шт раф та тÿ ле мел ле.  

   ПРО КУ РА ТУ РА ПĔЛ ТЕ РЕТ  

   ЙĂНĂШ ÇУЛПА  
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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.
11-15. Телка, черно-пестрая,  отел 
в феврале. Тел.: 8-927-855-45-14.
11-26.  Чупнă пăру. Тел.: 8-900-
333-03-22.
11-29. 2,5 уйăхри сысна çури. Тел.: 
8-903-063-24-81.

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.
05-38. КРС, свиней, лошадей. Тел.: 
8-902-327-56-06. 

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.

 ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

11-24. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Се-
меновым А.И., адрес: ЧР, п.Кугеси, 
ул.Советская, д.50, офис 311, тел. 
8(83540)2-26-14, mega221@mail.
ru, № 5545 в государственном 
реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность, вы-
полняются кадастровые работы 
в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 
21:21:160110:83, расположенного 
по адресу: Чувашская Республи-
ка, Чебоксарский район, Кугесь-
ское с/пос., сдт Родничок, участок 
83 и 21:21:160113:370, адрес:  Чу-
вашская Республика, Чебоксар-
ский район, Кугесьское с/пос., сдт 
Илем, участок 370.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Пахомов Леонид 
Пантелеймонович, адрес: п. Куге-
си, ул. К. Маркса, д.108, кв.1, тел.: 
89278420176.

Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы со-
стоится по адресу: ЧР, Чебоксар-
ский район, п. Кугеси, ул. Совет-
ская, д. 50, офис 311 в 9 часов 18 
декабря 2017 г.

С проектом межевого плана зе-
мельных участков можно ознако-
миться по адресу: ЧР, Чебоксар-
ский район, п. Кугеси, ул. Совет-
ская, д. 50, офис 311.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границы 
земельных участков на местности 

и обоснованные возражения о ме-
стоположении границы земельных 
участков принимаются с 16.11.2017 
г. по  18.12.2017 г. по адресу: ЧР, Че-
боксарский район, п. Кугеси, ул. Со-
ветская, д. 50, офис 311.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местополо-
жение границы: 21:21:160110:82, 
21:21:160110:84, 21:21:160110:92- 
ЧР, Чебоксарский район, Кугесь-
ское с/пос., сдт Родничок, уч. 
82, 84, 92 и земли сдт Родничок; 
21:21:160113:367 и в кадастровом 
квартале 21:21:160113- ЧР, Че-
боксарский район, Кугесьское с/
пос., сдт Илем, уч. 367, 369, 371.

При проведении согласования 
местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
11-25. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  МУП 
Чебоксарского района «БТИ» Ни-
колаевой Татьяной Николаев-
ной, квалификационный атте-
стат 21-10-3 , №2001 в государ-
ственном реестре лиц осущест-
вляющих кадастровую деятель-
ность, адрес: ЧР, Чебоксарский 
район, п. Кугеси, ул. Лесная, д. 
10. E-mail: bti_kugesi@mail.ru тел. 
8(83540)25080, выполняются ка-
дастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастро-

вым номером 21:21:300601:356, 
расположенного по адресу: ЧР, 
Чебоксарский район, Чиршка-
синское с/п, д. Эндимиркасы, 
ул. Советская, 8.

Заказчиком  кадастровых ра-
бот является  Кузнецова Люд-
мила Петровна,  проживающая  
по адресу: ЧР, гор. Чебоксары, 
ул. Энгельса, д. 40, кв.117, тел.: 
8(905)347-99-78.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоит-
ся  в 10-00 ч.  18  декабря 2017 г. 
по адресу: ЧР, Чебоксарский рай-
он, п. Кугеси, ул. Лесная, д. 10.

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомить-
ся, а также возражения по про-
екту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования 
местоположения границ земель-
ного  участка на местности при-
нимаются  с  20 ноября 2017 г. 
по  15 декабря 2017 г. по адре-
су: ЧР, Чебоксарский район, п. 
Кугеси, ул. Лесная, д. 10.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы: ЧР, Чебоксар-
ский район, д. Эндимиркасы, ул. 
Советская, д. 8а (21:21:300601).

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земель-
ный участок.
11-31. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чере-
мисовой Л.М. адрес: ЧР, Моргауш-
ский район, д. Шомиково, ул. То-
риково, д. 13, тел. +79279900997, 
E-mail: cheremisova.mila@bk.ru,    

квалификационный аттестат № 
21-14-25, в отношении земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 21:21:270601:84, располо-
женного: ЧР, Чебоксарский р-н, 
д. д. Анаткас-Марги выполняют-
ся кадастровые работы по уточ-
нению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Полытова С. М., адрес: 
ЧР, Чебоксарский р-н, д. Анаткас-
Марги, ул. Советская, д. 27.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоит-
ся по адресу: ЧР, Моргаушский 
район, д. Шомиково, ул. Тори-
ково, д.13 – 25 декабря  2017 г. 
в 11 часов.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: ЧР, Морга-
ушский район, д. Шомиково, ул. 
Ториково, д.13.

 Обоснованные возражения 
относительно местоположения 
границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования 
о проведении согласования ме-
стоположения границ земельно-
го участка на местности прини-
маются с  01 декабря 2017 г. по  
15 декабря 2017 г. по адресу: ЧР, 
Моргаушский район, д. Шомико-
во, ул. Ториково, д.13.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границ: 21:21:270601:29 - 
ЧР, Чебоксарский р-н, д. Анаткас-
Марги, ул. Октябрьская, д. 23.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, под-
тверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

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

ПАМЯТНИКИ от 2200 рублей
АО «Базальт» 

8 (8352) 
56-29-68.

г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 7.
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Кольца 
колодцев ж/б
D-0.7; 1.0; 1.5. 
Áóðåíèå êîëîäöåâ è 
ñêâàæèí. 
Ê/á áëîêè îò ïðîèçâîäè-
òåëÿ 20õ20õ40, 30õ20õ40, 
12õ20õ40. 
Äîñòàâêà. 

Т.: 8-902-327-82-52. 

Пластиковые окна от 
оконного завода

 8-927-668-69-55. 

50%50%Ск

идки до 

Вызов замерщика бесплатно.

    Зимние суперскидки. 
Специальный зимний монтаж 

От 2700 руб. 
ЗА ДЕРЕВЕНСКОЕ ОКНО.

 Утепленные в 3 стекла. 
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ДОСТАВКА

Окна, двери, 
потолки. 
Дешево

 8-962-599-65-62.

08
-2

9

Рубрика «СОБОЛЕЗНОВАНИЕ»

для юрлиц и ИП1 – 600 РУБ, для частных лиц2 – 400 РУБ.
1 Свыше 40 слов – дополнительно 25 руб, за каждое слово. 
2 Свыше 40 слов – дополнительно 18 руб, за каждое слово.

РЕКЛАМА 
ТАТА ПĔЛТЕРŸ 

 8(83540) 2-12-598(83540)

Чувашская Республика Чебоксарский  район
Глава Синьяльского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2017         №17         село Синьялы

О назначении публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования

В целях обеспечения интересов жителей Синьяльского сельско-
го поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, в со-
ответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Синьяльского сельского посе-
ления Чебоксарского района Чувашской Республики, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории Синьяль-
ского сельского поселения Чебоксарского района, утвержденного 
решением Собрания  депутатов  Синьяльского сельского поселе-
ния № 19-07 от 23.04.2008 года, п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления 
разрешения на условно разрешённый вид использования - магази-
ны на земельный участок с кадастровым номером 21:21:070808:364 
площадью 200 кв.м., расположенный по адресу: Чувашская Респу-
блика, Чебоксарский район, Синьяльское сельское поселение, д. 
Яндово, ул. Магазинная, д. 7 (земли населенных пунктов) на 16 де-
кабря 2017 года в Яндовском сельском клубе по адресу: д. Яндово, 
ул. Магазинная, д. 33, начало в 10-00 часов.

2. Предложения и замечания направлять в администрацию Си-
ньяльского сельского поселения  Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики по адресу: Чебоксарский район, с. Синьялы, ул. 
Центральная, д. 42.

3. Назначить Моткину Т.Н., заместителя главы администрации 
Синьяльского сельского поселения, ответственной за подготовку 
и проведение публичных слушаний.

4.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Тăван Ен» 
и разместить на официальном сайте администрации Синьяльско-
го сельского поселения в сети Интернет.

5.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава Синьяльского сельского поселения  В.Г. Мареев

ОФИЦИАЛЬНО
Публичная оферта (договор) на предо-

ставление услуг по вывозу и временному 
накоплению твердых коммунальных  от-
ходов с последующим размещением из 
частного сектора Ишлейского сельско-
го поселения Чебоксарского района Чу-
вашской Республики.

c. Ишлеи Ишлейское сельское поселение 
Чебоксарского района         

1. Общее положение.
1.1. В соответствии со ст.437 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации данный 
документ (предложение) является офици-
альным публичным и безотзывным пред-
ложением (публичной офертой) о предо-
ставлении услуг по вывозу твердых быто-
вых отходов населению частного сектора, 
проживающие на территории муниципаль-
ного образования Ишлейского сельского 
поселения Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики для заключении догово-
ра по вывозу и временному накоплению 
твердых коммунальных отходов (далее 
ТКО) с последующим размещением из част-
ного сектора Ишлейского сельского посе-
ления, далее «Клиент», с одной стороны с 
Муниципальным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Иш-
лейское», в лице директора Лукина Сергея 
Николаевича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Испол-
нитель», с другой стороны.

1.2. В соответствии со ст. 42 Конституции 
РФ, ст.ст. 11, 39 ФЗ РФ «Об охране окружаю-
щей среды», каждый гражданин имеет пра-
во на благоприятную среду, на её защиту от 
негативного воздействия, вызванного хозяй-
ственной и иной деятельностью. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.06.1998 
№89 «Об отходах производства и потребле-
ния», установлена обязанность граждан по 
сохранению природы и окружающей среды, 
бережному отношению к природе и природ-
ным богатствам, а также по соблюдению иных 
требований законодательства. Собственник 
жилого дома или части жилого дома обязан 
обеспечивать обращение с твердыми комму-
нальными отходами путем заключения дого-
вора с региональным оператором по обра-
щению с твердыми коммунальными отхода-

ми в соответствии с ч. 5 ст. 30 Жилищного ко-
декса Российской Федерации. 

1.3. Акцепт оферты означал, что Клиент 
согласен со всеми положениями настояще-
го предложения и равносилен заключению 
договора об оказании услуг по вывозу твер-
дых  коммунальных отходов.

1.4. Данная оферта вступает в силу с мо-
мента размещения в газете «Тăван Ен»  или 
другими способами оповещения и действу-
ет до момента отзыва оферты Исполнителем.

2. Предмет договора.
2.1. По данному договору Исполнитель 

принимает на себя обязательство оказать 
услуги по вывозу и временному накоплению 
отходов (далее по тексту мусор) 1-4 класса 
опасности, (отвечающих требованиям дей-
ствующих нормативов и стандартов, при-
меняемых к отходам) с территории накопле-
ния отходов в контейнерах, расположенных 
на территории Ишлейского сельского посе-
ления, а Клиент обязуется оплатить Испол-
нителю за оказанные услуги.

2.2. Услуги оказываются Исполнителем не 
реже двух раз в неделю.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Вывоз осуществляется Исполнителем, 

в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора.
3.1.2. Оказывать услуги с привлечением 

технически исправной спецтехники и квали-
фицированным обслуживающим персоналом.

3.2. Обязанности Клиента:
3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в со-

ответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Обеспечивать сохранность и береж-

ное отношение к емкостям по накопления 
твердых коммунальных отходов.

3.2.3. Производить накопление отходов в 
контейнерах, расположенных на территории 
Ишлейского сельского поселения. Не допу-
скать захламление контейнерных площадок.

3.2.4. Не допускать возгорание твердо 
бытовых отходов.

3.2.5.Не допускать содержание в ТКО ра-
диоактивных, взрывоопасных, легковоспла-
меняющихся, самовозгораемых, токсичных и 
высокотоксичных веществ, а также отходов 
не относящихся к ТКО.

3.3.В случае принятия условий Догово-
ра публичной оферты пользоваться только 

контейнерами, установленными на контей-
нерных площадках.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов.
4.1. Клиент производит оплату по настоя-

щему договору по тарифам, рассчитанным с 
учетом норм накопления и из числа зареги-
стрированных лиц; В случае отсутствия реги-
страции в жилом помещении, расчет оплаты 
производится на собственника.

4.2. Стоимость оказания услуг по настоя-
щему договору на момент заключения ука-
занного договора составляет 40 (сорок) ру-
блей 00 копеек в месяц с 1 (одного) человека. 
К вывозимому мусору не относятся листва и 
ветки деревьев, трава, строительный мусор, 
металлолом, навоз, легковоспламеняющие-
ся вещества, крупногабаритные отходы. Рас-
четный период для оплаты за вывоз мусора 
устанавливается в один календарный месяц.

4.3. Оплата услуг производится Клиентом 
ежемесячно до 15 числа, следующего за ис-
текшим, согласно выставленному платеж-
ному документу.

4.4. Тарифы могут быть изменены Испол-
нителем в случае роста цен на ГСМ, усиления 
инфляции и увеличения расходов Исполни-
теля, о чем Клиент извещается путем публи-
кации документа, подтверждающего уста-
новление нового тарифа в средствах мас-
совой информации.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение срока оплаты стоимо-

сти услуг Клиентом, установленного п.4.2. 
настоящего Договора, Клиент несет ответ-
ственность в виде уплаты неустойки в раз-
мере двукратной  ставки  рефинансирова-
ния  (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации,  установленной  на  
день предъявления  соответствующего  тре-
бования,  от  суммы   задолженности за каж-
дый день просрочки.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение иных обязательств по настояще-
му Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со 

дня публикации публичной оферты, и счита-
ется заключенным на неопределенный срок.

7. Решение споров.
7.1. Все споры и разногласия, которые мо-

гут возникнуть между Сторонами по вопро-
сам, не нашедшим своего разрешения в тек-
сте настоящего Договора, будут разрешать-
ся путем переговоров.

7.2. При неурегулировании в процессе 
переговоров спорных вопросов Стороны пе-
редают их для разрешения в суд в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Адреса и банковские реквизиты 
сторон.

Исполнитель:
МУП «ЖКХ «Ишлейское»
429500 Чувашская Республика Чебоксар-

ский район, с. Ишлеи, ул. Советская, д.44а
ИНН 2116000701, КПП 211601001
ОГРН 1152135000764
р/с 40702810775000002303 в Отделении 

№ 8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары
БИК 049706609
к/с 30101810300000000609
Директор МУП «ЖКХ «Ишлейское» Лу-

кин С.Н.
Клиент: 
Физическое лицо (житель частного секто-

ра), проживающий на территории Ишлейско-
го сельского поселения Чебоксарского рай-
она Чувашской республики

Термины и аббревиатуры:
Оферта - публичное предложение Испол-

нителя, адресованное жителям частного сек-
тора Ишлейского сельского поселения (фи-
зическому лицу), заключить с ним Договор 
о предоставлении услуг по вывозу твердых 
бытовых отходов на существующих усло-
виях, содержащихся в Договоре, включая все 
его приложения. 

Клиент - физическое лицо (житель част-
ного сектора), заключивший с Исполнителем 
Договор на условиях, содержащихся в оферте 

Акцепт - полное и безоговорочное приня-
тие Клиентом условий Договора без каких-
либо изъятий или ограничений.

Исполнитель - МУП «ЖКХ «Ишлейское» 
оказывающий Клиенту услуги по вывозу 
и временному накоплению твердых ком-
мунальных  отходов по договору публич-
ной оферты.

Бюджетное учреждение Чуваш-
ской Республики  «Чебоксар-
ская районная больница» Ми-
нистерства здравоохранения 
Чувашской Республики глубо-
ко скорбит по поводу смерти  

Валентины Дмитриевны 
МАТВЕЕВОЙ, 

проработавшей более 45 лет 
в БУ «Чебоксарская районная 
больница» Минздрава Чувашии 
заведующей гинекологическим 
отделением, врачом акушером-
гинекологом  и выражает ис-
креннее соболезнование род-
ным и близким.                     11-27.  

Бюджетное учреждение Чуваш-
ской Республики  «Чебоксар-
ская районная больница» Ми-
нистерства здравоохранения 
Чувашской Республики глубо-
ко скорбит по поводу смерти  

Марии Ивановны 
СУРИНОЙ, 

проработавшей более 20 лет  
сестрой-хозяйкой во II тера-
певтическом отделении  БУ 
«Чебоксарская районная боль-
ница» Минздрава Чувашии   
и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.                  11-28.  

ХУРЛАНАТПĂР
СОБОЛЕЗНУЕМ
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Кăмăл
Саламлатпăр!
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Арçын ачана пульницана 
илсе килеççĕ. Тухтăр ыйтать:

– Мĕн пăшăрхантарать са-
на, ывăлăм?

– Мана нимĕн те. Асатте 

вара эпĕ унăн сехетне çăтса 
янăшăн пăшăрханать.

  
– Анне! Эпĕ пусмана 

тÿнтерсе ятăм! – чупса пы-
рать ывăлĕ амăшĕ патне.

– Аçуна чĕн, вăл йăтса 
тăратĕ.

– Çук, атте тăратаймасть, вăл 
люстра çинче çакăнса тăрать!

  
Арçын ача амăшĕнчен 

мороженăй туянма укçа ый-
тать. Амăшĕ памасть. Ывăлĕ 
чееленме шутлать.

– Укçа памасан эпĕ сана 
асанне тесе чĕнĕп.

– Ме, сĕмсĕрскер, – тет 
тарăхса амăшĕ.

валюта 
курсĕ

Ноябрь     Вырсарникун... 0°
Ноябрь      Тунтикун .......... +2°
Ноябрь      Ытларикун ....... +2°
Ноябрь     Юнкун ............ +2°

19
20
21
22

$ 60,25
€ 71,17

Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Ноябрь 16

...Ноябрь, 17

...Ноябрь, 18

  0°            -2°

  +1 °        -2°

  0°           -2°

курсĕ
16.11.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

       

            

 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. 

       

Ылтӑн туй 
кĕ ре кин че

Ӗмӗр ирт те рес си – ҫул урлӑ 
каҫас си мар те се халӑх ра ахаль-
тен ка ла ман. Пӗр кун хуш шин чех 
тем тӗрлӗ пӑтӑр мах сик се тух-
ма пул та рать те, ӗмӗр тăрш шĕ-
пе мӗн кӑ на кӗт мест пулӗ эте ме! 
Юна шар ҫывӑх ҫын пур ри, ун-
па пӗр ле пур йывӑрлӑ ха пай ла-
ма май кил ни пӗтӗм хуй ха- суй-
ха сир ме, ҫӑмӑллӑн чӑт са ирт тер ме 
пулӑ шать.

Аллӑ ҫул пӗр ура па ҫин че, пӗр ҫӑ-
вар тан пурӑ наҫҫӗ Кӗҫӗн Ка тек ялӗн чи 
Маврӑ па Алек сандр Ге ра си мов сем. Пӗр 
клас ра вӗ реннӗ хӗр пе каччӑ ӳс се ҫит се 
ҫу нат сар сан та пӗр-пӗ рин чен уйрӑл-
ман: хӑй сен шӑ пи се не пӗр леш тер се, 
пӗр мӑшӑр ҫу нат па аллӑ ҫул ал ран-ал-

ла тытӑн са утаҫҫӗ. Сань ка пич че хӗ ре 
питӗ килӗш тернӗ. Лешӗ кур ман чух не 
ӑ на ҫивӗт рен пӗр ре мар туртнӑ теç çĕ. 
Ху ра ҫӳҫлӗ хӗр уп раҫ амӑшӗ арҫын ачан 
амӑш не кун пир ки ка ла сан, лешӗ йӑл кул-
са ху рав лать: «Ан кӳ рен сем, манӑн ывӑл 
Кӑрмӑш хӗрӗ се не питӗ кӑмӑл лать». Ҫап-
ла шкул та ҫу ралнӑ туйӑм юратӑ ва куҫ-
са икӗ ҫамрӑ ка пӗр ҫемье не чӑмӑр тать.

Паян Ге ра си мов сем – ял та ырӑ ятлӑ, 
ӗҫ ченлӗхӗ пе палӑр са тӑ ра кан ҫемье. 

Мав ра Матвеевнӑ па Алек сандр 
Сте па но вич хӗр пе ывӑл пӑх са ӳс-
тернӗ, пурнăç ҫулĕ ҫи не кӑ ларнӑ. 
Килӗн че ывӑлӗ пе кинӗ пе пурӑ на-
кан ҫак сумлӑ мӑшӑр кар тиш тул-
ли выльӑх-чӗрлӗх ты тать, ачи сем-
пе виҫӗ мӑ нук не пулӑш ма вас кать. 
Ылтӑн туй па са лам ла ма кӗ ре ке не 
кӳршӗ-аршӑ, ҫывӑх тӑ ванӗ сем ҫеҫ 
мар, Кӑ шавӑш ри куль ту ра ҫурчӗ 
ҫумӗн чи пул та рулӑх ушкӑнӗ те кил-
се ҫитрӗ. «Ҫӗнӗ ҫын се не» паллӑ кун 
тĕл не ял  тă рă х ад ми нист ра ци йĕ те 
пар не кӳчӗ. Вырӑн ти ар тист сем юрӑ 
хыҫҫӑн юрӑ шӑ ран тарчӗҫ. Алек-
сандр Сте па но вич ҫулӗ се не пӑх-

масӑ рах мӑшӑрĕ тав ра ура хуҫ са таш ла са 
та кӑ тартрӗ. Кӑҫал хи ҫул – рес пуб ли кă ра 
Ашшӗн та та Амӑшӗн ҫул талӑкӗ. Ҫемье-
ре кӑ на каш ни ҫын хӳтлӗх ту пать. Ашшӗ-
амӑшӗ пе ҫитӗннӗ ача пур енлӗн ӑс ил се, 
пурнӑҫа, ас ли се не юрат ма вӗ ре нет, аш-
шĕ-а мă шĕн чен тĕс лĕх илет. Ге ра си мов-
сем пек ҫемье сем пи ре, ҫамрӑк се не, ҫитӗ-
не кен ӑрӑ ва тӗрӗс ăс па ма пулӑ шаҫҫӗ.

 РЕ ГИ НА ЧЕР НО ВА, КĂР МĂШ 

 АШ ШĔН ТА ТА АМĂ ШĔН ÇУЛ ТА ЛĂ КĔ

Ху  рăн  лă х я лĕн-
че пу рă на кан Лю-
бовь Пав лов на 
АНДРЕЕВĂНА  55 çул хи 
юби лей ячĕ пе  чун- чĕ ре-
рен ăш шăн са лам лат пăр. 
Кил- йыш  ву ча хĕн ăш ши-
не хуш са пы ма çăл куç шы вĕ 
пек тап са тă ра кан хав ха ла ну, 

ну май- ну май çул пу рăн ма çи рĕп сыв лăх, çу тă 
ăрас кал, ик сĕл ми те лей су нат пăр. Ачу сен, 
мă нуку сен ыр лă хĕ пе ки лен се пу рăн мал ла 
пул тăр. Сĕ те лÿ çă кăр- тă вар тан, кĕ ре кÿ тă-

ва ну сен чен ан та тăл тăр. 
  Сар ху рăн ти тă ва нĕ сем.

10-75

Çă ка лăх ялĕн че пу рă на кан  Алек-
сандр Ильич ИЛЬИНПА Ни-
на Ива нов на ИВАНОВĂНА 60 
çул пĕр ле шă кăл- шă кăл ка лаç са пу-
рăн нă ят па чун- чĕ ре рен са лам лат пăр. 
Çур ĕмĕр ыт ла  эсир пĕр- пĕр не ки лĕш-
тер се, пĕр- пĕр не ăн лан са пу рă на тăр. 
Эпир си ре пу рин шĕн те тав тă ват пăр. Ват-
лăх ку нĕ сен че кан лĕ, та са сыв лăх па пу-

рăн ма су нат пăр. Та тах та ну май  пу рă нăр эсир пи ре са вăн тар са.
  3 ывă лĕ пе 2 хĕ рĕ, ки нĕ сем пе кĕ рÿ шĕ сем, 

мă ну кĕ сем, кĕ çĕн мă ну кĕ сем.
11-32

Ви та лий Тро фи-
мо вич ЯРУТКИНА 
65 çул тул тар нă ят па 
чун- чĕ ре рен са лам лат-
пăр.  Хас тар пул, ан ва-
тăл пĕрт те. Те лей, çи рĕп 
сыв лăх су нат пăр. Чун па 
ĕмĕ рех вăй пит ти çам рăк пул, 
чир- чĕр ка та ран ирт се кай тăр. 

Ха вас лă та вă рăм кил тĕр кун- çу лу, шă пу ăнă-
çул лă пул тăр.

  АПК ве те ра нĕ сем, ял- ху çа лăх 
предп рия ти йĕ сен ер тÿ çи сем.

11-33

Чи хак лă та юрат нă çын нă мăр се не, Ка ран-
тай кас син че пу рă на кан Ми хаил Алек-
санд ро вич ПАВЛОВА 60 çул тул тар нă  
та та мă шă рĕ пе Алев ти на Се ме нов нă-
па çемье çа вăр ни 36 çул çит нĕ ят па чун- 
чĕ ре рен са лам лат пăр. Си ре çи рĕп те та-
са сыв лăх па пу рăн ма юман пек ик сĕл ми 
вăй- хал, чă ваш сур па нĕ пек вă рăм ĕмĕр, 
кан лĕ ват лăх су нат пăр. Та вах си ре пи-

ре юрат са ÿс тер нĕ шĕн, йы вăр са мант сен че пу лăш са тă нă шăн, пур нăç çу лĕ-
пе тĕ рек лĕн ут ма хав ха лан тар са пы нă шăн, ăна хак ла са юрат ма вĕ рент-
нĕ шĕн.  Си рĕн умăр та çĕ ре çи ти  пу çа тай са пу рин шĕн те тав тă ват пăр, 
эсир пур ри шĕн чун тан хĕ пĕр тет пĕр. Пи ре та тах та ну май çул са вăн тар-

са пу рă нас са шан сах тă рат пăр.
  Хĕ рĕ, икĕ ывă лĕ, ки нĕ сем, мă ну кĕ сем, 

тă ва нĕ сем, тăх ла чи сем. 
11-34

ăрас кал, ик сĕл ми те лей су нат пăр. Ачу сен, 
мă нуку сен ыр лă хĕ пе ки лен се пу рăн мал ла 
пул тăр. Сĕ те лÿ çă кăр- тă вар тан, кĕ ре кÿ тă-

ва ну сен чен ан та тăл тăр. 


ăрас кал, ик сĕл ми те лей су нат пăр. Ачу сен, 
мă нуку сен ыр лă хĕ пе ки лен се пу рăн мал ла 
пул тăр. Сĕ те лÿ çă кăр- тă вар тан, кĕ ре кÿ тă-

ва ну сен чен ан та тăл тăр. 

бовь Пав лов на 
  55 çул хи 

юби лей ячĕ пе  чун- чĕ ре-
рен ăш шăн са лам лат пăр. 
Кил- йыш  ву ча хĕн ăш ши-

чун- чĕ ре рен са лам лат-
пăр.  Хас тар пул, ан ва-
тăл пĕрт те. Те лей, çи рĕп 

рăн ма су нат пăр. Та тах та ну май  пу рă нăр эсир пи ре са вăн тар са.


рăн ма су нат пăр. Та тах та ну май  пу рă нăр эсир пи ре са вăн тар са.


пе тĕ рек лĕн ут ма хав ха лан тар са пы нă шăн, ăна хак ла са юрат ма вĕ рент-
нĕ шĕн.  Си рĕн умăр та çĕ ре çи ти  пу çа тай са пу рин шĕн те тав тă ват пăр, 
эсир пур ри шĕн чун тан хĕ пĕр тет пĕр. Пи ре та тах та ну май çул са вăн тар-

са пу рă нас са шан сах тă рат пăр.

пе тĕ рек лĕн ут ма хав ха лан тар са пы нă шăн, ăна хак ла са юрат ма вĕ рент-
нĕ шĕн.  Си рĕн умăр та çĕ ре çи ти  пу çа тай са пу рин шĕн те тав тă ват пăр, 
эсир пур ри шĕн чун тан хĕ пĕр тет пĕр. Пи ре та тах та ну май çул са вăн тар-

са пу рă нас са шан сах тă рат пăр.


ĕмĕ рех вăй пит ти çам рăк пул, 
чир- чĕр ка та ран ирт се кай тăр. 

Ха вас лă та вă рăм кил тĕр кун- çу лу, шă пу ăнă-
çул лă пул тăр.

предп рия ти йĕ сен ер тÿ çи сем.

Ха вас лă та вă рăм кил тĕр кун- çу лу, шă пу ăнă-
çул лă пул тăр.



Ли цей çă сем ăнă çă ва 
вĕ çерт меç çĕвĕ çерт меç çĕ

Нояб рĕн 18- мĕ шĕн че че рет лĕ 
спорт па сыв лăх ку нĕ ир тет. Кă мăл 
тă ва кан сем «У лăп» спорт па сыв-

лăх цент рĕн чи тре на жер за лĕ се не, 
бас сей на çак кун тÿ лев сĕр кĕ ме пул-

та раç çĕ. Ун чухнех ФОК ра хĕ ра рăм сен ко ман ди сен 
хуш шин че Шу паш кар ра йон чем пио на чĕ, вĕ рен тÿ 
сфе рин чи ĕç чен сен ăмăр тă вĕ сем, ишес си пе ра йон 
чем пио на чĕ те ир тет. «У лăп» ФОК ди рек то рĕ Сер-
гей Тун гу лов пĕл тер нĕ тă рăх, спорт па сыв лăх ку-
нĕн че ГТО нор ми се не те йы шă наç çĕ. 
Çа вăн пе кех нояб рĕн 18- мĕ шĕн че Хыр кас си са лин-
че ЧР ШĔМĕн СОБР ве те ра нĕ сен ячĕ пе ар çын ача-
сен та та хĕ р а ча сен хуш шин че арм рест линг па ре-
гион сен хуш шин чи тур нир пу лать. 

Нояб рĕн 18- мĕ шĕн че че рет лĕ 
спорт па сыв лăх ку нĕ ир тет. Кă мăл 
тă ва кан сем «У лăп» спорт па сыв-

лăх цент рĕн чи тре на жер за лĕ се не, 
бас сей на çак кун тÿ лев сĕр кĕ ме пул-

АНОНС

Съез да сою зăн ре гион сен чи пур 
уй рă мĕн чен те хă на се не кĕ теç çĕ. Чă-
ваш Ен рен ву нă де ле гат хут шă нĕ. 
Йы ша ЧР Жур на лист сен союзĕн 
пред се да те лĕ Ва ле рий Ко мис са-
ров ерт се пы рĕ. Ун та çа вăн пе кех 
ĕç теш сем пур те пĕ ле кен И.Н. Улья-
нов ячĕл лĕ ЧПУн жур на лис ти-
ка ка фед рин заве дую щи йĕ Ана-
то лий Да ни лов, Пат ша лăх те ле-
ра дио ком па ни йĕн ди рек тор çу мĕ 
Еле на Его ро ва, Чă ваш на ци конг-
ре сĕн предс та ви те лĕ Зоя Са пож-

ни ко ва, рес пуб ли кă ри мал та пы-
ра кан мас сăл лă ин фор ма ци ха тĕ-
рĕ сен союз ра тă ра кан жур на лис-
чĕ сем кĕ чĕç.  Съез да хут шăн нă 22 
член çак йыш шăн са сă ла рĕ.

«Пал лах, съезд ра мас сăл лă ин-
фор ма ци ата ла нă вĕ шĕн пĕл те рĕш-
лĕ ну май ый тă ва çĕк леç çĕ. Çĕ нĕ 
проект се не, çĕ нĕ çул- йĕ ре па лăр-
тă пăр. Пи рĕн ха мăр ен теш сен ĕçĕ- 
хĕл не ти вĕç лĕн кă тарт ма ха тĕр тă-
мал ла», – те рĕ Ва ле рий Пет ро вич 
жур на лист се не ăнă çу сун са.

 СЪЕЗД 

Де ле гат сем пал лă
Нояб рĕн 25- мĕ шĕн че Мус кав ра Раç çей-
ри Жур на лист сен союзĕн XII съез чĕ ир-
тет. Ăна вал ли де ле гат сем суй лас си ĕнер 
Пи чет çур тĕн че ирт нĕ ЧР Жур на лист сен 
союзĕн че рет сĕр XX съез чĕн кун йĕр-
кин чи тĕп ый ту пул чĕ – пĕл тер чĕ пи рĕн 
штат ра тă ман кор рес пон дент, меропри-
ятие хутшăннă Раç çей жур на лис чĕ сен 
союзĕн чле нĕ Ни ко лай Смир нов. 

Култараççĕ

Крым ра ирт нĕ вĕ ре не кен сен Пĕ тĕм Раç-
çей ри ГТО физ куль ту рă па спорт комп-
лек сĕн çул ла хи фес ти ва лĕн чен « пă хăр па» 
тав рăн са хав ха лан нă чă ваш сбор нă йĕн-
чи Кÿ кеç ли це йĕн вĕ ре не ке нĕ сем çи тĕ нÿ 
хыç çăн çи тĕ нÿ пе са вăн та раç çĕ.

Нояб рĕн 14- мĕ шĕн че Сĕн тĕр вăр ри ху лин-
че вĕ сем Шкул па ял сен чи спорт клу бĕ сен 
рес пуб ли кă ри фес ти валь не  хут шăн нă. Вăл 
37 вĕ рен тÿ уч реж де ни не пĕр тĕл лев пе пĕр-
леш те ре кен «Ш кул ти спорт клу бĕ – сан шăн 
чи ла йăх çул» ре гион ри проек тăн пи лот лă 
пло щад ки пул са тă рать.

Фес ти ва ле Кÿ кеç ли це йĕн 7- мĕш класс вĕ ре-
не ке нĕ сен чен тă ра кан «Ли дер» спорт клу бĕ тул-
ли йышпа çитнĕ. «У лăп» спорт па сыв лăх цент-
рĕн ди рек то рĕн çумĕ Павел Цвет ков пĕл тер нĕ 
тă рăх, ко ман да ту пă шă вĕн че вĕ сем кĕ çĕн уш-
кăн ра пĕр ре мĕш вы рăн йы шăн нă. Бас кет бол-
ла вы ляс син че, тур тă нас син че, от жи ма ни тă-
вас син че ко ман дă на çи те кен ни пул ман, пул та-
ру лăх кон кур сĕн че ва ра ик кĕ мĕш вы рăн та па-
лăр нă. Павел Алек санд ро вич  Пĕ тĕм Раç çей ри 
«Ор ле нок» ача- пă ча ка ну ла ге рĕн че кă çал хи 
сен тябрь те ирт нĕ Пре зи дент спорт вăййи се-
не хут шăн нă спортс мен сем, Крым ра çак уйăх-
ра вĕç лен нĕ ГТО фес ти ва лĕн при зе рĕ сем тус лă 
ко ман дăн тĕп шă нă рĕ  пул ни не па лăрт рĕ. Аса 
ил те рер, Ре на та Чай ни ко ва та та Бог дан Кузь-
мин ли цей çă сем ирт нĕ эр не ре Крым ран пы-
сăк çи тĕ нÿ пе  тав рăн чĕç. 


