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 КĔСКЕ ЙĔРКЕПЕ

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 

ПАР НЕ ВА ЛЕÇ МЕ ВĂ ХĂТ ÇИ ТЕТ!

55 44 88 22 0

 ÇĔРШЫВРА

плюс Причебоксарье

Васка тăванăм, 
урăх кун пек йÿнĕ 

хак пулмĕ!
2017 çулхи декабрĕн 
1-10-мĕшĕсенче Раççей 
почтин уйрăмĕсенче 
«Тăван Ен» хаçатăн 
I-мĕш 2018-мĕш  çур 
çуллăх хакĕ 

330 тенкĕ 
те 48 пус 

кăна!
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Я нăш шку лĕ ни кĕс лен нĕ-
рен пе ĕмĕр те те çет ке çул 
хы çа юл чĕ. Çав ра да тă на 
ха лал ла нă уя ва тĕр лĕ çул та 
çак шкул та ĕç ле нĕ, вĕ рен-
нĕ, унăн ата ла нăв не пы сăк 
тÿ пе хыв нă чы лай çын пуç-
та рăн чĕ. Сум лă хă на сен йы-
шĕн че çак шкул та ăс пух са 
пур нăç çу лĕ çи не тă нă Чă-
ваш Ен Пуç лă хĕ Ми хаил 
Иг натьев, унăн мă шă рĕ, 
асăн нă шкул та ну май çул 
вăй ху нă Ла ри са Иг натье ва, 
рес пуб ли кă ри ас лă вĕ рен-
тÿ уч реж де ни йĕ сен ер тÿ çи-
сем, ми нистр сем, пат ша лăх 
влаç ор га нĕ сен предс та ви-
те лĕ сем пул чĕç.  

Мă наç лан мал ли пур
Паян хи Янăш шку лĕ хăт лă 

та çу тă, халь хи пур нăç ыйт-
ни не тул лин ти вĕç те рет. Кун-

та тав ра ри 16 ял тан 117 ача 
ăс пу хать, шкул çу мĕн чи ача 
са чĕ 40 шă пăр ла на йы шăн-
ма пул та рать. Шкул çурт не 
Чă ваш Рес пуб ли кин «2012-
2020 çул сен че вĕ рен тĕве ата-
лан та рас си» пат ша лăх прог-
рам ми пе ки лĕ шÿл лĕн икĕ çул 
каял ла ху та янă. Икĕ хут лă 
вĕ рен тÿ заве де ни йĕн чи пы-
сăк та çу тă клас сем, акт, фит-
нес, тре на жер, кĕ ре шÿ за лĕ-
сем, икĕ бас сейн. Кун та ача-
се не та рăн пĕ лÿ ил ме, пур 
ен лĕн ата лан ма ти вĕç лĕ ус-
ло ви сем ту са па нă. 

Чă ваш ту мĕл лĕ кач чă па 
хĕр сум лă хă на се не çă кăр- 
тă вар па кĕт се ил чĕç. Ма лал-
ла ирт нĕ çе мĕн хă на сем вал-
ли кур мал ли са хал пул ма рĕ. 
Театр кру жо кĕ хă йĕн çи тĕ нĕ-
вĕ сем пе мă наç ла нать акă, вĕ-
ре не кен сем ра йон та та рес-

пуб ли ка ша йĕн чи кон курс-
сен че пĕр ре мар хăй сен ăс-
та лă хĕ пе тĕ лĕн тер нĕ. Шах-
мат ла вы ляс ăс та лă ха ата-
лан тар ни ăс- тă на ла йăх ен-
чен ви тĕм кÿ ни не Ми хаил 
Иг натьев та па лăрт рĕ, ун па 
тус лаш ма сун чĕ. Ача сад не 
çÿ ре кен сем те хăй се не кан-
лĕ туяç çĕ кун та. Ми хаил Ва-
силье вич ача сен йы шĕ пе, тÿ-
лев ви çи пе кă сăк лан чĕ.  

Ро бо тотех ни ка енĕ пе ха тĕр-
ле нĕ мас тер-к ласс ача се не кă-
на мар, ас ли се не те кă сăк лан-
тар чĕ. Хăй сем тĕл лĕн ун тал-
ла- кун тал ла ку çа кан ро бот- 
ма ши нă се не уй рă мах ар çын 
ача сем куç ил ме сĕр сă на рĕç. 
«Кам та кам конст рук тор пу-
лас шăн?» – кă сăк лан чĕ Ми-
хаил Ва силье вич. Хав ха лан-
нă ача сем ха рăс сăн алă се не 
çĕк ле рĕç. Ку юхăм халь лĕ хе 

янăш сем шĕн çĕ нĕ лĕх пу лин 
те, Чă ваш Ен Пуç лă хĕ те пĕр 
хут пĕ лÿ çурт не ура пус нă çĕ-
ре вĕ сем çак ăс та лă ха ал ла 
ил ме шан тар чĕç.

Ш кул ти пĕр кĕ те се спорт-
ри ÿсĕм сем шĕн па нă ку бок-
сем илем ле теç çĕ. Краеве де-
ни кĕ те сĕ те хăй не е вĕр лĕ хĕ-
пе кă сăк лан тар чĕ сум лă хă на-
се не. Сăп ка, шут шăр çи сем, 
ĕç ха тĕ рĕ сем, кĕ пи- тум ти рĕ 
– вĕ сен че чă ваш ха лă хĕн йă-
ли- йĕр ки уп ра нать.

Ну май функ цил лĕ 
вĕ рен тÿ цент рĕ
Ку рав па пал лаш нă хыç-

çăн уяв акт за лĕн че ма лал ла 
тă сăл чĕ. Чи мал та нах шкул 
ди рек то рĕ Ва си лий Еф ре-
мов сă мах ил чĕ, пу хăн ни се-
не уяв па са лам ла нă май вĕ-
рен тÿ уч реж де ни йĕ ра йон-
ти чи ла йăх 5 шкул йыш не 
кĕ ни не аса ил тер чĕ. 

  Ю БИ ЛЕЙ     

янăш сем шĕн çĕ нĕ лĕх пу лин 

Ĕ мĕт пат не çул уçать шкул
Çĕр- çĕр ача на пур нăç çу лĕ çи не çа вăт са тух нă вĕ-
рен тÿ уч реж де ни йĕ 110 çул хи юби лей не пал лă ту рĕ
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МУС КАВ РА ИРТ НĔ ПĔ ТĔМ 
РАÇ ÇЕЙ РИ «ÇУЛ ТА ЛĂК РИ 
ÇЕМЬЕ» КОН КУРС РА «Ну-
май ачал лă çемье» но ми на-
ци ре Па тăрьел ра йо нĕн чи 
Ут кин сен çемйи çĕн тер нĕ. 
Çĕр шы вăн тĕп ху ли не наг-
ра да пат не 57- ри Ка ро ли на 
Ана тольев нă па 56- ри Ана то-
лий Ар сентье вич ул тă ус рав 
ывă лĕ пе кай нă. Ут кин сен 11 
ача. Ус ра ва ил ни сем – 9. Икĕ 
ас лă хĕ рĕн хăй сен çемйи сем. 
Ви çĕ мă нук çи тĕ нет. Пĕр ре-
мĕш хут çемье ют ача на ву-
нă çул каял ла илнĕ. Çак утă-
ма ту ма хă ра са тă ман вĕ сем, 
амă шĕ хăй те ну май ачал лă 
çемье ре çу рал нă. 

Раç çей Пре зи ден чĕ В ла ди мир Пу-
тин 2017 çул тан пуç ла са çам рăк 
çемье се не пĕр ре мĕш ача шăн çул-
та лăк çу рăч чен уйăх се рен тÿ лев-
пе ти вĕç тер се тă ма сĕ нет. Вăл çа кăн 
пир ки ача сен ин те ре сĕ се не хÿ тĕ лес 
2012-2017 çул сен чи на ци ст ра те ги-
йĕн коор ди на ци ка на шĕн ла рă вĕн-
че ка ла нă.  

«Тĕр лĕ пу лă шу ма йĕ се не эпир чы лай 
ху шă сÿт се яв рă мăр, ха лĕ вĕ сем пир ки 
пĕл тер ме вă хăт çит рĕ, – те нĕ Пре зи дент. 
Ача çу ра лас си не ÿс тер ме çи тес çул хи 
ян варь уйă хĕн че нех Раç çей çемйи се не 
пу лă шу кÿ ме ты тă нă пăр».  Вăл ка ла нă тă-
рăх, ача на пу рăн ма кир лĕ чи пĕ чĕк ви-
çе чух лĕ тÿ лев ре гио на ку ра 2018 çул та 
вă там ран 10523 тен кĕ пу лĕ, 2019 çул та 

– 10836 тен кĕ. 
Тÿ леве пу рăн ма 
кир лĕ чи пĕ чĕк 
ви çе рен 1,5 хут 
пы сăк рах мар  
ту пăш лă çем ье-
сем  шан ма пул-
та раç çĕ. 

Юратусăр этем 
телей хакне пĕлеймĕ
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НОЯБ РĔН 24- МĔ ШĔН ЧЕ РА ЙО НТИ ТĔП 
КУЛЬ ТУ РА ÇУР ТĔН ЧЕ «ПĔР ЛĔХ ЛĔ РАÇ-
ÇЕЙ» ПАР ТИН РА ЙОН ТИ УЙ РĂ МĔН 
КОН ФЕ РЕН ЦИ ЙĔ ИРТ РĔ. Пре зи дент 
пар ти йĕн му ни ци па ли тет ри уй рă мĕн че 
1532 пар ти чле нĕ тă рать. Шу паш кар ра-
йон пуç лă хĕ А. Ни ко лаев кă çал ноябрь 
уйă хĕн че ра йон ти пар тин уй рă мĕ сен че 
ирт нĕ пу ху сен че 62 де ле га та пар тин 24- 
мĕш кон фе рен цине суй ла ни çин чен пĕл-
тер чĕ. Пар ти ус та вĕ пе ки лĕ шÿл лĕн де-
ле гат сен шут не вы рăн ти по лит ка на шăн 
15 чле нĕ, вы рăн ти тĕ рĕс лев ко мис си йĕн 
5 чле нĕ, вы рăн ти ĕç тă ва кан ко ми те тăн 
ер тÿ çи кĕ реç çĕ. Пу рĕ 83 де ле гат.

Кон фе рен ци е ЧР Пат ша лăх Ка на-
шĕн де пу та чĕ А. Его ро ва та та ра йад-
ми нист ра ци пуç лă хĕн ти вĕ çĕ се не пур-
нăç ла кан В . Ди мит риев хут шăн чĕç. 

Е ка те ри на ПРО КОПЬЕ ВА,
Вăр мар ра йо нĕ:

– Э пĕ  амă шĕ пул ма ха-
тĕр ле не тĕп. Раç çей Пре-
зи ден чĕ çам рăк çемье се-
не 2018 çул тан пĕр ре мĕш 
ача шăн çул та лăк çу рăч чен 
тÿ лев пе ти вĕç тер ме сĕн-

ни не ырă хы пар пек йы шăн тăмăр. Çак 
пу лă шу па хам та усă кур ма тÿр ки лес-
се ша на тăп, мĕн шĕн те сес сĕн   кил те 
ача па лар нă май ту пăш пул мĕ.   

ĂРАТЛĂ ТА КА ХУ ÇИ НЕ 
ПА ЛĂР ТАТ ПĂР!

ЦИФ РĂ СЕН ЧĔЛ ХИ ПЕ
Çам рăк çемье се не пĕр-
ре мĕш ача шăн çул та лăк 
çу рăч чен уйăх се рен тÿ-
лев пе ти вĕç тер се тă ма 
ви çĕ çул та  144,5 млрд 
тен кĕ кир лĕ пу лĕ.   

ШУХĂШ

А ли на МАКСИМОВА,
 ра йад ми нист ра цин ЗАГС 
па йĕн ер тÿ çи:

– Ку амă шĕ пул ма ха тĕр-
ле не кен се не вал ли çав те-
ри ла йăх хы пар. Халь хи вă-
хăт ра 90- мĕш çул сен че çу-
рал ни сем ача амă шĕ пул ма  

ха тĕр ле неç çĕ, ан чах та вĕ сен йы шĕ пы сă-
ках мар, мĕн шĕн те сен шăп çав вă хăт ра 
çĕр шыв де мог ра фи « шă тăк не» пут нă.  Çа-
вăн па та паян хи тĕл лев – çам рăк çемье се-
не ача çу рат ма хав ха лан тарас си. Ре гион-
та тÿ лев пе  пу рăн ма кир лĕ чи пĕ чĕк ви-
çе не ку ра ти вĕç те рес си не шу та ил сен, 
ку пу лă шу па чы ла йă шĕ усă кур ма пул та-
рас ша нăç пур. Чи пĕл те рĕш ли – вăл ăн-
на чăн ни пех те кĕ те кен сем пат не  çи тĕ. 
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Е ле на КОНСТАНТИНОВА, 
10 ача амă шĕ, Кÿ кеç:

– Рес пуб ли ка Пуç лă хĕ амă шĕ се не «А мă-
шĕн мух та вĕ» Хи сеп пал ли пе чыс ла ма йы-
шă ну ту ни не са вăн са йы шăн тăм. Пи рĕн 
çемье ре 10 ача, ас ли – 17- ре, кĕ çĕн ни – 
4- ра. Ача се не пăх са 17 çул дек рет от пус-

кĕн че пул тăм, ĕç стажĕ пы сăк мар. Асăн нă Хи сеп пал ли-
не ти вĕ çе кен се не Ĕç ве те ра нĕ сем пе тан çă мăл лăх сем па-
рас си не илт рĕм, ну май ачал лă хĕ ра рăм сем шĕн, ĕç стаж-
не хуш ма ĕл кĕ рей мен ни сем шĕн ку çав те ри пĕл те рĕш лĕ 
пу лăм. Ас лă рах çул хи сем, ачи се не пур нă çăн тÿ рĕ çу лĕ 
çи не кă лар ни сем çак чы са уй рă мах ти вĕç.  

Ми хаил Иг натьев 
паян хи Янăш шку-
лĕн че ача се не пĕ лÿ 

ил ме, спорт ра, пул та ру лăх ра 
ата лан ма пур май та пур ри-
не па лăрт рĕ. «Раç çей Пре зи-
ден чĕ В ла ди мир Пу тин ача-
сем па ха лăх лă пĕ лÿ илч чĕр, 
пур ен лĕн те ата лан са пыр-
са пу лас лăх ра хăй сен вы рăн-
не туп чăр те се пĕ тĕм пех тă-
вать», – те рĕ вăл. Асăн нă пĕ-
лÿ çурт не вăл « ра йон сен хуш-
шин чи ну май функ цил лĕ вĕ-
рен тÿ цент рĕ» те се хак ла рĕ, 
паян Чă ваш Ен ре ху ла сен че 
те, ял сен че те ача се не ти вĕç-
лĕ пĕ лÿ па рас тĕл лев пе пĕр 
пек ус ло ви сем йĕр ке ле ни не 
па лăрт рĕ. Вăл хă йне ăс панă 
вĕ рен те кен се не вал ли те ăшă 
сă мах сем туп рĕ. «Кам ма на вĕ-
рент нĕ – вĕ сем пур те ма нăн 
чĕ ре ре», – уç рĕ вăл чун не. 
Ми хаил Ва силье вич халь хи 
вĕ рен те кен сем те хăй сен пĕ-
лĕ вĕ пе опыт не ача се не па рас-
са, вĕ сен чен çĕр шы ва юрăх лă 
çын се не çи тĕн те рес се ĕнен-
ни не ка ла рĕ, вĕ рен те кен сен 

ум не тĕл лев ларт рĕ – Янăш 
шку лĕн Раç çей ри чи ла йăх 
500 шкул шут не кĕ мел лех. 

Чă ваш Рес пуб ли кин Пат-
ша лăх Ка на шĕн Пред се да те-
лĕ Ва ле рий Фи ли мо нов кун-
ти çын сен че ял шăн, ра йон-
шăн, рес пуб ли кă шăн явап лăх 
си сĕн ни не па лăрт рĕ. «Çа кăн 
пек çи рĕп кол лек тив пул сан 
ла йăх кă тар ту сем пу лаç çех», 
– те рĕ вăл вĕ рен те кен сен ĕç-
не пы сăк хак пар са. 

Ĕ çе чун тан па рăн нă
ЧР Пуç лă хĕ çу мĕн чи Ват ти-

сен ка на шĕн ер тÿ çи Лев Ку ра-
ков рес пуб ли кă ра ял ти шкул-
се не ата лан та рас ĕçе пы сăк 
тим лĕх уйăр ни пир ки ка ла-
рĕ. «Ш кул та ача сен чен хăй-
сен тă ван çĕр шыв не юра та-
кан, унăн ис то ри не хи сеп ле-
кен ти вĕç лĕ граж дан сем ÿс-
тер ни са вăн та рать. Пĕ лÿ çур-
чĕ пур нăç çу лĕ çи не тă рат нă 
вĕ ре не ке нĕ сем пе ти вĕç ли-
пех мă наç лан ма пул та рать», 
– те рĕ вăл çак шкул тан Чă-
ваш Ен Пуç лă хĕ вĕ рен се тух-

ни не па лăрт са. 
Я нăш шку лĕн ра йон пур-

нă çĕн чи пĕл те рĕш не му ни-
ци па ли тет ер тÿ çи сем те па-
лăрт рĕç. «Рес пуб ли кă ра вĕ-
рен тÿ ата ла нă вĕ тĕ рĕс çул па 
пы рать. Çа кăн пек тĕс лĕх лĕ 
шкул сем ху та кай ни пĕл те-
рĕш лĕ. Вĕ сен йы шĕ çул се-
рен ÿс се пы рас са çи рĕп шан-
са тă ра тăп», – янă ра рĕç ра-
йон пуç лă хĕн Анд рей Ни-
ко лае вăн сă ма хĕ сем. 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 шкул кол-
лек ти вĕ ра йо нăн об щест вăл-
ла пур нăç не хас тар хут шăн-
ни не, ра йон ша йĕн чи кон-
курс сен че, спорт ăмăр тă вĕ-
сен че пы сăк кă тар ту сем пе 
па лăр ни не асăн чĕ.     

 Шкул та ăс та, хăй сен ĕç не 
чун тан юра та кан пе да гог сем 
ĕç леç çĕ. Ми хаил Иг натьев 
Янăш шку лĕ ыт ти сем шĕн тĕс-
лĕх пул ни не па лăрт са ну май 
çул тÿ рĕ кă мăл па тă рă ша кан-
се не ал ла çых мал ли се хет-
сем та та Тав çы рă вĕ сем пар-
са чыс ла рĕ. Наг ра дă се не ыт-
ти сем те ти вĕç рĕç. 

  АН НА ФИ ЛИП ПО ВА

ШУХĂШĔ мĕт пат не çул уçать шкул
1

А МĂ ШĔ СЕН КУ НĔ УМĔН 
ЧĂ ВАШ ЕН ПУÇ ЛĂ ХĔ 
МИ ХАИЛ ИГ НАТЬЕВ 
«А мă шĕн мух та вĕ» Хи-
сеп пал ли çин чен» Ху шă-
ва алă пус  рĕ. Çак утăм 
ача се не вос пи та ни па-
рас, çемье не çи рĕп ле-
тес ĕç ре амă шĕн тивĕçĕ 
пы сăк ки не те пĕр хут çи-
рĕп лет рĕ. Çак сум лă наг-
ра да  амă шĕ сен та ва ти-
вĕç лĕ ĕç не пат ша лăх та, 
об щест во та йы шăн ни не 
кă тарт са па рать. 

«Пат ша лăх шăн çемье-

се не, амă шĕ сем пе ача се-
не пу лă шу кÿ рес си яла-
нах мал ти вы рăн та пул нă. 
Хăй сен ачи сен сыв лă хĕ-
шĕн, вĕ се не пĕ лÿ па рас-
си шĕн, кă мăл- си пет ен-
чен ата лан та рас си шĕн 
ти вĕç лĕ шай ра тă рă ша-
кан, тĕп рен чĕ кĕ се не вос-
пи та ни па рас та та çемье 
инс ти тут не çи рĕп ле тес 
ĕç ре тĕс лĕх кă тар та кан 
амă шĕ сем çак наг ра дă-
на ти вĕç лĕ», – те нĕ Ми-
хаил Иг натьев. Вăл рес-
пуб ли кă ра ачал лă çемье-

се не пу лă шу кÿ рес ĕçе 
пы сăк тим лĕх уйăр ни не, 
2017 çул та çак тĕл лев пе 5 
млрд та 578 млн ыт ла ук-
çа- тен кĕ уйăр ма тĕл лев-
ле ни не ка ла нă. 

2016 çул та Чă ваш Ен-
ре де мог ра фи кă тар тă-
вĕ сем Раç çей ри вă там 
кă тар ту ран пы сăк рах 
пул нă ран рес пуб ли ка 
« со фи нан си ро ва ни кри те-
ри йĕ се не» ти вĕç тер ме пă-
рах нăч чĕ, çав на май 2017 
çул та çу рал нă ача сем шĕн 
фе де ра ци бюд же тĕн чен 

ук çа- тен кĕ уйăр ма рĕç. Ок-
тяб рĕн 18- мĕ шĕн че Раç-
çей Пре зи ден чĕ В ла ди-
мир Пу тин «Раç çей Фе-
де ра ци йĕн че де мог ра-
фи по ли ти ки не йĕр ке-
лес ме рă сем çин чен» Ху-
шă ва ул шă ну сем кĕрт нĕ. 
Ун па ки лĕ шÿл лĕн, фе де-
ра ци бюд же тĕн чен ре-
гион се не 2012 çул хи де-
каб рĕн 31- мĕ шĕ хыç çăн 
çу рал нă виç çĕ мĕш та та 
ун хыç çăн хи ача сем шĕн 
уйăх се рен тÿ ле ме ук çа- 
тен кĕ уйă раç çĕ.  

2 Кун йĕркинче
Е ле на КОНСТАНТИНОВА, 

10 ача амă шĕ, Кÿ кеç:

Ас ли сен пе хи лĕ пе
«Ан не сем, ку ка май сем пи-

ре мă шăр па ки лĕш тер се пу-
рăн ма, суя-ул тав ран аяк ка тă-
ма вĕ рент нĕ. Çемье çи рĕп лĕ хĕ 
ан не рен ну май ки лет. Эпир те 
ха мăр ача се не çап лах ăс па рат-
пăр. Ки лĕ шÿ ре, пĕр пĕр не ăн-
лан са пу рăн ни пĕл те рĕш лĕ», 
–  ача ран пах ас ли сен сă ма хĕ-
се не ăша хыв ни ăна пур нăç ра 
мă шă рĕ шĕн тĕ рев, ачи сем шĕн 
тĕ рек пул ма пу лă шать. 

Кÿр шĕ ра йон та çу рал са ÿс-
нĕс кер 10 класс пĕ тер нĕ хыç çăн 
1985 çул та И.Я. Яков лев ячĕл-
лĕ ЧППИ не ют чĕл хе сен фа-
куль тет не вĕ рен ме кĕ рет. Сту-
дент çу лĕ сен че пу лас мă шă рĕ-
пе, асăн нă вĕ рен тÿ уч реж де ни-
йĕн чех ăс пу ха кан Кĕ çĕн Тур-
хан кач чи пе Петр Ва сильев па 
пал лаш са тус ла шать. Çам рăк-
сем, хăй сен ту йă мĕ сем çи рĕп-
пи не ĕнен се вĕ рен нĕ вă хăт рах 
çемье çа вă раç çĕ. 5 çул тан инс-
ти тут пĕ тер нĕ Ири на Бо ри сов-
на ĕç стаж не Янăш ри 8 çул вĕ-
рен мел ли шкул та пуян лат ма 
пуçлать, кĕ çĕн клас ри ача се не, 

те пĕр 2 çул тан вы рăс чĕл хи пе 
ли те ра ту ри не, вĕ рент ме ты тă-
нать. Те пĕр çул та лăк ран мă шă рĕ 
те ал ла дип лом ил се тă ван ял не 
тав рă нать, çам рăк спе циа лис та 
«И вуш ка» ача са чĕн заве дую-
щи йĕ пул ма ша наç çĕ. 

Ял та пу рă на кан мă шăр ĕçе 
çÿренĕ вă хăт рах пах ча çи мĕç 
кал чи се не сут лăх ÿс терет. Уй-
ри çĕр лап тă кĕ çин че 30 метр 
тăрш шĕ пар ник сем ту са парка 
кал ча сем çитĕнтереççĕ. «1994-
1996 çул сен че «П рог ресс» ху-
çа лăх ыйт ни пе та та çын се не 
сут ма 120 пин ку пăс та кал чи 
ÿс тер нине ас тă ва тăп», – ирт-
ни не куç ум не кă ла рать Ири-
на Ва силье ва. 

Тÿ рĕ кă мăл па вăй ху рать
И ри на Бо ри сов на шкул та 

ача се не пĕ лÿ па нă вă хăт рах 
ку çăм сăр май па вы рăс чĕл хи-
пе ли те ра ту ра учи те лĕн спе-
циаль ноç не ал ла илет. Вă хăт 
ирт нĕ çе мĕн вăл про фес си ăс та-
лăх не ата лан тар са пыр са ква-
ли фи ка цие ÿс те рет. Паян вăл 
– ас лă ка те го рил лĕ учи тель, 10 

çул ыт ла шкул ди рек то рĕн çу-
мĕн ти вĕ çĕ се не пур нăç ла са пы-
рать. Унăн ĕç стажĕ – 30 çу ла 
яхăн. Çав ху шă ра ми çе ача на 
вы рăс чĕл хин пра ви ли се не ăса 
хыв ма пу лăш ман- ши вăл, вы-
рăс клас си кĕ сен хай ла вĕ се не 
юрат ма вĕ рент мен? Шут ла са 
та ту пай мăн... Ну май çул вăл 
ерт се пы ра кан «И лем лĕ ву лав» 
кру жок ра ăс та лă ха ата лан та-
ра кан ача сем ра йон та та рес-
пуб ли ка ша йĕн чи кон курс сен-
че  мал ти вы рăн се не ти вĕ çеç-
çĕ. Акă, ну май пул масть ирт-
нĕ Янăш шку лĕн юби ле йĕн че 
ĕç чен хĕ ра рăм ну май çул тÿ-
рĕ кă мăл па вăй ху нă шăн Чă-
ваш Ен Пуç лă хĕн чен Ми хаил 
Иг натьев ран ал ла çых мал ли 
се хе те та та Тав хут не ти вĕç рĕ. 
Петр Ильич ра ва ра, ĕнер хи 
« вĕ рен те кен ре» предп ри ни-
ма тель « вă ран нă», паян вăл 

су ту-и лÿ сфе рин че ăнăç лă ĕç-
лет, лавк ка ты тать.

Ва сильев сем 3 хĕ ре пур нăç 
пар не ленĕ. Паян вĕ сем – аш-
шĕ пе амă шĕн мă наç лă хĕ, тĕ-
ре вĕ, са вă нă çĕ. Ас ли – Але на, 
Шу паш кар ти ме ди ци на кол-
ледж не, ЧПУн ме ди ци на фа-
куль тет не пĕ тер нĕ, ха лĕ ра йон 
боль ни цин че ас лă мед сест ра-
ра вăй ху рать. Çемьел лĕ, мă-
шă рĕ пе ик кĕ шĕ 2 ача ÿс те реç-
çĕ. На та лия коо пе ра ци инс ти-
ту тĕн че ăс пух нă. Вĕ ре нÿ ри çи-
тĕ нĕ вĕ сем шĕн икĕ хут Чă ваш 
Ен Пуç лă хĕн Ми хаил Иг натье-
вăн сти пен ди не ил ме ти вĕç-
нĕ. Паян вăл – Мус кав ри пĕр 
бан кăн ĕç че нĕ. Кĕ çĕн ни – Ма-
рия паян хи кун Шу паш кар ти 
эко но ми кă па тех но ло ги кол-
леджĕн че «Пу шар хă руш сăр-
лă хĕн» фа куль те тĕн че ăс пу-

хать. Вăл та – Рес пуб ли ка Пуç-
лă хĕн сти пен диа чĕ. 

«Ĕç ле ме пĕ ле кен çын пу шă 
вă хăт не те сая ямасть...»
Кар тиш тул ли выльăх- чĕр-

лĕх ус раç çĕ Ва сильев сем. Сĕт-
лĕ ĕне сен йыш не 4 çи тер ни, 12 
вă кăр са мăрт ни те пул нă вĕ сен. 
Паян 3 ĕне пе 2 пă ру ты таç çĕ. 
16 метр сар ла кăш та та 40 метр 
тăрш шĕ теп ли цă ра Петр Ильич 
юрат нă мă шă рĕн çу рал нă ку-
нĕ тĕл не – Ири на Бо ри сов на 
мар тăн 29- мĕ шĕн че çу рал нă 
– хăяр па ешĕл çи мĕ çĕн пĕр-
ре мĕш ту хăç не ил ме тĕл лев-
лет. Хăй ÿс тер нĕ эко ло ги ен-
чен та са, па ха лăх лă пах ча çи-
мĕç пе Петр Ва сильев тă ва нĕ се-
не, çы вăх çын ни се не сăй лать, 
сут лăх та ÿс те рет. «Теп ли цă ра 
тă рă шас си, пах ча çи мĕç ларт са 
ÿс те рес си – мă шăр шăн чун уç-
çи. Ир тăр сан та, ĕç рен тав рăн-
сан та вăл чи мал тан теп ли цă-
на çав рăн са ту хать», –  тет мă-
шăр не пур ĕç ре те пу лă шу кÿ-
ме ха тĕр Ири на Бо ри сов на, – 
«Ĕç ле ме пĕ ле кен çын пу шă вă-
хăт не те сая ямасть.  Ача сем пе 
са вă нат пăр, вĕ сем ну май пу лă-
шаç çĕ. Пур ĕçе те çемье пе, тă-
ван сем пе пур нăç лат пăр, тус лă 
пу рă нат пăр». Хă йĕн ăс та лăх не, 
ĕç чен лĕ хĕ пе тă рă шу лăх не ка-
ма пар са хă вар мал ли  пур Ва-
сильев сен – ти вĕç лĕ ăру çи тĕ-
нет.             АН НА ФИ ЛИП ПО ВА 

 2017 ÇУЛ – АМĂ ШĔ ПЕ АШ ШĔН ÇУЛ ТА ЛĂ КĔ   

Вăл – пы сăк опыт лă вĕ рен те кен, Янăш ял тă рă хĕн чи хĕ ра-
рăм сен ка на шĕн ер тÿ çи, Кĕ çĕн Тур хан ял ста рос ти, де пу тат. 
Çав вă хăт рах кил ти хуш ма ху çа лă ха ата лан тар ма, об щест-
вăл ла ĕç се не хас тар хут шăн ма та ĕл кĕ рет. Ун сăр пуç не вăл 
– çемье ăш шин уп рав çи, ан не та та ку ка май... Сă мах Кĕ çĕн 
Тур хан ти Ири на Ва силье ва та та унăн тус лă çемйи пир ки.

Мă шă рĕ шĕн – тĕ рев, хĕ рĕ сем шĕн – тĕ рек

И. Васильева хĕрĕсемпе
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Анд рей 
АЛЕКСАНДРОВ, 
И.Н. Улья нов ячĕл лĕ ЧПУ 
рек то рĕ: 
– Янăш шку лĕн чен 
вĕ рен се ту ха кан се-
не ас лă шкул се м ха-
пăл. Кун та эпĕ ук çа- 

тен кĕ пе тех ни ка, ла бо ра то ри ни-
кĕс не кă на мар, вĕ рен тĕ вĕн ăнăç-
лă йĕр ке ле нĕ ло гис ти ки не те кур-
тăм. Ку вĕ рен тÿ уч реж де ни йĕн пу-
лас лă хĕ пы сăк – çа кăн пир ки эпĕ 
ик кĕ лен мес тĕп. Вăл пĕ тĕм ра йон-
шăн ÿсĕм,  пу лас лăх пуç ла мă шĕ. 

Эве ли на
ВАСИЛЬЕВА,
 вĕ рен те кен: 

– Çак шкул та эпĕ 
1985 çул тан па ĕç-
ле тĕп, фи зи ка та та 
ма те ма ти ка пред-
ме чĕ се не вĕ рен те-
тĕп. Ача сем ла йăх-

рах пĕлч чĕр те се тă рă ша тăп. Паян-
хи ача сем мал тан хи ăру па тан лаш-
тар сан урăх ла рах, вĕ сен тав ра ку-
рă мĕ ан лă рах. Ха лĕ ачасем са дик-
ре те ата ла наç çĕ. Вĕренекенсем те 
тĕр лĕ кру жо ка çÿ реç çĕ, пул та ру лă-
ха туптаç çĕ. Ма нăн ха мăн 3 ача та 
Янăш шку лĕн че ăс пух нă, ха лĕ вĕ-
сем пур те ас лă пĕ лÿл лĕ.

Ви та лий ВАСИЛЬЕВ,  
вĕ рен те кен: 

– Ма нăн асат те 
çак шкул та ди рек-
тор та ĕç ле нĕ, 1940 
çул та шкул çурт не 
ху та ярас си шĕн тă-
рăш нă. Ан не, Ека те-
ри на Ди мит рие вна 

Анд рее ва, 1970 çул та шку ла вы-
рăс чĕл хи пе ли те ра ту ра вĕ рент-
ме кил нĕ. Эпĕ хам та çак шкул та 
ăс пухнă, инс ти тут пĕ тер нĕ хыç-
çăн çак шкул тах фи зи ка, ма те ма-
ти ка, ин фор ма ти ка пред ме чĕ се-
не вĕ рент ме тÿр кил чĕ. Шан са па-
нă ĕçе яла нах тÿ рĕ кă мăл па пур-
нăç ла нă.

Е ле на АФАНАСЬЕВА, 
11- мĕш класс вĕ ре не ке нĕ: 

– Эпĕ ку шкул та 2- мĕш çул ăс 
пу ха тăп, унч чен Чă рăш кас си шку-
лĕн че вĕ рен нĕ. Кун ти шкул та ки-
лĕ шет, спорт ра та, вĕ ре нÿ ре те 
ата лан ма май сем çи те лĕк лĕ. Эпĕ 
спорт па тус лă, ки ре пу ка нĕ йă та-
тăп, армс порт кă мă ла каять. Аг-
рок лас ра вĕ рен нĕ май тĕр лĕ ял 
ху çа лăх предп рия ти йĕн че пул са 
кур ма тÿр ки лет. Шкул вĕ рен се пĕ-
тер сен ме ди ци на енĕ пе вĕ рен ме 
каяс тĕл лев пур. Шкул ва ра, ик-
кĕ лен мес тĕп, ĕмĕт пат не çул уçĕ.
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 ÇИ ВĔЧ ЫЙ ТУ

 СĂМАХ МАЙ 
Амăшĕн кунне халалласа çак эр-
нере, канмалли кунсенче район-
ти культура учрежденийĕсенче 
тĕрлĕ мероприяти иртет. Вĕсен 
планĕсемпе пирĕн tavanen.ru 
сайтра паллашма май пур.

Волковсем, 1978 çул

– Алек сандр Алек санд ро-
вич, тух тăр сем при вив кă-
сем ин фек цил лĕ чир- чĕр-
тен хÿ тĕ ле ме пу лăш ни не 
ĕнен те реç çĕ. Унăн ви тĕ мĕ 
чă нни пех те пы сăк-и?

– Ача се не та та ас ли се не 
при вив кă се не 2014 çул та 
йы шăн нă «П ро фи лак ти ка 
при вив ки сен ка лен дарь не, 
çа вăн пе кех эпи де мио ло ги 
кă тар тă вĕ сем тă рăх та, çи-
рĕп лет ни çин чен» ху шу па 
ки лĕ шÿл лĕн ту са пы раç çĕ. 
Çул та лăк вĕ çĕн че каш ни 
ин фек ци пе про фи лак ти-
ка при вив ки сен план не 
йĕр ке леç çĕ. Ăна Сыв лăх 
сых лав ми нис терст ви та та 
Рос пот реб над зор йы шăн-
са çи рĕп ле тет. Им му но ло-
ги сий не йĕр ке ле меш кĕн, 
эпи де ми ла ру- тă рăв не ти-
вĕç лĕ шай ра тыт са пы маш-
кăн çул та лăк ра ра йон та пу-
рă на кан сен 95% кая мар 
каш ни ин фек ци рен при-
вив ка ту мал ла.
– Вак ци на ор га низ ма мĕн-
ле ви тĕм кÿ рет?

– При вив ка ту нă чух-
не ор га низ ма мик роб се-
не пĕ тер мел ли ток син се-
не яраç çĕ. Çа кăн хыç çăн 
ор га низм вĕ се не хи рĕç кĕ-
реш ме пуç лать. Им му ни-
тет мик роб се не ну май вă-
хăт лă ха « пал ла са» юлать. 
При вив ка хыç çăн мик роб-
се не хи рĕç ор га низм хă-
йĕн вă йĕ пе кĕ ре шет, çын 
чир ле мест. 
– Вак ци нă се не ăç та уп раç çĕ?

– Я тар лă ка би нет ра 7-8 
ме ди ци на хо ло диль ни кĕ 
пур, ме ди ци на ĕç че нĕ вĕ-
сен чи сыв лăш тем пе ра ту-
ри не кун тăрш шĕ пех тĕ рĕс-
ле се тă рать. Ха лĕ çак ĕçе 
элект рон лă тер мо метр сем-
пе йĕр ке ле се пы ма пу лать. 
Ма ла рах ри çул сен че вак-
ци нă се не ха мăр ил се кил нĕ 
пул сан, ха лĕ ыт ла рах пи-
рĕн заяв кă сем тă рăх ап те-

ка ба зин чен цент ра ли за-
ци ле се кÿр се ки леç çĕ. Ме-
дĕç чен сем вак ци нă на тем-
пе ра ту рă на кир лĕ шай-
ра тыт са тă ма пу лă ша кан 
си вĕ эле мент лă тер мо кон-
тей нер сем пе йы шă наç çĕ. 
Вак ци нă на пĕр уйăх кă на 
уп ра ма юрать.
– Çи тĕн ни се не мĕн ле чир- 
чĕр тен вак ци на ци леç çĕ?

– Çу лан нă çын се не чи 
мал тан столб няк ран та та 
диф те ри рен при вив ка тă-
ваç çĕ. Юлаш ки хут вак ци-
на ци ле нĕ хыç çăн – 10 çул-
тан пĕр ре. Кă çал ра йон та 
3005 çын на çак ин фек-
ци чир- чĕ рĕн чен при вив-
ка ту ма план ла нă, 2794-
шне (93%) вак ци на ци ле нĕ. 
Кун сăр пуç не çын нăн уçă, 
лап ра лек нĕ, пиç се кай нă 
су ран сем, сыв лă ха ыт ти 
 мел пе сиен кÿ нĕ пул сан 
вас кав лă вак ци на ци ту-
мал ла. Çул та лăк пуç лан-
нă ран па çа кăн пек при-
вив кă се не 193 çын на ту нă.

18 çул тан пуç ла са 55 
çулч чен В ге па тит ран унч-
чен при вив ка ту ман ни се-
не ви çĕ хут вак ци на ци леç-
çĕ. Кă çал çак чир- чĕр тен 
300 çын на при вив ка ту-
ма па лăрт нă, пла на тул-
тар нă. Хĕр лĕ хен тен ( корь) 
çак чир пе унч чен чир ле-
мен та та при вив ка ту ман 
35 çул тул тар ман ар çын-
се не та та хĕ ра рăм се не икĕ 
хут 3 уйăх лăх тăх тав па вак-
ци на ци леç çĕ. 2017 çул та 
262 çын на хĕр лĕ хе не хи-
рĕç при вив ка ту ма план-
ла нă пул сан вĕ сен чен çур-
ри не вак ци на ци ле нĕ. Çак 
ĕçе ма ла рах вак ци на çи те-
лĕк сĕр пул ни чар са тă чĕ.

Хĕр лĕ шат ра на (к рас ну-
ха) хи рĕç унч чен çак чир-
пе чир ле мен та та ăна хи-
рĕç при вив ка ту ман 18-25 
çул ти хĕ ра рăм се не вак ци-
на ци леç çĕ. Кă çал 10 хĕ ра-

рă ма при вив ка ту нă. Пне-
вмо кокк лă та та ме нин го-
кокк лă вак ци нă па при зыв-
ник се не çеç вак ци на ци леç-
çĕ. Çур хи та та кĕр хи при-
зыв ра 131 çын на çак при-
ви вкă на ту ма па лăрт нă. 
– Хĕл çит рĕ, грипп хă руш-
лă хĕ пы сăк. Ми çе çын на çак 
чир тен вак ци на ци ле нĕ?

– Са ни та ри пра ви ли сем-
пе ки лĕ шÿл лĕн çурт- йĕр-
пе ком му нал лă сфе рă ра, 
транс порт ты тă мĕн че, вĕ-
рен тÿ сфе рин че тă рă ша-
кан сен, ме ди ци на ĕç че-
нĕ сен, сту дент сен, ача кĕ-
те кен хĕ ра рăм сен, при-
зыв ник сен, вă ра ха кай нă 
чир- чĕр пе ап тăр акан сен, 
60 çул тан ас лă çын сен пу-
рин те грип ран вак ци на-
ци лен мел ле. Кă çал план-
па 14018 çын на при вив-
ка ту ма па лăрт нă пул сан, 
çак кă тар тă ва ирт тер нĕ те, 
14410 çын на при вив ка ту-
нă. Пĕл тĕр амă шĕ пул ма 
ха тĕр ле не кен се не грип-
ран 4-5 при вив ка кăна ту-
нă пу лан, кă çал ун пек ки-
сем 30-ăн пул чĕç. Ку вак-
ци нă сем кон сер вант сăр. 
– Э пи де мио ло ги кă тар тă-
вĕ сем тă рăх та при вив кă-
сем тă ва тăр-и? 

– Ветс тан ци ĕç че нĕ се не 
ур нă чир тен вак ци на ци-
лет пĕр. Çын на кил ти е тис-
кер чĕр- чун çырт сан ур нă 
чир тен при вив ка ту маллах. 
Хи рург сем та та трав ма то-
лог сем çа кăн çин чен пĕ-
леç çĕ. Кун сăр пуç не сыв-
лă ха çи рĕп лет мел ли ача- 
пă ча ла ге рĕ сен че кух ня 
ĕç че нĕ се не А ди зен ти ри-
рен та та А ге па тит ран ту-
нă. Ветс лужбă ра та та сĕт- 
çу та вар фер мин че вăй ху-
ра кан 41 çын на – çĕ пĕр му-
рĕн чен ( си бирс кая яз ва). 
– Кар то те ка ĕçĕ- хĕ лĕ пе пал-
лаш та рăр- ха? 

– Ра йон ти тĕп боль ни-
цă ра ача се не та та ас ли се-
не вак ци на ци лес си пе икĕ 
ка би нет ĕç лет. Ача çу рал-
са нах про фи лак ти ка при-
вив ки сен карт ти не уçаç çĕ. 
Ун та пур нăç тăрш шĕ пе ту-
нă пур при вив кă на та па-
лăр таç çĕ. Унч чен çак ĕçе 
алă па çыр са ту нă пул сан, 
юлаш ки 2-3 çул та ятар лă 
компью тер прог рам ми пе 

усă кур ни пе при вив кă се не 
план ла ма çă мăл рах. 
– А ча се не мĕн ле чир- чĕр-
тен вак ци на ци леç çĕ? 

– Пу рĕ ра йон та 11270 ача 
пу рă нать, вĕ се не 10 ин фек-
ци чи рĕн чен – ту бер ку-
лез, ге па тит В, пнев мо ни, 
по лио мие лит, столб няк, 
кок люш, диф те ри, хĕр лĕ-
хен ( корь), хĕр лĕ шат ра-
ран (к рас ну ха), эпид па ро-
тит ран – па лăрт нă план-
па ки лĕ шÿл лĕн при вив-
ка тă ват пăр. Кă çал хи тă-
хăр уйăх ра хăш- пĕр ин-
фек ци чи рĕ сем пе план па 
ки лĕ шÿл лĕн вак ци на ци-
лес си юл са пы чĕ. Вак ци-
нă сем çук ки пе çул та лăк-
ри ача се не при вив кă сем 
ту мал ли гра фик пă сăл чĕ. 
По лио мие лит та та ту бер-
ку лин вак ци ни сем чы лай 
ху шă пул ман. Ку ла ру- тă-
ру вĕ се не кă ла ра кан предп-
рия ти вак ци нă на пи рĕн 
çĕр шы ва çи тер ме ча рăн-
ни пе çы хăн нăч чĕ.  Ача-
сен ка ни кул вă хă чĕ  та та 
аш шĕ-а мă шĕн от пус кĕ те 
вак ци на ци лес си не вă ра ха 
тă сать. Ме ди ци на кă тар тă-
вĕ сем пе при вив кă на кая-
рах ку çа рас си те пу лать. 
Тĕп сăл тав ва ра аш шĕ-а мă-
шĕ ачи се не при вив ка ту ма 
та та ту бер ку ли но диаг нос-
ти ка тух ма ки лĕш мен ни. 
Ме ди ци на ĕç че нĕ сем про-
фи лак ти ка при вив ки сен 
ви тĕм лĕ хĕ çин чен тă тă-
шах ăн лан тар сан та при-
вив ка ту ма хи рĕç ле кен сен 
шу чĕ ÿсет. Пал лах, аш шĕ-
амă шĕн ирĕ кĕ ку, ан чах та 
хи рĕç ле ни хăш- пĕр чух не 
сыв лăх шăн хă руш лăх та 
кă лар са тă рат ни не ăн лан-
тар ма кир лех- ши?
– Ме ди ци на ĕç че нĕ сем çи-
те лĕк сĕр ри те ура хур са 
пы рать... 

– Ра йон та 10 пе диатри 
учас то кĕн че 10 тухтăр ĕç-
лет. Çĕньял ти, Тренк кас-
син чи врач ам бу ла то ри йĕ-
сен че мед сест ра çук, Ту тар-
кас син чи учас ток ри боль-
ни цă на ача- пă ча мед сест-
ри кир лĕ. Çак объект сен-
че пу рă на кан се не вак ци-
на ци ле меш кĕн при вив ка 
бри га ди сем йĕр ке ле нĕ. Çа-
вăн пе кех çак тер ри то ри-
сен чи ача се не Шу паш кар 
ра йо нĕн чи тĕп боль ни цă ра 
урăх учас ток ри тух тăр сем 
те при вив ка тă ваç çĕ. Çак 
кун сен че Çĕньял ти шку ла, 
кун ти ача сад не, ме ди ци-
на сест ри ĕç ле ме выр наç-
рĕ. Çа вăн па пла на кĕрт нĕ 
вак ци на ци ĕç не çул та лăк 
вĕç ле нич чен пур нăç лас са 
ша нат пăр. 

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА 

Пы сăк па рăм сем 
хă çан тан па ла йăх- ши?
Чă ваш Ен ре ик кĕ мĕш эр не ĕн тĕ уçăм лă ху-
рав лă ый ту се не сÿт се яваç çĕ

Па рăм çă пул са тă рас си каш ни çын на хă рат-
мал ла пек, çав вă хăт рах Чă ваш Ен ре пĕр де пу тат 
рес пуб ли кăн пат ша лăх умĕн чи па рăм не ÿс тер-
ме чĕн се ка ла ни тĕ лĕн тер мел ли пех тĕ лĕн те рет.

Кун та кул са çап ла та ка ла ма пу лат чĕ пу лĕ: 
атьăр, шÿт ле се ил тĕ мĕр, çи тет, ма лал ла ĕç лер. 
Ан чах ап ла мар ик кен. Ик кĕ мĕш сес си ĕн тĕ 
«Сп равед ли вая Рос сия» де пу та чĕ Игорь Мо-
ля ков пи ре пат ша лăх умĕн че 47,6 млрд тен кĕ 
(2017 çул хи нояб рĕн 1- мĕ шĕ тĕ лĕн чи кă тар ту) 
па рăм лă Морд ва Рес пуб ли ки не тĕс лĕх вы рăн-
не ил се кă тар тать. Тен, чăн ни пех, пи рĕн кÿр-
шĕ сем пат ша лăх умĕн чи па рăм ÿс нĕ вă хăт ра 
эко но ми кăна ата лан тар ма пу лă ша кан ăнă çун 
çĕ нĕ фи нанс фор му ли не шу хăш ла са туп нă? 
Кун пек мал тан Аме ри кă на кă на май кил нĕч-
чĕ, тĕ рĕс рех ка ла сан, ăна пĕ тĕм пех ка çа рат-
чĕç. Мĕн ул шăн чĕ, мĕс кер эпир, Игорь Юрье-
вич сăр пуç не, кур ма сăр ирт тер се ятă мăр?

Ху ра ва «Извес тия Мор до вии» ха çат ри ĕç теш-
сен пуб ли ка ци йĕ сен че шы ра рă мăр. Мĕн шĕн эпир 
çак на ма ла рах ту ман? Ни кам та чă ваш де пу та чĕ-
сен пу çа ру лă хĕ çа кăн пек ин çе каяс са шу хăш ла-
ма пул та рай ман. Мĕн шĕн пĕр на ци рес пуб ли-
кин эсе рĕ сем те пĕр на ци рес пуб ли кин чи ĕç те-
шĕ сен чен хăй сен ту пă шĕн чен чы лай ирт те ре-
кен па рăм сем пе мĕн ле пу рăн ни не шăн кă рав ла са 
ыйт са пĕл мен? «Извес тия Мор до вии» ха çат сай-
тĕн че  те пĕр рес пуб ли кă на – Ма ри Рес пуб ли ки-
не ха лал ла нă статья пи чет лен нĕ. Пи рĕн çур çĕр 
ен чи кÿр шĕ се м те RBK ирт нĕ çул хи пĕ тĕм ле тĕ-
вĕ сем пе чи пы сăк па рăм сем лĕ ре гион сен спи-
сок не кĕ нĕ. Сă мах РФ Пре зи ден чĕн фе де ра цин 
Атăл çи ок ру гĕн упол но мо чил лĕ предс та ви те лĕ 
Ми хаил Ба бич Ма ри Рес пуб ли кин Пуç лă хĕн ти-
вĕ çĕ се не пур нăç ла кан Алек сандр Евс тиг неев па 
пал лаш тар нă чух не хи  ма те риал çин чен пы рать. 
Ун чух не Ми хаил Ба бич рес пуб ли кă ри со циал лă 
пур нăç па эко но ми ка ата ла нă вĕн че ла ру- тă ру йы-
вăр ри не па лăрт са тĕ рĕс йы шă ну сем ту ма ыйт нă: 
« ...Ма ри Рес пуб ли кин че пат ша лăх умĕн чи па рăм 
çĕр шыв ра чи пы сăк ки, пат ша лăх умĕн чи па рă мăн 
ты тă мĕ те чи кăт кăс си – унăн 71% ком мер цил лĕ. 
Раç çей фи нанс ми нис терст ви пе ту нă ки лĕ шĕве 
пă хăн ман шăн ию лĕн 1- мĕ шĕч чен 2 млрд ыт ла 
тен кĕ лĕх бюд жет кре дит не сап лаш тар ма тивет».

А лек сандр Евс ти гнеев тух са ка лаç нă чух не 
«ĕç ту хăç лăх не ÿс те рес си çин чен шу хăш ла мал-
ли не» па лăрт нă, фе де ра ци влаç ор га нĕ сем пе 
ĕç ле нĕ чух не ун шу чĕ пе пу рăн мал ла мар ри не, 
« ха мă рăн ĕç ле се ил ме пĕл мел ли не» па лăрт нă.

Эп пин, ни мĕн те ул шăн ма рĕ, пы сăк па рăм сем 
– мал тан хи пе кех ĕç ри чи ла йăх кă тар ту сем мар. 
Çак на па рăм сен « ху çи сем» хăй сем те çи рĕп ле-
теç çĕ. Тÿ лев сĕр ук çа пул ман ни не, па рăм се не тат-
мал ли не, вĕ сем тă рăх про цент тÿ ле мел ли не пур-
те ăн ла наç çĕ. Ен чен те па рăм пы сăк пул сан ха мă-
рăн кă на мар, пи рĕн ача сен те тÿ ле ме тивет... Эп-
пин мĕн шĕн Чă ваш Ен ре, пуш шех те, Пат ша лăх 
Ка на шĕн три бу ни çин чен çак де ма го ги ил тĕ нет?

 О ЛЕГ ЕР ШОВ, «СОВЕТС КАЯ ЧУ ВА ШИЯ» ХА ÇАТ

Пĕр 
при вив кăра 
пĕ тĕм сыв лăх

Ин фек ци чи рĕ сем пе кĕ реш мел ли шан-
чăк лă мел сен чен пĕ ри вăл – при вив ка. 

Ача се не та та çи тĕн ни се не вак ци на-
ци лес син пĕл те рĕ шĕ çин чен паян-

хи çав ра сĕ тел хă ни пе Шу паш-
кар ра йо нĕн чи тĕп боль ни цăн 
ам бу ла то ри пе по лик ли ни ка ĕçĕ- 
хĕлĕн тĕп тух тăр çу мĕ пе Алек-
сандр ДОРОНИНПА ка ла çат пăр. 

 ÇАВ РА СĔ ТЕЛ

пĕ тĕм сыв лăх
Ин фек ци чи рĕ сем пе кĕ реш мел ли шан-
чăк лă мел сен чен пĕ ри вăл – при вив ка. 

Ача се не та та çи тĕн ни се не вак ци на-
ци лес син пĕл те рĕ шĕ çин чен паян-

 ÇАВ РА СĔ ТЕЛ

Де каб рĕн 1- мĕ шĕн че Чă ваш 
Ен Пат ша лăх Ка на шĕн де пу та-
чĕ сем граж дан сем пе  тĕл пу лу 

йĕр ке леç çĕ. ЧР Пат ша лăх Ка на-
ш ĕ н пред се да те лĕн çу мĕ – бюд жет, 

фи нанс та та на лог  ко ми те чĕн пред се да те-
лĕ Аль би на Его ро ва  10 се хет ре Кÿ кеç ри тĕп 
биб лио те кă ра граж дан се не йы шă нать, çав 
вă хăт рах со циал лă по ли ти кă па на ци ый тă-
вĕ сен ко ми те чĕн пред се да те лĕ Вя чес лав Ра-
фи нов му ни ци па ли тет ад ми нист ра ци йĕн  ла-
ру сен за лĕн че ра йон çын ни сем пе тĕл пу лĕ. 

Ен Пат ша лăх Ка на шĕн де пу та-
чĕ сем граж дан сем пе  тĕл пу лу 

йĕр ке леç çĕ. ЧР Пат ша лăх Ка на-

сĕнет

УЙ РĂМ ÇЫН СЕН ÇĔР, ТРАНС ПОРТ ТА ТА ПУР-
ЛĂХ НА ЛО ГĔ СЕ НЕ ДЕ КАБ РĔН 1- МĔ ШĔЧ ЧЕН ТŸ-
ЛЕ СЕ ТАТ МАЛ ЛА – аса ил те рет Фе де ра цин на-
лог служ бин 5- мĕш уй рă мĕн пуç лă хĕн ти вĕ çĕ се-
не пур нăç ла кан На деж да Де ми до ва. Çак ти вĕ çе 
пур нăç ла ма ĕл кĕ рей мен ни се не ва ра кун хыç çăн 
пе ни ху шăн са пы рас си пир ки асăр хат тар нă ĕн-
тĕ. На лог инс пек ци йĕ па рă ма суд прис та вĕ сем 
ур лă пур лăх шу чĕ пе шы ра са ил ме те пул та рать. 
Па рăм 3 пин тен кĕ рен ирт сен та та на ло га 6 уйăх-
ра тÿ ле се тат ма сан ăна суд ур лă шы ра са илеç çĕ. 
Вăл па лăрт нă сум мă ран са хал рах пул сан на лог 
инс пек ци йĕ ăна 3 çул та шы ра са илеет.

На лог тÿ ле нĕ чух не çă мăл лăх па кам усă кур-
ма пул тар ни не tavanen.ru сайт ра ву ла са пĕ лĕр. 

ЧĂ ВАШ РЕС ПУБ ЛИ КИН ГРАЖ-
ДĂН ЛА ОБО РО НĂ ПА ЧРЕЗ ВЫ-
ЧАЙ ЛĂ ЛА РУ- ТĂ РУ СЕН ПАТ-
ША ЛĂХ КО МИ ТЕ ЧĔ паян он-
лайн ре жим па тÿ рĕ ли ни ирт-
те рет. Ун та пу шар хă руш сăр лă-
хĕ пе ти вĕç те рес си пе çы хăн нă 
ый ту се не сÿт се яваç çĕ. Çав шут-
ра Çĕ нĕ Çул та та Сур ху ри уя вĕ-
сен вă хă тĕн че пи ро тех ни ка из-
де ли йĕ сем пе усă кур нă чух не-
хи се не те. Çа вăн пе кех тÿ рĕ ли-
ни ре рес пуб ли ка тер ри то ри йĕн-
че 112  ты тă мăн ĕçĕ- хĕ лĕ çин че 
те ча рăн са тă рĕç.  

Тÿ рĕ эфир 16:00 се хет ре пуç-

ла нать. Ин тер нет сеть ре ăна 
http://video.cap.ru/video/live ад-
рес па кур ма май пу лать. Экс-
перт сем пат не ый ту се не gkchs@
cap.ru элект рон поч тă па е тÿ-
рĕ транс ля ци вă хă тĕн че (8352) 
56-50-60 но мер пе йышăнаççĕ. 

Экс перт сен йы шĕн че Чă ваш 
Рес пуб ли кин граж дăн ла обо ро-
нă па чрез вы чай лă ла ру- тă ру сен 
пат ша лăх ко ми те чĕн, РФ МЧСĕн 
ЧР тĕп уп рав ле ни йĕн, рес пуб-
ли кă ри пу ша ра хи рĕç та та шы-
рав па çă лав служ би сен предс-
та ви те лĕ сем пу лаç çĕ. 

Де каб рĕн 2- мĕ шĕн че 
Кÿ кеç ри «Би чу рин та-
та халь хи са ма на» му-
зей ра Гер ма ни ре çар 
ти вĕ çĕ се не пур нăç ла-
нă Раç çей сал та кĕ сен 
уш кă нĕн ра йон ти ве те-
ра нĕ сен тĕл пу лă вĕ ир-
тет. Ме роп рия ти 10:00 
се хет ре пуç ла нать.
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Çамрăк шыравçăсем темле пуç 
ватмăша та шĕкĕлчеме хатĕр

ХЫÇ РА – КИ ТАЙ, ПОЛЬ ША ТА ТА БОЛ ГА РИ
Çак уйăх ра пĕ тĕм çĕр-
шыв Ра ке та çа рĕ сен та-
та ар тил ле ри кун не пал-
лă ту рĕ. 1942 çул та ир-
хи 7 се хет те 30 ми-
нут ра Ста линг рад ра 
« ка тю шă сен» зал пĕ пе 80 
ми ну та пы нă ар тил ле-
ри ха тĕр ле нĕ вĕ пуç лан-
нă. Гит лер çа рĕ сем çи не 
3500 ту пă ран пер се тă-
нă. 8 се хет те 50 ми нут-
ра совет çа рĕ сем «У ран» 
нас туп ле ни опе ра ци йĕ 
пир ки пĕл тер нĕ.

Мал ти Ун кă пуç ялĕн че 
пу рă на кан Геор гий Ва ви-
лов Ра ке та çа рĕ сен ре тĕн-
че çар ти вĕç не  3 çул та 4 
уйăх çу рă, 1956-1959 çул-
сен че,  пур нăç ла нă. Вăл 1937 
çул хи нояб рĕн 23- мĕ шĕн че 
3 ачал лă çемье ре çу рал нă. 
Аш шĕ, Конс тан тин Ва ви лов, 
Тă ван çĕр шы вăн Ас лă вăр-
çин че 1945 çул хи ап ре лĕн 
27- мĕ шĕн че Бер лин ти рейхс-
таг шăн пы нă çа пă çу ра пуç 
ху нă. Ăна 1945 çул хи ма йăн 
1- мĕ шĕн че Ландс берг ху-
лин че пы тар нă. Унăн па лă-
кĕ пат не хĕ рĕ Рим ма Конс-
тан ти нов на тур пу тев кă па 
çит се кил нĕ.

Геор гий Ва ви лов 1945 çул-
хи сен тяб рĕн 1- мĕ шĕн че Пи-
ти кас си па тĕн чи çыр ма ра 
выр наç нă пуç ла мăш шку-
ла вĕ рен ме кай нă. Ун ти 4 
класс хыç çăн çич чĕ мĕ шĕч-
чен Хыр кас син че пĕ лÿ пух-
нă, ха лĕ вăл – Вăр ман-Çĕк-
тер шку лĕ. Вăл вă хăт ра ăна 

пу лас про фес сор Ме фо дий 
Фе до ро вич Чер нов ди рек-
тор ерт се пы нă. 1952 çул та 
Иш лей ри МТС- ра вĕ рен нĕ, 
трак то рист па ком бай не рăн 
пу лă шу çи пул са тă нă, кая рах 
шо фер про фес си не те ал-
ла ил нĕ. Ун тан Шу паш кар ти 
ТСР-3- ре са мос вал па ĕç ле-
нĕ. «Çа ра хам ирĕк пе кай-
нă. Воен ко мат ра ху ша мат та 
пул ман, повест ка та па ман. 
Çа кă Иш лей ри пу шар та ну-
май до ку мент çун са кай ни-
пе çы хăн нă. Ма нăн çу рал ни-
не ĕнен те ре кен ху та воен-
ко мат ран ял Совет не Алек-
сей Пан ти ков пат не шăн кă-
рав ла са тĕ рĕс ле рĕç», – ка-
ла са па рать Геор гий Конс-
тан ти но вич. Вăл 1956 çул-
хи сен тяб рĕн 16- мĕ шĕн че 
çа ра кай нă. Çам рăк кач чă 
Сыв лăш ран та пă нас ран хÿ-
тĕ ле кен (ПВО) çар сен зе нит-
кăл лă 4- мĕш полк не лек нĕ. 
Ле нинг рад ху лин чи Из май-
ло во прос пек тĕн че выр наç-
нă пул нă вăл. Полк ра 6 зе-
нит ка ба та рейи пул нă. Геор-
гий Ва ви лов сал так çар шо-
фе рĕ, зе нит ка авăр ла ка нăн 
ти вĕ çĕ се не пур нăç ла нă. Çар 
по ли го нĕ Ла до га çы вă хĕн чи 
«Пур нăç çу лĕ пе» юна шар 
йĕр ке лен нĕ. Ул тă ту пă ран  
тă ра кан ба та рея Шу шар та 
– чă ваш по се ло кĕн че – тă-
нă. Ун ти торф кă лар мал ли 
ком би нат ра Ел чĕк, Хĕр лĕ 
Чу тай, Крас ноар мейс ки та та 
Советс ки ра йо нĕн хĕ рĕ сем 
ĕç ле нĕ. Ба та ре йă ри пĕр тен- 
пĕр чă ваш кач чи не хĕр сем 
ĕç тер нĕ- çи тер нĕ. Ха лĕ Шу-

шар вы рă нĕн че ют çĕр шыв-
ри пал лă бренд лă ав то мо-
биль сен тĕр лĕ мо де лĕ се-
не пуç та ра кан за вод ĕç лет. 

Геор гий Ва ви ло ва Ры-
бац кий по се лок не ку çар нă.  
Ула тăр ра йо нĕн чи чă ваш 
ка пи та нĕ Ко пей кин ба та-
рея ко ман ди рĕ пул нă. 1957 
çул хи кĕр кун не сал так çу лĕ 
Мус кав çу мĕн че выр наç нă 
Ра кет чик сен çа рĕн вĕ рен-
тÿ полк не выр тать. Ун та ра-
ке та- зап рав щик пе ĕç ле нĕ. 3 
уйăх вĕ рен нĕ хыç çăн Ка пус-
тин Яр по ли го нне, ун тан Ле-
нинг рад ху ли çы вă хĕн чи зе-
нит кă па ра ке та комп лек сĕн 
чаç не ле кет Ва ви лов. 1958 
çул хи ап рель уйă хĕн че тă-
ван ял не пĕр ре мĕш хут от-
пус ка кил се каять. Ун хыç-
çăн ăна кал лех Ка пус тин Яр 
по ли го нĕ  кĕт нĕ. 40 сал та ка 
çар ту мĕ се не хыв са граж-
дан çи- пу çĕ тă хăн тар таç-
çĕ те пу йăс па ларт са каяç-

çĕ. Вĕ сен шу тĕн че Геор гий 
Ва ви лов та. Хăй çу рал нă 
кун, 1958 çул хи нояб рĕн 
23- мĕ шĕн че, вĕ сем СССР-
па Ки тай чик ки сем ур лă 
каç нă. Пе кина та çит нĕ. Вĕ-
сем Ки тай çа рĕн çын ни се-
не ра ке та- зе нит ка пир ки 
вĕ рент нĕ. Ха лĕ Ки тай ра 
вĕ сен по ли го нĕн чен кос-
мод ром ту нă, кос мо са ра-
ке тă сем те вĕç те реç çĕ. Çа-
кăн та ва ра чă ваш сал та кĕ 
те тÿ пе хыв ни не ха лĕ, тен, 
аса та ил меç çĕ- тĕр, ан чах 
та ен теш сем пĕлч чĕр. Ка-
ла çă ва Лу шу Юн тăл ма чă 
ки тай чĕл хин чен ку çар са 
пы нă. Ва ви лов Ки тай ри Ку-

чи Чан ка пи тан па та тус лаш-
нă. Ĕнер хи сал так 1959 çул-
хи ма йăн 1- мĕ шĕн че Пе кин-
ри Тяньань мэнь тÿ ре мĕн-
че ирт нĕ уяв де монст ра ци-
не паян та ăш шăн аса илет. 
Çав кун Ки тай пат ша лăх не 
йĕр ке ле нĕ рен пе 10 çул çит-
ни не пал лă ту нă. Вăл В ла-
ди мир Лаш ков бе ло руç пе 
юна шар три бу на çин че, Ки-
тай пат ша лă хĕн ер тÿ çи Мао 
Цзе дун умĕн че тă нă. «Çав-
рăн са пăх рăм та – вăл ман 
хыç ра. Ни мех те мар те се 
хул пуç çин чен лăп ка са ил-
чĕ. Çур се хет туй са тă тăм 
ман çу рăм хы çĕн че сыв-
ла ни не», – ка ла са кă тарт-
рĕ ве те ран. Геор гий Ва ви-
ло ва çав кун Ки тай па Совет 
тус лă хĕн ме да лĕ пе чыс ла-
нă. Ха лĕ ме даль Шу паш кар-
ти Мух тав му зе йĕн че уп ра-
нать. Мао Цзе дун алă пус нă 
ĕнен те рÿ хут не хам та тыт-

са кур тăм. Ки та йăн вă рăм 
сте ни па тĕн че 2 хут пул нă 
вăл, ун ти кĕ не ке çи не чă-
ваш ла çыр са хă вар нă. Тă-
хăр уйăх ран 4 инструк то-
ра пу йăс çи не ларт са янă. 
Ыт ти сем ма ла рах кай нă. Çул 
çин че 8 та лăк ирт нĕ. Геор гий 
Ва ви ло ва Мус кав ри Ярос-
лавс кий вок зал не çар глав-
но ко ман дую щи йĕ Геор гий 
Бай ду ков ге не рал кĕт се ил-
нĕ. 15 кун лă ха яла от пус ка 
кай ма ирĕк па нă. Вăл вĕç-
лен сен Поль шă ри Бе лос-
тоц кий об ла çĕн чи Гол дап 
ху ли çы вă хĕн че выр наç нă 
зе нит кă па ра ке та ча çĕ кĕт-
нĕ. Икĕ уйăх по ляк се не вĕ-
рент нĕ вăл. Вар ша ва ху ли-
пе пал лаш ма та вă хăт туп нă. 
Çак çу лах хă йĕн çар опы чĕ-
пе Бол га рин чи Плов див ху-
лин че те пал лаш тар ма пÿр-
нĕ ăна. Кун ти пал лă Шип ка 
та та Але ша па лă кĕ се не пуç 
тай нă Геор гий, Асă ну кĕ не-
ки çи не чă ваш ла çыр са хă-
вар нă. 1959 çул хи нояб рĕн 
23- мĕ шĕн че, унăн çу рал нă 
ку нĕн че, граж дан ту мĕ пе çÿ-
ре нĕ, пĕр- пĕр не аш шĕ ячĕ-
сем пе кă на чĕн нĕ сал так-
инст рук тор сем Со фия-Бу-
ха рест-Мус кав пу йăс па тух-
са кил нĕ. Çит сен эр не ре нех 
де каб рĕн 12- мĕ шĕн че ăна 
де мо би ли за ци леç çĕ.

1980 çул та Мус кав ра Çул-
ла хи вă йă сен Олим пиа-
ди ирт нĕ. Ту хăç Ев ро пă ра 
йĕркеленĕ ис то ри ри пĕр-
ре мĕш олим пиа да пул нă 
вăл. Ун та Чă ваш Рес пуб ли-
кин чен 3 ав то бус ав то ко-

лон ни хут шăн нă, пу рĕ 58 
ав то бус пул нă. 16 ав то бус-
ран тă ра кан 3- мĕш ав то-
ко лон нăна çар тан тав рăн-
сан Шу паш кар ти ав то пар-
ка шо фер та ĕç ле ме ты тăн-
нă Геор гий Ва ви лов ерт се 
пы нă. Вĕ сем Б ра зи ли та та 
ыт ти çĕр шыв ту рис чĕ се не 
те турт тар нă. Ятар лă би лет-
сем пе олим пиа дă на тÿ лев-
сĕ рех кĕр се тух ма пул тар нă. 
Унăн 3- мĕш ĕнен те рÿ хут-
не ал ла хум хан ма сăр тыт-
ма май çук. Ăна РСФСР ав-
то мо биль транс пор чĕн Ми-
нист рĕ Ев ге ний Геор гие вич 
Тру би цын Хи сеп ху чĕ пе та-
та ыл тăн се хет пе чыс ла нă.

1987 çул та Геор гий Ва ви-
лов Раç çе йĕн Ĕç ве те ра нĕн 
ят не ти вĕ çет. 1993-1998 çул-
сен че ти вĕç лĕ ка нă ва ту хич-
че нех вы рăн ти ху çа лăх ра уй- 
хир бри га ди рĕн пу лă шу çин-
че тă рă шать. Çав вă хăт ран-
па пал ла тăп та ĕн тĕ çĕр шыв 
ис то рийĕн че пал лă йĕр хă-
вар нă  пи рĕн тă рăх ри хи-
сеп лĕ ве те ра на. Вăл 1993-
2003 çул сен че Мал ти Ун кă-
пу çĕн че ял ста рос ти те пул-
нă. Геор гий Ва ви лов мă шă-
рĕ пе Ро зă па 34 çул каял ла 
çемье çа вăр нă, икĕ ывăл па 
пĕр хĕр пăх са çи тĕн тер нĕ. 
Ас лă ывă лĕ Олег – Ин çет-
ри Хĕвел  ту хăç, кĕ çĕн ни 
Конс тан тин – Çур çĕр Фло-
чĕ сен че çар ти вĕ ç не пур-
нăç ла нă, çемйи сем пе Шу-
паш кар та пу рă наç çĕ, кил-
се пу лăш са тă раç çĕ.

 НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, 
АТĂЛЪЯЛ

 А СА ИЛ- ХА, САЛ ТАК

ХЫÇ РА – КИ ТАЙ, ПОЛЬ ША ТА ТА БОЛ ГА РИ

Группа детей и воспитателей 
ясли-сада РО СХТ. 1973 г.

  АС ТĂ ВĂМ

Совет ха лă хĕн Тă ван 
çĕр шы вăн Ас лă вăр çин-
чи пат тăр лă хĕ этем лĕх 
ис то ри йĕн че ни хă çан 
ма нăç ми та рăн йĕр хă-
вар чĕ. Ăна пу лас ăру сем 
пат не çи те рес си – явап-
лă та пар ха тар лă ти вĕç. 

60- мĕш çул сен 
пуç ла мă шĕн-
че (Ас лă Çĕн-

те рÿ 20 çул тул та рас умĕн) 
ха лă хăн вăр çă ри пат тăр-
лăх не ти вĕç ли пе хак ла-
са çĕр шыв ра идео ло ги 
ĕç не çак тĕл лев пе йĕр-
ке ле се пы чĕç. Пур çĕр те 
те ас тă вăм-а сă ну ĕçĕ вĕ-
ре се кай рĕ. Çĕн ни не, ха-
лич чен илт мен ни не- кур-
ман ни не кĕ не ке сен чен, 
ки но фильм сен чен пĕл ме 
пул тар тă мăр. Шкул сен че 
çам рăк ар меец сен юхă мĕ 
пуç лан са кай рĕ (5-8 клас-
сем «Зар ни ца», 9-10 клас-
сем – «Ор ле нок» вăййи-
сене хут шăн ма пуç ла рĕç). 
Вĕ сем юхăм прог рам ми-
пе ки лĕ шÿл лĕн вăр çă ис-
то ри йĕн вы рăн ти ма те-
риа лĕ се не пух ма ты тăн-
чĕç. Вă хăт ирт нĕ çем çав 
ма те риал сем шкул сен-
че тав ра пĕ лÿ му зе йĕ се-
не йĕр ке ле ме май па чĕç.  

Çи тĕ не кен ăру шăн вăр-
çă участ ни кĕ сем пе ку çа- 
ку çăн кур са ка лаç ни, вĕ-
сен  наг ра ди се не тыт са 
пă хас си пи тĕ кă сăк лăч-
чĕ. Çак тĕл пу лу се не ун 

чух не хи çам рăк сем ха лĕ 
те ла йăх ас тă ваç çĕ. Вăр-
çă ве те ра нĕ сем пу рăн нă 
чух ар хив ма те риа лĕ сем-
пе са хал та рах кă сăк лан-
нă, ки лĕ сен че мĕн уп ран-
са юл нă, çа вăн па ыт ла-
рах çыр лах нă. Ха лĕ ва-
ра, пи тĕ шел, вăр çă ве-
те ра нĕ сем пи рĕн ху шă ра 
çук па пĕ рех. Вĕ сем çин-
чен халь пу рă на кан сем 
мĕн пĕл ни не кă на ка ла-
ма пул та рат пăр. Е мал тан 
мĕн ка ла ни пе çыр ла хат-
пăр. Мă нал, Ти мĕр çыр ма, 
Ме меш, Ми шер ялĕ сен-
чи чы лай ве те ран па тĕл 
пул ни не ра йон ха çа тĕн-
че па лăрт ма тă рăш нăч-
чĕ. Ра йон ти çар ко мис-
са риа чĕн ар хи вĕн че уп-
ран нă до ку мент сем ве-
те ран сен ис то ри не чы-
лаях пуян лат рĕç. 

Çак кун сен че ман па та 
Мă нал та пу рă на кан Ген-

на дий Ефи мо вич Г ри-
горьев çит рĕ. Вăл хă йĕн 
аш шĕ Ефим Фе до ро вич 
вăр çă ве те ра нĕ çин чен 
çар ко мис са риа тĕн чи ар-
хив ма те риа лĕ се не пух-
са кил нĕ. До ку мент сем-
пе пал лаш ма пи тĕ кă сăк-
лă. Ун пек ки не пур чух-
не те кур ма тÿр кил мест. 
Кун та вăр çăч чен хи служ-
ба та, хаяр вăр çăн каш ни 
çу лĕ те па лăр са тă рать. 

Е  ф и м  Г  р и  г о р ь е в 
1918 çул хи де каб рĕн 
22- мĕшĕнче Мă нал та çу-
рал нă. Ял ти пуç ла мăш 
шку ла пĕ тер сен 5- мĕш 
кла са Кă ша вăш ри тул ли 
мар вă там шку ла çÿ ре нĕ. 
Ун хыç çăн çам рăк тă ван 
кол хоз (ун чух не вăл Ка-
ли нин ячĕ пе хи сеп лен се 
тă нă ) ĕçĕ се не хут шăн-
нă. 1939 çул хи ок тябрь-
тен пуç ла са 1940 çул хи 
май уйă хĕч чен ст ре лок-
сен 540- мĕш пол кĕн сер-
жант сен шку лĕн че вĕ рен-
нĕ, 1940 çул хи май уйă-
хĕн чен ты тăн са 1941 çул хи 
июльчен 181- мĕш полк-
ра ст ре лок ра тă нă. Кун та 
вăр çăн чи мал тан хи уйă-
хĕ сен чи кăт кăс та йы вăр 
са ман чĕ се не чăт са ирт-
тер нĕ. Ефим Фе до ро вич 
Тĕп фрон тăн 151- мĕш ди-
ви зи йĕн ст ре лок сен 581- 
мĕш пол кĕн ты тă мĕн че 
Ро га че во ху ли не хÿ тĕ ле-
нĕ чух 10 ни мĕç сал так-
не тĕп ту нă. Хăй те аман-
нă, гос пи таль те сип лен-
нĕ. 1941 çул хи де кабрьч-
чен, су ран сем тÿр лен се 
çи тич чен, икĕ уйă ха яхăн 

Ижевск ху лин че ху çа лăх 
служ бин че тă нă.

Е фим Фе до ро вич 1942 
çул хи ян варь-июнь уйă-
хĕ сен че 126- мĕш мо то ме-
ха ни ка уй рăм развед ка 
ро тин че развед чик пул-
нă. Ию лĕн 17- мĕшĕнче 
вăл тăш ма нăн пер се тă-
ра кан точ ки не ар кат нă, 6 
фа шис та тĕп ту нă.

Танк се не хи рĕç çа пă çа-
кан 21- мĕш бри га дăн 209- 
мĕш пол кĕн че тă нă чух не 
Ефим Фе до ро вич тăш ма-
нăн Ни ко поль ти уш кăн-
не пĕ тер нĕ та та ни мĕç-
сен Крым ри обо ро ни не 
ар кат нă çĕ ре хут шăн нă. 
Çак çа пă çу ра хăю лăх па 
пат тăр лăх кă тарт нă шăн 
вăл «Хĕр лĕ Çă л тăр» ор-
де на ти вĕç нĕ. Çак на 1944 
çул хи нояб рĕн 6- мĕшĕнче 
3- мĕш Ук раи на фрон чĕн 
37- мĕш çа рĕн чи 188- мĕш 
Ниж нед неп ровс кий ди ви-
зи ри ст ре лок сен 188- мĕш 
полк ко ман ди рĕ 087/11 кă-
лар нă при каз çи рĕп ле тет.

126- мĕш уй рăм развед-
ро та тăш ман па çа пă çă ва 
кĕр сен Мă нал çын ни 2- 
мĕш хут ама нать. Су ра нĕ 
йы вăр пул ни пе ăна Ĕп хÿ-
ри гос пи таль те сип лен-
нĕ хыç çăн сы вал са çит-
ме кил не яраç çĕ. Сыв лă-
хĕ çи рĕп лен сен 1943 çул-
хи июнь те кал лех çа ра 
чĕн се илеç çĕ. 1944 çул-
хи ав густ чен 260- мĕш уй-
рăм развед ро тă ра развед-
чик пул са çа пă çать вăл, 
ун хыç çăн – ст ре лок сен 
21- мĕш пол кĕн че 45 мм- 
лă пуш кă сен на вод чи кĕ. 

ПАЛ ЛĂ ЙĔР ЮЛ ЧĔ

Е. Григорьев

Г. Вавилов, 1958 ç.

Ки ле Ефим Фе до ро вич 
1946 çул хи май уйă хĕн-
че кă на тав рă нать.

Вăр çă па юхăн нă ял ти 
ху çа лă ха ура çи не тă ра-
тас те се ну май вăй ху нă 
вăл.  Кол хоз ри ĕç ыт ла-
рах хĕ ра рăм сем, çи тĕн ни-
сен шут не кĕ рей мен яш-
сем – « вăр çă ачи сем» – 

çи не тиен нĕ. Мĕн пен сие 
ту хич че нех Ефим Г ри-
горьев кол хоз ра, кая рах-
па вĕ ре нÿ ху çа лă хĕн че 20 
çу ла яхăн тă рăш нă. Ачи-
сем, мă ну кĕ сем та та кĕ-
çĕн мă ну кĕ сем унăн ят-
не яла нах ас ра ты таç çĕ.

 ГЕН НА ДИЙ КОН НОВ, МĂ НАЛ

Илпеш ялĕнчи Мичурин 
ячĕллĕ колхозăн 
строительсен бригади
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Гость из Красноярского 
края
В начале ноября президент ОО «Крас-
ноярская региональная чуваш-
ская национально-культурная ав-
тономия» Геннадий Храмов посетил 
Ишакский краеведческий музей.

Здесь для прибывшего гостя была орга-
низована встреча с краеведами этого края. 
Сотрудники учреждения провели обзор-
ную экскурсию по музею, краевед Галина 
Соловьева подарила гостю свою книгу 
«Дети войны». Геннадий Иванович остал-
ся доволен встречей на родине художни-
ка В.И. Мешкова, пожелал музею дальней-
ших успехов, поблагодарил за хорошую ра-
боту в сохранении истории и воспитании 
патриотов малой Родины и преподнес в 
дар свою книгу «Чуваши на берегах Ени-
сея», видеоэнциклопедию «Народы и ре-
лигии Красноярского края». Заведующая 
Екатерина Смирнова поблагодарила Ген-
надия Ивановича за встречу и отметила, 
что он всегда желанный гость для нашей 
республики.           ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА

Новости с пригородным акцентом

Причебоксарье

 ПРОИЗОШЛО В РАЙОНЕ      

 ТВОЙ УЧАСТКОВЫЙ      

 О ЧЕМ ГОВОРЯТ      

• ДЕЛА МЕСТНЫЕ

На прош лой не де ле Ку-
гесьс кую об щеоб ра зо ва-
тель ную шко лу-ин тер нат 
для обу чаю щих ся с ог ра-
ни чен ны ми воз мож нос-
тя ми здо ровья по се ти ла 
Упол но мо чен ный по пра-
вам ре бен ка в Чу ва шии 
Еле на Са пар ки на. 

В те ма ти чес кой вст ре че с 
вос пи тан ни ка ми 7-9 клас сов 
об ра зо ва тель но го уч реж де-
ния по по вы ше нию пра во вой 
гра мот нос ти при ня ли учас-
тие и предс та ви те ли про ку-
ра туры и ад во ка туры. 

Гос тей приветст во вал ди-
рек тор шко лы-ин тер на та 
Ста нис лав Пет ровс кий, ко-
торый с боль шим удо вольст-
вием расс ка зал ом будс ме ну о 
ме роп рия тиях, про во ди мых 
в шко ле, поз на ко мил с кол-
лек ти вом, вос пи тан ни ка ми. 
Ре бя та же, в свою оче редь, 
прият но по ра до ва ли гос тей, 
спев Гимн шко лы. 

Да лее за круг лым сто лом 
каж дый из участ ни ков встре-
чи раскрыл на дос туп ном для 
школь ни ков язы ке пра ва и 
обя зан нос ти не совер шен-
но лет них. 

С на ча ла в своем выс туп ле-
нии Еле на Са пар ки на от ме-
ти ла вы со кую ор га ни за цию 

вст ре чи, за тем расс ка за ла о 
реа ли за ции на тер ри то рии 
Чу вашс кой Рес пуб ли ки фе-
де раль но го проек та «Рос сии 
ва жен каж дый ре бе нок», ко-
торый нап рав лен на за щи ту 
прав де тей- си рот и де тей, ос-
тав ших ся без по пе че ния ро-
ди те лей. По ее сло вам, та-
ких де тей в рес пуб ли ке нас-
чи ты вает ся до 3500, и лишь 
120 из них вос пи ты вают ся в 
ин тер нат ных уч реж де ниях. 
«С толь ус пеш ная ра бо та ре-
гио на по уст ройст ву в семьи 
де тей- си рот бы ла от ме че на 
и на фе де раль ном уров не. От 
име ни Пра ви тельст ва Рос-
сии Г лаве Чу ва шии Ми хаи-
лу Иг натье ву бы ла нап рав-
ле на бла го дар ность за дос-
ти же ние вы со ких по ка за те-
лей в этой сфе ре», – от ме-
ти ла Еле на В ла ди ми ров на. 

Ом будс мен пре дуп ре ди-
ла ре бят об опас нос тях, под-
жи даю щих их в со циаль ных 
се тях: «П реж де чем пос тить 
ка кое- ли бо фо то или за пись, 
на пи сать ка кой- ли бо ком-
мен та рий, нес коль ко раз по-
ду май те, чем это мо жет гро-
зить. Раз жи га ние меж на цио-
наль ной роз ни гро зит очень 
серьез ным на ка за нием». Так-
же Еле на В ла ди ми ров на на-
пом ни ла о мо шен ни ках, ко-
торые ору дуют в Ин тер не-
те. В рам ках про во ди мой в 

Чу ва шии де ка ды, нап рав-
лен ной на пре дос тав ле ние 
де тям- си ро там ка чествен-
ной юри ди чес кой по мо щи, 
упол но мо чен ный расс ка за ла 
вос пи тан ни кам шко лы-ин-
тер на та об их пра вах и обя-
зан нос тях, вру чи ла обу чаю-
щие бук ле ты.  

По мощ ник про ку ро ра 
Юрий Ка за ков разъяс нил 
при сутст вую щим нор мы за-
ко но да тельст ва, ка саю щие-
ся ответствен нос ти за про па-
ган ду экст ре мистс кой и тер-
ро рис ти чес кой дея тель нос-
ти. Ад во ка ты Ана то лий Ива-
нов и Ма ри на Ни ко лае ва, 
участ ник го су дарствен ной 
сис те мы бесп лат ной юри ди-
чес кой по мо щи, расс ка за ли 
ре бя там о прие мах граж дан, 
имею щих пра во на бесп лат-
ную юри ди чес кую по мощь, 
ко торые про во дят ся еже-
ме сяч но. По сло вам Ма ри-
ны Юрьев ны, сле дую щий 
прием зап ла ни ро ван на 14 
де каб ря. 

С тар шие школь ни ки за-
да ли боль шое ко ли чест во 
ин те ре сую щих их воп ро сов.  
Де вя тик ласс ник Д. – си ро-
та, сос тоит в оче ре ди на по-
лу че ние жилья. Его ин те-
ре сует, смо жет ли он по лу-
чить квар ти ру при дос ти же-
нии 18- лет не го воз рас та. По 
сло вам Еле ны Са пар ки ной, 

на се год няш ний день в оче-
ре ди на по лу че ние жилья в 
рес пуб ли ке сос тоят бо лее 
1900 де тей- си рот, 1300 из 
них имеют пра во на по лу-
че ние в этом го ду. Од на ко 
фак ти чес ки су щест вует воз-
мож ность пре дос та вить его  
толь ко 150 си ро там. Так же 
в слу чае, ес ли при дос ти-
же нии 18 лет жилье не бу-
дет пре дос тав ле но, Д. мо жет 
об ра тить ся в суд с ис ком о 
внео че ред ном пре дос тав ле-
нии жилья. 

Д ру го го де вя тик ласс ни ка 
ин те ре со ва ло, мо гут ли де-
ти с ЗПР ( за держ ка пси хи-
чес ко го раз ви тия) по лу чить 
во ди тельс кие пра ва. Ес ли при 
про хож де нии ме ди цинс ко го 
ос ви де тельст во ва ния врач не 
об на ру жит ка ких- ли бо про-
ти во по ка за ний, то по лу чить 
пра ва мож но без проб лем, от-
ме ти ла Еле на В ла ди ми ров на.

Их од нок ласс ни ца, обу-
чаю щая ся с ог ра ни чен ны ми 
воз мож нос тя ми здо ровья, 
пе ре жи ва ла, смо жет ли она 
в бу ду щем тру доуст роить-
ся на хо ро шую ра бо ту. Ом-
будс мен де воч ку ус по коил, 
уве ряя, что пос ле по лу че-
ния про фес сии, она обя за-
тель но уст роит ся на дос той-
ную ра бо ту. 

 Е ЛЕ НА ДА ДЮ КО ВА 

От сумы и от тюрьмы 
не зарекайся, гласит на-
родная пословица. Ведь 
всегда кажется, что тако-
го с нами произойти не 
может, только с кем-то 
другим. Так же думала и 
студентка 1 курса одно-
го из техникумов Ново-
чебоксарска. 

Она была задержана ку-
рящей в общественном ме-
сте, а именно на террито-
рии учебного заведения. 
На тот момент она даже и 
думать не могла, что одна 
злосчастная сигарета при-
ведет ее на встречу с чле-
нами комиссии по делам 
несовершеннолетних ад-
министрации Чебоксар-
ского района. По словам 
студентки, с тех пор она 
больше и в руки не брала 
эту дрянь, да и тогда это 
случилось в первый раз. 

Верить или не верить в ее 
искренность, это дело каж-
дого, но в этот раз девуш-
ка отделалась лишь пре-
дупреждением и советами 
больше так не поступать. 

Следующие участники ко-
миссии дорогу в админи-
страцию уже знают не по-
наслышке. Мать, благоухаю-
щая ароматом недавно при-
нятого на грудь алкоголя, и 
сын, одетый в легкую кур-
точку, засаленные джинсы 
и грязную обувь, прошли в 
зал заседаний. Как сообщил 
сотрудник КДН, подросток-
восьмиклассник с начала го-
да систематически не посе-
щает школу. На вопрос чле-
нов комиссии, в чем же при-
чина, отвечает, что пережи-
вает за мать, которую пери-
одически избивает ее брат. 
Затем в ходе беседы было 
отмечено, что мать частень-
ко выпивает, курит в доме, 

нигде не работает. Так кого 
же винить в том, что ребе-
нок не ухожен, пропускает 
занятия. У вызванных на ко-
миссию на все есть оправ-
дания, а значит своей от-
ветственности за происхо-
дящее они не понимают. Во 
всем виноваты обстоятель-
ства. В итоге мать получи-
ла штраф, а сын – строгий 
выговор. Хочется отметить, 
что с каждым разом сумма 
штрафа увеличивается.

Другая приглашенная 
на комиссию – молодая 
женщина, мать двоих ма-
лолетних детей. Уверяет, 
что употребляет спирт-
ное лишь по праздникам. 
А ведь если открыть ка-
лендарь, праздники-то каж-
дый день. Вывод один: был 
бы повод. А каково детям? 
Им нужны внимание, уход, 
воспитание. В общем, ушла 
женщина с опущенной го-
ловой, а вот осознала ли 
она – покажет время. 

  ЯНА МАЙСКАЯ

 ВИ ЗИТ

ричебоксарьеричебоксарьеричебоксарье
 Ва жен каж дый ре бе нок 

Праздник каждый день

Как бить баклуши?
В субботу, 9 
декабря, Чу-
вашская ре-
спубликан-
ская обще-
ственная ор-
ганизация 
историче-
ский клуб 
«Драконы 
морей» в эт-
нокомплексе 
«Чемень кар-
ди» в д. Малый Сундырь проведет VIII 
межрегиональный исторический фе-
стиваль «Тени наших предков».

Для удобства посетителей из Чебоксар 
с остановки общественного транспорта 
«Роща» до площадки проведения фести-
валя будет курсировать автобус. Орга-
низаторы намерены сделать фестиваль 
запоминающимся и очень ярким. Посе-
тители смогут познакомиться с основа-
ми гончарного дела. Также будет прове-
ден конкурс исторического костюма, где 
все желающие реконструкторы поделят-
ся своим опытом. 

На мероприятии можно будет ознако-
миться с разными ремеслами (кузнечное 
дело, литейное дело, чеканка, резьба по 
дереву). Зрители смогут увидеть инстру-
менты и принять участие в некоторых 
процессах. Каждый клуб выставит бой-
ца на турнир по историческому фехто-
ванию. В Центре краеведения и туризма 
будет организован мастер-класс по резь-
бе по дереву от Виктора Рязанцева и Вла-
димира Бамбурина. Они расскажут, что 
такое баклуши и как правильно их бить. 
Также будет организован мастер-класс 
по игре на традиционных музыкальных 
инструментах от Николая Фомирякова.  

Вечер завершится огненно ярким пи-
ротехническим шоу от театра огня «Сва-
рог». Для юных гостей на фестивале бу-
дет работать детская площадка. Каждый 
желающий сможет прокатиться верхом 
на коне или в санях. Для удобства гостей 
на фестивале будет организовано теплое 
помещение, где можно будет перекусить 
и согреться. 10 декабря пройдет второй 
день фестиваля, но уже в Чебоксарах. 

23 ноября в администрации Че-
боксарского района состоялось 
заседание комиссии по повыше-
нию устойчивости социально-
экономического развития муни-
ципалитета.

Директор Центра занятости насе-
ления Олег Александров сообщил 
присутствующим о трудоустройстве 
инвалидов в организации и пред-
приятия района. По его словам, с 
начала года за содействием в ра-
боте обратились 70 человек. В на-
стоящее время 19 предприятий не 
выполняют квоту по трудоустрой-
ству инвалидов. 

На заседании заслушали 9 рабо-
тодателей, выплативших в 1 полуго-
дии 2017 года заработные платы ра-
ботникам ниже минимального раз-
мера оплаты труда. Они объясняли 
низкий уровень зарплаты невысо-
кими доходами.  «В ходе 19 рейдов 
рабочая группа посетила 151 хозяй-
ствующий объект, в 8-ми из которых 
выявлены нарушения трудового за-
конодательства», – сообщила заме-
ститель начальника отдела эконо-
мики, имущественных и земельных 
отношений Людмила Софронова. 
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Александр 
Сергеевич 

ВЛАДИМИРОВ
Участковый упол-

номоченный полиции 
Большекатрасьского 
(д. Большие Катраси, 
ул. Молодежная, д. 16, 
тел. 29-6-10) и Синьял-

Покровского (д. Пархикасы, ул. Садовая, 
д. 1а, тел. 2-95-20) сельских поселений. 

Вопросы не остались без ответов
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Через здоровье зубов
Студенты медицинского факультета ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова станут волонтерами 
проекта «Оздоровление нации через здо-
ровье зубов и здоровый образ жизни» 
общественной организации «Ассоциация 
стоматологов Чувашской Республики».

Организация стала победителем конкур-
са на предоставление грантов Президента 
РФ на развитие гражданского обществ по 
направлению «Охрана здоровья граждан 
и пропаганда здорового образа жизни».

Проект предполагает в 2018 году распро-
странение волонтерского движения «Здо-
ровые зубы – здоровые дети – здоровая 
нация» на всю территорию республики. Во-

лонтеры будут предо-
ставлять знания о про-
филактике стоматоло-
гических заболеваний 
и правилах ухода за 
полостью рта, приви-
вать культуру, навыки 
и правила здорового 
образа жизни. 

Новости с пригородным акцентом 

 ВОПРОС-ОТВЕТ

 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ     

 

(Оконча ние. Начало в прошлом 
но ме ре)

В заключении сообщалось, 
что кулаки села Новое Ильмо-
во под руководством учителя 
Михаила Александрова воспре-
пятствовали мероприятиям по 
хлебозаготовкам и не давали 
провести продразверстку. Су-
дили их открытым судебным 
заседанием. 

Весной 1930 года из Буинско-
го домзака заключенных отпра-
вили своим ходом в Казань. По 
пути к месту назначения они 
останавливались в татарских 
селениях и чувашских дерев-
нях. Повсюду арестантов встре-
чали хлебом и солью.

В Казани заключенные стали 
писать письма в вышестоящие 
организации, но помощи не до-
ждались. В тюрьме им запре-
щали читать и писать письма. 
Михаила Александрова заклю-

чили в концлагерь на пять лет.
В 1930 году заключенных от-

правили на север страны. Они 
работали с утра до вечера по 
добыче камней. От тяжелой ра-
боты многие умирали. И тут же 
их хоронили в глубокой яме. 

В свободное от работы время 
общественный корреспондент 
Михаил Александров стал пи-
сать заметки, статьи, которые 
публиковались в газете «Пе-
рековка». 

Негодных к тяжелому труду 
– инвалидов и стариков – от-
правляли в другие лагеря. Ми-
хаила Александрова записали 
счетоводом. Каждый ссыльный 
должен был найти себе работу, 
подыскать квартиру. Затем его 
приняли на Котласский масло-
пром. Через год пригласили 
бухгалтером раймелкомбината. 

В начале 1934 года ссыльных 
начали выпускать досрочно 
на волю. Освободили Михаи-
ла Александрова в феврале. 
Он прибыл в Чувашию в кон- це мая. В это время жена рабо-

тала учительницей в Моргауш-
ском районе. Встретили его де-
ти – Зоя, Веня и Маргарита. По-

сле заключения мужа в тюрь-
му жене нужно было срочно 
эвакуироваться в Чувашию, на 
его родину. 

В ходе исследований автор 
статьи Николай Казаков на-
писал письмо дочери Михаила 
Александрова Галине Михайлов-
не, проживающей в селе Анат-
Киняры Чебоксарского района. Из 
переписки он узнал новые под-
робности из жизни и деятель-
ности  представителя совет-
ской интеллигенции и патрио-
та страны. Летом автор пла-
нирует съездить на малую ро-
дину Михаила Александрова в 
Чувашию и записать воспоми-
нания дочери об отце. Возмож-
но, в родном доме бывшего ре-
прессированного еще сохрани-
лись дополнительные докумен-
ты и вещественные доказатель-
ства горькой жизни невинно по-
страдавшего человека. Исследо-
вание жизненного пути Михаи-
ла Александрова будет продол-
жено и впредь…

 НИ КО ЛАЙ КА ЗА КОВ, 
С. Н. ИЛЬ МО ВО

чили в концлагерь на пять лет.

Пе да гог и му зы кант
 ПИСЬ МО В РЕ ДАК ЦИЮ      

Выпуск 1941 г. В центре в первом ряду 
директор школы И.Л. Исаев
Выпуск 1941 г. В центре в первом ряду Выпуск 1941 г. В центре в первом ряду 
директор школы И.Л. Исаев

 ЭТО ИНТЕРЕСНО      

25 ноября 2017 года ООО 
«Фирма художественных 
промыслов «Паха тĕрĕ» 
пригласило всех жела-
ющих в свой музей «Чу-
десная вышивка – Паха 
тĕрĕ» на День открытых 
дверей. Это единствен-
ный в мире музей, по-
священный вышитой ор-
наментике, призванный 
сберечь историческую 
память о промысле, ху-
дожниках и мастерах.

Первыми Музей 
посетили уча-
щиеся 4 класса 
Ишлейской шко-
лы под руко вод-

ством Елены Федотовой, для 
которых была проведена 
большая экскурсия с целью 
ознакомления детей с 
национальными традициями, 
историей возникновения 
чувашской вышивки. 

Как рассказала заместитель 
генерального директора фа-
брики «Паха тĕрĕ» Маргарита 
Павлова, они с руководством 
приняли решение проводить 
Дни открытых дверей в Му-
зее «Чудесная вышивка». По-
сетители смогут ознакомить-

ся с изумительными издели-
ями народных мастеров, ху-
дожников, работавших в свое 
время на фабрике, а также с 
творческими работами детей, 
которые принимают участие 
в ежегодном конкурсе. «День 
открытых дверей дает воз-
можность надеть националь-
ные костюмы. Надев чуваш-
скую одежду, человек стано-
вится причастен к истории 
чувашской вышивки, у не-
го возникает желание изу-
чать ее и передавать буду-
щему поколению», – отме-
тила Маргарита Яковлевна. 

Организаторы меропри-
ятия устроили для детей 
мастер-класс по вышива-
нию чувашского узора с ху-
дожником по вышивке Ана-
стасией Андреевой. Каждый 
ребенок взял в руки иголку 
с ниткой и, глядя на обра-
зец, вышил определенный 
узор. Кроме этого школьни-
ки нарядились в чувашскую 
одежду и сфотографирова-
лись на память. 

Приятно было наблюдать 
за сюжетной игрой Нарспи 
и Сетнера. Ксения  почув-
ствовала себя девушкой из 
поэмы, идущей за водой с 
коромыслом и ведрами, и 

при встрече любимого муж-
чины подарила ему женихо-
вый платок.

Не менее интересны бы-
ли встречи с известными в 
республике людьми. Инте-
ресные факты из истории 
чувашского костюма рас-
сказал искусствовед, один 
из авторов книги «Чуваш-
ский костюм. От древности 
до современности» Геннадий 
Иванов-Орков. При встре-
че с учениками Чебоксар-
ского района он отметил, 
что и сам учился в Сятра-
Лапсарской школе. Из рас-
сказа Геннадия Николаевича 
ребята узнали, что фабрика 
«Паха тĕрĕ» берет свое на-
чало с 1923 года. К слову, в 
следующем году ей испол-
няется 95 лет. В те времена 
любая девушка должна бы-
ла уметь вышивать. С 16 лет 
они начинали творить же-
ниховые платки. Они бы-
ли прямоугольные, по кра-
ям вышиты узоры, добавля-
лись красные ленты, подши-
валась бахрома. На свадьбе 
родители девушки дарили 
жениху этот платок, затем 
его вешали на плечи, а го-
сти оценивали мастерство 
невесты по этому предмету. 

«Узоры всегда имели маги-
ческое значение. Они выши-
вались не только для красо-
ты, но и оберегали от болез-
ней и несчастий. Узоры на 
мужских одеяниях были на-
много проще, так как счита-
лось, что они мужественные 
и сильные, сами себя обере-
гают.  А женщинам всегда 
нужна защита в виде обе-
регов», –  поделился Ген-
надий Николаевич.  

Отметил взаимодействие 
разных жанров в чувашском 
декоративно-прикладном ис-
кусстве и председатель Сою-
за дизайнеров ЧР, заслужен-
ный художник ЧР Александр 
Астраханцев. Он ознакомил 
гостей с каталогом VI Между-
народной выставки-конкурса 
«ШупашкАРТ-2016». 

Народный художник Чу-
вашии Юрий Матросов при-
шел в гости не с пустыми ру-
ками. Благодаря ему фонд 
Музея пополнился старин-
ным сурбаном. «Этот рари-
тет я нашел в деревне Хо-
зандайкино Чебоксарско-
го района. Он еще с доре-
волюционных времен, да-
же немного моль поела, – 
улыбается художник. – Ви-
дите, как все тонко и акку-
ратно вышито. Такие пред-
меты должны стать основой 
для дальнейшего изучения 
чувашской вышивки».  

Поддавшись общему на-
строению, генеральный ди-
ректор ФХП «Паха тĕрĕ» 
Наталия Посынкина вме-
сте с детьми также приня-
лась вышивать чувашские 
узоры, при этом отметив, 
что это занятие очень тру-
доемкое, требует усидчиво-
сти и трудолюбия.

День открытых дверей в 
Музее получился интерес-
ным и очень насыщенным. 
Посетившие его и дети, и 
взрослые уходили с чув-
ством глубокого удовлет-
ворения и радости от со-
вместного общения.

 ЕЛЕНА ДАДЮКОВА

«Паха тĕрĕ» музей собрал 
взрослых и детей 

Право, а не обязанность 
Хочу взять кредит, но сотрудни-
ки банка мне навязывают стра-

хование жизни и здоровья. Явля-
ется ли это обязательным?

  И. СУРИКОВ, п. Кугеси
Как сообщает ФБУЗ «ЦГиЭ» ЧР Гигиена 

питания, страхование осуществляется на 
основании договоров имущественного или 
личного страхования, заключаемых граж-
данином или юрлицом со страховой орга-
низацией. Страхование является самостоя-
тельной услугой по отношению к кредито-
ванию граждан. Возможность заключения 
кредитного договора не поставлена зако-
нодательством в зависимость от факта за-
ключения договора страхования жизни и 
здоровья заемщика. Заключение рассма-
триваемого договора страхования являет-
ся правом, а не обязанностью гражданина.

Исполнение обязательства по возврату 
кредита и процентов за пользование им до-
статочным образом обеспечено иными усло-
виями договора. Для восстановления ущем-
ленных договором потребительских прав по-
требителю необходимо применить послед-
ствия недействительности данных условий 
(части сделки) путем обращения в суд.

Также можно обратиться с заявлением в 
Управление Роспотребнадзора по ЧР - Чу-
вашии для привлечения банка к админи-
стративной ответственности и принятия 
мер по устранению нарушений. 

?

Учитель 
Новоильмовской 

школы М. Александров 
(слева). 1942 год.

На мастер-классе 
каждый смог вышить 

чувашский узор

К СЛОВУ
В  2017 году по 
итогам  участия в 
конкурса 20 НКО 
республики выи-
грали гранты на 
сумму более 28,1  
млн рублей.

Больше фото на 
www.tavanen.ru



7Ноябрь 30 - Декабрь 6, 2017 www.tavanen.ruTȘBAH EH     № 47 (10611-10612)

! Пе ред при ме не нием про кон-
с ул ь т и - руй тесь с вра чом

Новости с пригородным акцентом Мас  ра Причебоксарья

4

1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 
В 1853 году русская эскадра под командова-
нием Павла Степановича Нахимова одержала 
победу над турецкой эскадрой у мыса Синоп.

3 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА РОССИИ. День Не-
известного солдата отмечают в память о рос-
сийских и советских воинах, погибших в бое-
вых действиях на территории нашей страны 
или за ее пределами.

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИН-
ВАЛИДОВ провозглашен Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1992 году.

5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 
В этот день в 1941 году началось контрна-
ступление Красной Армии против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой.   

44
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 ДАТА       

 ДЕЛА МЕСТНЫЕ      

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

РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 22 ПО 28 НОЯБРЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ

15

16

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

мальчиков  8
девочек  7

средний возраcт    82

средний возраcт   63
мужчин    6

женщин   10
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10 010
По данным районного отдела ЗАГС

Продолжается Рождественский пост с 28 
НОЯБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ
2 ДЕКАБРЯ Святителя Филарета, митропо-
лита Московского (1867). Иконы Божией Ма-
тери «В скорбях и печалях Утешение»
4 ДЕКАБРЯ Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы и Приснодевы Марии
8 ДЕКАБРЯ  Непорочное зачатие Пресвя-
той Девы Марии
13 ДЕКАБРЯ Апостола Андрея Первозван-
ного (ок. 62)
19 ДЕКАБРЯ Святителя Николая Чудотвор-
ца, архиепископа Мир Ликийских
25 ДЕКАБРЯ Святителя Спиридона Трими-
фунтского, чудотворца (ок. 348)  

16
обществен-

ных орга-
низаций

Чувашии стали 
обладателями 

грантов Президен-
та РФ на развитие 

гражданского 
общества

Из го да в год День ма те-
ри ста но вит ся од ним из са-
мых по пу ляр ных празд ни-
ков. В свя зи с этим куль тур-
но- мас со вые ме роп рия тия, 
пос вя щен ные этой да те, 
все яр че и масш таб нее. 

С коль ко бы хо ро ших, добрых 
слов мы не го во ри ли на шим ма-
мам, сколь ко бы по во дов для 
это го ни при ду ма ли, лиш ни ми 
они ни ког да не бу дут. На прош-
лой не де ле, в пят ни цу, жи те ли 
Че бок сарс ко го ра йо на соб ра-
лись в Цент раль ном до ме куль-
туры, что бы тор жествен но от-
ме тить День ма те ри. 

По же лать всем ма те рям здо-
ровья и бла го по лу чия на ме-
роп рия тие при бы ли ви це-с пи-
кер Гос сове та Чу ва шии Аль би на 
Его ро ва, пред се да тель Ко ми те та 
по со циаль ной по ли ти ке и на-
цио наль ным воп ро сам Вя чес лав 
Ра фи нов, гла ва Че бок сарс ко го 
ра йо на Анд рей Ни ко лаев, и.о. 
гла вы ад ми нист ра ции ра йо на 
В ла ди мир Ди мит риев, Пред се-
да тель Че бок сарс ко го ра йон но-
го от де ле ния ЧРОО «Союз жен-
щин Чу ва шии» Алев ти на Исае-
ва. Они от всей ду ши позд ра ви-
ли жен щин со зна ме на тель ной 
да той и вы ра зи ли приз на тель-
ность за их не лег кий труд в де-
ле вос пи та ния де тей, бу ду щих 
дос той ных граж дан об щест ва.

В ла ди мир Пав ло вич сооб щил, 
что в му ни ци па ли те те нас чи ты-
вает ся 8403 семьи, в ко торых 
вос пи ты вают ся 12890 де тей. В 
498 се мей – мно го дет ных, они 
вос пи ты вают троих и бо лее де-
тей. К при ме ру, в семье Конс-
тан ти но вых  – их 10. За пос лед-
ние пять лет ко ли чест во де-
тей школь но го воз рас та уве-
ли чи лось на 400, а дош ко лят – 
на 500. По  сло вам В ла ди ми ра 
Ди мит рие ва, та кая ста тис ти ка 

очень ра дует.
К Го ду эко ло гии 

жен совет Че бок-
сарс ко го ра йо-
на на ме роп-
рия тии провел 
кон курс «Ви та-
мин ное шоу на-
шей семьи», где 
каж дая семья, 
предс тав ляю-
щая оп ре де лен-
ное сельс кое по се-
ле ние, предс та ви ла 
ху до жествен ную пос-
та нов ку на те му, свя зан ную 
с вы пав шим по жре бию ово щем 
или фрук том. Об этом сооб щи ла 
за мес ти тель пред се да те ля ра-
йон но го от де ле ния жен сове тов 
Ка ли са Фаи зо ва. Семья Куд ря-
шо вых–Ни ко лае вых предс та ви-
ла на суд зри те лей расс каз об 
ук ро пе. Че та вос пи ты вает чет-
верых де ти шек, ско ро поя вит ся 
на свет пя тый. «Я всег да меч та-
ла о боль шой семье, пос коль-
ку мы рос ли вд воем с бра том. 
Стар ше му сы ну 7 лет, млад ше-
му – 1 год и 2 ме ся ца, – расс-
ка зы вает 29- лет няя Крис ти на 
Куд ря шо ва, ко то рая яв ляет ся 
чле ном жен сове та Ши нер по-

синс ко го сельс ко-
го по се ле ния. – 

Празд но ва ние 
Д ня ма те ри 
имеет для 
ме ня боль-
шое зна че-
ние, ведь 
бла го да ря 
своей глав-
ной ро ли в 

жиз ни – ма-
те ринс кой, я 

смог ла об рес ти 
са мое до ро гое, что 

мо жет быть на све те – 
это лю бовь де тей».  

Ва лен ти на  Алек санд ро ва, 
сот руд ник уп рав ле ния об ра-
зо ва ния ад ми нист ра ции ра-
йо на, вос пи та ла троих де тей: 
двоих сы новей и дочь. «Моей 
ма мы дав но нет с на ми, поэ то-
му всем тем, у ко го она есть, я 
про шу бе речь и це нить ее. Ведь 
по ка она ря дом с ва ми, у вас 
есть ог ром ная под держ ка, от-
ра да, есть с кем по сове то вать-
ся, по де лить ся», – го во рит Ва-
лен ти на Ни ко лаев на. 

«Я бла го дар на судь бе за своих 
двоих до че рей, с ни ми и вну ка-
ми моя жизнь на пол не на яр ки-

ми крас ка ми. Мои доч ки для ме-
ня как под ру ги, ко торым я мо гу 
дове рить са мое сок ровен ное, 
на ко торых мо гу по ло жить ся, – 
де лит ся заве дую щая Трень ка-
синс ким до мом куль туры Га ли-
на Иван щи ко ва. – Очень лю бим 
этот празд ник, всег да от ме чаем 
его со свои ми од но сель ча на-
ми, за тем в кру гу своей семьи». 

К слову, победители муници-
пального этапа «Семья года» 
Светлана и Михаил Михайловы и 
их трое детей (Акулевское сель-
ское поселение) будут защищать 
честь Чебоксарского района на 
республиканском конкурсе. 

К ро ме это го в фо йе До ма куль-
туры бы ла ор га ни зо ва на выс-
тав ка ри сун ков «Мир гла за ми 
мам и пап и их де тей», где бы-
ли предс тав ле ны ра бо ты де-
тей и их ро ди те лей на те му Го-
да Ма те ри и От ца в Чу ва шии.

Сельс кие до ма куль туры так-
же ак тив но при ни мают учас тие в 
прове де нии  празд но ва ния Д ня 
ма те ри. В ми нув шие вы ход ные 
от ме ти ли свет лый празд ник в 
Сар хорнс ком, Ер довс ком, Урае-
во-Ма газьс ком клу бах, Пар хи ка-
синс ком до ме куль туры. 

О чень ду шев но про шел День 
ма те ри в Ер довс ком клу бе. До 
на ча ла ме роп рия тия гос ти смог-
ли оз на ко мить ся с выс тав кой 
пред ме тов ру ко де лия – ша лей, 
по ду шек, кар тин... Ат мос фе ру 
празд ни ка соз да ли выс туп ле-
ния твор чес ко го кол лек ти ва 
«Çăл куç», ис пол нив ших пес ни о 
ма те ри, судь бе и раз лу ке. Де ти 
по ра до ва ли своих ма те рей вы-
ра зи тель ным чте нием сти хов о 
люб ви к ма ме. Выс туп ле ния не 
ос та ви ли рав но душ ны ми ни ко-
го, со сле за ми на гла зах зри-
те ли ап ло ди ро ва ли ар тис там.

В завер ше ние кон цер та од но-
сель ча не пот че ва ли друг дру га 
до маш ней вы печ кой, со ленья ми 
и мно ги ми дру ги ми вкус нос тя ми.

 Е ЛЕ НА ДА ДЮ КО ВА

К празднику Дня матери никто не может остаться равнодушным, в том числе и 
воспитанники группы «Виноград» Кугесьского детского сада «Ягодка». 
Они вместе с воспитателем Оксаной Ефремовой подготовили сюрприз своим 
дорогим мамочкам: открытки-сердечки со своими ладошками и красивыми 
словами.

Ма ма... Нет ни ко го род нее и до ро же 
 ПРАЗДНИК      

Письмо – лично 
Деду Морозу

Впервые Чувашскую Республи-
ку посетил главный Дед Мороз 
страны. 

В субботу, 25 ноября, его встре-
тили жители Кшаушского сельско-
го поселения и близлежащих  дере-
вень в  Этнокомплексе «Ясна». Чу-
вашский Хĕл Мучи также радушно 
принял Российского Деда Мороза 
из Великого Устюга. Детишки напи-
сали письма и вручили Морозу лич-
но в руки. В свою очередь вологод-
ский гость угостил ребятишек вол-
шебными сладостями.

На тропинках зимнего леса всех го-
стей ожидали сказочные остановки: 
музыкальная мастерская Хĕл Мучи, 
новогодняя звонница, мастерская по 
плетению чувашских рун, фиточай от 
Арçури и сладкие булочки от тетуш-
ки Печки. Ну и, конечно, горки, игри-
ща, старинные качели и подарки.

Собравшихся людей развлекали 
местные аниматоры, сотрудники Кша-
ушского ЦСДК и сельской библиоте-
ки. Все гости и приглашенные оста-
лись довольны таким грандиозным 
мероприятием, благодарили органи-
заторов сказочного действа. 

Ма ма... Нет ни ко го род нее и до ро же 
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Семья Кудряшовых-Николаевых

Л. Александрова и 
В. Блинова

Накануне праздника воспитанники подготовительной группы «Белочка» Н. Тренькасинского 
детского сада «Родничок» рассказали о своих замечательных мамах. 
На лицах детей сияла улыбка, любовь к своему близкому человеку. Они решили удивить и 
обрадовать своих мам необычным подарком и нарисовали их портреты. Впечатляющим был 
огромный букет, который состоял из ладошек самих детей. Все мамы были в восторге.
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Понедельник
4 декабря

Вторник
5 декабря

Среда
6 декабря

Четверг
7 декабря

Пятница
8 декабря

Суббота
9 декабря

Воcкресенье
10 декабря

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 1.10, 3.00 Но-

вости
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 1.25 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.25, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 #ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

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

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 #МОРОЗОВА 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
0.45 #ПРОВОКАТОР 12+

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Мысли вслух 12+
7.00 Ялта пулса иртнĕ ĕç. Чăвашла 

куçарнă фильм 12+
8.30, 15.05 Танцы без границ 12+
9.00 Открой свое дело 12+
9.30, 14.00, 2.00 Жемчужина 12+
10.00, 15.40 Бессмертные ше-

девры маэстро чувашской 
хореографии 16+

12.00, 19.00, 0.00, 3.30 Кил 
ăшши 12+

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

парсен кăларăмĕ
13.05, 13.35 Я люблю Чувашию 6+
13.30, 19.30 Республика. Инфор-

мационная программа
14.30 Шок-шоу 0+
15.00, 23.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
15.30, 23.30 Республика. Ин-

формационная програм-
ма 12+

18.00, 2.30 Республика в дета-
лях 12+

20.00, 3.00 Экономика в дета-
лях 12+

20.35, 3.05 Учим чувашский 12+
21.00, 4.30 Çерем çинчи 

çиçĕм. Чăваш патшалăх 
çамрăксен театрĕн 
спектаклĕ 6+

0.30, 4.00 Туслăх йывăçĕ 12+
1.00 Вăрçă хĕрарăм сăнлă мар 

Документлă фильм 12+

НТВ
5.00, 6.05 #ХВОСТ 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 Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ 16+
19.40 *ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
21.40 #ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ 16+
23.55 Итоги дня
0.25 Поздняков 16+
1.20 Место встречи 16+

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

Новости
9.15, 4.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.20, 3.05 Модный при-

говор
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 0.25 Время пока-

жет 16+
15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 1.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

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

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 #МОРОЗОВА 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
0.45 #ПРОВОКАТОР 12+

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Республика. 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 Республи-

ка. Информационная про-
грамма 12+

7.00, 13.05 Экономика в деталях 12+
7.05, 13.35 Учим чувашский 12+
7.30, 14.00 Кил ăшши 12+
8.00, 14.30 Туслăх йывăçĕ 12+
8.30, 16.30 И в шутку, и всерьез 6+
9.00 Республика в деталях 12+
9.30, 15.05 Жемчужина 12+
10.00 Çерем çинчи çиçĕм. Чăваш 

патшалăх çамрăксен 
театрĕн спектаклĕ 6+

12.00, 15.35 Вăрçă хĕрарăм 
сăнлă мар. Документлă 
фильм 12+

12.30, 16.00 Время вкуса 12+
13.00, 20.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 20.30 Республика. Инфор-

мационная программа
17.00 Кубок России по вольной 

борьбе среди женщин на 
призы Главы Чувашии. Пря-
мая трансляция

21.00 Открытый город 12+
21.30, 3.00 Открой свое дело 12+
22.00 Точка зрения 16+
22.15, 0.00, 3.30 Истоки. Меж-

дународный музыкаль-
ный этнофестиваль 12+

0.30 Танцы без границ 12+
1.00 IT не обойти 12+
1.30 Бухты барахты 6+

НТВ
5.00, 6.05 #ХВОСТ 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 Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ 16+
19.40 *ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
21.40 #ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ 16+
23.55 Итоги дня
0.25 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+

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

Новости
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 1.20 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.20, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.20 К 90-летию режиссера 

В. Наумова. Все слова о 
любви 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+
15.00 #МОРОЗОВА 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
0.45 #ПРОВОКАТОР 12+

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 Открытый город 12+
7.30, 14.30 Открой свое дело 12+
8.00 Танцы без границ 12+
8.30, 15.05, 1.00 IT не обойти 12+
9.00, 1.30 Бухты барахты 6+
9.30, 2.00 Литература тĕпелĕ 12+
10.00, 15.35 Истоки. Междуна-

родный музыкальный эт-
нофестиваль 12+

12.30 Вăрçă хĕрарăм сăнлă мар. 
Документлă фильм 12+

13.00, 18.30 Республика. Хы-
парсен кăларăмĕ

13.05, 13.35 Я люблю Чува-
шию 12+

13.30, 19.30 Республика. Инфор-
мационная программа

14.00 Это мы. Программа ТРК 
Башкортостан 6+

18.00, 0.00, 5.30 Республика в 
деталях 12+

19.00, 0.30 Эх, юррăм, янăра 12+
20.00 Комфортный город 12+
20.30, 3.00 Приложение си-

лы 16+
21.30, 4.00 *ЛЕСОМ 12+

НТВ
5.00, 6.05 #ХВОСТ 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 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 16+

19.40 *ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
21.45 #КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ 16+
23.55 Итоги дня
0.25 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
1.05 Место встречи 16+

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

Новости
9.15, 4.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный при-

говор
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 1.20 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.25, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 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+
15.00 #МОРОЗОВА 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
0.45 #ПРОВОКАТОР 12+

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, 14.00 Комфортный го-
род 12+

7.30, 17.00 Приложение си-
лы 16+

8.30, 14.30, 0.30 Эх, юррăм, 
янăра 12+

9.00 Республика в деталях 12+
9.30, 15.05, 1.00 IT не обой-

ти 12+
10.00, 15.35 *ЛЕСОМ 12+
11.30, 1.30 Бухты барахты 6+
12.00, 2.00 Литература 

тĕпелĕ 12+
12.30 Весомая личность 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05, 13.35 Я люблю Чува-

шию 12+
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

19.00, 0.00 Здоровая Чува-
шия 12+

20.00 Актуальное интервью 12+
20.30 Ротаци 12+
21.00, 3.00 *ВĂРМАНА 

ЮЛНĂ ÇАМРĂКЛĂХ 12+

НТВ
5.00, 6.05 #ХВОСТ 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 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 16+

19.40 *ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
21.45 #КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ 16+
23.55 Итоги дня
0.25 *ЗАБЕРИ МЕНЯ, МА-

МА! 18+
1.25 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, 3.50 Модный приговор
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.50 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 #ГОЛОС 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.30 *УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-

ДЫ 18+
2.00 *ЛИЦО ЛЮБВИ 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+
15.00 #МОРОЗОВА 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
0.45 #ПРОВОКАТОР 12+

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 0.00 Республика. 

Информационная про-
грамма 12+

7.00 Актуальное интервью 12+
7.30, 14.00 Ротаци 12+
8.00, 13.35 Здоровая Чува-

шия 12+
8.30, 14.30, 1.00 IT не обойти 12+
9.00, 15.05, 1.30 Бухты барах-

ты 6+
9.30, 17.30, 0.30 Эх, юррăм, 

янăра 12+
10.00, 15.35 *ВĂРМАНА ЮЛ -

НĂ ÇАМРĂКЛĂХ 12+
12.00 Литература тĕпелĕ 12+
12.30, 2.30 Большое сердце 12+
13.00 Республика. Хыпарсен 

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

мационная программа
18.00, 2.00 Республика в де-

талях 12+
18.30, 23.00 Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.00, 3.00 Жемчужина 12+
20.30, 3.30 НаоБУМ 12+
21.00, 4.00 Эпĕ сансăр 

пĕтетĕп А. Кибечĕн Ех-
рем хуçа пьеси тăрăх 
ÿкернĕ 16+

0.00 Время вкуса 12+

НТВ
5.00, 6.05 #ХВОСТ 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 *МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ 16+
19.40 *ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
0.25 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
1.25 Место встречи 16+

1 КАНАЛ
5.50 #ПОД КАБЛУКОМ 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Под каблуком 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Летучий отряд
10.55 Михаил Евдокимов. Все, 

что успел 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины. Про-
извольная программа. 

14.20 Ирина Муравьева. Не учи-
те меня жить!

14.25 На 10 лет моложе 16+
15.15 Время кино
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? с ДмитриемДибровым
19.50 Сегодня вечером
21.00 Время
21.20 #ГОЛОС 12+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
0.30 *ЗАЛОЖНИЦА 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 время 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.40 *ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ 12+
0.55 *ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ 12+

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
7.00 Республика. Информацион-

ная программа 12+
7.30, 13.30, 1.30 Жемчужина 12+
8.00, 17.00, 4.30 НаоБУМ 12+
8.30, 17.30, 3.00 Время вкуса 12+
9.00 Республика в деталях 12+
9.30 IT не обойти 12+
10.00, 2.00 Бухты барахты 6+
10.30, 19.30, 5.30 Литература 

тĕпелĕ 12+
11.00 Большое сердце 12+
11.30 Сиплĕ те тутлă 12+
12.00 Пăру çулталăкĕ. Чăвашла 

куçарнă фильм 12+
14.00 Акатуй – 2017 12+
18.30, 5.00 Эх, юррăм, янăра 12+
19.00 Ырă кăмăлпа 12+
20.00, 3.30 Мысли вслух 12+
21.00, 2.30 Танцы без границ 12+
21.30 *ЙĂХ ВĂРМАНĔ 12+
23.00 Аsамат. Концерт 16+

НТВ
5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.55 НОВЫЙ ДОМ
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 2.50 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Миха-

ил Полицеймако 16+
19.00 Центральное телевидение 

С Вадимом Такменевым
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилора-

ма с Т. Кеосаяном 18+
0.40 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Ёлка 16+

1 КАНАЛ
5.50 #ПОД КАБЛУКОМ 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Под каблуком 12+
7.50 Смешарики. ПИН-код
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово с Юрием Ни-

колаевым
11.10 Смак 12+
12.15 Дорогая переДача
12.40 Теория заговора 16+
13.45 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Показательные вы-
ступления

15.30 К 25-летию Казначейства 
России. Праздничный кон-
церт в Государственном 
Кремлевском Дворце

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

рия игр
23.40 *НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ 12+

РОССИЯ 1
4.55 #СРОЧНО В НОМЕР!-2 12+
6.45, 2.40 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 Т. Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского откры-

того телевизионного конкурса 
юных талантов Синяя птица

11.50 Смеяться разрешается
13.30 *ПОДМЕНА 12+
17.30 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
0.00 Дежурный по стране Михаил 

Жванецкий

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Акатуй – 2017 12+
9.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
9.50 Республика. Столичные но-

вости 12+
10.00 Ырă кăмăлпа 12+
10.30, 18.00, 0.30, 5.30 Время вку-

са 12+
11.00 Бухты барахты 6+
11.30 Мысли вслух 12+
12.30, 19.00, 1.30 Танцы без гра-

ниц 12+
13.00 Это мы. Программа ТРК 

Башкортостан 6+
13.30, 22.30 Ман упăшка 

пулсамăр. Чăвашла куçарнă 
фильм 12+

15.00, 0.00, 5.00 НаоБУМ 12+
15.30, 3.00 Туслăх пултăр ĕмĕре! 

Çĕнĕ формат продюсер 
центрĕ 12+

18.30, 1.00 Эх, юррăм, янăра 12+
19.30, 2.00 Жемчужина 12+
20.00, 2.30 Литература тĕпелĕ 12+
20.30 Творческий вечер В. Двой-

новой 12+
НТВ

5.10 *КУРЬЕР
7.00 Центральное телевидение 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! Лотерей-

ное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с  И. Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 #БЕССТЫДНИКИ 18+

 АНЕКДОТ 

В жиз ни ОВ НОВ 
нас ту пил спо кой-

ный пе риод. Нас-
лаж дай тесь им, ведь 

сов сем ско ро мо гут 
на чать ся пе ре ме ны. 

Ф и  н а н  с о  в ы е 
труд нос ти, ко-

торые сва лят ся на 
ТЕЛЬ ЦОВ как снег 

на го ло ву, ока жут ся не та-
ки ми зна чи тель ны ми. Б лиз-
кие с ра достью по мо гут.

Б ЛИЗ НЕ ЦЫ бу-
дут на расх ват. 
И до мо чад цы, и 
друзья, и кол ле-

ги бу дут тре бо вать 
вни ма ния. Не от ка зы вай-
тесь от об ще ния.

Э мо цио наль ная 
за щи щен ность – 
вот к че му РА КИ 
ст ре мят ся. Ос те-

ре гай тесь откры вать 
ду шу ма лоз на ко мым лю дям. 

Т вор чес кие идеи 
ЛЬ ВОВ най дут 
воп ло ще ние в ин-

те рес ных проек тах 
и обуст ройстве до-

ма. В дох нове ние сей час 
на пи ке.

ДЕ ВЫ, от ло жи те круп ные по-
куп ки, тем бо лее в кре-
дит. Ва ше фи нан со вое 

по ло же ние сей час 
шат ко, не стоит усу-
губ лять си туа цию. 

У ВЕ СОВ пе риод 
уда чен для совер ше-

ния круп ных по ку-
пок. В свя зи с этим 

при дет ся пе рес мот-
реть собствен ный бюд жет.

С КОР ПИО НЫ уз нают 
мно го но во го и поз на-

ко мят ся с ин те-
рес ны ми людь-
ми. Ус пех ждет 

ме ди ков, мар ке то-
ло гов и про дав цов.

Утверж дать, что 
СТ РЕЛЬ ЦАМ во 
всем ве зет, нель-

зя. Важ но сох ра-
нять спо койст вие 
и хлад нок ро вие.

У КО ЗЕ РО ГОВ не-
де ля мо жет стать 
не впол не удач ной 
от но си тель но лич-
ной жиз ни и пре-

под нес ти не сов сем 
прият ные сюрп ри зы. 

ВО ДО ЛЕЯМ на ра-
бо чем мес те при-
дет ся проя вить 
упорст во, что бы 
до бить ся це ли и 

зак ре пить свое по-
ло же ние в кол лек тиве. 

По ру че ния, ко торые 
бу дут да вать РЫ-
БАМ на ра бо те, 
пот ре буют изоб-

ре та тель нос ти. Будь-
те ори ги наль ны, на чальст во 
наг ра дит пре мией.

  ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ.  ДЕКАБРЬ 4- 10

торые сва лят ся на 
ТЕЛЬ ЦОВ

Э мо цио наль ная 

те рес ных проек тах 

куп ки, тем бо лее в кре-
дит. Ва ше фи нан со вое 

по ло же ние сей час 

У 
уда чен для совер ше-

С КОР ПИО НЫ
мно го но во го и поз на-

Утверж дать, что 
СТ РЕЛЬ ЦАМ
всем ве зет, нель-

зя. Важ но сох ра-
нять спо койст вие 

По ру че ния, ко торые 

ре та тель нос ти. Будь-

ВО ДО ЛЕЯМ
бо чем мес те при-

Б ЛИЗ НЕ ЦЫ

ный пе риод. Нас-
лаж дай тесь им, ведь 
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 КУН ÇУЛ ШĂРÇИ

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.

Кивĕ шкул, 
1913 ç.

Хусан Турă амăшĕн чиркĕвĕ. 
Алькеш сали. 1974 çул

Хÿтлĕх

– Ва ле ра, сан па кĕт мен çĕр тен 
чун па çы вăх лан са тус лаш нă ран-
па ну май шыв- шур юх рĕ. Вы рăн 
çин че хус кал ма сăр выр та кан 
илем лĕ кач чă на пĕр ре мĕш хут 
кур сан чĕ рем сÿ ту рĕ, пă чăр тан-
са чĕ пĕт рĕ. Ун чух сан ку çун та 
шан чăк çу ти сÿн нĕ пе пĕ рех чĕ. 
Паян ак ик сĕ мĕр те сан па ним 
пул ман пе кех куç ран куç тин-
кер се йăл кул сах ка ла çат пăр.

– Тĕ рĕ сех, юл таш пур ри чу-
на çу нат ху шать. Чун се не поэ-
зи аса мĕ çы вăх лат рĕ. Сан пек 
шан чăк лă тус пур ри шĕн са-
вă на тăп. Юр рăм ри йĕр ке сем 
аса кил чĕç. «Чее тăш ман са-
на мух та- мух та на чар ту маш-
кăн тă рă шать ялан. Чăн- чăн 
юл таш ва ра ят ла-ят ла çăл са 
хă ва рĕ йă нăш утăм ран».
– Çап ла, тус çеç тĕ рĕс си не куç-
ран ка ла ма пул та рать. Юлаш ки 
çул сен че эсĕ чă ваш поэ зи йĕн кĕ-
ре кин че хă вăн вы рăн на çи рĕп 
йы шăн тăн. Юх ма ен ре кун çу-
ти кур нă пат тăр сем урăх ла пу-
рăн ма пĕл меç çĕ, шăп та лăп хар-
сăр лăх тă вал ла тур тать вĕ се не. 

– Çу рал нă ял – куç умĕн че. 
Пĕ чĕк рен кас ри тус- тан тăш-
па хă вал лă çыр ма ра чуп са ÿс-
нĕ эпĕ. Лап тал ла вы ля нă. Çул-
ла хи шă рăх ра кă ва кал чĕп пи 
пе кех шыв ра чăм пăл тат нă, ас-
ли сем пе пĕр ле шыв хĕр не пу-
лă тыт ма ер се кай нă. Хĕл ле ва-
ра çыр ма ра конь ки пе е йĕл тĕр-
пе ярăн нă, ар çын ача сем пе хок-
кей ла вы ля нă. Ха лĕ те ача лăх 
тĕ лĕк ре тĕл ле нет. 

Ан нем Люд ми ла Анд реев на 
Па тăрьел ра йо нĕн боль ни цин че 
мед сест ра ра чы лай çул тă рăш-
рĕ, халь ти вĕç лĕ ка ну ра. Ат те 
Алек сей За ха ро вич Са мой лов 
çул- йĕр юсас- тă вас çĕр те вăй 
ху чĕ. Чĕ рĕ чух вăл та ман па-
та кил сех тă рат чĕ. Ма нăн ви çĕ 
пич че пе юрат нă йă мă кăм Ва-
ля пур. Ас ли Юрк ка. Хăй не уп-
рай ма рĕ вăл, çам рăк лах са рăм-
сăр çĕ ре кĕ чĕ. Сă вă сем çы рат чĕ. 
Хăех кĕ вĕ лет чĕ. Поэ зи вăр лăх-
не чун ра Юрк ка ак рĕ. Эп ача 
чух ыт ла рах ÿкер ме кă мăл лат-
тăм. «Тан тăш» ха çат па тус лаш-
рăм. Пуç ват мăш сем, ре бус сем 
ăс та ла ма пуç ла рăм. Ха çат пĕр-
ре мĕш сăв вăм се не пи чет ле сен 

пи тĕ са вăн тăм. Юрк ка хыç çăн-
хи те те То лик. Ви çĕ ача аш шĕ. 
Вă та лăх хи Сла вик ст рой кă ра 
во ди тель те вăй ху рать. Вăл та 
çемьел лĕ, мă шă рĕ пе икĕ ача 
ÿс те реç çĕ. Ва ля йă мă кăм Па-
тăрье лĕн че лавк ка ра су тă çă ра 
тă рă шать. Юрат нă упăш ки пе 
ви çĕ ывă ла у ра çи не тă ра таç çĕ. 
– «Вăрт тăн тур тăм ача ран пул-
нă пи рĕн сан па лан», – те тĕн эсĕ 
Ва лен ти на Вол ко ва юрă çа çыр-
са па нă сăв вун та.

– 9 класс вĕ рен се пĕ тер сен Па-
тăрье лĕн чи вă там шкул та икĕ 
çул ăс пух рăм. Физ куль ту рă па 
ри со ва ни уро кĕ се не уй рăм мăн 
ки лĕш те рет тĕм. Ял, вăр ман, 
çыр ма, улăх, уй- хир илем не шу-
рă хут çи не тĕр лĕ тĕс лĕ сă рă па 
хам пек евĕр ле се ку çа рат тăм. 
Фут бол ла вы ля нă чух пĕр- пĕ-
рин пе ме чĕк хă ва ла са чу пас си 
илĕр тет чĕ. 1993 çул та Шу паш-
ка ра çул тыт рăм, ЧПУ чи чă ваш 
уй рăм не вĕ рен ме кĕ тĕм. Пи лĕк 
çул тан фи ло лог та та жур на лист 
дип лом не ал ла ил тĕм. 
– Сă вăç те ни сă вă ра ыт ла рах хăй-
не сăн лать. «Пур нăç çу лĕ ку кăр- 
ма кăр, çав- çа вах пĕр йă нăш ма-
сăр ăн тă лас чĕ ма лал лах», – те-
нĕ йĕр ке сем кă мă ла кай рĕç...

– 17 çул – ача лăх па пу çĕ пех 
сыв пул лаш нă вă хăт. Мал та – 
çу нат лă çам рăк лăх. Чун ра че-
чен ту йăм сем ху çа лан ма пуç ла-
сан эпĕ те сă вă ти нĕ сĕн че иш-
ме пуç ла рăм. Имен се те вас-
ка ма сăр поэ зи тĕн чин алăк-
не уç рăм. Сă вă ла са ху рав лам: 
«Çам рăк лăх ки лет пĕр ре кă на, 
çам рăк лăх – ки лен- каян хă на. 
Çам рăк лăх çу нат лă та хит ре, 
çам рăк лăх ялан вун  çич чĕ ре». 
– Хĕр сем сă вă шăр çа ла кан се не 
час- ча сах куç хы ваç çĕ...

– Мит та Ваç ле йĕ клас сик ка-
лаш ле: «Шу хă пул нă, шу хăш сăр 
çÿ ре нĕ, та кăр лат нă Атăл хĕр ри-
не...» Кун тан ыт лаш ши та та мĕн 
ка лас? Те пĕр те сен, çам рăк чух 
шу хă пул ни те ки лĕ шÿл лĕ. Юра ту 
тĕн че уç лă хĕн чи чи хă ват лă ту-
йăм. Вăл е çу нат па рать, е çав-
ра çил пек çĕр çи не çа вăр са çа-
пать. Пĕр чăн лăх çеç, юра ту сăр 
пу рă на кан этем те ле йĕн чăн- чăн 
хак лă хĕ пе хĕвел лĕх не пĕ лей мĕ.

– Кăн- кă вак тÿ пе ирĕк лĕ хĕ пе мă-
наç лăх не туй са вĕ çе кен кăй кă-
рăн çу нат ти се не вăй лă çил пĕр 
шел сĕр хуç нă евĕ рех шă па са-
на çĕр çи не çа вăр са çап рĕ. Поэ-
зи ва ра са на çу нат пар са тÿ пе-
не çĕ нĕ рен вĕç тер чĕ. Сан сăв-
ву сем пе кĕ вĕ ле нĕ юрă се не мĕн 
пур чă ваш юрат са ит лет, вĕ сен 
шу чĕ 300- тен те ирт рĕ. 

– Шăп та лăп поэ зи ма на 
паян ха ма ĕнен ме, ма лаш лă-
ха шан ма, çĕ нĕ ку на юрат са 
кĕт се ил ме вăй- хă ват па рать. 
Поэ зи – чун- чĕ ре мĕн чи па-
ха эме лĕ. Çа вăн пах ăшă ма пу-
хăн са кил нĕ тĕр лĕ хум лă ту-
йăм се не шур хут çи не шăр çа-
ла тăп та! Пĕр ре мĕш кĕ не ке-
не пĕр ле вĕ рен нĕ тус- тан тăш-
сем çу рал нă кун тĕл не кă лар-
са па чĕç. Унăн пре зен та ци не 
Кÿ кеç ри ву ла вăш ра та, ват ти-
сем пе ин ва лид сен çур тĕн че те 
йĕр ке ле рĕç. Ик кĕ мĕш кĕ не ке-
не 200 ыт ла чун хай ла вĕ кĕ нĕ. 
Тĕн че хĕ сĕр пул ма рĕ, сă вă пух-
хин ал тăр не ту сăм сем ыр кă-
мăл лăх тум ла мĕ сем пе хĕр рин-
чен тă кă нич че нех тул тар чĕç.
– Са на пĕ ле кен сем ма на час- ча сах 
пĕр ый ту па раç çĕ: «Ва ле ра Раш та-
вăн тă ва нĕ сем ну май, мĕн шĕн вăл 
ин ва лид сен çур тĕн че пу рă нать? 
Ăна кил те пăх ма май çук- шим?»

– Кÿ кеç ри ин ва лид сен çур чĕ 
ман шăн тă ван кил пе кех пул са 
тă чĕ. Ку пур нă çа хă нăх рăм ĕн тĕ. 
Кун та кил ни шĕн ÿкĕн мес тĕп. Çĕ-
нĕ тус сем туп рăм. Ме ди ци на ен-
чен те вă хăт ра пу лă шу па раç çĕ. 
Кун не виç çĕ вĕ ри апат çи те реç-
çĕ. 15 çул хуш ши ма на пу рăн ма 
хав ха лан тар нă, ман сыв лăх шăн 
кĕ реш нĕ, кун ран-кун ÿт пе чу на 
уп ра нă, ха лĕ те сип ле кен тух-
тăр сем пе мед сест ра се не, са ни-
тар кă се не пур не те та са кă мăл-
тан тав сă ма хĕ ка ла тăп. Кун та 
вăй ху ра кан та ра ват лă çын се-
не пу ла чу нăм ри поэ зи çăл ку-
çĕ шăн кăр тат са юхать, çĕ нĕ рен 
çĕ нĕ сă вă çыр ма хĕ тĕр тет. Эп-
пин, пу рă на тăп- ха, уç лăх ан лăш-
не чĕ ре пе виç се вĕ çе тĕп. Ĕмĕт-
сем ма лал лах чĕ неç çĕ.
– Пĕр ре мĕш кĕ не кÿн ячĕ «Шу-
хă ша вĕç те рей мĕн çил пе». Мĕн 
ка лас шăн пул тăн?

– Сă вă пух хин ят не тус сем 

туп нă, сă вă йĕр ки рен ил нĕ. Шу-
хă ша шыв ра та пу та рай мăн, 
вут ра та çун та рай мăн, çил пе 
те вĕç те рей мĕн. Шу хăш – пĕ-
тĕм ĕçĕн ни кĕ сĕ. Пур нăç ты-
тă мĕ йăл тах ун ран пуç ла нать. 
Ла йăх шу хăш этем лĕ хе пĕт ме 
па масть, тĕ рек ле се тă рать. Пи-
рĕн шал ти чун- чĕ ре ат ала нă-
вĕ те шу хăш ра нах йăл илет.
– Ик кĕ мĕш кĕ не кÿ не ва ра «Те-
лей ка йă кĕ» ят па тăн... 

– Ман шăн те лей ка йă кĕ – 
халь хи вă хăт ра çы вăх çын нăм-
сем çум ра пул ни, çĕ нĕ юрă- кĕ-
вĕ çы рăн ни, çĕ нĕ кĕ не ке ву ла-
кан пат не çит ни, каш ни ир мал 
ĕмĕт пе вă ран ни. Пур нăç ран 
пы лак ту йăм пур- ши? «Пу рă-
нас ки лет» те кен шу хăш – чи 
пы лак ки, чи та си. 
– Пу çун ти йĕр ке сем ахаль çу-
рал ман ни не эпĕ те сис рĕм. Вĕ-
сем сан шă пу па çы хăн нă. Юра-
ту кă вар не чĕ ре ви тĕр çун тар-
са кă лар ма сан, çак асам лă ту-
йăм çин чен çын ĕнен мел ле çы-
рай мăн. Паян хи шă пу ку çа ку-
рăн ман ин кек пе çы хăн ни сан-
ран пы сăк чĕ рел лĕ поэт ту нă 
та! Ен чен те эсĕ пĕр вы рăн та 
хус кал ма сăр вырт ман пул сан, 
тен, сан ра çак чу на пăл ха та кан 
сă вă сем тĕ вĕ ле ней мĕч чĕç те. 

– Сă ма ху сен че тĕ рĕс лĕх пу-
рах. Йăл тах таç тан çÿл тен ки-
лет пу лĕ. Чы лай чух эпир шу-
хăш ла ни шă пан çул- йĕ рĕ пе 
пĕр кил мест. Пур нă çăм ахаль 
ирт ни ан ту йăн тăр те се юрă-
сем вал ли сă мах сем шăр çа ла-
ма ты тăн тăм. Тă ван ха лăх шăн 
кăш тах та пул сан усăл лă пу лас 
кил ни- ши ку? Е шă па на па рă-
нас кил мен ни- ши?
– Хăш- пĕр çын ин кек пе хуй хă- 
суй хă умĕн че па рăн са ĕç ке ерет, 
нар ко тик па тус ла шать... Хă шĕ-
сем ва ра пур нăç çи лĕн сив ви не 
чă тай ма сăр хăй сем çи не алă ху-
раç çĕ, е çап ка лан чă ка ту хаç çĕ...

– Пур нăç ра тĕр лĕ ла ру- тă-
ру пу лать. Çа вах пă тăр мах се-
не çĕн тер ме вăй- хă ват туп мал-
лах. «Кă лар са куç çуль эс ан 
лар ну май. Йы вăр лăх се не çĕн-
тер ме туп май. Кĕ ре шет çил пе 
вĕ çĕм яш хă ва. Авăн са ÿк мест 
çĕ рел ле çа вах», – теем ун пек 
вăй сăр се не. Ырă па усал яла-
нах хи рĕç тă нă, ла йăх хи çа вах 
çие ле ту хать. 
– Ен чен те вă хăт çăм хин çип-
пи не каял ла сÿт ме май ту пăн-
нă пул сан пур нă çăн хăш çу лĕ-
пе утăт тăн? 

– Тÿ рех ху рав ла ма йы вăр. Ин-
ва лид сен çур тĕн че пу рăн нă май 
сыв лăх ран хак ли ни мĕн те çук-
ки не ăн лан са ил тĕм. Сыв лă ха 
ук çал ла туян ма çук. Пур нăç ра 
пи тĕ асăр хан мал ла, каш ни са-
мант ра тим лĕ пул мал ла. Кун-
та кун кун ла са пси хо ло га та, 
фи ло со фа та çав рăн тăм пуль. 
Пĕр чăн лăх çеç, халь хи пур нăç-
па çыр лах рăм. Пу çа ус ма вă хăт 
çук. Ĕç ле мел ле та та та ĕç ле мел-
ле. Ха çат- жур нал ву ла тăп, те-
ле ви зор пă ха тăп. Юрă сем ит-

ле тĕп. Ин тер нет ур лă юрă ăс-
ти сем пе та та сă вăç сем пе хут-
шă на тăп. Пур нăç пĕр вы рăн та 
тă масть, сă вăç сем те сă вă çыр-
ма пă рах ман ав... 
– Тĕ лĕ кÿ сен че çĕр пи чĕ тă рăх 
ута тăн-и? 

– Тă ван ял ура мĕ се не час- ча-
сах та кăр ла та тăп. Çам рăк лă-
ха, сту дент вă хăт не тав рă на тап. 
– Пи ре, ял ачи се не, тă ван тă рăх 
сă вăç тă вать те сен те йă нăш мăп. 
Са пăр та пуян ял чĕл хи пĕ чĕк-
рен чу на ви те рет. 

– Асат те-а сан не, ку ка çи- ку-
ка май йă ли- йĕр ки не, чĕл хи не 
еп ле пă ра хăç лас? Çак шă нăр 
тыт са тă рать те ха лă хă мă ра. 
Тă ван чă ваш ха лă хă мăн шă-
пи ма на та ка нăç сăр лан та рать. 
Эпĕ – чă ваш, ытар лă чĕ вĕл ти 
чĕ кеç чă ваш чĕл хи пе ка ла çа-
тăп. Чă ваш сем вал ли юрă сă-
ма хĕ сем шăр çа ла тăп. Чĕл хе-
не ата лан та рас те се тă рă ша-
тăп. Пи рĕн пу лас лăх та са лăх-
не, çу тă лăх не ша на тăп. Чă ваш 
пул са кил ни шĕн ни хă çан та 
ÿкĕн мен. Вă тан ман. Чĕл хе-
мĕр ата лан ни куç кĕ рет. Чă-
ваш ла дис ко те кă сен чен те ав 
тĕ лĕн ме пă рах рă мăр. Чă ваш-
лăх паян « мо дă ра». 
– Юлаш ки çул сен че чă ваш эст-
ра ди сан сăв ву сем пе çыр нă юрă-
сем пе са маях пуян лан чĕ... 

– Юр ла кан ну май. Эп кун-
та на чар ри не кур мас тăп. Чун 
юр лать пул сан мĕн шĕн ча рас 
вĕ се не? Эрех- сă ра ĕç се çап ка-
лан са çÿ ре ни мар вĕт! Çам-
рăк сем хуш шин че илем лĕ сас-
ли сем те пур. Вĕ се не ма лал ла 
ата лан ма ыр лăх- сыв лăх су на-
тăп. Ха ма илес пул сан, ма ла-
рах çыр нă юрă сен шай не ха лĕ 
урăх куç па хак ла тăп. Вă хăт ăс-
та лă ха туп тать. Юрăç сем ман 
па та тур тăн ни ма лал ла пу рăн-
ма хав ха лан та рать. 

Пĕр чăн лă ха ăн лан тăм: ар-
тист сем пе чун па çы вăх лан-
са ĕç ле сен çеç ла йăх юрă сем 
кун çу ти ку раç çĕ. Мĕн пур юр-
ра пух са ха мăн си ди дис ка кă-
ла рас ĕмĕт пе пу рă на тăп. Виç-
çĕ мĕш кĕ не ке не ха тĕр ле се çи-
тер нĕ пе пĕ рех. Ун та çĕ нĕ юрă-
сен сă ма хĕ сем çеç пу лĕç. Ки-
лес çул ха лăх пат не çи те рĕп.
– Ха мă рăн ка ла çă ва ша нăç па 
тул тар са вĕç лес ки лет...

– Мĕн ле ка лаç çĕ- ха? Сыв лăх 
пул сан ве çех пу лать... Пур нăç 
ура пи сак кăр ла та çап та рать. 
Мал та çыр ма-и, шур лăх-и, ай-
лăм-и – эпир çĕ нĕ кĕ пер хыв-
са ма лал лах ка йă пăр. Пур нăç ри 
пă тăр мах се не па рă нас марч чĕ, 
вĕ се не çĕн тер сех пы рас чĕ. Çĕр 
çи не пĕр ре ки лет пĕр. Каш нин 
хă йĕн çул- йĕ рĕ, ăрас ка лĕ, шă-
пи. Кун- çу ла тă нăç лăн, тус- тă-
ван па, чун юрат нă çын сем пе 
пĕр ле ирт те рес чĕ, та са та ыр 
ят хă ва рас чĕ. Пур не те ик сĕл-
ми те лей, вăй- хал, ăнă çу су на-
тăп. Юрă- кĕ вĕ пе пĕр ле пу лăр! 

  АЛЬ БИ НА ЮРАТУ КА ЛАÇ НĂ 

Пур нăç де визĕ тыт са тă рать çак çĕр çин че Ва ле рий САМОЙЛОВ-
РАШТАВ сă вă çа. «Ÿ кес се пĕл нĕ пул сан тÿ шек сар са ху рăт тăм», – 
тет чă ваш хăй пе пĕр- пĕр ин кек сик се тух сан. 16 çул каял ла Ва ле-
ра та хăй йы вăç çин чен ÿк се су сăр ла нас са пĕл нĕ пул сан çĕр çи не 
тÿ шек сар са ху нă пу лĕч чĕ-и, тен? Ан чах та кун- çу ла каял ла 
та вăр ма май çук çав. Мĕн пур ри пе ма лал лах пу рăн ма ти-
вет. Кро вать çин че пĕр хус кал ма сăр те нĕ пек выр та кан 
ту сă ма тÿ сĕм лĕх не пĕр чă мă ра пух са пу рăн ма, тă вал ла 
тал пăн ма шăп та лăп поэ зи аса мĕ пу лă шать. Ва ле рă па 16 
çул çу ма- çу мăн эпĕ. Çук, çук, ăна шел ле ни пе çÿ ре мес тĕп 
Кÿ кеç ри ин ва лид сен çур тне, па чах урăх ла, чун кÿт се çит-
сен, усал лан са пы ра кан тĕн че не тăл ла са пă ра хас ту йăм 
çу рал сан Ва ле ра пат не шăн кă рав ла са чу на уçа тăп, е ун 
пат не тух са вĕç те ре тĕп. Çак çĕр пи чĕ тă рăх ут ма, çын се не 
çĕ нĕ рен ĕнен ме, шан ма вăй- хă ват па рать вăл ма на. 

Пур нăç де визĕ тыт са тă рать çак çĕр çин че Ва ле рий САМОЙЛОВ-
РАШТАВ сă вă çа. «Ÿ кес се пĕл нĕ пул сан тÿ шек сар са ху рăт тăм», – 
Пур нăç де визĕ тыт са тă рать çак çĕр çин че Ва ле рий САМОЙЛОВ-
РАШТАВ сă вă çа. «Ÿ кес се пĕл нĕ пул сан тÿ шек сар са ху рăт тăм», – 
Пур нăç де визĕ тыт са тă рать çак çĕр çин че Ва ле рий САМОЙЛОВ-

тет чă ваш хăй пе пĕр- пĕр ин кек сик се тух сан. 16 çул каял ла Ва ле-
ра та хăй йы вăç çин чен ÿк се су сăр ла нас са пĕл нĕ пул сан çĕр çи не 
тÿ шек сар са ху нă пу лĕч чĕ-и, тен? Ан чах та кун- çу ла каял ла 

«Тă вал ла пул сан та ма лал лах...»

ЧĂ ВАШ РЕС ПУБ ЛИ КИН 
2009 ÇУЛ ХИ ОК ТЯБ РĔН 
19- МĔ ШĔН ЧИ «Г раж дан сен 
уй рăм ка те го ри йĕ се не пу-
рăн мал ли çурт- йĕр пе ком-
му нал лă пу лă шу тÿ ле вĕ шĕн 
со циал лă хÿт лĕх ме ри сем-
пе ти вĕç тер мел ли фор мă-
сем çин чен» сак кун па ки лĕ-
шÿл лĕн 2016 çул хи фев ра-
лĕн 1- мĕ шĕн чен ин ва лид-
се не пу рăн мал ли çурт- йĕр-
пе ком му нал лă пу лă шу тă-
ка кĕ се не  ком пен са ци леç-
çĕ. Ăна пу лă шу па усă кур-

мал ли нор ма тив се не тĕ пе 
хур са чăн ни пе шут ла са па-
нă та та тÿ ле нĕ сум мă па ки-
лĕ шÿл лĕн çи рĕп ле теç çĕ.  
ИН ВА ЛИД ПУ РĂ НА КАН 
ÇЕМЬЕ СЕМ, I, II УШ КĂН 
ИН ВА ЛИ ЧĔ СЕМ НУ МАЙ 
ХВАТ ТЕР ЛĔ ÇУРТ СЕН ЧИ 
пур те усă ку ра кан пур лă хăн 
тĕп лĕ юса вĕ шĕн ук çан çур-
ри не кă на тÿ леç çĕ. Ин ва лид 
ача пу рă на кан çемье сен че 
со циал лă пу лă шу ме ри се не 
çемье чле нĕ сен ил ме ирĕк 
пур. Кун та аш шĕ-а мă шĕ, 

пич чĕ шĕ- йă мă кĕ кĕ реç çĕ. 
Ком пен са цие ком му нал-
лă пу лă шу шăн па рăм пул-
ма сан та та çак па рă ма тат-
са па рас си çин чен ки лĕ шÿ 
ту сан çеç па раç çĕ. 

Çа вăн пе кех кă çал 28 ин-
ва лид  ме ди ци нă па со циал-
лă экс пер ти за пу лă шă вĕ ил-
меш кĕн заяв ле ни çыр нă. 
Çа кă хар пăр хă йĕн реа би-
ли та ци прог рам ми не ул-
шă ну сем кĕрт ме е ăна ил-
меш кĕн кир лĕ. Пĕр су сăр 
çын транс порт ха тĕ рĕ сен 

ху çи сем ОСАГО ки лĕ шĕ вĕ-
пе тÿ ле нĕ ст ра хов ка пре-
ми йĕ сем шĕн 1,1 пин тен-
кĕл лĕх хак не та вăрса па-
ма ыйт са заяв ле ни çыр нă. 

Кун сăр пуç не ин ва лид-
сен рес пуб ли ка тер ри то-
ри йĕн че об щест во транс-
пор чĕ пе çÿ ре се тă как ла-
нă ук çа- тен ке сап лаш тар-
ма ирĕк пур.  Ц

И
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Шу паш кар ра йо нĕн чи ха лă ха со-
циал лă пу лă шу па ра кан центр тан 
пĕл тер нĕ тă рăх, му ни ци па ли тет ра 

 3037 
со циал лă çă мăл лăх па усă ку рать. 
Вĕ сен чен 334- шĕ I уш кăн, 935- шĕ II 
уш кăн, 1623- шĕ III уш кăн ин ва ли чĕ-
сем та та сыв лăх ен чен хав шак 145 
ача. 2017 çул та су сăр çын се не со-
циал лă пу лă шу па маш кăн 7170,64 
пин тен кĕ уйăр нă.

ин ва лид
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    Патриот  САЛ ТАК АТ ТИ НЕ ХЫВ САН ТА, ТĂ ВАН КĔ ТЕ СĔ СЕ НЕ СА ЛАН САН ТА ПĔР- ПĔ-
РИН ПЕ ÇЫ ХĂ НУ ТЫ ТАÇ ÇĔ  ВĔСЕМ.

11-53. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
29 декабря 2017 г. в 16.00 по адресу Чувашская Республика, 

Чебоксарский р-н, с. Абашево, ул. Верхняя, 35, администрация 
сельского поселения состоятся общественные слушания (в фор-
ме обсуждения) объектов государственной экологической экс-
пертизы - проектов технической документации препаратов За-
казчик ООО «Ракурс»:

Препарат Лорнет, ВР (300 г/л клопиралида); препарат Твинго, 
КС (180 г/л дифлубензурона + 45 г/л имидаклоприда); препарат 
Фаскорд, КЭ (100 г/л альфа - циперметрин); препарат Эсперо, КС 
(200 г/л имидаклоприда + 120г/л альфа - циперметрина); препа-
рат Азорро, КС (300 г/л карбендазима + 100 г/л азоксистроби-
на); препарат Сальдо, ВР (20 г/л 6-бензиладенина).

Общественные слушания (обсуждения) проводятся для по-
следующей государственной регистрации пестицидов и агрохи-
микатов. Указанные пестициды и агрохимикаты будут использо-
ваться на всей территории Российской Федерации. 

Приглашаются все желающие (наличие паспорта обязатель-
но). Свои пожелания, замечания или предложения можно напра-
вить в письменном виде по первому адресу в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

За организацию общественного обсуждения ответственно 
ООО «Изабелла» (123056, Москва, ул. Грузинский Вал, 16, стр. 2) 
в качестве представителя заказчика.

Материалы ОВОС и прочая проектная документация будут до-
ступны для ознакомления общественности в течение 30 дней с 
момента публикации объявления по адресу: Чувашская Республи-
ка, Чебоксарский р-н, с. Абашево, ул. Верхняя, 35, администрация 
сельского поселения.

Организация и обеспечение общественных слушаний осу-
ществляются указанной организацией - заказчика экспертизы 
совместно с органами местного самоуправления при содей-
ствии заинтересованной общественности.

11-63. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лукиной Екатериной Владимиров-
ной, почтовый адрес: 428000, ЧР, г. Чебоксары, ул. Дзержинского, 
д. 20, каб. 9, тел. (8352) 23-12-68, адрес электронной почты e-mail: 
katya_1401@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 37674, СНИЛС 139-652-
161 80, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЧР, Чебоксарский район, с/
пос. Вурман-Сюктерское, садоводческое товарищество "Сюктер-
ский", участок 157.

Заказчиком кадастровых работ является Александров Юрий Геор-
гиевич, почтовый адрес: ЧР, г. Чебоксары, ул. Анисимова, д. 4, кв. 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Дзержинского, д. 20, каб. 9, 
15 января 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЧР, г.Чебоксары, ул. Дзержинского, д. 20, каб. 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2017 г. по 
12 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 30 ноября 2017 г. по 12 января 2018 г., по адре-
су: ЧР, г. Чебоксары, ул. Дзержинского, д. 20, каб. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границы: ЧР, Чебоксарский рай-
он, с/пос. Вурман-Сюктерское, садоводческое товарищество "Сюктер-
ский", участок 124, К№ 21:21:103301:124.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Сер гей Ни ко лаев плац çин че 
при ся га тыт нă ран па çул та лăк 
си сĕн ме сĕ рех хы çа юл чĕ. Уйăх 
каял ла Раç çе йĕн Пре зи дент пол-
кĕн че службă на чыс лăн вĕç ле-
се сал так ат ти не хыв рĕ вăл. Кре-
мль ку ран чĕ сем çап ни не ит ле-
се, ун çу мĕн че службă на ирт те-
рес си  çин чен хă шĕ- пĕ ри ĕмĕт-
ле нет кă на. Апаш кач чи çĕр шыв 
умĕн чи ти вĕ çе сум лă çар та пур-
нăç ла рĕ.

П  ри зыв ник сем Пре-
зи дент полк не тĕп лĕ 
суй лав ви тĕр ле кеç-
çĕ. Сум лă çа ра кай ма 
юрăх лă кан ди да тăн 

чи мал та нах çи рĕп сыв лăх лă та-
та яш та ка кĕ лет кел лĕ, 175 см кая 
мар пул мал ла. Яш- кĕ рĕ мĕн биог-
ра фи не « ху ра пăн чă сем» ва ра-
ла мал ла мар. Кун сăр пуç не ФСБ 
сот руд ни кĕ сен та та пси хо ло г сен 
тĕ рĕс ле вĕ ви тĕр те тух мал ла вĕ-
сен. Сер гей шă пах çак кри те-
ри се не ти вĕç тер нĕ те. «Ш кул та 
сă пай лă пул нă, хам ума ларт нă 
тĕл лев се не яла нах пур нăç ла нă», 
– тет вăл хă йĕн çин чен. Çа кăн та 
лек ме ĕмĕт лен ни не пы тар масть 
кач чă. Сы вă пур нăç йĕр ки не пă-
хăн са пыр са, спорт вăййи сем пе 
ÿт- пĕве пи çĕх тер се утăм хыç çăн 
утăм ту са ĕмĕт не çыв харт нă вăл. 
Çар дис цип ли ни та та юл таш лăх 
илĕрт нĕ ăна ун та. Çа вăн па сал-
так ячĕ тух ни, Пре зи дент полк-
не кай мал ли кан ди дат сен йыш-
не кĕ ни ал ли не те лей ăмăрт  ка-
йă кĕ лек нĕ пе кех çу нат лан тар нă. 

Мус кав Крем лĕн объек чĕ се не 
сых лас си, пат ша лăх ша йĕн че ир-
те кен про то кол лă  ме роп рия ти-
се не хут шă нас си, Алек санд ровс-
ки сад ра пал лă мар сал та кăн вил 
тăп ри йĕ çин чи яла нах çу на кан 
сă вап лă çу лăм çу мĕн че хи сеп лĕ 
ка раул та тă рас си – çак ти вĕç се-
не Пре зи дент пол кĕн ыт ти сал-
та кĕ пе кех Сер гей та пур нăç ла нă. 
«У ра сем çин чи шă нăр се не тур тăн-
тар са сиен ле тес хă руш лăх пур ри-
не ма ла рах та асăр хат тар чĕç пи-
ре, «у ра на ларт ма» вĕ рен меш кĕн 
кун не те ми çе се хет те плац тă рăх 
ут мал ла-ç ке. Ăна тă хăр ву нă гра-
дус та ран çă мăл лăн çĕк ле мел ле», 
– аса илет Сер гей. Хă йĕн сă ма хĕ-
се не ĕç пе çи рĕп лет ме хă нăх нăс-

кер çар ти пе кех ый тă ва кĕс кен 
те ви тĕм лĕн ху рав лать вăл. Çĕр-
шы вăн чи сум лă çа рĕн че хи сеп-
лĕ службă ра тă ни те çак на ви тĕм 
кÿ рет пал лах. «Ка раул та тă ра ка-
нăн хус кан ма та та кă мăл- ту йăм не 
па лăрт ма юра масть», – ăн лан та-
рать Сер гей. Çу мăр, юр, хĕвел – 
ки рек еп ле çан та лăк ра та ху рал та. 
Крем левец сен хи сеп лĕ спи сок не 
ле кес те сен ва ра çул та лăк ра ятар-
лă ка раул та 100 хут тă мал ла. Çак 
тĕ рĕс лев ви тĕр пур те ту хай маç çĕ. 
Хи сеп лĕ ка рау лăн çам ки çин чен 
тар не шăл мал ла е çи- пуç не май-
ла мал ла пул сан ре зерв ри сал так 

ун пат не пыр са çак на тă вать. Вĕ-
сен хуш шин чи ка ла çă ва ни кам 
та илт мест.  

Ан чах та Пре зи дент пол кĕн-
че службă ра тă ра кан се не тăх лан 
сал так вы рăн не йы шăн ма кир лĕ 
мар. Ху рал тă ра кан умĕн че хă-
руш лăх тух са тăр сан вăл пă ша-
лĕ пе те усă кур ма пул та рать. Ка-
раул та та гар ни зон служ бин ус-
тав не те ни кам та пă ра хăç ла ман. 
Сум лă çар та пур те çи рĕп йĕр ке пе 
пул са пы рать. Ир хи 6 се хет ре – 
ура çин че вĕ сем. Хи сеп ка рау лĕн 
атă- пуш мак не шал ти пра ви лă сем 
тă рăх çи чĕ тап хăр па ха тĕр леç çĕ, 
çак на ту ма та лăк та ирт се каять.  
«Ат та ун çи не пăх сан куç кĕс ки 
çин че пе кех ку рăн мал ла сă тăр-

са çу та тат тă мăр», – вăрт тăн лă-
ха уçать Сер гей. 

Ыт ти сал так сем пе тус лаш ни-
не, пĕр- пĕр не пу лăш са пы ни-
не аса ил нĕ чух не Апаш кач-
чин ку çĕ сен че тун сăх та ку рăн-
чĕ. Çа вăн па сал так ат ти не хыв-
сан та, тă ван кĕ те сĕ се не са лан-
сан та пĕр- пĕ рин пе çы хă ну ты-

таç çĕ вĕ сем. Çар Сер гея дис цип-
ли нă на, йĕр ке не та та чун- ха ва-
лĕ пе çи рĕп пул ма вĕ рент нĕ. Сал-
та ка кайич чен ас лă пĕ лÿ ил нĕс-
кер ун тан тав рăн сан тÿ рех çа нă-
се не та вăр са хă йĕн пур нă çĕн чи 
çĕ нĕ стра ни цă на çыр ма пуç ла-
рĕ те ĕн тĕ. «Ха лĕ ман шăн мал-
ти вы рăн та вĕ ре нÿ», – тет вăл.

П ре зи дент пол кĕн ятар лă ка рау-
лăн пĕр ре мĕш ро тин че службă-
ра тă ни Сер гей пур нă çĕн че çул 
уç са кă на пы тăр.  

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

ШУХĂШ
А лек сандр 
КО ЧУ РОВ,
ЧР Çар ко мис са риа-
чĕн Шу паш кар та-
та Сĕн тĕр вăр ри ра-
йо нĕ сен чи уй рă мĕн 
ко мис са рĕ:

– П ре зи дент 
пол кĕн че службă-

ра тă нă яш сем ас лă вĕ ре нÿ уч реж-
де ни йĕ се не вĕ рен ме кĕ нĕ чух не 
льго тă сем пе усă кур ма пул та раç-
çĕ. Çи рĕп тĕ рĕс лев ви тĕр тух нă, 
çак на хăй сен служ би пе çи рĕп-
лет нĕс кер се не ШĔМ уй рă мĕ се не, 
ФСБ на чи мал тан илеç çĕ.

 ПРИЗЫВ 

СĂМАХ МАЙ
П ре зи дент полк не Раç çей ри 48 ре гион-
тан йы шă наç çĕ. Полк ри сал так сен та-
та сер жант сен йы шĕн че – Куз басс та та 
Çĕ пĕр, Урал та та Атăл çи, Раç çе йĕн çур-
çĕр та та тĕп об ла çĕ сен чи, Крас но дар та-
та Став ро поль кра йĕ сен чи яш- кĕ рĕм.  

 Тă ван çĕр шы вăн Ас лă 
вăр çи пуç лан нă çул, де-
каб рĕн пĕр ре мĕш ку нĕ-
сен че Шу паш кар ра йо-
нĕн че ст ре лок сен 139- 
мĕш ди ви зи йĕ йĕр ке лен-
ме пуç лан нă. Çак ди ви зи 
шта бĕ Осоа виа хим çур-
тĕн че выр наç нă. Паян-
хи кун çак вы рăн сем Шу-
паш кар за ли вĕн шы вĕ 
ай не пул нă. 139- мĕш  ди-
ви зие Кÿ кеç ри ст ре лок-
сен 718- мĕш, Иш лей ри 
364- мĕш, Шă мăш ри 609- 
мĕш  полк сем та та Ик ка-
ссин чи 354- мĕш ар тил ле-
ри пол кĕ кĕ нĕ. 

354- мĕш ар тил ле ри пол кĕ 
Ик кас син чи вă там шку лăн 
çурт не йы шăн нă. Клас се не 
кун тан кă лар са кол хоз ник-
сен ки лĕ сен че выр наç тар-
нă. Пол ка И.М. Ту рянс кий 
ма йор ерт се пы нă. Ик кас си 
ял клу бĕ ва ра ( чир кÿ пул нă 
çурт) сал так сен та та кĕ çĕн 
ко ман дир сен ка зар ми пул-
нă. Плат ка ял клу бĕн че полк 
шкул не йĕр ке ле нĕ. Ун та пу-
лас ко ман дир сем пу рăн нă 
та та вĕ рен нĕ. Полк  офи це-
рĕ сем кол хоз ник сен çур чĕ-
сен че пул нă. Ни ко лай Шу пуç-
çын ни поэ т çур тĕн че полк 
ла за ре чĕ выр наç нă. 

1942 çул хи ап рель уйă хĕн 
пуç ла мă шĕн че ст ре лок сен 139- 
мĕш ди ви зи йĕн эше ло нĕ сем 
Шу паш кар тан тух нă. Те пĕр те-
ми çе кун тан ди ви зи Ива но во 
ху ли не çит нĕ, те ми çе каç ран Ка-
ли нин ху лин чен 12-15 çух рă ма 
выр наç нă. 1942 çул хи ав гус тăн 
3- мĕ шĕн че Р жев ху ли айĕн че 
пĕр ре мĕш хĕ рÿ çа пă çу ирт нĕ. 

139- мĕш ст ре лок сен ди ви-
зи йĕн сал та кĕ сен çа пă çу çу лĕ 
Атăл çы ра нĕ сен чен пуç ла са 
Эль ба та ран пы рать. Ка ли нин 
(Тверь) та та Смо ленск об ла çĕ-
сен чи, Бе ло руç та та Поль ша 
тер ри то ри йĕн чи, хĕвел  ту хăç 
Прус си ри та та Гер ма ни ри çа-
пă çу хи рĕ сен чен яла ва чыс-
лăн ил се тух нă вĕ сем. Вăр çă 
çу лĕ сем пе 3 пин км хы çа хă-
вар нă. Ди ви зи «Рос лавльс-
ки» хи сеп лĕ ята ти вĕç нĕ, ăна 
Хĕр лĕ Ялав та та Су во рă вăн II 
сте пень ор де нĕ пе наг ра дă ла-
нă. 139-мĕш ди ви зин 28 сал-
так не Совет Союзĕн Ге ро йĕн 
ят не па нă. 

Тă ван çĕр шы вăн Ас лă вăр-
çин че ди ви зи ча çĕ сем тăш-
ман пĕр ле шĕ вĕ се не та та ча-
çĕ се не çап са ар кат нă, 4500 
сал та ка та та офи це ра тыт кă-
на ил нĕ, çав шут ра икĕ ге не-
рал та, тĕр лĕ ты тăм лă ту пă, 
танк сем, бро не ма ши нă сем, 
бро нет ранс пор тер сем, пу-
ле мет сем, па ро воз сем та та 
теп ло воз сем, чу кун çул ва-
го нĕ сем, ав то ма ши нă сем та-
та спец ма ши нă сем, трак тор-

сем, мо то цикл сем, çар пур лă-
хĕ та та апат- çи мĕç уп ра на кан 
ск лад сем вĕ сен ал ли не лек нĕ. 

Ик ка ссин че 354- мĕш ар тил-
ле ри пол кĕ йĕр ке лен нĕ вă хă та 
кун та пу рă на кан Петр Ани си-
мо вич ун чух не хăй пĕ чĕк пу-
лни не пăх ма сă рах ла йăх ас тă-
вать. Вăр çă пуç лан нă çул вăл 
6 çул ти ача пул нă.  «Хĕл ле пи-
рĕн урам па сал так сем ут са ан-
са кай рĕç. Мал та ор кестр пы-
рат чĕ. Каш ни пол кăн хă йĕн ор-
кест рĕ пул ни не кая рах па кă на 
пĕл тĕм эпĕ. Çул ла вĕ се не пăх-
ма чуп нă, хĕл ле ыт лаш ши ту-
хай ман, ка тăк йĕм сем кă на пул-
нă пи рĕн...  Кай ран пи рĕн па та 
ки ле ши нель тă хăн нă сал так-
сем кил чĕç, тĕп са кай не ан са  
«ал ло-ал ло...» те се по зыв ной-
сем пе кăш кă рат чĕç. Теп ри сем 
уй ра, «с вязь» па тĕн че вĕ ре нет-
чĕç. Пă шал пах пе рет чĕç. Кая-
рах па çур кун не полк кун тан 
кай рĕ.  Пи рĕн пÿрт рен ин çех 
мар йы вăç çин че ла ра кан кă-
ва кар чăн се не ди ви зи сал та-
кĕ сем пы сăк ху ран та яш ка на 
яр са пĕ çе рет чĕç. Мĕн те пу-
лин çи мел ле пул нă-ç ке вĕ сен». 

Ик кас син чи Илья Ильич 
Ильин та çак пол ка лек нĕ. Вăл 
ко нюх ра ĕç ле нĕ. Ыт ти сал так-
па пĕр ле вăл та, ав лан нă пу-
лин те, клуб çур тĕн че пу рăн-
нă. «Паян ку кăль пĕ çе ре тĕп, 
пыр са ил се кай», – те се ка ла-
нă пĕр ре ăна арă мĕ. Çап ла хĕ-
ра рăм ĕне су ма лар сан пÿр-
те кĕр се хă вăрт рах ку кăль не 
йăт са тух са кай нă вăл.  Ну май 
та вă хăт ирт мен ĕн тĕ. Çак на 
ро та ко ман ди рĕ пĕл сен ăна 
служ ба вы рăн не хă вар нă шăн  
три бу нал па айăп лас шăн пул-
нă... Илья Ильи чăн пы сăк ху-
ра ăйăр пул нă. Ун па вăл сал-
та ка та кай нă. Çар та по сыль-
ный ра тă нă вăл, до не се ни сем 
çи тер нĕ. 1945 çул та çав ла ша-
на Ке нигс берг ху лин че пер-
се ÿкер нĕ ик кен. Ун та чух не 
те Илья Ильич хă йĕн юрат-
нă ла ши пе ут лан са чуп нă...» 
– ача лăх ри аса илÿ сем Петр 
Ани си мо ви чăн ку çĕ ум не ки-
но лен та пе кех пĕ рин хыç çăн 
теп ри тух са пы раç çĕ. 

1975 çул та Ик кас син чи 354- 
мĕш ар тил ле ри пол кĕн ве те-
ра нĕ сем Ик кас си шку лĕн че 
тĕл пул нă.  Шкул ачи сем вĕ-
се не пио не ра та йы шăн нă, 
галс тук çых са янă. Паян хи 
кун ва ра çак ди ви зи ре хĕс-
мет ре тă ни сен чен ни кам та 
пу рăн масть ĕн тĕ.   

 АН ЖЕ ЛИ КА ФАДЕЕ ВА

А тăл тан Эль ба та ран 

6-мĕш класри çамрăк армеецсем. 
Стройпа юрă смотрĕ. Иккасси. 1975 ç.

С. Николаев

ШУТА ИЛМЕ
Кă çал Ик кас си шку лĕн 
ачи сем ст ре лок сен 139- 
мĕш пол кĕн çа пă çă вĕн 
çул- йĕ рĕн карт ти не пĕ чĕк 
ялав сем ларт са çĕ нет нĕ. 

К ремль ку ран чĕ сен сас си пе – ст роя!
А паш кач чи шĕн янă ра рĕ çак ко ман да: «Воль но!»

   АСА ИЛŸ
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СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

09-37. Сено с доставкой. Тел.: 
8-917-652-96-14.
08-30. Сено, солому, зерно. Тел.: 
8-903-346-71-89.

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.

ÇУРТ-ЙĔР
НЕДВИЖИМОСТЬ

11-61. Продаю квартиры студии. 
Studiya21.com, тел.: 8-961-339-33-87.

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ 

11-55. Тамада, диджей на свадь-
бах, юбилеях,  Новогодних кор-
поративах. Тел.: 8-903-345-66-60.

 ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

11-44. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Се-
мёновым А.И., адрес: ЧР, п. Куге-
си, ул. Советская, д. 50, mega221@
mail.ru., тел. 8(83540) 2-26-14, № 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 5545, 
выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
21:21:100901:368 - ЧР, Чебоксар-
ский район, Вурман-Сюктерское 
сельское поселение.

Заказчиком  кадастровых работ 
является Марков Валериан Вади-
мович, адрес: ЧР, д. Микши-Энзей, 
ул. Ленина, д. 25, 89053459447.

Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ со-
стоится по адресу: ЧР, Чебоксар-
ский район, п. Кугеси, ул. Совет-
ская, д. 50,  09 января  2018 г. в 9 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельного участка на местности, 
обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с 
проектом межевого плана прини-
маются с 30 ноября 2017 г. по 09 
января 2018 г. по адресу: ЧР, Че-
боксарский район, п. Кугеси, ул. 
Советская, д. 50.

Смежный земельный участок, 
в отношении местоположения 
границ которого проводится со-
гласование: кадастровый номер 
21:21:100904:48 - ЧР, Чебоксарский 
район, Вурман-Сюктерское сель-
ское поселение (участок в поле).

При проведении согласования 
местоположения границ, при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, о правах на земель-

ный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«о кадастровой деятельности»).
11-54. Дополнение. В газете «Тăван 
Ен» № 41 (10599-10600) от 20.10.2017 
г. в объявлении 10-42 в первом 
абзаце после «участок 201» доба-
вить «21:21:160113:197, адрес: ЧР, 
Чебоксарский район, сдт «Илем», 
участок 197». 

Во втором абзаце после 
«89063848688» добавить «Ива-
нова М.В., адрес: ЧР, г. Чебоксары, 
п. Мясокомбинатский, 4-ая линия, 
10«б», 89176581436». 

В третьем абзаце после «в 11-
00 ч.» добавить «09 января 2018 
г. в 11-00 ч.». 

В пятом абзаце после «по 20 но-
ября 2017 г.» добавить «с 30 ноя-
бря 2017 г. по 09 января 2018 г.» 
и далее по тексту.
11-66. В соответствии с пп.7 п.8, 
п. 24 ст. 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации, на 
основании распоряжения адми-
нистрации Чебоксарского рай-
она от 24.11.2017 г. № 642-р, ис-
ключить из предмета аукциона, 
назначенный на 26 декабря 2017 
года, лот № 6.
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Пенсионерам 
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Рубрика
«СОБОЛЕЗНОВАНИЕ»

для юрлиц и ИП1 – 
600 РУБ,

для частных лиц2 – 

400 РУБ.

1 Свыше 40 слов – дополнитель-
но 25 руб, за каждое слово. 

2 Свыше 40 слов – дополнитель-
но 18 руб, за каждое слово.
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Гонорар выплачивается только за ма-
териалы, написанные по заказу ре-
дакции. Рукописи, фотографии, ри-
сунки не возвращаются и не рецен-
зируются. Опубликованные мнения 
не всегда совпадают с точкой зрения 
редакции. За достоверность мате-
риалов ответственность несут ав-
торы. Редакция не вступает в пере-

писку с читателями. За содержание 
рекламы ответственность несет ре-
кламодатель. 
При подготовке материалов исполь-
зованы информация и фотографии с 
сайта администрации Чебоксарско-
го района, официального портала ор-
ганов власти Чувашии www.cap.ru,  и 
сайта «Российской газеты».
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Цена свободная

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.

01
-7

3

02
-1

1

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

Т.: 8-902-327-82-52. 

Пластиковые окна от 
оконного завода

 8-927-668-69-55. 

50%50%Ск

идки до 

Вызов замерщика бесплатно.

    Зимние суперскидки. 
Специальный зимний монтаж 

От 2700 руб. 
ЗА ДЕРЕВЕНСКОЕ ОКНО.

 Утепленные в 3 стекла. 

06
-6

3

ДОСТАВКА

Окна, двери, 
потолки. 
Дешево

 8-962-599-65-62.

08
-2

9

Реклама. Пĕлтерÿсем

 37-02-73
8-927-667-02-73 

Фабричная мебель 
в наличии и на заказ 

Интернет-магазин 
mebelus21.ru

п. Кугеси, 
ул. Советская, 87. 
ТД «Меридиан»11

-5
0

11-64. На основании распоряжения администрации Ишлейского сельского поселения Чебоксарского 
района от 27.11.2017 г. №02-р администрацией Ишлейского сельского поселения Чебоксарского райо-
на проводится аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка, который со-
стоится 11 января 2018 года в 11-00 часов по адресу: Чебоксарский район, с. Ишлеи, ул. Советская, д. 72.

Организатором аукциона выступает администрация Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района.
На аукцион выставлены следующие земельные участки:

№
 л

от
а

Месторасположение 
земельного участка

Разрешенное ис-
пользование, ка-

дастровый но-
мер земельного 

участка

Пло-
щадь 
кв,м.

Начальный 
размер стои-

мости земель-
ного участка, 

руб.

Сумма за-
датка 

участника 
аукциона, 

руб.

Вид 
права

1
Чувашская Республика, Чебоксарский 
район, Ишлейское сельское поселе-

ние, с. Ишлеи, ул. Советская (земли на-
селенных пунктов)

магазины                           
21:21:240101:3479 101 107172,11 107172,11

соб-
ствен-
ность

Задаток установлен в разме-
ре 100% от начального размера 
стоимости земельных участков.

Шаг аукциона составляет 5% 
от начального размера стоимо-
сти земельных участков. Органи-
затор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аук-
циона размещает извещение об 
отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте, извещает об 
этом участников аукциона и воз-
вращает им внесенные задатки. 

Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе – 01 декабря 
2017 года, 8 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе – 30 дека-
бря 2017 года,  17 часов 00 минут.

Заявитель обеспечивает посту-
пление задатка на счет админи-

страции Ишлейского сельского 
поселения Чебоксарского района 
не позднее 31 декабря 2017 года.

Извещение о проведении аук-
циона, формы заявок, проект дого-
вора купли-продажи, аренды раз-
мещены на сайтах Российской Фе-
дерации (www.torgi.gov.ru) и ад-
министрации Ишлейского сель-
ского поселения Чебоксарско-
го района. 

Прием заявок, оформление до-
кументов для участия в аукци-
оне, ознакомление с проектом 
договора купли-продажи, 
аренды земельных участков 
осуществляются в рабочие дни 
с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
по московскому времени (кроме 
выходных и праздничных дней) в 
администрации Ишлейского сель-
ского поселения Чебоксарского 
района по адресу: Чувашская Ре-
спублика, Чебоксарский район, с. 
Ишлеи, ул. Советская, д. 72. Теле-
фон для справок (8-83540) 2-56-
35. Осмотр земельных участков 
на местности заявитель осущест-

вляет самостоятельно.
Рассмотрение заявок и при-

знание претендентов участника-
ми аукциона состоится 08 января 
2018 года в администрации Иш-
лейского сельского поселения Че-
боксарского района в 10-00 часов 
по московскому времени.

Регистрация участников аук-
циона – 11 января 2018 года с 10 
час. 00 мин. по адресу: с. Ишлеи, 
ул. Советская, д. 72.                                         

Для участия в аукционе заяви-
тели представляют следующие 
документы:

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

2)  копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя;

3)  док ументы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

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

Задаток вносится единым пла-
тежом в валюте Российской Фе-
дерации на лицевой счет адми-
нистрации Ишлейского сельско-
го поселения Чебоксарского рай-
она по следующим реквизитам:

Р а с ч е т н ы й  с ч е т 
40302810097063000308 Отделе-
ние – НБ Чувашской Республи-
ки, БИК 049706001. 

Получатель: УФК по Чувашской 
Республике (Администрация Иш-
лейского сельского поселения Че-
боксарского района Чувашской 
Республики л/с 05153002890, ИНН  
2116815768 , КПП 211601001, КБК 
– не требуется.

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

Победителем признается участ-
ник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный 
участок. 

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

не предмета аукциона.
Организатор аукциона направ-

ляет победителю аукциона или 
единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земель-
ного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по це-
не, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с един-
ственным принявшим участие в 
аукционе его участником по на-
чальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение 
указанного договора ранее, чем 
через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

В случае, если в течение трид-
цати дней со дня направления 
победителю или единственному 
участнику аукциона проекта до-
говора купли-продажи земельно-
го участка, этот участник не пред-
ставил Организатору аукциона 
подписанные им договоры, ор-
ганизатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом 
в соответствии действующим за-
конодательством. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке 
договора купли-продажи земель-
ного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

Сведения о победителях и един-

ственных участниках аукционов, 
уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи земельно-
го участка, являющегося предме-
том аукциона, включаются в ре-
естр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Стоимость присоединения к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения будет определена 
при оформлении договоров на 
оказание услуг на присоединение.

Информация о плате за под-
ключение к электрическим се-
тям: размер платы за технологи-
ческое подключение, указывает-
ся в договоре технологического 
присоединения к электрическим 
сетям, заключаемом с сетевой ор-
ганизацией, который определя-
ется в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции в сфере электроэнергетики 
и зависит от величины заявлен-
ной мощности, условий и особен-
ностей технологического присое-
динения (при осуществлении тех-
нологического присоединения по 
индивидуальному проекту размер 
платы за технологическое присо-
единение определяется с учетом 
особенностей установленных раз-
делом 3 Правил технологическо-
го присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей 
электрической энергии, объек-
тов по производству электриче-
ской энергии, а так же объектов 
электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861).

Ведомственная охрана 
ЖДТ на ст. Чебоксары

 ТРЕБУЮТСЯ СТРЕЛКИ 
по охране объектов. 

Соцпакет, 1/3. 

11
-5

2

Тел.: 8-960-314-23-49. 

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ 
«ПАХА ТĔРĔ» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
ШВЕИ, з/п сдельная 18 000 

- 25 000 руб.
ПОРТНОЙ мужской и жен-

ской одежды, з/п сдельная 
15 000 - 23 000 руб.
ТЕХНОЛОГ-НОРМИРОВЩИК, 

з/п 25 000 - 35 000 руб.
График 5/2, с 8-00 до 16-30. Офи-
циальное оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, оплачивается питание, 
материальная помощь к отпуску.

п. Кугеси, ул. Шоссейная, 
д. 25. ост. «Сельхозтехника». 

 8-902-328-08-15

ХУРЛАНАТПĂР
СОБОЛЕЗНУЕМ

Библиотекари общеобра-
зовательных школ Чебок-
сарского района искренне 
скорбят по поводу  смерти 
библиотекаря МБОУ «Иш-
лейская СОШ»  

Регины Викторовны 
ШОГУЛИНОЙ 

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.                            11-65.  

д. 25. ост. «Сельхозтехника». 

11
-5

9

Во втором абзаце после 
«89063848688» добавить «Ива-
нова М.В., адрес: ЧР, г. Чебоксары, 
п. Мясокомбинатский, 4-ая линия, 

11
-5

7
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Кăмăл

 ПĔР ТĂРĂХРИ ХЫПАРСЕМ

ТАВ ТĂВАТПĂР

  
Икĕ пĕлĕш:
– Мĕн эсĕ, аллу-

уруна бинтпа чĕркесе 
пĕтернĕ?

– Спортзала кĕтĕм 
те унта пĕр спор-

т с м е н  ш т а н г а 
ÿкерчĕ.

– Санăн уру çине-и?
–  Ç у к ,  х ă й ĕ н 

ури çине. Эпĕ ва-
ра ахăлтатса кулма 
пуçларăм.

  
Шкул директорĕ:
– Сидорова мĕншĕн 

хĕнерĕр?
– Килти ĕçе йăнăш 

пурнăçланă!
– Ку сăлтав мар-çке.
– Эпир пурте унран 

çырса илнĕ!

 КУЛТАРАÇÇĔ

валюта 
курсĕ

Декабрь     Вырсарникун -1°
Декабрь      Тунтикун .......... 0°
Декабрь      Ытларикун ....... -1°
Декабрь     Юнкун ............ -1°

3
4
5
6

$ 59,01
€ 69,40

Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Ноябрь 30

...Декабрь, 1

...Декабрь, 2

  -4°       - 6 °

  -4 °        -6°

  -2 °        -5°

курсĕ
30.11.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

       

       - 

 СПОРТ 

 ЛАРУ 

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

Район чысне тивĕçлĕн хÿтĕлерĕç

08
-4
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УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков 

и мансард ПЕНОИЗОЛОМ И ЭКОВАТОЙ
 8-919-669-16-66. 

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, Мăн Марка

       

Сыв лăх ен чен хав шак рах 
çын сен каш ни кун тĕр лĕ 
чăр ма ва па рăн тар ма ти-
вет. Ап ла пу лин те ин ва-
лид лă ха пăх ма сă рах тул-
ли пур нăç па пу рăн ма ăн-
тă лаç çĕ вĕ сем. Су сăр ри-
сем спорт зал та тар тăк ни-
не ку рат пăр та – спорт па 
тус лаш ма вă хăт çит мен ни 
пир ки ÿп ке леш се тÿр ре 
тух ма хăт лан ни шăн пит 
хĕ ре лет.  

Ă мăр тă ва – пуç лăх 
ма ши ни пе
Нояб рĕн 23- мĕ шĕн че Кÿ-

кеç ри «У лăп» ФОК ра сыв-
лăх ен чен хав шак рах хи-
сен спорт фес ти ва лĕ ирт-
рĕ. Ăмăр ту се не де каб рĕн 
3- мĕ шĕн че пĕ тĕм тĕн че ри 
ин ва лид сен кун не ха лал-
ла рĕç. 18 çул тул тар ман-
ни сем, хĕ ра рăм сем та та ар-
çын сем хар пăр хă йĕн шĕн 
ăмăрт са шаш кăл ла, сĕ тел 
çи шаффл борт вăййи не вы-
ля рĕç, дартс пе чĕç. Ăмăр-
ту сем вăй лă спортс мен се-
не па лăрт ни сĕр пуç не сыв-
лăх ен чен хав шак рах хи се не 
пĕр- пĕ рин пе хут шăн ма пу-
лă шаç çĕ, вĕ сен хав ха ла нăв-
не  çĕк леç çĕ. Ме роп рия тие 
уç нă май  ра йад ми нист ра-
ци пуç лă хĕн çу мĕ, эко ло ги 
та та ял ху çа лăх па йĕн пуç-
лă хĕ Сер гей Ва нюш кин шă-
пах çак шу хă ша па лăрт рĕ.

Пĕ тĕм Раç çей ри ин ва лид-
сен об щест вин Шу паш кар 
ра йо нĕн чи ор га ни за ци йĕн 
пред се да те лĕ Ана то лий Ар-
хи пов «У лăп» спорт па сыв-
лăх комп лек сĕн че кÿ ме пе 
çÿ ре кен сем вал ли пан дус-
сем, ту ла кай мал ли вы рăн 
пур ри не па лăрт рĕ. Спорт 
уч реж де ни йĕн че сыв лă ха 
çи рĕп лет ме ин ва лид се не 
те ыт ти сем пе тан май сем 
ту са па ни çин чен ка ла рĕ 
вăл. Об щест вă на 1988 çул та 
йĕр ке ле нĕ, паян хи кун ун та 
350 çын шут ра тă рать. Ана-
то лий Те рентье вич сыв лăх 

ен чен хав шак рах хи сен ну-
ши не ни кам ран ла йăх ăн-
ла нать. «Ял тă рă хĕ се не тух-
са çÿ ре се пу ху сем ирт те рет-
пĕр, ун та пу рă на кан су сăр-
се не кă сăк лан та ра кан ый ту-
се не сÿт се яват пăр, вĕ се не 
тат са па ма тă рă шат пăр», – 
тет вăл. Акă Апаш та та Кă-
ша вăш ял тă рă хĕ сен пуç лă-
хĕ сем ăмăр тă ва хут шă на кан-
се не хăй сен ма ши ни сем пе 
ларт са кил ме те май туп нă. 
Спор та явăç тар ни сĕр пуç не 
сыв лăх ен чен хав шак ки-
сем хăй сен тав ра ку рăм не 
те ата лан та раç çĕ. «Му зей-
се не, экс курс си се не тух са 
çÿ рет пĕр, Тих вин мă нас-
ти рĕн че те пул тă мăр...» – 
тет Ана то лий Те рентье вич.  

Фа нер тан – 
шаш ка хă ми
 Сĕ тел çи шаффл борт ин-

ва лид сен ăмăр тă вĕн че кă-
çал тан кă на- ха.  Спор тăн 
çак тĕ сĕн че вăй- ха ла тĕ-

рĕс лес те кен сем ва ра са хал 
мар пул чĕç. Кун та Вăр ман-
Çĕк тер ял тă рă хĕн чен кил нĕ 
Татья на Фе ди ми ро ва хак ла-
рĕ. Шу паш кар ти «Фе никс» 
ин ва лид сен спорт клу бĕн-
че ăс та лăх не туп тать вăл. 
Татья на Ва ле риа нов на ин-
ва лид сен хуш шин че дартс-
па пер се Раç çей чем пио нĕн 
ят не те ти вĕç нĕ.  Ок тяб рĕн 
11-16- мĕ шĕ сен че Çĕ нĕ Шу-
паш кар та ин ва лид сен хуш-
шин че спор тăн 5 тĕ сĕн че хă-
йĕн вăй не тĕ рĕс ле нĕ, тă ва тă 
«ыл тăн» та та пĕр « кĕ мĕл» 
çĕн се ил нĕ вăл. Ăмăр ту се-
не ху шăн ни кă мăл- ту йă-
ма çĕк ле ни пе пĕр ле çĕ нĕ-
рен те çĕ нĕ çи тĕ нÿ сем ту-
маш кăн ăн тăл ма хис те ни-
не пы тар масть спортс мен. 

Шаш ка вăййи те сĕ тел 
хуш шин че чы лай çын на 
пух рĕ. Рес пуб ли кă ри шаш-
ка фе де ра ци йĕн пре зи ден-
чĕ Ми хаил Ефи мов пĕр вă-
хăт ра пы ра кан вă йă сеанс-
не 10 çын на хи рĕç вы ля са 
ирт тер чĕ, пĕ ри кă на па рăн-
тар чĕ ăна. «Çи тес çул рес-
пуб ли ка та та ра йон чыс не 
шаш ка тур ни рĕ сен че хÿ-
тĕ ле ме пуç ла нă ран па çур 
ĕмĕр те çи тет», – тет вăл. 
Фа нер тан, кар тон тан кас са 
кă лар нă шаш ка хă ми çин че 
йы вăç шаш кă се не ку çар сах 
çак вăй йа мĕн ача ран хăй 
тĕл лĕн ăса хыв нă Ми хаил 
Алек санд ро вич. 2-3- мĕш 
клас ра вĕ рен нĕ чух не кÿр-
шĕ ял- са ла çынни пе ту пăш-
нă вăл – ăна ни кам та çĕн-
те рей мен. 1977 çул та Иш-
лей ре вăл хăй не евĕр ре-
корд та ларт нă, пĕр ха рă сах 
87 çын па вы ля нă: пĕр пар-
тие вы ля са янă, çич чĕш не 
çу ра çу па вĕç ле нĕ, ыт ти сем 
ун хыç çăн юл нă. «Шаш ки-
не вăр ла рăм- вăр ла рăм, ен-
чен-ен не  ку çар тăм – пур- 
пĕ рех çĕн тер чĕ», – çап ла 
пă шăл тат нă çу рăм хы çĕн-
че тан тă шĕ сем. 

Ми хаил Ефи мов вĕ ре не-
ке нĕ сем – Ев ро па та та тĕн че 
ша йĕн чи чем пион сем. Çи-
тес вă хăт ра Кÿ кеç ри  Советс-
кая урам ри спорт комп лекс-
ра шаш ка шкул не уç ма па-
лăрт нă вăл. Чем пион се не 
кă на ха тĕр ле нĕ май каш ни 
ача па уй рăм мăн ĕç лет, хă-
йĕн шкул не ва ра 5 çул тул-
тар нă ар çын ача сем пе хĕр 
ача се не йы шă нать. 

С порт фес ти ва лĕн чи 
ăмăр ту се не Апаш, Ту тар-
кас си, Çĕньял, Кă ша вăш, 
Вăр ман-Çĕк тер, Çĕньял-
Пок ровс ки та та Кÿ кеç ял 
тă рăх ко ман ди сем хас тар 
хут шăн чĕç. Дартс ра Оль-
га Сте па но ва та та Сер гей 
Пор фирьев пу рин чен тĕл 
пе чĕç. Шаш ка вăййин че ва-
ра Ок са на Гай ну ли нă на та та 
Ми хаил Ефи мо ва çи те кен-
ни пул ма рĕ. Шаффл борт ра 
хĕ ра рăм сен чен Оль га Сте-
па но ва ма ла тух рĕ, ар çын-
сен чен – Алек сей Ильин. 

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

 СЫВĂ ПУРНĂÇ 

СĂМАХ МАЙ 
Де каб рĕн 1- мĕ шĕн че Кÿ кеç-
ри куль ту ра çур тĕн че ин ва-
лид сен кун не ха лал ла нă ме-
роп рия ти ир тет. 

Чи паха парне мĕн хак? 
Вĕ сен вăй- ха лĕ ик сĕл ми
 çак на спорт фес ти ва лĕ çи рĕп лет рĕ

Мă шă ра, ат те не, асат те не, Ген на дий Ев до ки-
мо вич ЕВ ДО КИ МО ВА, юлаш ки çу ла ăсат ма 
пу лăш нă шăн Апаш ял тă рăх пуç лăх не, шкул 
кол лек тив не, ял- йы ша, тă ван се не,  юл таш се-
не пи тĕ пы сăк тав сă ма хĕ ка лат пăр.

 Ев до ки мов сен çемйи.
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С пек такль 
кӑмӑ ла кай рĕ

Нояб рĕн 22- мĕ шĕн че 
Ишек ри халӑхӑн со циаллӑ 
ыйтӑ вĕ се не ти вĕç те ре кен 
уйрӑм ĕç че нĕ сем аслӑ ӑ ру-
ри çын се не Шу паш кар ти 
К.В. Ива нов ячĕ пе хи сеп-
лен се тӑ ра кан дра ма театр-
не «Туя туй пек ту мал ла» 
ка мит кур ма ил се кай рĕç. 
Спек такль пу рин кӑмӑл не 
те кай рĕ. Сце на çин че Ни на 
Яков левӑ на, Лю бовь Фе до-
ровӑ на, Ни на Г ри горьевӑ на, 
Ве ра Кузь ми на на та та ыт ти 
ар тис та кур са ки лен тĕ мĕр. 
Ка мит юрӑ- ташӑ сем пе пуян 
пул ни те кă мă ла кай рĕ. Çул 
çин че çав юрӑ се не шă ран-
тар са пыр са Ише кел ле çит-
ни не те сис се  юл марӑмӑр. 

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

Халӑхӑн ылтӑн 
çӳп çиех

Чӑ нах та, вӑхӑ та усӑсӑр ирт тер меç çĕ 
Ишек тав ра шĕн чи ватӑ сем.

Ну маях пул масть ра йон ти халӑхӑн 
со циаллӑ ыйтӑ вĕ се не ти вĕç те ре кен 
цент рăн Ишек са лин чи уйрӑ мĕн 
ĕç че нĕ сем ва тă се не «Би чу рин та та 
халь хи са ма на» му зея экс кур сие ил-
се кай са кил чĕç. Му зей ĕç че нĕ Ок-
са на Иже де ро ва зал сем пе пал лаш-
тар нă май ну май кă сăк ли не ка ла са 

кӑ тарт рĕ. Чӑ нах та, кун та ту рист сем-
шĕн кур са тĕ лĕн мел ли чы лай. Уйрӑ-
мах Ни ки та Би чу ринӑн наукӑ ри  çи-
тĕ нĕ вĕ сем ин те рес лĕ пул чĕç. Кун-
та ăс чахӑн ĕçĕ се не ву ла ма çеç мар, 
Пе кин ра ирт нĕ опе ра ари йĕ се не 
те ит ле ме пу лать. Çумӑр çунӑ ран 
му зе йăн урам ри кар тиш не кур-
ма май пул ма рĕ пу лин те ва тă сем 
хы тах ку лян ма рĕç. «Ю рĕ-ç ке, теп-
ре хин че кил сен курӑпӑр», – те рĕç 
вĕ сем. Ок са на Ни ко лаевнӑ на тав 
тунӑ хыççӑн тул ли кӑмӑл па Ише-
кел ле тав рăн чĕç. 

ЗИМНИЕ СКИДКИ!ЗИМНИЕ СКИДКИ!

Де каб рĕн 1-2- мĕ шĕ сен че 
тĕп ху ла мăр ти «Шу паш-
кар Аре на» пăр кер ме-
нĕн че хĕ ра рăм сен хуш-
шин че ирĕк лĕ кĕ ре шÿ пе 
Тĕн че ку бо кĕ ир тет. 

Ăмăр ту се не  Япо ни, Ки тай, 
АПШ, Азер байд жан, Мон го-

ли, Шве ци, Ук раи на та та Раç çей сбор нă йĕ се-
не  кĕ теç çĕ. Кĕ ре шÿ çĕ сем са кăр ви çе ка те го-
ри йĕн че вăй ви çĕç. Раç çей ко ман ди не ирĕк-
лĕ кĕ ре шÿ пе ви çĕ хут тĕн че ви це- чем пион-
ки Бу ря ти ри Ири на Оло го но ва ерт се пы рĕ. 
Çа кăн çин чен на ци ко ман дин тĕп тре не рĕ 
Юрий Шах му ра дов пĕл те рет.

Хĕ ра рăм сен хуш шин че ирĕк лĕ кĕ ре шÿ пе 
тĕн че ку бок не 2001 çул тан па ирт те реç çĕ. 
2007 çул та çак тур нир Крас ноярск ра ирт нĕ, 
2015 çул та – Санкт-Пе тер бург ра. 

И рĕк лĕ кĕ ре шÿ пе тĕн че ку бо кĕ вĕç лен нĕ 
хыç çă нах Чă ваш Рес пуб ли кин  Пуç лă хĕн Ми-
хаил Иг натье вăн пар ни се не çĕн се илес си-
шĕн Раç çей Ку бо кĕн уçă вы ля вĕ пу лать. Çак 
ăмăр тă ва ре гион пил лĕк мĕш хут йы шă нать. 

Нояб рĕн 24- мĕ шĕн че Шу паш кар ра йон 
про ку ро рĕ З.М. Ка ра ма уп рав ляю щи ор га-
ни за цийĕ сен ер тÿ çи сем пе, ад ми нист ра ци 
предс та ви те лĕ сем пе пу рăн мал ли çурт- йĕр-
пе ком му нал лă ху çа лăх сфе рин чи за ко но-
да тельст вă на пур нăç лас си пе çы хăн нă ый ту-
сем пе граж дан се не йы шăн чĕ. «Пĕр стояк ок-
тябрь- ноябрь уйă хĕ сен че ĕç ле ме рĕ, çак кун-
сен че кă на ăна юса рĕç. Ви çĕ ба та ре йă ран пĕ-
ри кă на ăшă па чĕ.  Çа вăн па хват те ре хут са 
ăшăт нă шăн тă как се не çĕ нĕ рен шут ла са па-
ма, çур ри не кă на тÿ ле мел ле ту маш кăн ый та-
тăп», – çап ла рах ый ту па кил чĕ Кÿ кеç ри Шос-
сей ная урам ра пу рă на кан В ла ди мир Ива нов.  

«В ла ди мир Ива нов çурт не ăшăт са тă ра кан 
ко тель нăй та та икĕ çур та ăшă па ти вĕç те рет. Кă-
çал «Г раж дан се не ки вĕ та та ава рил лĕ çурт- йĕр-
тен хăт ли не ку çа рас си» прог рам мă па хă парт нă 
çур та та çак ко тель нăй па хут са тă рат пăр. Ко-
тель нăй пĕ тĕм хă ват па ĕç лет. Ун та ви çĕ на сус 

тă рать, вĕ сен-
чен пĕ ри хут-
ран- сит рен ĕç-
ле ме пă рах ни-
пе ăшă ко тель-
нă йĕн чен айк-
ки не рех выр-
наç нă хват тер-
сем та ран кир-
лĕ шай ра çи тей-
мест», – ăн лан-
тар чĕ уп рав-
ляю щи ком па-
ни предс та ви-
те лĕ, ком му нал-
лă пу лă шу тă ка-
кĕ се не çĕ нĕ рен 
шут ла са па ма 
шан тар са.  

ШУТА ИЛМЕ 
Нояб рĕн 30- мĕ шĕн че Шу паш-
кар ра йо нĕн чи ха лă ха со циал-
лă пу лă шу па ра кан цент рăн 
Кăр мăш ри ста цио нар уй рă-
мĕн че 9 се хет рен пуç ла са 12 
се хет чен Шу паш кар ра йон 
про ку ро рĕ уч реж де ни ди-
рек то рĕ пе пĕр ле ин ва лид-
сен сак кун ла ин те ре сĕ се не 
та та пра ви се не пур нăç лас си-
пе çы хăн нă ый ту сем пе граж-
дан се не йы шă нать. 

Тĕл пулăва çы рăн маш кăн 
про ку ра ту рă на 2-12-02, уч-
реж де ние 2-30-30 те ле фон 
но ме рĕ сем пе шăн кă рав ла-
са пĕл тер мел ле. 


