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 РЕСПУБЛИКĂРА

Ю рат нă ха çа та 2018 çу лăн пĕр ре мĕш çур çу лĕн че ил се тă ма çы-
рăн та ру тап хă рĕ пуç лан чĕ. Хар сăр ву ла кан сем ло те ре йă на хут-
шăн ма ре дак цие кви тан ци сене илсе килеççĕ. 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, 
бензоçава,  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 
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ирĕклĕ

2018-2020 ÇУЛ СЕН ЧИ ФЕ ДЕ РА ЦИ БЮД-
ЖЕ ЧĔ ÇИН ЧЕН КА ЛА КАН ЗА КОН ПРОЕК-
ТĔН ЧЕ, РФ Пат ша лăх Ду ми пĕр ре мĕш та-
та ик кĕ мĕш ву лав ра йы шăн нăс кер те, Раç-
çе йĕн 20 ре гион не 1 млрд тен кĕ чух лĕ 
суб си ди уйă рас си не пăх са ху нă.  Ку ук çа 
– эко ло ги сие нне сап лаш та рас си пе çы-
хăн нă тÿ лев рен пу хăн нăскер. «Вăл ре-
гион се нех тав рă нĕ. Ăна çÿп- çа па сорт-
ла кан пы сăк комп лекс се не ху та яма, пур 
хă руш лăх кла сĕл лĕ кая ша та сиен сĕр лет-
мел ли та та тир пей ле мел ли хă ват сем ту-
ма ярĕç», – ăн лан тар нă РФ çут çан та лăк 
та та эко ло ги ми нист рĕн çу мĕ М. Ке ри-
мов Раç çе йĕн Фе де ра ци Ка на шĕ çу мĕн-
че аг роп ро мыш лен ноç комп лек сĕн та-
та çут çан та лăк па усă ку рас син ый тă вĕ-
сем пе ĕç ле кен комисси ла рă вĕн че. Раç-
çей ри эко ло ги çул та лă кĕн мал тан хи пĕ-
тĕм ле тĕ вĕ се не ха лал ла нă ме роп рия ти-
ре тав ра лă ха ви тĕм кÿ рес си не ча ка рас, 
йă ла ри хы тă каяш се не тир пей лес си çи-
не тая на кан çĕ нĕ тех но ло гие пур нă çа 
кĕр тес ый ту се не сÿт се яв нă.  

 РАÇ ÇЕ ЙĔН ЭНЕР ГЕ ТИ КА МИ НИС ТЕРСТ-
ВИ ЧĂ ВАШ ЕН РИ ЭЛЕКТ РО ТЕХ НИ КА 
КЛАС ТЕ РĔН ХĂ ВАТ НЕ ПЫ СĂК ХАК ПА-
РАТЬ. Энер ге ти кă ра ин но ва ци тех но ло-
ги йĕ се не усă ку рас енĕ пе ĕç ле кен уш-
кă нăн че рет лĕ ла рă вĕ Шу паш кар та ирт-
ни не  фе де ра ци ми нист рĕн пĕр ре мĕш 
çу мĕ Алек сей Такс лер шă пах çа кăн па 
çы хăн тар нă. «Чă ваш предп рия ти йĕ сем 
им порт та вар не улăш та рас си пе çы хăн-
нă тĕл лев се не пур нă çа кĕр тес енĕ пе çи-
не тă раç çĕ. Вĕ сем от рас ле ви тĕм кÿ рес-
си çул ран- çул ÿс се пы рать, çĕ нĕ йыш-
ши тех ни ка ху та каять», – те нĕ вăл. Ка-
наш лă ва уç нă май Чă ваш Ен  Пуç лă хĕ Ми-
хаил Иг натьев Энер ге ти ка ми нис терст-
ви не ту хăç лă хут шă ну сем шĕн тав ту нă. 
Вăл элект ро тех ни ка клас те рĕ Чă ваш Ен 
эко но ми кин вăй лă енĕ пул ни не, кон ку-
рен цие тÿс ме пул та ра кан, ин но ва цил-
лĕ та вар ту са кă ла ра кан 40 ком па ние 
пĕр леш тер ни не асăн нă. 

РАÇ ÇЕЙ ПРЕ ЗИ ДЕН ЧĔН 2012 ÇУЛ ХИ 
МАЙ УЙĂ ХĔН ЧИ УКАЗĔ СЕ НЕ ПУР НĂ-
ÇА КĔР ТЕС СИ 2018 ÇУ ЛА ВАЛ ЛИ па-
лăрт са ху нă тĕп 
тĕл лев сен чен пĕ-
ри пул са тă чĕ. ЧР 
Пуç лă хĕ кă çал хи 
де кабрь уйă хĕн 
1- мĕ шĕн че алă 
пус нă  «Чă ваш 
Рес пуб ли кин 2018 
çул ти та та план па 
пăх нă 2019, 2020 
çул сен чи бюд-
же чĕ çин чен» за-
кон па ки лĕ шÿл-
лĕн « май ри указ-
се не»  пур нăç ла ма рес пуб ли ка бюд же-
тĕн че 5,9 млрд тен кĕ пăх са ху нă. Ул тă çул 
хуш шин че çак на вал ли 36 млрд тен кĕ ыт-
ла тă как ла ма ти вĕ. Асăн нă указ сен ша-
йĕн чех 2017 çул хи пе тан лаш тар сан куль-
ту ра ĕç че нĕ сен ĕç ук çи 20%, тух тăр сен 
41%, вă там мед пер со на лăн 27,7%, кĕ çĕн 
мед пер со на лăн 67%, хуш ма пĕ лÿ па ра-

кан вĕ рен тÿ уч реж де ни йĕ сен чи пе-
да гог сен 13,7% шкул сен чи пе да го-
ги ка ĕç че нĕ сен  8%, шкулч чен хи 
уч реж де ни пе да го гĕ сен 9,3% ÿсĕ. 
Бюд жет сфе рин че вăй ху ра кан сен 
ыт ти йы шĕн ĕç ук çи 2018 çул хи ян-
ва рĕн 1- мĕ шĕн чен 4% пы сăк ла нĕ. 

ЦИФ РĂ СЕН ЧĔЛ ХИ ПЕ
Чă ваш ав то но ми об-
ла çĕ йĕр ке лен нĕ рен пе 
100 çул çит ни не пал-
лă тă вас си пе çы хăн-
нă ме роп рия ти се не 
ха тĕр лен ме, куль ту-
ра объек чĕ се не юса-
са çĕ нет ме Чă ваш Рес-
пуб ли кин 2018 çул хи 
бюд же тĕн че 200 млн 
тен кĕ пăх са ху нă. 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 сене илсе килеççĕ. 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, 
бензоçава,  сыс на вы-
лят тар нă пул сан ку 
ху тĕн че

ПАР НЕ ВА ЛЕÇ МЕ ВĂ ХĂТ ÇИ ТЕТ!Васка тăванăм, 
урăх кун пек йÿнĕ 

хак пулмĕ!
урăх кун пек йÿнĕ 

хак пулмĕ!
урăх кун пек йÿнĕ 

2017 çулхи декабрĕн 
1-10-мĕшĕсенче Раççей 
почтин уйрăмĕсенче 

Виталий АЛЕКСАНДРОВ, 
Юртукасси22
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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, 
бензоçава,  сыс на вы-

тĕн че 5,9 млрд тен кĕ пăх са ху нă. Ул тă çул 
хуш шин че çак на вал ли 36 млрд тен кĕ ыт-
ла тă как ла ма ти вĕ. Асăн нă указ сен ша-
йĕн чех 2017 çул хи пе тан лаш тар сан куль-
ту ра ĕç че нĕ сен ĕç ук çи 20%, тух тăр сен 
41%, вă там мед пер со на лăн 27,7%, кĕ çĕн 
мед пер со на лăн 67%, хуш ма пĕ лÿ па ра-

кан вĕ рен тÿ уч реж де ни йĕ сен чи пе-
да гог сен 13,7% шкул сен чи пе да го-
ги ка ĕç че нĕ сен  8%, шкулч чен хи 
уч реж де ни пе да го гĕ сен 9,3% ÿсĕ. 
Бюд жет сфе рин че вăй ху ра кан сен 
ыт ти йы шĕн ĕç ук çи 2018 çул хи ян-
ва рĕн 1- мĕ шĕн чен 4% пы сăк ла нĕ. 

ĂРАТЛĂ ТА КА ХУ ÇИ НЕ 
ПА ЛĂР ТАТ ПĂР!

Çак хват тер сем пе «Тă-
лăх та та аш шĕ-а мăш 
хÿт лĕ хĕ сĕр юл нă ача-
се не со циал лă пу лă-

шу па рас си пе çы хăн нă хуш-
ма га ран ти сем çин чен» фе де-
ра ци прог рам ми пе ки лĕ шÿл-
лĕн ти вĕç тер чĕç. Офи циал-
лă пая ЧР Пат ша лăх Ка на-
шĕн ви це-с пи ке рĕ Аль би на 
Его ро ва, ЧР ст рои тельст во 

ми нист рĕн çу мĕ В ла ди мир 
Мак си мов, 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 та та Иш лей ял тă рăх 
пуç лă хĕ Ев ге ний Суб бо тин 
хут шăн чĕç. 

В ла ди мир Ди мит риев му-
ни ци па ли тет ра хват тер ил-
ме че рет ре тă лăх та та аш шĕ-
а мăш хÿт лĕ хĕ сĕр юл нă 125 

ача тă ни не пĕл тер чĕ. Юлаш-
ки пи лĕк çул та çак ка те го-
рие кĕ ре кен 46 çын на пу рăн-
мал ли вы рăн па ти вĕç тер нĕ, 
кун та кă çал хват тер лĕ пул-
нă 19 çам рăк та кĕ рет. В ла-
ди мир Пав ло вич те лей ли-
се не çĕ нĕ « йă ва ра» çи рĕп, 
ну май ачал лă çемье сем çа-
вăр ма сун чĕ. Çа вăн пе кех 
ви çĕ та та ыт ла рах ача ÿс-
те ре кен се не çĕр лап тă кĕ-
сем тÿ лев сĕр уйăр са па ни-
не асăн чĕ. 

Аль би на Его ро ва тă лăх ача-
сем вал ли хват тер туян ма 
бюд жет ран каш ни çу лах  ук-
çа- тен кĕ уйăр ни не па лăрт рĕ. 
Вă там ран пĕр хват тершĕн пĕ-
рер млн тен кĕ тă как ла нать. 
Депутат РФ Пре зи ден чĕн 

В ла ди мир Пу тинăн çам рăк 
çемье се не пу лăш мал ли çĕ-
нĕ пу çа рăвĕ сем çин чен ка ла-
са хă вар чĕ, çав шут ра 3 çул 
тул тар ман ача се не шкулч-
чен хи уч реж де ни сен че вы-
рăн па ти вĕç те рес си пирки 
те. Пре зи ден т ипо те ка кре-
ди чĕн ятар лă прог рам ми-
не те пур нă çа кĕрт ме сĕн нĕ. 

ЧР ст рои тельст во ми нист-
рĕн çу мĕ В ла ди мир Мак си-
мов юлаш ки çул та çам рăк 
çемье се не пу лăш ма бюд жет-
ран 3,7 млрд тен кĕ уйăр ни-
не ка ла рĕ. Çă мăл лăх сем пе 
5600 çемье усă кур нă. Кă-
çал рес пуб ли кă ра тă лăх 176 
ача на хват тер пе ти вĕç тер нĕ. 

телейлĕ 
хуçисем

Хваттер уççин

А лă ра хĕр лĕ хăю çых нă хват тер уç çи сем, куç сем ва-
ра са вă нăç па çи çеç çĕ... Тă лăх та та аш шĕ-а мăш хÿт-
лĕ хĕ сĕр юл нă ул тă çам рăк « кĕ тес лĕ» пул чĕç. Ĕнер 
Иш лей ри Советс кая урам ри 72 «а» çурт ри хват тер-
сен уç çи се не вĕ се не са вă нăç лă ла ру- тă ру ра па чĕç. 

   ПАТ ША ЛĂХ ПУ ЛĂ ШĂ ВĔ

Шуçăмччен 
уйра

HH
КĔÇНЕРНИКУНСЕРЕН ТУХАТЬ

Шуçăмччен Шуçăмччен Шуçăмччен Шуçăмччен 
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Кун йĕркинче
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ĕШУТА ИЛМЕ
Уй рăм çын сен 2016 çул шăн пур лăх-
шăн на лог тÿ ле мел ли вă хăт вĕç лен-
се пы рать. Пат ша лăх умĕн чи ти вĕ çе 
пур нăç ла ма граж дан се не 2017 çулхи 
де кабрь уйă хĕч чен вă хăт па нă. 

Кун йĕркинче
В ла ди мир ПУ ТИН, 
РФ Пре зи ден чĕ:

– Ача- пă ча çу ра лас лăх не хав-
ха лан та рас тĕл лев пе çи тес 
2018 çул хи ян варь уйă хĕн чен 
ты тăн са Раç çей çемйи се не пу-
лă шу кÿ ме çĕ нĕ ме рă сем пур-

нă çа кĕрт ме сĕ не тĕп. Пĕр ре мĕ шĕ – уйăх-
се рен тÿ ле кен ук çа- тен кĕ ви çи не па лăр тас-
си, ăна чи пир вай хи ача çу рал нă шăн, вăл  
çул та лăк çу рă тул та рич чен тÿ ле мел ле. 

ÇĔ НĔ ШУ ПАШ КАР ТИ КА ДЕТ ЛИ ЦЕ ЙĔН 
ВĔ РЕ НЕ КЕ НĔ СЕМ ПĔ ТĔМ РАÇ ÇЕЙ РИ 
«СОЗВЕЗ ДИЕ МУ ЖЕСТ ВА» IX фес ти-
ва лĕн «Çам рăк пу шар сÿн те ре кен-
сен чи ла йăх дру жи ни» но ми на ци-
ре ма ла тух нă. Ка дет сем «Раç-
çей ри çам рăк пу шар сÿн те ре-
кен сен чи ла йăх дру жи ни» II смотр- 
кон кур сра ма ла тух нă. 
Çĕн те рÿ çĕ сен ре тĕн че – «Ч рез вы чай-
лă юн кор» но ми на цире ма ла тух нă Со-
фия Ни ки ти на та. Вăл амă шĕ пе, На ци ра-
дио вĕн ре дак то рĕ пе Га ли на Ни ки ти нă па, 
«П рик лю че ния те ти Мол ли и Со фии Прек-
рас ной» пе ре да чă на ерт се пы рать. Ун та 
хĕ ра ча ку ра кан се не ин тер нет хă руш лă хĕ 

çинчен, театр та хăв на мĕн ле тыт мал-
ли не, çул ур лă тĕ рĕс каç мал ли не ка-

ла са па рать.  
Çул се рен фес ти валь кă сăк лан-
сах пы рать, но ми на ци сем те ну-

май рах. Ача сен хă руш-
сăр лă хĕ шĕн лăп кă пул-

мал ла – çи рĕп ĕне неç çĕ 
МЧС ра. «Созвез дия му жест ва» 
фес ти валь çĕн те рÿ çи сен ре тĕн-

че – 22 ача. Хăй сем çам рăк пул ни не 
пăх ма сăр вĕ сем чăн- чăн ин ке ке сир-
ме пу лăш нă. Вĕ сен чен ну ма йă шĕ об-

щест вăл ла пур нă çа хас тар хут шă наç çĕ, 
пе ре да чă сем ерт се пы раç çĕ, çă лав ĕçĕ-
сене вĕ ре неç çĕ.  

Чă ваш Республика Пуç лă-
хĕ Ми хаил Иг натьев Амă шĕ-
пе Аш шĕн çул та лă кĕ те се па-
лăрт нă çул ырă пу çа ру сем пе 
вĕç ле нет. Раç çей Пре зи ден-
чĕ В ла ди мир Пу тин де мог-
ра фи по ли ти ки шĕн  пĕл те-
рĕш лĕ ул тă сĕ нĕве тă рат нă. 
Чă ваш Рес пуб ли кин ер тÿ лĕ-
хĕ Пре зи дент пу çа рăв не ыр-
ла са йы шăн чĕ кă на мар, ун-
та хă йĕн йы шă нă вĕ се не те 
хуш рĕ.  

Аш шĕ-а мă шĕ ачал-
лă пул ма шу хăш ла-
нă чух не ну май пĕл-
те рĕш лĕ са ман та – 
хăй сем ача на апат- 

çи мĕç пе ти вĕç тер ме, вос пи-
та ни па ма, вĕ рен тме, сип ле-
ме пул та рас си не  – шу та илет. 
Çак на çĕр шыв та та рес пуб ли-
ка пра ви тельст вин че ла йăх ăн-
лан ни не юлаш ки хы пар сем те 
аван çи рĕп ле теç çĕ. РФ Пре зи-
ден чĕ В ла ди мир Пу тин ти вĕç лĕ 
ху шу сем па чĕ. Çи тес çул хи ян-
ва рĕн 1- мĕ шĕн чен ты тăн са пи-
рĕн çĕр шы вăн 60 ре гио нĕн че 
çемье ре çу рал нă е ус ра ва ил нĕ 
3- мĕш ача шăн фе де ра ци цент-
рĕн шу чĕ пе уйăх се рен по со би 
тÿ ле ме ты тă наç çĕ. Çав шут ра – 

Чă ваш Ен ре те. Çа кă – рес пуб-
ли ка вла çĕн ма лаш лă ха пă ха кан 
по ли ти кин кăтартăвĕ. Чă ваш Ен 
ер тÿ лĕ хĕ пĕр хут чен кă на мар 
фе де ра ци центр не ача сен çу-
ра лас лăх не хак па ра кан кри те-
ри се не пăх са ту хас сĕ нÿ пе тух-
нă.  Пра ви тельст во хи рĕç ле ме-
рĕ. Пĕ тĕм ле тÿ – по со бие çĕ нĕ-
рен тÿ ле ме ты тă наç çĕ.

Ук çа- тен кĕ пу лă шăв не ну май 
ачал ли сем кă на мар, пĕр ре мĕш 
ача çу рал нă çемье сем те ти вĕ çĕç. 
Çак на вал ли аш шĕ-а мă шĕн пĕр ле-
хи ту пă шĕ 30 пин тен кĕ рен ыт ла 
мар пул мал ла. Пу рăн ма кир лĕ чи 
пĕ чĕк ви çе пе тан ла ша кан уйăх се-
рен тиве кен тÿ леве рес пуб ли кă-
ра 4500 çемье ти вĕç мел ле. Çам-

рăк çемье сем шĕн çурт- йĕр ый тă-
вĕ яла нах чи çи вĕч чи сен чен пĕ-
ри пул нă. В ла ди мир Пу тин ипо-
те кăн ятар лă прог рам ми не ху та 
яма сĕн нĕ. Çул та лăк пуç лан нă ран-
па 2- мĕш та та 3- мĕш ача çу рал-
нă çемье се не ипо те ка кре ди чĕн 
про цен чĕ се не сап лаш тар ма суб-
си ди пе ти вĕç те рĕç.

Раç çей Пре зи ден чĕ амă шĕн 
ка пи та лĕн прог рам ми не те пĕр 
4 çу ла тăс ма сĕн нĕ. Прог рам мă-
на  2021 çулч чен тăс нă кă на мар, 
амă шĕн ка пи та лĕпе усă кур мал-
ли мел се не ан лă лат нă. Хăш чух-
не ăна кир лĕ ый ту се не тат са па-
ма та усă кур ма май пу лĕ.

3 çул тан ирт нĕ ача се не ача са-
чĕ сен че вы рăн па ти вĕç те рес ый-

тă ва тат са па ма май кил чĕ пул-
сан, чи пĕ чĕк ки сем пе çы хăн нă 
ый тă ва тат са па ман- ха. Çав шут-
ра вĕ сен аш шĕ-а мăш не ĕçе тух-
ма май сем ту са па рас си не те. В ла-
ди мир Пу тин 2 уйăх ран ты тăн са 
3 çул та ран хи ача се не ача са чĕ-
сен че вы рăн па ти вĕç те рес ый тă-
ва тат са па ма тĕл лев ларт нă. РФ 
Пре зи ден чĕн ху шă вĕ пе ки лĕ шÿл-
лĕн, çĕр шыв ра ача- пă ча боль ни-
ци се не ре конст рук ци лес, халь хи 
вă хăт ри пе ри на таль лĕ центр сем 
ху та ярас масш таб лă прог рам ма 
пуç лан мал ла.  

Рес пуб ли ка ер тÿ лĕ хĕ В ла ди-
мир Пу ти нăн пу çа ру лăх не ыр-
ла ни пе кă на çыр лах ма рĕ, Чă-
ваш Ен ри ача сен çу ра лас лăх-
не ÿс те рес тĕл лев пе хă йĕн тÿ-
пи не хыв рĕ. Чă ваш Ен Пуç лă хĕ 
Ми хаил Иг натьев 2017 çул та та-
та ун хыç çăн 3- мĕш ача çу рал нă 
та та ус ра ва ил нĕ çемье се не по-
со би пе ти вĕç те рес Ху шă ва алă 
пус са çи рĕп лет рĕ. Ре гион ти пу-
лă шу па 1300 çемье не ти вĕç тер-
мел ле, çак тĕл лев пе Рес пуб ли ка 
Пуç лă хĕн ре зерв фон дĕн чен 25 
млн тен кĕ уйăр нă та ĕнтĕ. 

Ре гион ти амă шĕн ка пи та лĕн 
прог рам ми не 2021 çулч чен тă сĕç. 
РФ Пре зи ден чĕ па лăрт нă Ача-
лă хăн çи тес ву нă çул лă хĕ пĕ чĕк-
ки сен кул ли пе янă ра са тă рĕ.  

Чă ваш Ен Пре зи ден т пу çа рăв не пурнăçа кĕртĕ  

  ÇАВ РА СĔ ТЕЛ   ĔÇЛĔ ÇУЛ ÇŸРЕВ

Сĕт ха кĕ ан чактăр 
Ха лăх ран пу ха кан сĕт ха кĕ 
çул та лăк вă хă тĕн чен ну май 
ки лет, кĕр кун не- хĕл ле вăл чĕр 
та вар са хал ли не ку ра хă па ра-
канч чĕ, çур кун не- çул ла ва ра 
ча ка канч чĕ. 

Ра йон ад ми нист ра ци йĕн ял ху-
çа лăх та та эко ло ги па йĕн чен пĕл-
тер нĕ тă рăх, де каб рĕн пуç ла мă-
шĕн че ха лăх ран пу ха кан 1 литр 
сĕт ха кĕ 19-22 тен кĕ пе тан ла шнă. 
Юр- ва ра ра йон та пу рă на кан сен-
чен 6 ин ди ви дуал лă предп ри ни-
ма тель су тăн илеç çĕ. Хак сем – вă-
там кă тар ту сем пе шай ла шул лă, 
пĕл тĕр хи асăн нă тап хăр та 20 тен-
кĕ рен йÿ нĕ рех пул ман – ăн лан та-
раç çĕ ра йад ми нист ра цин ял ху çа-
лăх та та эко ло ги па йĕн че.

Сĕт  ры нокĕн ата ла нăв не Чă ваш 
Рес пуб ли кин ял ху çа лăх ми нист рĕ 
Сер гей Ар та мо нов ми нис терст вăн 
уй рă мĕ сен та та ве домст вă на пă-
хăн са тă ра кан ор га ни за ци сен ер-
тÿ çи сем пе ирт тер нĕ ка наш лу ра та 
пăх са тух нă. Му ни ци па ли тет сен кă-
тар тă вĕ сем пе, ноябрь вĕ çĕн че ха-
лăх ран пу ха кан 1 литр сĕ тĕн вă там 
ха кĕ 19,4 тен кĕ пе тан лаш нă, эр не 
хуш шин че 20 пус чак нă. Вăр нар, 
Пă рач кав, Çĕ мĕр ле, Тă вай ра йо-
нĕ сен че юр- вар пĕр тен кĕ та ран 
йÿ нел ни пал лă. Çав вă хăт рах  Па-
тăрьел, Ком со мольс ки, Ел чĕк ра-
йо нĕ сен че 50 пус хă пар нă. Чă ваш 
Рес пуб ли кин «Аг ро-Ин но ва ции» 
КУП кă тар тă вĕ сем пе, си вĕт нĕ 1- 
мĕш сорт лă сĕ те юр- ва ра тир пей-
ле кен рес пуб ли кă ри предп рия ти-
сем нояб рĕн 23- мĕ шĕ тĕл не 22,64 
тен кĕ пе туян нă.  

«Кĕр кун не хи- хĕл ле хи тап хăр та 
ха лăх ран пу ха кан сĕт ха кĕ чак-
мал ла мар, унсăрăн çакă ра йон 
ад ми нист ра ци йĕ сем ту хăç лăн ĕç-
ле мен ни не кă тар тать, – па лăрт нă 
ми нистр. – Çав вă хăт рах сĕт па ха-
лă хĕ пир ки те ман мал ла мар. Па-
ха лăх лă сĕт йÿ нĕ пул масть, унăн 
ха кĕ ÿсет кă на».  

Геор гий МИ РО НОВ, Апаш сали:
– Пи рĕн тă рăх ри сĕт пу ха кан 

предп ри ни ма тель кун ур лă ăна 
литршăн 19 тен кĕ пе пуç та рать. Си-
вĕ ре сĕт пă сăл масть, çа вăн па сут-
лăх ха рă сах 2 кун хи сĕ те ил се ту-
хат пăр. Ма нăн çемье 20- шер литр 
ил се ту хать. Пу рĕ пĕр ле предп ри-
ни ма тель Апаш тă рă хĕн чен 200 кг 
сĕт пу хать. Çу ку нĕ сен че сĕт ха кĕ 
йÿ не лес си, хĕл ле хи кун сен че хă-
па рас си – йă ла на кĕ нĕ пу лăм. Юр- 
вар ха кĕ, çут  çан та лă кăн ки рек хăш 
вă хă тĕн че те ти вĕç ли пех сых лан-
са юл мал ла.  

Д Е  К А Б  Р Ĕ Н 
2-3- МĔ ШĔ СЕН ЧЕ ХОР-
ВА ТИ ÇĔ РĔН ЧЕ Ев ро пă-
ра ма ла ту хас си шĕн ка-
дет сен хуш шин че сам-
бо кĕ ре шĕ вĕ ирт нĕ. Ун-
та Шу паш кар ти Олимп 
ре зер вĕн спорт шку-
лĕн вĕ ре не ке нĕ Татья-
на Фе до ро ва хут шăн-
нă. 17 çĕр шыв ри 200 
сам бист 19 ви çе ка те-
го ри йĕн че ту пăш нă. 
44 кг- чен хи уш кăн ра 
чă ваш хĕ рĕ «ыл тă на» 
ти вĕç нĕ.   

ÇĔ НĔ ШУ ПАШ КАР ТИ КА ДЕТ ЛИ ЦЕ ЙĔН 
ВĔ РЕ НЕ КЕ НĔ СЕМ ПĔ ТĔМ РАÇ ÇЕЙ РИ 
ÇĔ НĔ ШУ ПАШ КАР ТИ КА ДЕТ ЛИ ЦЕ ЙĔН 
ВĔ РЕ НЕ КЕ НĔ СЕМ ПĔ ТĔМ РАÇ ÇЕЙ РИ 
ÇĔ НĔ ШУ ПАШ КАР ТИ КА ДЕТ ЛИ ЦЕ ЙĔН 

IX фес ти-
ва лĕн «Çам рăк пу шар сÿн те ре кен-
сен чи ла йăх дру жи ни» но ми на ци-

кен сен чи ла йăх дру жи ни» II смотр- 

Çĕн те рÿ çĕ сен ре тĕн че – «Ч рез вы чай-
лă юн кор» но ми на цире ма ла тух нă Со-
фия Ни ки ти на та. Вăл амă шĕ пе, На ци ра-

çинчен, театр та хăв на мĕн ле тыт мал-
ли не, çул ур лă тĕ рĕс каç мал ли не ка-

ла са па рать.  
Çул се рен фес ти валь кă сăк лан-
сах пы рать, но ми на ци сем те ну-

мал ла – çи рĕп ĕне неç çĕ 
МЧС ра. «Созвез дия му жест ва» 
фес ти валь çĕн те рÿ çи сен ре тĕн-

че – 22 ача. Хăй сем çам рăк пул ни не 
пăх ма сăр вĕ сем чăн- чăн ин ке ке сир-

  АКТУАЛЛĂ

Ĕ нер Чă ваш Рес пуб ли кин ял 
ху çа лăх ми нист рĕ Сер гей Ар та-
мо нов ерт се пы ни пе Ко тер кас-
си ялĕ çы вă хĕн че «Но во че бок-
сарс кий» теп ли ца комп лек сĕн 
инвес ти ци проект не ху та ярас-
си пе çы хăн нă ый ту се не сÿт се 
яв рĕç. Ка наш лă ва ра йон та та 
ял тă рăх ад ми нист ра ци йĕн ĕç-
че нĕ сем, инвес тор предс та ви-
те лĕ сем хут шăн чĕç. 

Ми нистр проек тăн пĕл те рĕш не па-
лăрт нă май çĕр шыв ра çул та лăк ра 170 
пин т пах ча çи мĕç, вĕ сен чен 13 пин 
т теп ли цă сен че ÿс тер ни не аса ил тер-
чĕ. Пах ча çи мĕ çĕн 74% – кил ти хуш-
ма ху çа лăх ра ту са илеç çĕ. Сер гей Ар-
та мо нов проек та пур нă çа кĕр тес тĕл-
лев пе  халь лĕ хе 125 млн тен кĕ хыв-
ни не, ун та 400-500 ĕç вы рă нĕ йĕр-
ке ле ме па лăрт ни не ка ла рĕ. Проек-
тăн пĕ тĕ мĕш ле ха кĕ – 6 млрд тен кĕ. 
Министр палăртнă тăрăх, асăннă про-
ект ЧР Пуçлăхĕн Михаил Игнатьевăн 
пуçарăвĕпе пурнăçланать.

Ра йон ад ми нист ра ци йĕн ти вĕ çĕ се-

не пур нăç ла кан В ла ди мир Ди мит риев 
теп ли цă сен та та çул- йĕр ст рои тельст-
вин ый тă вĕ се не мал та нах ха лăх па сÿт-
се яв ни не пĕл тер чĕ. Унăн шу хă шĕ сем-
пе, асăн нă проект му ни ци па ли тет шăн 
çав те ри пĕл те рĕш лĕ – инвес ти ци сем 
ил се кил ни, çĕ нĕ ĕç вы рă нĕ сем йĕр ке-
ле ни хак лă. Ра йон ад ми нист ра ци йĕ 
йĕр ке ле нĕ « çул- йĕр карт ти» ша йĕн-
чи ме роп рия ти сем пур нăç лан са пы-
раç çĕ. «Но во че бок сарс кий» теп ли ца 
комп лек сĕ» ООО ди рек то рĕ Алек сей 
Зах ва тов пы сăк тех но ло гил лĕ теп ли-
цă сем çул та лă кĕ пех пах ча çи мĕç ÿс-
тер ме май па ни не па лăрт рĕ. Кă çал 
проект ĕçĕ се не вĕç ле ме, çи тес çул хи 
4- мĕш квар тал та 11 га йы шă на кан пĕр-
ре мĕш, 2019 çул та ик кĕ мĕш теп ли цă на 
ху та яма тĕл лев ле ни не ка ла рĕ. 2020-
2021 çул сен че ту хăç илес си, су тас си те 
план ра. 22 гек тар тан çул та лăк не 19 пин 
т хăяр па по ми дор пух са ил ме па лăр-
тать ди рек тор. Вăл пĕл тер нĕ тă рăх, 
ст рои тельст во ĕçĕ се не ир ттер ме ирĕк 
ил нĕ, паян хи кун свай се не çи рĕп лет-
ме тăп ра ха тĕр леç çĕ.   

Хăвăр ял 
хыпарĕсене пи-
ре те пĕлтерĕр! 
Чи хастарри-
сене парнепе 
хавхалантаратпăр!  

 89656874459

Кор руп ци пе кĕ ре шес ĕçе ЧР 
Ин фор ма ци по ли ти ки пе мас-
сăл лă ком му ни ка ци сен ми нис-
терст ви пы сăк тÿ пе хы вать. Çак 
çи вĕч те мă на çу та тас си пе çы-
хăн нă пат ша лăх за да ни йĕ па-
ян рес пуб ли кă ри 38 мас сăл лă 
ин фор ма ци ха тĕ рĕн че пур нăç-
лан ни не па лăрт рĕ ве домст во 
ми нист рĕ Алек сандр Ива нов. 
«Э пир паян ла ру- тă рă ва мĕн ле 
çу тат ни ыран хи кун- çул мĕн-
ле пу лас си не тат са па рĕ», – 
те рĕ Алек сандр Сте па но вич 
« тă ват тă мĕш влаç» предс та-
ви те лĕ се не çак му ра сив ле се, 
тир ке се, ун па вир лĕ кĕ реш ме 
чĕн се ка ла нă май. Про фи лак-
ти кăн пы сăк пĕл те рĕш не ма ла 
хур са ми нистр çак ĕçе вăй лат-
ма ве домст во çул се рен грант-
сем, жур на лист сем хуш шин-
че кон курс сем йĕр ке ле ни, ЧР 
Пуç лă хĕн ад ми нист ра ци йĕ со-
циал лă ро лик сем ха тĕр ле ни 
çин чен асăн чĕ.

П ра во пĕ лĕ вĕн кор руп цие хи-
рĕç ĕçĕ- хĕ лĕн чи вы рă нĕ пир ки 
рес пуб ли ка про ку ро рĕн аслă 
пу лă шу çи Алек сей Яку ше вич 
ăн лан тар чĕ. «Хăй сен пра ви-
сем, çă мăл лăх сем пир ки пĕл-

мен ни чы лай чух не çын сем шĕн 
хи рĕç ле çав рăн са ту хать. Çа-
кăн па усă кур са ту пăш илес те-
кен сем ва ра ту пă наç çех. Эсир 
ха лă ха çы вăх рах, вĕ сем пир-
ки тĕп лĕн ăн лан та рăр», – те-
рĕ Алек сей Ни ко лае вич жур-
на лист се не. ЧР ШĔМĕн эко но-
ми ка хă руш сăр лă хĕ пе та та кор-
руп ци пе кĕ ре шес уп рав ле ни 
пуç лă хĕн çу мĕ Алек сандр Бо-
тин кор руп цил лĕ прес туп ле-
ни се не туп са па лăр тас си, пÿ-
лес си та та асăр хат та рас си çин-
чен док лад ту са па чĕ.

Çак му ра ха лăх ра тĕр лĕ рен 
йы шă на кан та пур. Рес пуб ли-
кă ри со цио лог сен «Со цис» об-
щест во ор га ни за ци йĕн ди рек-
то рĕ Д мит рий Бор цов пĕл тер-
нĕ тă рăх, ун па çы хăн нă ла ру- 
тă рă ва кĕр се ÿк нĕ çын сен  йы-
шĕ çи чĕ çул каял ла ый тă ма 
хут шăн ни сен 42 про цен чĕ пе 
тан пул нă. Паян ва ра об щест-
во кă тар тă вĕ сем пур ты тăм-
ра та кор руп ци па лă рă мĕ сем 
са хал тан та ик шер хут чак ни-
не çи рĕп ле теç çĕ. Çа кăн та ва-
ра мас сăл лă ин фор ма ци ха-
тĕ рĕ сен тÿ пи те пĕ чĕ кех мар.

   ВИК ТО РИЯ ВЫ ШИНС КАЯ

Вир лĕ, сив ле се кĕ ре шеç çĕ ка лем çĕ сем
Де каб рĕн 9- мĕ шĕ – Кор руп ци пе кĕ реш мел ли пĕ тĕм тĕн-
че ри кун. Ăна ха лал ла са рес пуб ли кăра тĕр лĕ ме роп рия-
ти  ир тет. Чи мал тан хи сен чен пĕ ри ĕнер Пра ви тельст-
во çур тĕн че жур на лист сем вал ли йĕр ке ле нĕ çав ра сĕ тел 
пул чĕ.

Пах ча çи мĕç тул лиех пу лĕ

 ÇИ ВĔЧ ЫЙ ТУ
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 ПЕНСИ ÇИНЧЕН

 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

Çур кун не хи- кĕр кун не хи вă-
хăт ра чĕр куç çи çÿл лĕш атă па 
пыл чăк çăр ма сăр çÿ рес си, çă-
мăл ма ши нă па кил ум не вăшт! 
кă на çит се ла рас си – ял çын ни-
сен чен ну ма йă шĕ çа кăн пир ки 
ĕмĕт ле нет. Мам ка ялĕн че пу-
рă на кан сем те па ха лăх лă хы тă 
сий лĕ çул çин чен тĕл лен нĕ-тĕр. 

Ти нех çă мăл лăн сыв ла са ячĕç 
те мел ле – кă çал çул ла ял ти пĕр 
урам ра юсав ĕçĕ сем ирт тер чĕç, 
вак чул сар чĕç. Ан чах пур не те 
çĕ нĕ çул ти вĕç тер мен ик кен – 
унăн па ха лă хĕ кă мăл сăр ри се не 
ин тер нет уç лă хĕн че сÿт се яв ма 
хис те нĕ. «Ял ти çу ла ячĕ шĕн кă на 
сар чĕç. Кил се пă хăр ад ми нист-
ра ци пе çул са ра кан ор га ни за ци 
ук çа- тен ке ăç та яни не! Çул тă рăх 
ма ши нă па çÿ ре ме мар, ут са çÿ-
ре ме те май çук! Хи ре- хи рĕç ки-
ле кен çă мăл ма ши нă се м пĕр- пĕ-
рин чен ирт се каяймаççĕ! Çул сар-
нă чух не тех но ло ги не пă хăн ман 

– ст рои тельст во хă йă рĕ вы рăн-
не вы рăн ти карьер ти тăм лă хă-
йă ра усă кур нă, вак чул çук па пĕ-
рех, ас фальт вы рăн не унăн юлаш-
ки сем. Çу ран утас пул сан та кăн-
са ÿк ме пу лать!», – ял тă рăх пуç-
лăх не те, юсав ĕçĕ се не ирт тер нĕ 
ор га ни за цие те пит ле нĕ çă хав çă.

Э пир, жур на лист сем, ла ру- тă-
ру па вы рă на тух сах пал лаш рă-
мăр. «Ш коль ная» урам ри вак чул 
сар нă çул пăх сан япă хах мар пек. 
Чăн та, ăна Иш лей са лин тĕп ура-
мĕ сен чи ас фальт çул па тан лаш-
та рай мăн. Çу ла çĕр тен хă парт са 
сар нă, çав на май ун тă рăх пĕр 
ма ши на кă на çÿ реет, хи ре- хи рĕç 

ки ле кен сем ирт се каяй мĕç. Урам-
ра пи ре мă ну кĕ пе уçăл ма тух нă 
60- тан ирт нĕ ар çын тĕл пул чĕ. 
«Çĕ нĕ çул ти вĕç те рет-и си ре?» 
– ый ту па тă мăр ăна ха мăр мĕн 
ĕçпе çÿ ре ни не пĕл тер се. «Ма на 
çа вах», – ху рав ла рĕ ят не- шыв не 
па лăрт ма ки лĕш менс кер. «У рам-
ран хă пар нă çĕр те 20-30 метр ла-
йăх сар чĕç, кун та мал та нах вак 
чул са хал та рах чĕ, ви тĕр ку рă нат-
чĕ. Кай ран та та 2-3 ма ши на вак 
чул кил се тăк рĕç», – хă йĕн ки лĕ 

умĕн чи лап тă ка тĕл ле се кă тар-
тать вăл. Унч чен ва ра ял çын ни-
сем урам ри çула кир пĕч ван чă-
кĕ сем пе, ст рои тельст во çÿп- çап-
ĕпе усă кур са çи рĕп лет нĕ. «Ки-
лĕ рен те нĕ пек ма ши на,  çул сăр 
май çук. Ас фальт юлаш ки не ну-
май рах кил се тăк мал лач чĕ», – 
тет вăл хă йĕн шу хăш не па лăрт са.

Ял тах çу рал са ÿс нĕ, кун тах пу-
рă на кан Ве ниа мин Со ро кин ва-
ра, жур на лист сем пе тĕл пул ни-
не усă кур са, ял ти йы вăр лăх сем 
çин чен тĕп лĕн ка ла са па чĕ. «Çă-
вĕ пех шур лăх ри пек шыв ăшĕн-
че ла рат пăр. Ĕлĕ кех çап ла пул нă. 
Урам тип се кур масть, шă рăх çан-
та лăк ра кă на çă мăл ма ши нă сем пе 
кĕр се тух ма май пур. Кар та хы-
çĕ пе çÿ рет пĕр. Хăш- пĕр вы рăн та 
ха лĕ те шыв тап са тă рать». Шыв лă 
вы рă на пу ла кир пĕч çурт сен кĕ-
тес си сем, сте ни сем çу рă ла- çу рă-
ла каяç çĕ иккен. Ни кĕс янă чух-
не те са хал тан 2 метр та рă нăш 
чав ма ле кет хай хи сен. «Хă нăх-
нă та пу рă нат пăр, ман па юна шар 
ик ен че те пу рă на кан сем çук», – 
тет ва тă çам рăк сем ырă пур нă-
çа аяк ра шы ра ма тух са кай ни-
не па лăрт са.

У рам вар рин че шыв юх са тă-
ра кан вы рăн сем чăн ни пех те куç 
ум не пул чĕç. Вак чул сар нă çу ла 

хă парт нă чух не çын сем хар пăр 
хăй ки лĕ умĕн че ка нав сем чав-
нă, вĕ сем ва ра паян шыв па тул-
са тă раç çĕ. «Çул халь лĕ хе ти вĕç-
те рет, çур кун не ун ран мĕн юлĕ – 
ку рă пăр», – тет Ве ниа мин Со ро-
кин. «И кĕ ма ши нă па ирт ме чăр-
ман та рать теç çĕ, ма ши на кур тăн 
– тăр кăшт кĕт се», – кă мăл сăр лан-
мал ли сăл тав кур масть ял çын ни. 

Ев ге ний СУБ БО ТИН, 
Иш лей ял тă рăх 
пуç лă хĕ:  

– Асăн нă урам-
р а  п ĕ р  м а я х 
( çул та лă кĕ пех те сен 
те йă нăш мар) шыв 
тă нă ран  ма ши нă се-
не ирт се çÿ ре ме май 

çук пир ки юсав ĕçĕ сем ирт тер ме 
йы шăн тă мăр. Те ми çе çул каял ла 
çак урам те пĕр вĕ çĕн че юсав ĕçĕ-
сем ирт тер нĕ, ку ен чен çу ла çур 
метр çÿл лĕш çĕк ле рĕ мĕр. Юсав 
ĕçĕ сем ирт тер нĕ чух не шыв юх-
са кай тăр те се мал та нах па лăрт-
ман хуш ма ĕç се не те пур нăç ла-
ма, 4 пă рăх хыв ма лек рĕ. Уйăр нă 
ук çа- тен кĕ пе май пур та ран юсав 
ĕçĕ се не пур нăç ла нă, шыв юх мал ли 
валаклă, троу тарлă па ха çул тă вас 
те сен пĕр мил лион кă на мар кир лĕ.

   ДЕО МИД ВА СИЛЬЕВ

Çи тес çул тан Пен си фон чĕн рес-
пуб ли кă ри уй рă мĕ ин ва лид-
лăхшăн пен си е та та уйăх се рен  
тÿ ле кен ук çа- тен ке Ин ва лид сен 
фе де ра ци реест рĕн чи (Фе де раль-
ный реестр ин ва ли дов) ин фор-
ма цие шу та ил се тÿ ле ме ты тă нĕ. 
Ин ва лид сен фе де раци реест рĕ – 
Раç çей ри ин ва лидлăх пур каш ни 
граж да нин çин чен тул ли све де-
ни  пы сăк ин фор ма ци ты тă мĕ. Ăна 
ирт нĕ çу лах пуян лат ма ты тăн нă. 

Су сăр сем фе де ра ци та та ре гион пу-
лă шă вĕ сем пе усă ку раç çĕ. Ку та ранч-
чен сыв лăх ран хав шак рах çын сем пе 
çы хăн нă ин фор ма ци  – пĕ лÿ илес си, 
ĕç пе, эмел пе та та са на то ри пе ку рорт 
сип ле вĕ пе ти вĕç те рес си – тĕр лĕ ве-
домст вă сен че уп ран нă, ун па ыт ти сем 
усă ку рай ман. Су сăр сен йы шĕ, вĕ се не 
со циал лă пу лă шу кир ли çин чен тĕ рĕс 
ин фор ма ци пул ман ран вĕ сен пур нăç-
не тиш кер ме, реа би ли та ци ме роп-
рия ти йĕ се не йĕр ке ле ме,  эф фек тив-
лăх не хак ла ма çă мă лах пул ман.  Ин-
ва лид сен фе де ра ци реестр не ту са 
ху ни çак ла ру- тă рă ва улăш тар мал-
ла. Пĕр ле хи ин фор ма ци ты тă мĕ пат-
ша лăх пу лă шă вĕн шай не ÿс тер ме кă-
на мар, сыв лăх ран хав шак рах хи се не 
хăй сен пра ви сем пе çы хăн нă ин фор-
ма ци пе те тул лин пал лаш ма май па-
рĕ. Ун сăр пуç не ин ва лид се не элект-
рон лă фор мă ра тÿ лев сем пе ти вĕç-
тер ме те май сем пур, ку пĕ тĕм пех – 
хуш ма до ку мент сем сĕр. Реестр ур лă 
фе де ра ци та та ре гион тÿ ле вĕ се не, çă-
мăл лăх сем пе вă хăт ра ти вĕç тер ни не 
те тĕ рĕс ле се тă ма пу лать. 

Чă ваш Ен – Раççейре реестр све-
де ни йĕ сем пе ин ва лид лă ха ку ра пен-
сипе та та уйăх се рен тÿ ле кен ук çа- тен-
кĕ пе ти вĕç те ре кен пи лот лă проек-
та хутшăнакан 12 ре гион тан пĕ ри.  

ПЕН СИ ФОН ЧĔН ШУ ПАШ КАР 
ТА ТА МУР КАШ РА ЙО НĔ СЕН-
ЧИ УЙ РĂ МĔ ра йон ти 4487 су-
сă ра пу лă шу кÿр се тă рать. 2013 
çул тан па ин ва лид ачан аш шĕ-
а мăш не (ус ра ва иле кен се не) 
е опе ку на, е ача ран па 1- мĕш 
уш кăнлă ин ва лида пăх нă шăн 
уйăх се рен тÿ ле кен ук çа 5500 
тен кĕ пе тан ла шать. Ра йон та 
çак тÿ леве 200 аш шĕ-а мă шĕ-
пе опе кун ил се тă рать.

Ра йон та 290 ин ва лид ача та-
та ача ран пах 1- мĕш уш кăн лă 
су сăр со циал лă пен сие ти вĕ-
çеç çĕ.  

Ин ва лид сен фе де-
ра ци реест рĕн кă-
тар тă вĕ сем пе, Чă-
ваш Рес пуб ли кин-

че 2017 çул хи нояб-
рĕн 1- мĕ шĕ тĕл не  

84,8 пин 
ин ва лид 

пу рă нать. 

2 016  Ç У Л  Х И  Я Н  В А  Р Ĕ Н 
1- МĔ ШĔН ЧЕ АЛĂ ПУС СА ÇИ-
РĔП ЛЕТ НĔ ФЕ ДЕ РА ЦИ за ко нĕ 
тă рăх ин ва лид ача сем лĕ çемье-
сем амă шĕн ка пи тал не реа би-
ли та цин ин ди ви дуал лă прог-
рам ми пе ки лĕ шÿл лĕн ача на об-
щест вă на хă нăх тар ма та вар сем 
туян ма та та пу лă шу шăн тÿ ле-
ме усă кур ма пул та раç çĕ. Çак-
на чек сем пе та та ки лĕ шÿ сем пе 
çи рĕп лет мел ле. 

Пен си та та уйăх се рен тÿ ле кен 
ук çа- тен кĕ ви çи ин ва лид лăх уш кă-
нĕн чен ки лет. Ра йон та вăл вă там-
ран 9,7 пин тен кĕ пе тан ла шать.  

  ÇИВĔЧ ЫЙТУ

  В ЛАÇ ПА КУ ÇА- КУ ÇĂН

Çĕ нĕ çул мĕн шĕн ти вĕç тер мест?Çĕ нĕ çул мĕн шĕн ти вĕç тер мест?Çĕ нĕ çул мĕн шĕн ти вĕç тер мест?Çĕ нĕ çул мĕн шĕн ти вĕç тер мест?
Па ха лăх лă çул вал ли пĕр 
мил лион кă на мар кир лĕ

СĂМАХ МАЙ
Мам ка ялĕн че «Ш коль ная» 
урам ра 251 метр тăрш шĕ çу-
ла юса нă, çак тĕл лев пе вы рăн-
ти бюд жет ран 567 пин тен кĕ 
тă как ла нă. 

Де каб рĕн 1- мĕ шĕн че ЧР Пат-
ша лăх Ка на шĕн де пу та чĕ, со-
циал лă по ли ти кăпа на ци ый-
тă вĕ сен ко ми течĕн пред се-
да те лĕ Аль би на Ег оро ва Кÿ-
кеç ри тĕп биб лио те кă ра ра-
йон çын ни се не хар пăр хăй-
сен ый тă вĕ сем пе йы шăн чĕ. 

К ÿ кеç ри Шос сей-
ная урам ри 14- 
мĕш çурт ра пу рă-
на кан сем ирт нĕ 
ĕмĕ рĕн çур рин че 

хăпартнăскерте шыв, газ çук-
кишĕн, ту ла кай мал ли урам ра 
пул нишĕн ÿп ке леш рĕç. «Йы-
вăç урай сем çĕ рĕш се тух нă, 
сте на па мач ча кар тон тан та-
та кĕ пе- йĕм ти пĕт мел ли пло-
щад кă па та пу лин усă ку рай-
маст пăр», – те рĕ çак çурт ра 
пу рă на кан 80- ран ирт нĕ хĕ-
ра рăм. Хват тер ху çи сем ыйт-
ни пе ятар лă ор га ни за ци çур т 
экс пер ти зи не ту нă, ун та пу-
рă на кан сен ÿп ке ле шĕ вĕ сем 
чăн лăх па тÿр кил ни не çи рĕп-
лет нĕ. Çак çурт ра ка на ли за ци 
та та шыв кĕрт ме май çук те-
се йы шăн нă. Трас са çу мĕн че 
выр наç ни пе ирĕн- ка çăн ирт-
се çÿ ре кен пы сăк тиев лĕ та та 
ыт ти транс порт сас си те ка-
нăç па масть.

Шем шер ял тă рă хĕн чи Çут-
пу лăх ял ста рос ти ки вĕ шыв 
пă рă хĕ сем юрăх сă ра тух нине 
пĕл тер чĕ. «Каш ни çу лах ту-
тăх са шăт нă вы рăн се не шă тăк 

алт са сап ла ма тивет. Шыв сăр 
лар ни час- ча сах пу лать», – 
те рĕ вăл кивел нĕ шыв пă рă-
хĕ се не çĕн ни сем пе ыл маш-
тар ма пу лăш ма ыйт са. Аль-
би на Его ров на ини циа тив лă 
бюджет программипе ра йон-
та çи тес вă хăт ра са кăр про-
ект хута каймаллине каларĕ. 
«Чи мал та нах кон кур са лек-
ме ха лăх па пу ху ирт тер се йы-
шă ну ту мал ла. Çын сем пă-
рă ха улăштарма ук çа пухма 
ки лĕш мел ле. «И ни циа тив лă 
бюд жет» прог рам мă па проек-
та пур нă çа кĕрт меш кĕн ха лă-
хăн унăн 40% сап лаш тар мал-
ла, ун та предп ри ни ма тель сем 
те хă йсен тÿ пи не хыв ма пул-
та раç çĕ, ыт ти 60% рес пуб ли ка 
бю дже чĕ уйăр са па рать. Про-
ект ха кĕ 5 млн тен кĕ рен ыт ла 
пул мал ла мар», – ăн лан тар чĕ 
де пу тат. Лап сар ял тă рă хĕн чи 
Чĕр каш ялĕн че çак прог рам-
мă па 4 млн тен кĕ лĕх шыв пă-
рă хĕ се не çĕн ни сем пе улăш тар-
ни не асăн чĕ вăл. 

Çĕньял-Пок ровс ки ял тă-
рă хĕн че пу рă на кан сем «Иш-
лей стан ци йĕ», «Пу чах» та-
та «Пар хи кас си» ча рă ну па-
вильо нĕ сем çу мĕн че çу тă çук-
кишĕн ÿп ке леш рĕç. Де пу тат 
çак вы рăн се не çу тă па ти вĕç-
тер ме мĕн ле май сем пур ри не 
тĕп че се па лăрт ма шан тар чĕ.  
Уй рăм ча рă ну сем çу мĕн че тĕт-
тĕм вă хăт ра çу тă па ман ни не, 
рес пуб ли ка пĕл те рĕш ли се не 
кă на çу тат ни не па лăрт рĕ вăл.

У рай-Ма каç ри ну май ачаллă 
амă шĕ пу рăн мал ли ус ло ви се-
не ла йăх лат ма че ре те тă нă. Ан-
чах че рет мал тан «хы çа ла кă на 
куç са пы рать» ик кен. Де пу тат 
ача сен пра ви сен упол но мо чен-
нă йĕ пат не çы ру па тух мал лине 
ка ла рĕ. Чă рăш кас си ял тă рă-
хĕн чи пĕр хĕ ра рăм пу шар хыç-
çăн çуртсăр юл нă. Пур лăх не 1 
млн тен кĕ лĕх ст рах ла нă пул нă 
вăл. «Пу шар нăй сем вут- çу лăм 
упăш ка кил те вы рăн çин че пи-
рус турт нă шăн  тух нă те се шу-
хăш лаç çĕ. Ан чах мă шăр ни хă-

çан та пÿрт ре чĕ лĕм турт ман», 
– тет хĕ ра рăм пу шар тан мĕн ле 
çă лăн са юл ни не аса ил нĕ май 
пи чĕ çин чи куç çуль не шăл са. 
Аль би на Его ров на пу шар мĕн-
шĕн тух ни не экс пер ти за ур лă 
па лăрт са ст ра хо ва ни ук çи- тен-
ки не ил ме тă рăш мал лине ка-
ла рĕ. Пу шар тан шар кур ни-
се не лес хоз тÿ лев сĕр вăр ман-
па ти вĕç тер ни не па лăрт рĕ. Çак 
пу лă шу па усă кур маш кăн ЧР 
Çут çан та лăк ми нис терст ви не 
заяв ле ни пе тух мал ла, пу шар-
та шар кур ни не сп рав кă па çи-
рĕп лет мел ле. 

«Тă кăр лă ка ту са па чĕç, тав 
си ре», – çак сă ма х сем пе пуç-
ла рĕ Çыр ма пуç ял тă рă хĕн чи 
Шак кăл ял ста рос ти. Халь-
хин че вăл ял ти По ле вая ура-
ма çу тă кĕрт ме та та кивел нĕ 
пă рăх се не çĕн ни сем пе улăш-
тар ма пу лăш у ыйт ма кил нĕ.

Тема тăсăмĕ 6 стр.
   АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

Пулăшрăр, тавах...

«ЧĂР МАВ СĂР ХУТ-
ЛĂ Х» ПАТ ША  ЛĂ Х 
ПРОГ РАМ МИ ПЕ ки-
лĕ шÿл лĕн куç са çÿ ре-
ме йы вăр  граж дан сем 
вал ли Пен си фон чĕн 
офи сĕ сен че кир лĕ ус-
ло ви сем йĕр ке ле нĕ. 
Вĕ сем су сăр се не ыт ти-
сем пе тан пу лă шу ил-
ме май па раç çĕ – пÿ-
лĕм сен че пан дус сем, 
пе ри лă сем выр наç тар-
нă,  урам ри пар ков-
кă ра вы рăн сем йĕр-
ке ле нĕ.  

2017 ÇУЛ ХИ АВ ГУСТ УЙĂ ХĔН ЧЕ ЧĂ ВАШ 
РЕС ПУБ ЛИ КИН КУЛЬ ТУ РА МИ НИС ТЕРСТ-
ВИ, ра йон- ху ла ад ми нист ра ци йĕ сем, Шу-
паш кар ра йо нĕн чи Кă ша вăш ра «Яс на» эт-
но комп лекс йĕр ке лÿ çи сем пу лăш ни пе ис-
то ри тĕп че вĕн жан рĕ пе Чă ваш Ен ре «Ис-
то рие ка ни ку ла. Чă ваш Ен» до ку мен тал-
лă фильм ÿкер нĕч чĕ.  Проек та «Ры ба ков-
Фонд» сĕн нĕ. Филь ма çак эр не ре Шу паш-
кар та пуç ла са кă тар тĕç. Премье ра Çеç пĕл 
Миш ши ячĕл лĕ Çам рăк сен теат рĕн че де-
каб рĕн 8- мĕ шĕн че 13 се хет ре пуç ла нать.  
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Пурнăç таппи  АМĂШĔПЕ АШШĔН ÇУЛТАЛĂКĔ

Çĕршыва юрăхлă ывăлсем 
çитĕнтернĕшĕн мухтава тивĕç вĕсем

Тăван чун 

«Пи ре кам ачаш шăн 
     лăп кать пĕ чĕк рен,
Чи пер çын тă вас шăн 
     çу нать чĕ ре рен?
Вăл пи рĕн те лей-ç ке! 
    Вăл пи рĕн ан не!»  – 
çак йĕр ке сен чен пуç ла са çы-
рас ки лет ан не çин чен. Пи-
рĕн ан не, Анас та сия Ми хай-
лов на Алек санд ро ва, Мам-
ка ялĕн че çу рал са ÿс нĕ. Çур-
кун не, март уйă хĕн че, хĕвел 
хă йĕн ăш ши пе са вăн тар нă 
вă хăт ра кун çу ти кур нă вăл. 
Çемье ре 8 ача пул нă, ан чах 
пĕ ри 10 çул та çĕ ре кĕ нĕ. Ан-
не – чи кĕ çĕн ни. Ку ка май 
унăн пур нă çĕ шĕн çав те ри 
хă ра нă, ан чах ача çа вах чи-
ре кай нă. Ăна ял ти кар чăк-
сем сы ват ма пу лăш нă. 

Ан не пĕ чĕк лех ĕçе кÿ лĕн-
се ÿс нĕ. Шкул та 3 класс та-
ран кă на вĕ ре неет вăл. «Э-
пĕ 3 класс ан чах вĕ рен нĕ 
пул сан та, шут ла ма та, ву-
ла ма та, çыр ма та пĕ ле тĕп. 
Пи рĕн хут та пул ман, ха çат-
ри йĕр ке сен хуш шин че çы-
рат тă мăр. Халь ве çех пур, 
мĕншĕн вĕ рен мел ле мар?»,  
– ăс па рать вăл вĕ рен ме ÿр-
ке не кен ача се не. Вăр çă тух-
нă чух ан не вун нă ра пул нă.  

Ма нăн ку ка çи  – Ми хаил Еф-
ре мо вич, сыв лăх не пу ла çа-
пă çу хир не каяй ман пул сан 
та, Иш лей стан цин че ху рал-
çă ра тă нă. Шăн са пă сăл нă 
хыç çăн, ан не ун чух не 11- те 
пул нă, аш шĕ çĕ ре кĕ рет. «Ат-
те вил тăп ри Карачура ри ма-
сар та», – аса илет ан не. Аш-
шĕ çĕ ре кĕр сен пĕ тĕм йы-
вăр лăх ун çи не тие нет. Çăм 
ар ла нă, ал сиш- чăл ха çых нă, 
çу наш ка па ву тă турт тар нă, 
çă кăр пат не Шу паш ка ра çу-
ран çÿ ре нĕ. Те пĕр чух çă кăр-
сăр кил ни те пул нă. Тем ле 
йы вăр пул сан та, чăт нă. Çи-
мел ли пул ман ран тĕр лĕ ку-
рăк, хă ра ву ти, кĕп çе, кăш-
кар ути çи нĕ. 16 çу ла çит сен 
торф кă лар нă çĕ ре ĕç ле ме 
тух са кайнă. Ун та та йы вăр 
пул нă, çит мен ни не ура сем те 
йĕ пен нĕ.  Унăн çы вăх юл та-
шĕ сем пул нă – Ли дия Меш-
ко ва, Дом на Вол ко ва, Ве ра 
Яки мо ва... «Ну ма йă шĕ çĕ ре 
кĕ чĕç  ĕн тĕ. Пĕр ле лар ма çÿ-
ре ни сен чен Ли ди, Верк ка та-
та эпĕ тăр са юл тă мăр», – тет 
халь 85 çул ти ан не. 

1953 çул та Çĕньял-Пок-
ровс ки кач чи пе, Куп риян 
Г ри горье вич Куп рия нов па,  

çемье çа вă раç çĕ. Вăл та ан-
не пе кех март уйă хĕн че çу-
рал нă. Çул та лăк ран вĕ сен 
çемйин че Алек сандр ывă лĕ 
çу ра лать, çемье пу çĕ ун чух-
не вăр ман та про раб ра ĕç ле-
нĕ, ан не – вăр ман кас нă çĕр-
те. 1956 çул та эпĕ кун çу ти 
кур нă. Ан чах çемье ре ăн лан-
ман лăх сик се тух нă ран  ан-
не икĕ ачи пе тă ван кил не пу-
рăн ма ку çать. Вăл пи ре пĕч-
че нех пăх са ÿс тер нĕ, юрать,  
ку ка май пу лăш нă. 1962 çул-
та ат те пе ан не мир ле шеç çĕ, 
Ап по ли на рия йă мăк çу ра-
лать. Çа пах та çемье ре ки-
лĕ шÿ лĕх ну май пул ма рĕ. 28 
çул ти хĕ ра рăм 3 ача па пĕч-
чен юлать, çапах та ура çи-
не тă ра тать пи ре. Иш лей ри 
пы сăк вольт лă ап па ра ту ра 
за вод не ĕç ле ме кĕр се мĕн 
ти вĕç лĕ ка нă ва ту хич че нех 
ун та тă рă шать. Чы лай хи сеп 
хут не ти вĕ çет вăл, унăн сăн-
не Хи сеп хă ми çи не те выр-
наç та раç çĕ, «За во дăн хи сеп-
лĕ  ĕç че нĕ» ята па раç çĕ. 

Тем те кур нă вăл хă йĕн ĕмĕ-
рĕн че, халь пур нăç ла йăх, ан-
чах ыра та ка нĕ сем ту пăн сах 
тăраççĕ. Ус лап, ниç та та вăй 
ху ман çам рăк се не вăрç ка-
ла са та илет. «Ĕç ле сен çын-
на пу рăн ма çă мăл», – те се 
вĕ рен тет вăл мă ну кĕ сем пе 
кĕ çĕн мă ну кĕ се не.

 А ЛЕВ ТИ НА НИ КИ ФО РО ВА, 
ИШ ЛЕЙ

Мăн Маркара клуб тăваççĕ, 1934 çул.

 ШУПАШКАР РАЙОННЕ – 90 ÇУЛ      

А мă шĕн яла нах ачи-
семшěн чу нĕ ҫу нать. Уй-
рă мах ывă лĕ се не хĕс ме-
те ăса та кан се не ăн лан-
мал ла. Ěлěк рех сал та ка 
ăса та кан сем йă ла-йěр-
ке не çи рĕп пă хă натчěҫ. 
Хур лăх лă юрă сем юр-
лас си та та ту тăр вěҫ-
тер се сал так чу пас си XX 
ěмěрěн 50-мěш ҫулě сен 
вěҫ нел ле пă ра хăҫ ланчě.

 Шкул хыҫҫăн çам рăк сен-
чен ну ма йă шĕ ма лал ла вě-
рен ме кě ретчěç. Инс ти тут 
пě те ре кен се не  ҫа ра ил мен 
– при зыв ник сем ҫи телěклě 
пул нă, кай ран та рах кă на дип-
лом ал ла ил нĕ хыҫҫăн яш се-
не ҫул та лăк лă ха сал та ка ил ме 
пуҫ ларěҫ. Суд па айăп лан ни-
сем ҫа ра юрăх сăр шут лан нă. 

Вăрҫă вă хă тĕн че ҫу рал ни-
сем са халл ăнччě, ҫа вăн па 
1960-1964 ҫул сен че сал та-
ка кая кан сем пул ман па пě-
рех. Ҫěньял-Пок ровс кин-
че 1945 ҫул хи арҫын ача сем 
иккěнччě. Вĕсен ашшĕсем 
вăрçă пĕтичченех аманса 
таврăннă. Мал та нах Ана-
то лий Кузь ми на çěр шыв 
хÿтě лев çи сен рет не тă ма 
вă хăт ҫитрě. 1964 ҫул хи ок-
тябрěн 1-мěшěн че уш кăн-
па тунă сăн ÿкер чĕк ҫин че 
вăл ( су ла хай ра) хайěн тан-
тăшě пе Ви та лий Ве рен деев-
па юна шар тă рать. Ви та лие 

сал та ка тепěр ҫул тан, инс ти-
тут ра вě реннě вă хăт ра ил се 
кай нă. Тольă на виҫě ҫул лăх 
сал та ка ăсат нă кěр хи кун ял 
ха лăхěшěн пал лă пу лăм пек 
ас ра юл нă. Унч чен тă ва тă ҫул 
ял тан ҫар служ би не кая кан 
пул ман – ҫын сем çак йă ла- 
йĕр ке шĕн тун сăх ла са ҫитнě 
те ме те юрать. Уй рă мах упăш-
ки се не вăрҫа ăсат нă, кай ран 
вě се не тěрěс-тě кел е су сăр 
та пу лин кěт се илнě хě ра-
рăм сем ял ти ҫам рăк сен ҫа-
ра кай ма че рет ҫит ни не чу-
на ҫы вăх илнě. Уй хап хин чен 
тух са уй рă лас умěн ăсат ма 
тух нă хĕ ра рăм сем яш сем пе 
пěр ле сăн ÿ ке рĕннě. 

Сăн ÿкер чĕк ҫин чи ву-
нă хě ра рăм ран сак кă рăшě 
– Ҫěньял-Пок ровс ки хěрě-
сем. Пу рин те мă шăрě сем 
ха мăр ял се мех. Чы ла йăшěн 
1933-1935 ҫул сен че ҫу рал-
нă ывăлě сем сал так ра пул-
са кур нă. Вě се не та та вě сен 
амăшě се не  ят ран аса илес 
ки лет. Су ла хай ран пуҫ ла са 
йěр ки пе ка ла са ту хар- ха. Ан-
на Его ро ва (А ньок) – пилěк 
ача амăшě. Ас лă ывăлě Ваҫ-
ли хăй вă хă тĕн че сал так ат ти 
тă хăн нă, тепěр икě ывăлě ас-
лă шкул хыҫҫăн инҫе те кай нă. 
Аньок па юна шар – Аг рип пи-
на Кузь ми на. Тольă сăр пуҫ-
не çемье ре та та икě ывăл па 
икě хěр ÿс нĕ. Зоя Ярут ки на 

– ҫичě ача амăшě. Ас ли сем 
инс ти тут пě тернě, кěҫěн ни-
сен те хăй вă хă тĕн че ят тух-
нă. Зоя хыҫěн че тă ра кан Пе-
ла гея Сур ко вăн та виҫě пу лас 
сал так ҫитě нет. Ун па юна шар 
– Улья на Ильи на. Пěр тен пěр 
ывăлě Лео нид ҫар тивěҫ не 
ну май ҫул каял ла пур нăҫ ла-
нă. Улья на умěн че виҫě ача 
амăшě – Мат ре на Фе до ро-
ва. Ас лă ывăлě Геор гий 1945-
1952 ҫул сен че ҫар служ бин че  
тă нă, кěҫěн ывăлě те хĕс мет-
ре пул нă. Ма лал ла – Тольăн 
мă нак кăшě, виҫě ача амăшě 
Хрис ти на Еф ре мо ва. Унăн 
ывăлě Ин но кен тий Гер ма-
нин че службă ра тă нă, юна-
шар тă ра кан Еле на Лу киа но-
вăн (Леньк ка) ас лă ывăлě Вик-
тор – Поль шă ра, кěҫěн ывăлě 
учи ли ще пĕ тер нĕ хыҫҫăн ҫа-
ра кай нă. Уш кăн па тă ра кан-
сен чен чи ҫул лан ни – кол хоз 
пред се да телěн мă шăрě Алек-
санд ра Леонтье ва, су ла хай-
ра хěр рин че – унăн тă ванě 
Ека те ри на Ярут ки на. 

Совет ҫěр не хÿтě ленě, ҫěн-
терÿ пе тав рăн нă фрон то-
вик сен арăмě сем, ҫа ра кай-
ма тивěҫлě пул нă кач чă сен 
амăшě сем ачи сен пу лас лăхě 
те лейлě пул тăр те се тă рăш нă. 
Вě сен ыр кă мăл лăхě  пирěн 
аса илÿ се не пуян ла тать. 

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

Вăрман та каснă...

 УЯВ

Шарк ку па, илем лĕ юрă па...

Де каб рĕн 4- мĕ шĕн че то ли кас си сем тут лă ку кăль- пÿ ре меч пĕ çер се каç кÿ лĕм клу ба 
пуç та рăн чĕç. Çак кун – Сăваплă Турă амăшне чиркĕве илсе кĕнĕ кун. Клуб ер тÿ çи кун 
пир ки ка ла са па чĕ. Уя в кон церт не ма лал ла тăс са сце на çи не То ли кас си ки не мейĕ-
сем юрă па тух рĕç. Вĕ сем ку ра ка н се не та шă сем пе та та сцен кă сем пе са вăн тар чĕç. 

«Чи тут лă апат- çи мĕç» та та «Чи илем лĕ юрă çă» кон курс сен çĕн те рÿ çи се не те 
па лăрт рă мăр. Мар га ри та Фе до ро ва çĕр ул ми пе ка кай кук ли пе, Ли ля Се ме но-
ва кă ва кал шарк кă вĕ пе, Еле на Фе до ро ва тут лă са лат сем пе па лăр чĕç. Алев ти на 
Пав ло ва, Рая Алек сее ва, Зоя Пет ро ва – чи пул та рул лă юрăç ят не ти вĕç рĕç. «Ой, 
Вол га- реч ка» юрă па зал ра ла ра кан сем те таш ла са пăх рĕç. Сце на çи не тух нă 4-5 
çулти ача сем те хăй сен пул та ру лă хĕ пе кă мă ла çĕк ле рĕç. 

ЧР ст рои-
тельст во ми-
нист рĕн çу-

мĕ В ла ди мир Мак си-
мов юлаш ки çул та çам-
рăк çемье се не пу лăш ма 
бюд жет ран 3,7 млрд тен-
кĕ уйăр ни не ка ла рĕ. Çă-
мăл лăх па 5600 çемье 
усă кур нă. Кă çал рес пуб-
ли кă ра тă лăх 176 ача-
на хват тер пе ти вĕç тер-
нĕ. В ла ди мир Ми хай ло-
вич хват тер сен ху çи се-
не пур лă ха тир пей лĕх-
ре тыт ма чĕн се ка ла рĕ. 

Те лей ли сен йыш не 
Вик то рия Ар сентье ва, 
Ру дольф Ильин, Ни ко-
лай Пав лов, Алек сандр 
Фе до ров, Ан на тата  Ека-
те ри на Шур ми но всем 
кĕ чĕç. «Çемье пе Шу паш-
кар та пу рă нат пăр. Ача 
са дик пĕ тер сен кун та 
куç са ки лĕ пĕр- ха, ывă-
ла шку ла ярă пăр...» – 
тет хват тер лĕ пул ни шĕн 
са вă нăç не пы тар ма сăр 
Ека те ри на. Унăн йă мăк-
не юна шар подъезд ра 
хват тер па нă. Шу паш-

кар та пÿ лĕм та ра тыт-
са пу рă на кан скер пат-
ша лăх çа кăн пек пу лă-
шу па нă шăн хĕ пĕр те-
нĕ. Çи тес вă хăт ра ачи-
пе кун та пу рăн ма ку çас-
шăн Ан на. 

Т ренк кас син чи Алек-
сандр Фе до ров çак ку на 
икĕ çул кĕт нĕ. Хă йĕн кă-
мăл- ту йăм не па лăрт ма 
сă мах та ту пай масть вăл. 
Сă мах кир лех- ши кун-
та, йĕ кĕт сăн- пи тĕн чи 
ку лă вăл кă мăл лă пул-
ни не па лăр тать. Ири на 
Алек санд ро ва опе кун 
Алек сандр па Се реж кă на 

( çап ла юрат са чĕ нет вăл 
ывă лĕ се не) мĕн пĕ чĕк-
рен ÿс те рет. «Ха мăн та та 
икĕ ача пур. Хват тер те 
хĕ сĕк рех пул са кай рĕ...» 
– тет вăл пат ша лăх тă-
лăх се не хи рĕç утăм сем 
ту ни шĕн са вăн са.

Х ват тер сен че юсав 
ĕçĕ сем ирт тер нĕ, пур 
сан тех ни ка та вырăнтах. 
Пÿ лĕм сем çу тă, чÿ ре че-
сем икĕ ен нел ле ту хаç-
çĕ. Сĕ тел- пу кан çеç выр-
наç тар мал ли юл нă, кĕр 
те пу рăн!  

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

Хваттер уççин...
   ПАТ ША ЛĂХ ПУ ЛĂ ШĂ ВĔ  

1

А. Федоров хваттерлĕ пулчĕ
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Не стоят на месте 

4 декабря во Дворце культуры ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова состоялась торже-
ственная церемония открытия VI Ре-
гионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» 
в Чувашской Республике.

Участников, болельщиков и гостей 
чемпионата приветствовал Глава Чу-
вашской Республики Михаил Игнатьев. 
Он отметил, что современное производ-
ство не стоит на месте и требует от спе-
циалистов постоянного стремления со-
вершенствовать свой профессиональ-
ный уровень, приобретать новые навы-
ки, осваивать новое высокотехнологич-
ное оборудование.

«Вы можете рассчитывать на то, что всег-
да будете востребованы на рынке труда», 
– отметил Глава республики. 

Руководитель регионального коорди-
национного центра союза «Молодые про-

фессионалы» в Чува-
шии Алексей Судлен-
ков отметил, что еже-
годно наши молодые 
специалисты демон-
стрируют хорошие 
результаты. 

Новости с пригородным акцентом

Причебоксарье

 ТВОЙ УЧАСТКОВЫЙ      

 ДАТА      

• ПОДПИСКА

• ПУЛЬС РЕСПУБЛИКИ      

Алексей 
Валерьевич 
ТРИФОНОВ

Участковый упол-
номоченный полиции 
Вурман-Сюктерского 
сельского поселения

 с. Хыркасы, ул. Ре-
сторанная, д. 4, теле-

фон (8-835-40) 2-70-07. 

Се год ня в рес пуб ли-
ке идет ак тив ная ра бо-
та по по вы ше нию прес-
тиж нос ти аг рар ных про-
фес сий сре ди уча щей ся 
сельс кой мо ло де жи. 

В свя зи с этим сфор-
ми ро ва ны ин фор-
ма цион но- кон суль-
та цион ные бри га-
ды из сту ден тов Чу-

вашс кой го су дарствен ной 
сельс ко хо зяйствен ной ака-
де мии, ко торые на дан ный 
мо мент уже объез ди ли все 
ра йо ны Чу ва шии с целью 
ин фор ми ро ва ния сельс ко го 
на се ле ния о су щест вую щих 
ме рах го су дарствен ной под-
держ ки в об лас ти раз ви тия 
сельс ко го хо зяйст ва и сельс-
ких тер ри то рий.

29 нояб ря в под раз де ле-
нии Ци вильс ко го аг рар но- 
тех но ло ги чес ко го тех ни ку-
ма п. Ку ге си прош ла завер-
шаю щая вст ре ча бри га ды со 
сту ден та ми и школь ни ка ми 
Че бок сарс ко го ра йо на.

За мес ти тель гла вы ад ми-
нист ра ции - на чаль ник от-
де ла сельс ко го хо зяйст ва и 
эко ло гии ад ми нист ра ции 
Че бок сарс ко го ра йо на Сер-

гей Ва нюш кин проин фор-
ми ро вал о дейст вую щих ме-
рах со циаль ной под держ ки, 
пре дос тав ляе мых спе циа-
лис там на се ле. В нас тоя щее 
вре мя ши ро кое расп рост ра-
не ние по лу чи ла фе де раль-
ная прог рам ма «Ус той чи вое 
раз ви тие сельс ких тер ри то-
рий», в рам ках ко то рой пре-
дос тав ляют ся суб си дии на 
улуч ше ние жи лищ ных ус-
ло вий мо ло дым семьям и 
мо ло дым спе циа лис там. В 
2013-2017 го дах жилье в ее 
рам ках по лу чи ли 311 се мей. 
Сред ний раз мер вып ла чен-
ной суб си дии сос та вил 700-
800 ты сяч руб лей. Сер гей 
Алек сее вич разъяс нил ус-
ло вия учас тия в прог рам-
ме: приз на ние семьи нуж-
даю щей ся в улуч ше нии жи-
лищ ных ус ло вий, на ли чие 
собствен ных средств для со-
фи нан си ро ва ния приоб ре-
те ния жилья, про жи ва ние 
и тру доуст ройст во в сельс-
кой мест нос ти, воз раст не 
бо лее 35 лет.

Он от ме тил, что, в пер вую 
оче редь, жилье пре дос тав-
ляет ся ра бот ни кам сферы 
АПК, вы ра зив шим на ме ре-
ние пост роить дом в сельс-
кой мест нос ти. Кро ме то го, 
вы дают ся гран ты ос но вав-

шим крестьянс ко- фер мерс-
кие хо зяйст ва в раз ме ре от 
1  до 3 млн руб лей. В Че бок-
сарс ком ра йо не их по лу чи ли 
10 че ловек. По сло вам Сер гея 
Алек сее ви ча, хо зяйст вам ра-
йо на тре буют ся зоо тех ни ки, 
аг ро но мы, ин же неры. Сред-
няя за ра бот ная пла та сос тав-
ляет 20 ты сяч руб лей.

«Пе ред сельс ким хо зяйст-
вом ре гио на стоят за да чи в 
час ти возв ра ще ния в ст рой 
зе мель сельс ко хо зяйствен-
но го наз на че ния, на ра щи-
ва ния объе мов сель хозп ро-
дук ции рас те ние водст ва и 
жи вот но водст ва, выве де ния 
тра ди цион ных для рес пуб-
ли ки аг рар ных сег мен тов 
на но вый уровень раз ви тия. 
В се это не воз мож но без ря-
до вых тру же ни ков се ла, ко-
торые изо дня в день ве дут 
свою тру до вую дея тель ность 
на по лях, фер мах, в теп ли цах 
и т.д. Раз ви тие се ла не воз-

мож но и без соз да ния дос-
той но го уров ня про жи ва ния, 
раз ви тия сельс ких тер ри то-
рий», – по де лил ся коор ди-
на тор проек та, де кан эко но-
ми чес ко го фа куль те та Ев ге-
ний Ива нов. По его сло вам, 
для то го что бы оз на ко мить 
сельс кое на се ле ние со все ми 
про цес са ми, ко торые идут в 
оте чествен ном аг роп ро мыш-
лен ном комп лек се, необ хо-
ди мы разъяс ни тель ные ме-
роп рия тия. Имен но ра бо та 
ин фор ма цион но- кон суль та-
цион ных бри гад поз во ляет 
дать тол чок но вым изыс ка-
ниям на по лу че ние гран тов 
на раз ви тие свое го де ла со 
сто ро ны ЛПХ, КФХ, откры-
тию но вых СХПК и дру гих 
предп рия тий, свя зан ных с 
аг роп ро мыш лен ной те ма-
ти кой.

Да лее сту ден ты ЧГСХА в 
прос той и наг ляд ной фор-
ме предс та ви ли все проек-
ты в ви де слай дов и ви део-
ро ли ков, осве ти ли боль шой 
круг воп ро сов в сфе ре гос-
под держ ки сель хоз то ва роп-
роиз во ди те лей, а имен но по 
пре дос тав ле нию еди ной суб-
си дии на элит ное се ме но-
водст во, на зак лад ку и уход 
за мно го лет ни ми кус тар ни-
ко вы ми на саж де ния ми, под-
держ ке пле мен но го жи вот-
но водст ва, в об лас ти сельс-
ко хо зяйствен но го ст ра хо-
ва ния и т.д. Так же вни ма-
ние уде ля лось ма лым фор-
мам хо зяйст во ва ния на се-
ле по го су дарствен ной под-
держ ке на чи наю щих фер ме-
ров, раз ви тию се мей ных жи-
вот но вод чес ких ферм и т.д.

 Я НА МАЙС КАЯ

 АК ТУАЛЬ НО

Их ру ки ук ра шают мо зо ли

СПРАВОЧНО
П ре по да ва те ли и сту ден ты аг рар но го ву за прове ли 21 
вст ре чу с сельс кой мо ло дежью, стар шек ласс ни ка ми, уча-
щи ми ся аг рок лас сов, сту ден та ми тех ни ку мов, мо ло ды ми 
фер ме ра ми, спе циа лис та ми АПК и со циаль ной сферы се-
ла, ве те ра на ми АПК, ру ко во ди те ля ми сель хозп редп рия-
тий, вла дель ца ми ЛПХ, предс та ви те ля ми ад ми нист ра ций 
ра йо нов. Участ ни ка ми ме роп рия тий ста ли око ло 2700 жи-
те лей рес пуб ли ки.

Издание в подарок
С 1 по 11 декабря 2017 года проходит 
Всероссийская декада подписки, в ходе 
которой во всех отделениях Почты Рос-
сии можно будет подписаться на газеты 
и журналы со значительными скидками.

 В течение 10 дней акции читатели смо-
гут подписаться на газеты и журналы на 
2018 год с хорошей скидкой (до 40%), а 
также подарить подписку своим родным 
и близким на Новый год», – отметила за-
меститель генерального директора по 
почтовому бизнесу Почты России Инес-
са Галактионова.

Продолжается получившая широкую под-
держку акция по благотворительной под-
писке «Дерево добра», в рамках которой 
каждый желающий может оформить под-
писку на любое издание в адрес выбран-
ного социального учреждения – конкрет-
ного детского дома, дома-интерната, дома 
для ветеранов и престарелых. Адреса мож-
но узнать в редакции газеты «Тăван Ен», ли-
бо по тел. 8(83540) 2-12-59.   

Их подвиг бессмертен
4 декабря в п. Кугеси состоялся митинг в честь 
Дня памяти Неизвестному солдату

Учащиеся школ, сотрудники администра-
ции, предприятий и организаций района со-
брались у памятника Неизвестному солдату. 

На фронт ушли 15280 жителей Чебоксар-
ского района, из них не вернулись 6480, а 300 
числятся пропавшими без вести. Об этом со-
общил и.о. главы района Владимир Димитри-
ев. Он призвал свято чтить память о тех, кто 
захоронен в братских могилах, чьи имена не-
известны, а подвиг их бессмертен. 

Глава Кугесьского сельского поселения Вла-
димир Вершинин напомнил о том, что в Ев-
ропе часто регистрируются акты вандализ-
ма на памятниках советских солдат. «Именно 
поэтому мы должны уделять должное внима-

ние сохранению наших мемориалов», – отметил Влади-
мир Вениаминович.

Стихи о войне, которые призывают молодое поколение 
свято чтить подвиги неизвестных солдат, зачитал военный ко-

миссар по Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому районам 
Александр Кочуров.

Затем участники митинга зажгли свечи памяти, выпустили в 
небо шары с символизирующими мир на земле журавлями и по-

чтили погибших минутой молчания. В завершение митинга к па-
мятнику выстроилась большая очередь для возложения цветов.  

 К СЛОВУ 
Отметим, что «Мо-
лодые профессио-
налы» в Чувашии 
проходит с 4 по 8 
декабря 2017 года. 

 К СЛОВУ 
Редакция газеты предлагает всем имею-
щим возможность оформить подписку по 
сниженной цене заслуженным работни-
кам, ветеранам труда, вдовам, малоиму-
щим и многодетным семьям. Инициати-
ву уже поддержал меценат, председатель 
Союза краеведов Чувашии Сергей Соро-
кин, строящий туристический комплекс 
в д. Малый Сундырь. Он оформил подпи-
ску для 30 жителей 15 деревень Вурман-
Сюктерского сельского поселения.

Студенты ЧГСХА
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 ПРОИЗОШЛО В  РАЙОНЕ  

Больше фото на 
www.tavanen.ru

Многодетная семья Михай-
ловых из д. Шишкенеры 
Акулевского сельского по-
селения примет участие в 
республиканском конкурсе 
«Семья года». 

22 ноября супруги Светла-
на и Михаил отпразднова-
ли 20 лет совместной жиз-
ни, воспитывают троих де-
тей. Старший Юрий учится 
на факультете радиоэлектро-
ники в ЧГУ им. И.Н. Ульяно-
ва, средний Артем — в 10-м, 
младшая Елена — в 1-м клас-
се Кугесьского лицея. 

Светлана Николаевна рабо-
тает в Акулевской библиотеке 
уже более 20 лет, а ее муж тру-
дится в полиции. Супруги ро-
дились и выросли в деревне 
Шишкенеры, учились в одной 
школе, поэтому можно смело 
сказать, что они вместе уже бо-
лее 20 лет. И семья Светланы, 
и семья Михаила — многодет-
ные, в них было по трое детей, 
поэтому вопрос о том, сколько 
в их семье будет детей, никогда 
не стоял. Дочку-помощницу им 
пришлось ждать 10 лет, при-
знается счастливая мать. Сво-
ими сыновьями она очень гор-
дится, они постоянно участву-
ют в различных олимпиадах. 

Больше всего в семье лю-
бят проводить время на при-

роде. Зимой выходят катать-
ся на лыжах, а летом помо-
гают бабушкам и дедушкам 
с сенокосом, к тому же сами 
содержат скотину. 

С любовью Светлана Михай-

лова говорит о своей работе. 
В ее библиотеку часто прихо-
дят дети, она всегда встреча-
ет их с улыбкой и хорошим 
настроением. А еще потому, 
что здесь есть Wi-Fi. 

Для конкурса Михайло-
вы подготовили портфолио, 
презентацию и рассказ о пя-
ти самых запоминающихся 
событиях последнего года, 
среди которых – окончание 
средним сыном 9-го класса 
с отличием, победа мамы в 
районном конкурсе «Луч-
ший библиотекарь года». 

 ЕЛЕНА ГУБАНОВА

Сыновья-отличники и лапочка-дочка 

К СЛОВУ
8 декабря в ДК Тракторостроителей в Чебоксарах будут под-
ведены итоги регионального конкурса «Семья года». На ме-
роприятии будет присутствовать Глава республики Михаил 
Игнатьев. Предварительные конкурсы прошли 28 семей Чу-
вашии. 1 семья будет выбрана победителем. Она и предста-
вит республику на Всероссийском конкурсе.

 ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!
Жилье, тротуары, 
автобусы...
1 декабря депутаты Государ-
ственного Совета Чувашии прове-
ли Единый день приема граждан 
в Чебоксарском районе. 

Председатель Комитета Госсовета 
ЧР по социальной политике и нацио-
нальным вопросам Вячеслав Рафинов 
принимал обращения граждан в ад-
министрации Чебоксарского района. 

Жители д. Большое Князь-Теняково 
Шинерпосинского сельского поселе-
ния обратились к депутату с прось-
бой ходатайствовать насчет возоб-
новления курсирования маршрута 
№ 188 «Новочебоксарск - Кугеси», сле-
дующего через дд. Кодеркасы, Толи-
ково, Миснеры, Авдан-Сирмы, Боль-
шое Князь-Теняково. Маршрут пере-
стал действовать с сентября 2017 го-
да. Теперь жители района не могут 
посещать многие социальные учреж-
дения, расположенные в поселке Ку-
геси. Они неоднократно обращались 
в Минтранс Чувашии. В ведомстве им 
предлагают добираться на маршруте 
247, однако обратившиеся сетуют на 
большое расстояние, которое нуж-
но преодолевать до остановки, глу-
бокие овраги, грязь. 

Также Вячеславу Викторовичу адре-
совали вопрос о строительстве тро-
туара к остановочному павильону 
около д. Кивсерткасы. Молодой че-
ловек обратил внимание депутата на 
дорожную безопасность детей, иду-
щих к остановке по проезжей части. 
Это обращение тоже будет направ-
лено в Минтранс Чувашии. 

За материальной помощью и с 
просьбой о предоставлении времен-
ного жилья обратился погорелец. Это 
и все остальные обращения депутат 
взял на контроль. 

 СПОРТ      

 ПРАВОПОРЯДОК      

Семья Михайловых

 ВОПРОС-ОТВЕТ  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ      С пригородным акцентом

В год юбилея газеты «Тăван Ен» нелишне 
вспомнить, что в приложение к ней в 2009-
2011 годах отдельно издавались на русском 
языке «КУГЕСИ плюс», «Причебоксарье Куге-
си плюс» и «Причебоксарье». 

Сначала, с июля 2009 года, «Кугеси плюс» до-
ставляли подписчикам бесплатно, потом была 
объявлена подписка на газету «Причебоксарье 
Кугеси плюс». В 2010 году ее тираж составлял 358 
экземпляров. С июня 2010 года она стала назы-
ваться «Причебоксарье». Я также подписалась на 
эти газеты. Они были рассчитаны на русскоязыч-
ное население района, чтобы оно читало «ново-
сти с пригородным акцентом». 

Газета «Причебоксарье» была привлекатель-
ной. Штатные корреспонденты работали над раз-
делами «В масштабах страны», «Пульс республи-
ки», «Из первых уст», «Дом и хозяйство», «Откро-
вения маски», «Происшествия» и т. д.

Мои статьи появлялись в рубриках: «Наша исто-
рия», «Наше прошлое», «Былое», «Перекресток», 
«Твои люди, район», «Мое Причебоксарье», «Резо-
нанс», «Великой Победе 70 лет», «Близко к сердцу», 
«Просто почитать». Кроме того, я принимала уча-
стие в фотоконкурсе «Объектив», в циклах «По-
звольте высказаться», «Смеяться, право, не греш-
но», «Поэтической строкой».

Я писала о встречах ветеранов нашей дерев-
ни со своими однополчанами, описывала поезд-
ку нашего соседа к Адриатическому морю, сооб-
щала об участии учителей местной школы в пред-
выборной кампании. Вспоминала, например, как 
одиннадцатиклассники добирались до Кугесь на 
встречу с космонавтом Николаевым, восстанав-
ливала в памяти приметы начала учебного года 
прошлых времен, а также пору уборки картофе-
ля, когда в деревне жили солдаты, приехавшие за 
картофелем для своей воинской части. В «При-
чебоксарье» же я публиковала статьи «Гордость 
за профессию», «Красноармейцы», «Село в черте 
города» и другие, появлялись также мои стишки 
под псевдонимом и смешные рассказы.

Как хорошо, что «Причебоксарье» входит сей-
час в состав газеты «Тăван Ен» и тем самым де-
лает газету еще интереснее.

 ТАМАРА ВЕРЕНДЕЕВА, ЧЕБОКСАРЫ

Процветает ли 
коррупция?

Ежегодно 9 декабря отмечается Меж-
дународный день борьбы с корруп-
цией, учрежденный Генеральной Ас-
самблеей ООН. 

В связи с этим прокуратура Чебоксар-
ского района сообщает, что в текущем го-
ду проведено свыше 30 проверок испол-
нения законодательства о противодей-
ствии коррупции, по результатам кото-
рых выявлено 196 нарушений закона. В 
целях их устранения в суды направлено 
15 исковых заявления, возбуждено 4 де-
ла об административных правонаруше-
ниях, внесено 34 представления, по ре-
зультатам прокурорских проверок воз-
буждено 4 уголовных дела.

В текущем году по постановлениям 
прокурора 4 должностных лица привле-
чены к административной ответственно-
сти за вовлечение к трудовой деятель-
ности бывшего государственного слу-
жащего. Также возбуждено 4 уголовных 
дела в отношении бывших должностных 
лиц органов местного самоуправления.

Например, в ходе проверки установ-
лено, что в 2008 году бывший глава Кша-
ушского сельского поселения выдал под-
дельную выписку из постановления, ку-
да внес несоответствующие сведения о 
выделении в собственность земельного 
участка с. Янгильдино. На основании ее 
за гражданином зарегистрировано пра-
во собственности на участок. По данному 
материалу возбуждено уголовное дело.

Особое внимание прокуратурой Чебок-
сарского района уделяется антикорруп-
ционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и их проектов. В текущем 
году опротестовано 69 актов органов 
местного самоуправления, противоре-
чащих действующему законодательству, 
и 57 актов, содержащих коррупциоген-
ные факторы. Все акты прокурорского 
реагирования удовлетворены, а нару-
шения устранены.  

Даже если не 
употреблял 

Есть ли какая-либо ответ-
ственность за склонение к 
потреблению наркотических 

средств?
  И. ИСАЕВ, Кугеси

Юрий КАЗАКОВ,
помощник прокурора 
Чебоксарского района:

– Склонение к потре-
блению является разно-
видностью распростра-
нения наркотических 
средств и представля-

ет повышенную общественную опас-
ность, поскольку таким образом рас-
ширяется контингент наркоманов, в 
том числе среди несовершеннолетних.

Уголовным кодексом РФ предусмо-
трена уголовная ответственность за 
склонение к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов (ст. 230 УК РФ). Субъ-
ектом преступления является физиче-
ское вменяемое лицо, достигшее шест-
надцатилетнего возраста, а в случае 
совершения преступления в отноше-
нии несовершеннолетнего – достиг-
шее восемнадцатилетнего возраста.

Склонение к потреблению может 
выражаться в уговорах, предложе-
ниях, даче совета.

Независимо от того, употребил че-
ловек наркотическое средство или 
нет, тот, кто склонял, подлежит при-
влечению к уголовной ответствен-
ности по ст. 230 УК РФ.

За подобное преступление преду-
смотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от 3 до 5 лет. Если 
же к потреблению склоняется несо-
вершеннолетний, виновному может 
быть назначено более строгое нака-
зание – лишение свободы на срок от 
10 до 15 лет. 

 ПИСЬ МО В РЕ ДАК ЦИЮ      

?
Кто в ГТО?
5 декабря на базе Детско-
юношеской спортивной школы 
«Асамат» Цивильского района со-
стоялся республиканский Фести-
валь спорта местных отделений 
движения «Юнармия» «Кто в ГТО?».

В Фестивале приняли участие 12 ко-
манд из 12 муниципалитетов. Участ-
ники  соревновались по следующим 
видам: подтягивание (юноши), отжи-
мание (девушки), плавание вольным 
стилем и смешанная эстафета. В обще-
командном зачете в IV ступени ВФСК 
«ГТО» (13-16 лет) 1 место заняло отде-
ление Цивильского района, 2 место –  
Чебоксарского, 3 место – Порецкого. 

Как рассказал учитель физической 
культуры Кугесьского лицея Андрей 
Красных, Чебоксарский район пред-
ставляла команда, сформированная 
из учеников 7-9 классов лицея. В со-
ревнованиях по плаванию команда 
смогла занять третье место. Победи-
тели и призеры Фестиваля в личном 
и командном зачетах награждены 
медалями, дипломами и кубками. 

Сотрудники полиции проверят все 
заброшенные сельскохозяйственные 
объекты в сельских поселениях Че-
боксарского района для выявления 
бесхозных линий электропередач. 

На прошлой неделе на одном из 
таких объектов были украдены око-
ло 5 км линий (4 линии по 1 км). Об 
этом сообщил заместитель начальни-
ка ОМВД РФ по Чебоксарскому рай-
ону Андрей Рябов. 

По его словам, за неделю в отдел 
поступило 246 сообщений и заявле-
ний от граждан, возбуждено 21 уголов-
ное дело, из которых 16 раскрыто.  



7Декабрь 7- 13,  2017 www.tavanen.ruTȘBAH EH     № 48 (10613-10614)

! 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
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5 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДО-
БРОВОЛЬЦЕВ (Всемирный день волонтеров). 
8 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКО-
ГО КАЗНАЧЕЙСТВА. Зарождение этой служ-
бы произошло еще во времена Древней Ру-
си, когда при княжеских и боярских дворах 
появилась должность казначея.
9 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА РОССИИ. День 
Героев Отечества. В 1769 году был учрежден 
военный орден Святого Георгия Победоносца. 
10 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТО-
РИИ РОССИИ. В этот день в 1877 году русские 
войска взяли турецкую крепость Плевна. 
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. Дата 
была выбрана в честь принятия и провозгла-
шения Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 
году Всеобщей декларации прав человека.  
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 ДАТА       

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

РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 29 НОЯБРЯ 
ПО 5 ДЕКАБРЯ

В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ

13

13

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

мальчиков  7
девочек  6

средний возраcт    70

средний возраcт   62
мужчин    5

женщин   8

6 3   
 Ц

И
Ф

РЫ
 И

 Ф
А

КТ
Ы

6 36
По данным районного отдела ЗАГС

200
тысяч 

граждан.

С 2012 года в 
Чувашской 

Республике 
бесплатную 

юридическую 
помощь получили 

более 

Ко Дню матери воспитанники групп «Мишутка» и «Петушок» Атлашевского детского сада «Золушка» приготовили 
подарки для мам. Вместе с воспитателями С. Дмитриевой и Н. Павловой они слепили из пластилина красивые бусы.  

Собравшись в музее
На прошлой неделе, 2 декабря, в Музее «Бичу-
рин и современность» состоялось годовое отчет-
ное собрание ветеранов Группы Советских войск 
в Германии и стран Варшавского договора.

В зале музея собрались 40 ветеранов. «За 5 лет в ЧР 
в 11 районах и в 2-х городах созданы отделения Союза 
ветеранов. В 8 районах установлено 10 стел. Наш Союз 
как бы возрождается во второй раз, мы 1-го августа 
этого года зарегистрировались в налоговой службе, 
а 2-го – в Министерстве юстиции РФ по ЧР», – отме-
тил председатель организации Михаил Семенов. Он 
ознакомил собравшихся с новым знаменем Союза ве-
теранов и показал эскизы районных отделений, пред-
ложив их заказать. Заместитель председателя НКО Ва-
лерий Смирнов предложил открыть памятные доски 
на домах ветеранов. 

Автор этих строк сообщил о подписной кампании 
на газету «Тăван Ен». Тут же появились желающие вы-
писать издание. 

В завершение мероприятия ветераны получили но-
вые удостоверения, а самые уважаемые из них удо-
стоились медалей и памятных знаков. 

 НИКОЛАЙ СМИРНОВ, АДЫЛЪЯЛ

Ког да речь за хо дит о 
поч тальо нах, сра зу 
вс по ми нает ся глав-
ный ге рой советс ко-
го мульт филь ма поч-
тальон Печ кин из Прос-
ток ва ши но. По жа луй, 
это один из нем но гих 
муж чин в этой про фес-
сии, в ос нов ном, эту ра-
бо ту вы пол няют се год-
ня жен щи ны. 

В этот раз хо чет ся 
поз на ко мить чи-
та те лей с заве-
дую щей Ат ла-
шевс ким от де-

ле нием поч то вой связи 
Свет ла ной Ва силье вой. 
Уже 9 лет она спе шит на 
свою лю би мую ра бо ту. 
«Нес мот ря на все проб ле-
мы, воз ни каю щие в хо де 
ра бо ты, на поч ту я иду с 
удо вольст вием, – де лит-
ся Свет ла на Ген надьев на. 
– Мо гу и в 3 ут ра прий-
ти, ес ли на до кор рес пон-
ден цию отп рав лять, до-
ку мен ты офор мить». 

На мо мент по се ще ния 
на ми уч реж де ния в по-
ме ще нии не бы ло отоп-
ле ния, во ды. По сло вам 
Свет ла ны Ген надьев ны, 
ус ло вия для пол но цен ной 
ра бо ты сот руд ни ков поч-
ты от сутст вуют. Вы зы ва-
ли сле са рей, но оп ла тить 
зап ро сив шую ими сум-
му за вы пол не ние ра бот 
у ор га ни за ции нет воз-

мож нос ти. Г ла ва сельс-
ко го по се ле ния в зда нии 
ад ми нист ра ции пре дос-
тав ляет мес то для арен-
ды, а на ре монт сно ва тре-
буют ся де неж ные средст-
ва. «Вот так и живем, ни 
ту да и ни сю да. Но мы 
не уны ваем!» – го во рит 
заве дую щая. Под ее ру-
ко водст вом на тер ри то-
рии все го Ат ла шевс ко-
го сельс ко го по се ле ния 
тру дят ся 4 поч тальо на: 
Га ли на Дол го ва, Ли дия 
Ер мо лае ва, Ни на Мень-
шо ва и Ве ра Ефи мо ва. 

По ме ще ние поч ты ред-
ко пус тует. Вот заг ля нул 
по жи лой муж чи на, ви-
ди мо, нем но го глу хо-
ват. Сот руд ни ки ра душ-
но встре ти ли его, выш ли 

к не му в зал и отве ти ли 
на все воп ро сы. Заод но 
поин те ре со ва лись и его 
сос тоя нием здо ровья, и о 
житье- бытье де тей рассп-
ро си ли. «Мы все здесь 
друг дру га знаем, мно гие 
по жи лые лю ди при хо дят 
прос то пооб щать ся, по-
сове то вать ся. Ко му- то но-
мер те ле фо на ка кой- ли-
бо ор га ни за ции по на до-
бил ся, ко му- то ад рес на-
до уз нать в Ин тер не те... 
Ни ко му не от ка зы ваем, 
всем по мо гаем, свои же 
од но сель ча не», – улы-
бает ся жен щи на.

«У нас тут слов но Бю ро 
добрых ус луг. Свет ла на 
Ген надьев на умеет най-
ти под ход к лю бо му че-
лове ку, осо бен но ла дит 

с пен сио не ра ми. В сег да 
доб рая, от зыв чи вая, кро-
ме это го очень ис пол ни-
тель ная», – го во рит опе-
ра тор. 

Как расс ка зы вают сот-
руд ни ки поч ты, на пе рио-
ди чес кие из да ния в ос-
нов ном под пи сы вают ся 
лю ди стар ше го по ко ле-
ния. Их ин те ре сует проис-
хо дя щее в ре гио не, ст ра-
не, но вые за ко ны, ка саю-
щие ся пен сио не ров. А мо-
ло дежь боль ше приоб ре-
тает разв ле ка тель ные из-
да ния, го во рят, что но-
вос ти они из Ин тер не та 
чер пают. Еще очень по-
пу ляр ны ми ста ли по куп-
ки в ин тер нет- ма га зи нах, 
поэ то му за за ка за ми мо-
ло дежь то же час то спе-
шит на поч ту. Кро ме это-
го они приоб ре тают дет-
ские книж ки, иг руш ки.

По сло вам Свет ла ны 
Ва силье вой, боль ше все го 
ей нра вит ся чи тать га зе ту 
«Тă ван Ен». «В се но вос ти, 
статьи на пи са ны дос туп-
ным язы ком, не при хо-
дит ся ло мать го ло ву над 
не по нят ны ми тер ми на-
ми. Ра дует боль шое ко ли-
чест во ка чествен ных фо-
тогра фий, бла го да ря им 
во вре мя чте ния предс-
тав ляешь все проис хо дя-
щее, так же ви дишь мно-
жест во зна ко мых лиц», 
– от ме ти ла заве дую щая. 

 Я НА МАЙС КАЯ

И поч та, и Бю ро добрых ус луг
 ЛЮ ДИ ДЕ ЛА С. Васильева

 ОТЧЕТНОЙ СТРОКОЙ

 ВОПРОС-ОТВЕТ   

 КОРОТКО   

Ветеранам, инвалидам...
До какого числа нужно сдать документы на 
компенсацию части затрат на проезд город-
ским и пригородным транспортом за 4 квар-

тал 2017 года?
  Л. КСЕНОФОНТОВ, Кугеси

Елена ЛЬВОВА,
начальник отдела социальной защиты 
населения Чебоксарского района:

– Прием документов осуществляется 
до 20 декабря текущего года. Выплата 
будет произведена до 25 декабря.

Напоминаем, что компенсация назнача-
ется федеральным и региональным льгот-
никам – ветеранам труда, труженикам ты-

ла, репрессированным лицам, инвалидам, инвалидам и 
участникам войны, ветеранам боевых действий и др.

Начиная с февраля 2017 года, компенсация за про-
езд на транспорте общего пользования городского 
сообщения осуществляется на основании сведений, 
поступающих от ООО «Единая транспортная карта» 
о пополнении бесконтактных смарт-карт, предназна-
ченных для безналичной оплаты проезда.

Выплата денежной компенсации осуществляется в 
безналичной форме в размере 20% стоимости про-
ездного билета, но не более 150 рублей в месяц. Если 
пользоваться билетом на троллейбус, то размер ком-
пенсации составит 140, на автобус – 150, единым би-
летом – 150 рублей.

Прием документов осуществляется по адресу: п. Ку-
геси, ул. Советская, д. 23 (здание Сбербанка), 2 этаж, 
каб. № 202. 
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В октябре 2017 года совершена 530 781 транзак-
ция с использованием платежных карт «Мир» (по 
данным АО «Национальная система платежных 
карт»). Это почти в 1,6 раза больше, чем в сентя-
бре текущего года.

Если количество карт, выданных на территории Чу-
вашии, по состоянию на 1 января 2017 года составляло 
2 тысячи, то на 1 октября – уже 160 тысяч. Все бюджет-
ники для получения выплат должны перейти на карту 
«Мир» до 1 июля 2018 года. Пенсионерам карты «Мир» 
будут выдаваться до 1 июля 2020 года. 

30 ноября 2000 года Государственным Со-
ветом ЧР второго созыва на внеочередной 
двадцать третьей сессии была принята новая 
Конституция Чувашской Республики, которая 
вступила в силу 10 декабря того же года.

С тех пор она подвергалась корректировке 11 
раз. Важным нововведением стало изменение с 1 
января 2012 года наименования должности выс-
шего должностного лица республики с Президен-

та Чувашской Республики 
на Главу Чувашской Респу-
блики.

Напомним, что первый 
проект Конституции Чу-
вашской АССР был рассмо-
трен и утвержден 31 янва-
ря 1926 года. 

К СЛОВУ
12 декабря в 1993 го-
ду всенародным го-
лосованием в нашей 
стране была приня-
та Конституция Рос-
сийской Федерации.
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Понедельник
11 декабря

Вторник
12 декабря

Среда
13 декабря

Четверг
14 декабря

Пятница
15 декабря

Суббота
16 декабря

Воcкресенье
17 декабря

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

Новости
9.15, 4.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.00, 1.15 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.15, 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 #СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер

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-17 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
1.50 #ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ 12+

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Время вкуса 12+
6.30 Эх, юррăм, янăра 12+
7.00 Ман упăшка пулсамăр. 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
8.30, 15.05 Танцы без границ 12+
9.00, 14.00 Открой свое дело 12+
9.30, 14.30 Жемчужина 12+
10.00, 15.40 Туслăх пултăр 

ĕмĕре! Çĕнĕ формат про-
дюсер центрĕ 12+

12.30 НаоБУМ 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

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

формационная про-
грамма

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+

19.00, 0.00, 3.30 Кил ăшши 12+
20.00, 3.00 Экономика в дета-

лях 12+
20.35, 3.05 Учим чувашский 12+
21.00  Сарпиге. Балет в 2-х актах 

по сказке Е. Никитина 6+
0.30, 4.00 Каçхи тĕл пулу 12+
1.00 Вăрçă хĕрарăм сăнлă мар. 

Документлă фильм 12+
1.30 И в шутку, и всерьез 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 

16+
18.00 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ 16+
19.40 #ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
21.50 #КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ 16+
23.55 Итоги дня
0.25 Поздняков 16+
0.40 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
1.55 Малая земля 16+

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

Новости
9.15, 4.30 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.25, 3.05 Модный при-

говор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.00, 0.30 Время пока-

жет 16+
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 1.30 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 16+
23.40 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 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-17 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
1.50 #ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ 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, 13.05 Экономика в дета-
лях 12+

7.05, 13.35 Учим чувашский 12+
7.30, 14.00 Кил ăшши 12+
8.00, 14.30 Каçхи тĕл пулу 12+
8.30 И в шутку, и всерьез 6+
9.00, 18.00, 2.00 Республика в 

деталях 12+
9.30, 15.05 Яш чух, çăмрак чух 12+
10.00, 16.30 Сарпиге . Балет 

в 2-х актах по сказке Е. 
Никитина 6+

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

12.30, 16.00 Это мы 6+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная про-
грамма

19.00, 2.30 Уçă калаçу 12+
20.00, 3.00 Вектор комфор-

та 12+
20.15, 3.45 Правовое поле 12+
20.30 Открой свое дело 12+
21.00, 0.00, 3.30 Пĕртăвансем, 

юрлар-и Пĕртăван Мали-
насен концерчĕ 16+

1.00 IT не обойти 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 

16+
18.00 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ 16+
19.40 #ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
21.50 #КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ 16+
23.55 Итоги дня
0.25 Идея на миллион
1.50 Квартирный вопрос

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

Новости
9.15, 4.30 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.25, 3.05 Модный при-

говор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.00, 0.30 Время по-

кажет 16+
15.15, 3.35 Давай поженим-

ся! 16+
16.00, 1.30 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 

16+
23.40 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 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 СЛЕД-

СТВИЯ-17 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
1.50 #ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ 12+

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Республи-

ка. Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

6.30, 15.30, 23.30 Республи-
ка. Информационная 
программа 12+

7.00, 13.05 Вектор комфорта 12+
7.15, 13.35 Правовое поле 12+
7.30, 14.00 Открой свое де-

ло 12+
8.00, 14.30 IT не обойти 12+
8.30, 15.05 Бухты барахты 6+
9.00, 18.00, 1.00, 5.45 Респу-

блика в деталях 12+
9.30 Уçă калаçу 12+
10.00, 15.35 Пĕртăвансем, 

юрлар-и. Пĕртăван Ма-
линасен концерчĕ 16+

13.00, 18.30 Республика. Хы-
парсен кăларăмĕ

13.30, 19.30 Республика. Ин-
формационная про-
грамма

19.00, 1.30 Литература тĕпелĕ 
12+

20.00, 2.00 Ротация 12+
20.30 След в истории 12+
21.00, 0.00, 3.00 Преступле-

ние и наказание Спек-
такль 16+

2.30 Весомая личность 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 

16+
18.00 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ 16+
19.40 #ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
21.50 #КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ 16+
23.55 Итоги дня
0.25 Идея на миллион
1.50 Дачный ответ

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 15.15 Время пока-

жет 16+
12.00 Пресс-конференция 

Президента Россий-
ской Федерации В. 
Путина

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 #СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 

16+
2.00 Мужское / Женское 

16+
2.50, 3.05 Модный при-

говор

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

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Пресс-конференция 

Президента РФ В. Пу-
тина

15.00 #МОРОЗОВА 12+
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
19.00 60 Минут 12+
21.00 #ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
12+

1.50 #ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ 12+

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Респу-

блика. Хыпарсен 
кăларăмĕ 12+

6.30, 15.30, 23.30 Респу-
блика. Информа-
ционная програм-
ма 12+

7.00, 14.00 Ротация 12+
7.30, 14.30 След в исто-

рии 12+
8.00 Литература тĕпелĕ 

12+
8.30 Эх, юррăм, янăра 12+
9.00 Республика в дета-

лях 12+
9.30 Весомая личность 

12+
10.00, 15.05, 15.35 

Преступле-
ние и нака-
зание. Спек-
такль 16+

13.00, 18.30 Ре-
спублика. 
Хыпарсен 
кăларăмĕ

13.05, 13.35 Я лю-
блю Чува-
шию 12+

13.30, 19.30 Респу-
блика. Ин-
формаци-
онная про-
грамма

19.00, 0.30 Мест-
ное самоу-
правление 
12+

20.00 Здоровая 
Чувашия 12+

20.30 Ротаци 12+
21.00, 0.00, 3.00 

Ĕмĕр пĕрле 
пурăнар! Ва-
лерий Кле-
ментьев 
концерчĕ 
12+

1.00 Отличные сту-
денты 12+

2.00 НаоБУМ 12+
2.30 Большое 

сердце 12+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 #ГОЛОС 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 *ПОЛТЕРГЕЙСТ 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 #МОРОЗОВА 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.35 Торжественная церемония 

вру чения российской националь-
ной музыкальной премии

2.25 *ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ 12+

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00 Республика. Хыпарсен 

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

мационная программа 12+
7.00, 13.05 Местное самоуправле-

ние 12+
7.30, 13.35 Здоровая Чувашия 12+
8.00 Ротаци 12+
8.30, 14.30, 15.05 Отличные сту-

денты 12+
9.30 НаоБУМ 12+
10.00, 15.35 Ĕмĕр пĕрле пурăнар! В. 

Клементьев концерчĕ 12+
12.30 Большое сердце 12+
13.00 Республика. Хыпарсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 Республика. Информа-

ционная программа
14.00 Ротаци 12+
18.00, 2.00 Республика в деталях 12+
18.30, 23.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
20.00, 3.00 Бухты барахты 6+
20.30, 3.30 Жемчужина 12+
21.00, 4.00 Тĕлĕннипе попугайсем 

те çăвар караççĕ Камит 16+
0.00, 5.30 Время вкуса 12+
0.30 Аван-и 12+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА 16+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
11.25 Летучий отряд
12.15 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе
14.10 Время кино
17.50 Вечерние Новости
19.15, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Городские пижоны. Коро-

ли фанеры
0.20 Познер
1.25 *ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ 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 Аншлаг и Компания 16+
14.00 *ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ 12+
0.55 *НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА 12+

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

ная программа 12+
7.30, 14.30 Бухты барахты 6+
8.00, 15.00, 1.30 Жемчужина 12+
8.30, 15.30, 2.00 Время вкуса 12+
9.00 Республика в деталях 12+
9.30, 17.00, 2.30 Аван-и 12+
10.00, 17.30, 3.00 Çапла пултăр! 12+
11.00, 18.30, 4.00 День пере-

мен 6+
11.30, 19.30, 4.30 Это мы 12+
12.00 Елчĕк районĕ 90 çул 

тултарнă ятпа 12+
12.30, 23.30 Юратупа 

кăвакарчăнсем. Чăвашла 
куçарнă фильм 12+

16.00, 5.00 Новогодний серпан-
тин 0+

19.00 Ырă кăмăлпа 12+
20.00 Юрă – халăх чунĕ. Кон-

церт 12+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *РУССКОЕ ПОЛЕ 12+
7.45 Смешарики. ПИН-код
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово
11.10 Смак
12.15 Дорогая переДача
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Дело декабристов
17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
1.30 *ЛИНКОЛЬН 16+

РОССИЯ 1
6.45 Сам себе режиссёр
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Т. Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского конкур-

са юных талантов Синяя птица
11.50 Смеяться разрешается
13.35 *КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ 12+
17.30 Всероссийский конкурс 

юных талантов Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
0.30 Американский отдел. Капкан 

на ЦРУ 12+

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Юрă – халăх чунĕ. Концерт 12+
9.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
9.50 Республика. Столичные но-

вости 12+
10.00 Ырă кăмăлпа 12+
10.30, 14.30, 20.30, 2.30 Время 

вкуса 12+
11.00, 15.00, 22.30 Открой свое 

дело 12+
11.30, 15.30, 21.30, 3.30 Здоровая 

Чувашия 12+
12.00, 16.00, 22.00 Ротаци 12+
12.30, 21.00, 3.00 Бухты барахты 6+
13.00, 23.00 Расписанире çук пуйăс. 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
16.30, 4.00 Новогодний музыкаль-

ный иллюзион. Сказка 6+
19.00, 0.30 Стеклянный дом 12+
19.30,.1.00 Жемчужина 12+
20.00, 2.00 Кил ăшши 12+
1.30 Это мы 12+

 АНЕКДОТ 

М но го хло пот ОВ-
НАМ мо жет при нес-

ти нед ви жи мое иму-
щест во. Бу дет воз мож-

ность ре шить проб ле мы, свя-
зан ные с на ло га ми. 

ТЕЛЬ ЦАМ на до за бо-
тить ся о своем здо-
ровье. В ред ные при-

выч ки и из ли шест ва в 
удо вольст виях мо гут 

нав ре дить ор га низ му.

Б ЛИЗ НЕ ЦЫ дав но 
пла ни ро ва ли по-
ход к вра чу, то сей-
час нас ту пает под-

хо дя щее вре мя. В ра-
бо те вас сей час ожи дает ус пех. 

РА КАМ в предп ри ни-
ма тельстве преус-
петь по мо жет ве зе-
ние, пос коль ку воз-

мо жен риск. Ра бо та 
по най му тре бует дип ло ма тии.

Д ля ЛЬ ВОВ не де ля 
не сет по вы шен ные 

фи зи чес кие и пси хи-
чес кие наг руз ки, тре-

бую щие пос тоян но го 
конт ро ля над со бой. 

ДЕ ВЫ по лу чат воз мож ность 
раскрыть твор чес кий по-
тен циал. В ре мя бу дет спо-

собст во вать рас ши ре-
нию раз лич ных сфер 
жиз ни. 

Ма те риаль ные ус пе-
хи у ВЕ СОВ за ви сят 

от уме ния на ла жи-
вать от но ше ния. В 

этот пе риод от но ше-
ния с сос лу жив ца ми чре ва ты 

проб ле ма ми.
У СКОР ПИО НОВ есть риск 

по лу че ния те лес ных 
пов реж де ний. 
Осо бен но вред-
но спирт ное.

СТ РЕЛЬ ЦЫ, бе ре ги-
те гор ло, шею, уши 
Ес ли вы отк ла ды ва-

ли по ход к вра чу, то 
сей час са мое вре мя 
к не му схо дить. 
У КО ЗЕ РО ГОВ неп ло-
хое вре мя для на ча-
ла биз не са. Фи нан со-
вые проб ле мы мо гут 
быть из- за рас то чи-

тель нос ти парт не ров.

Бо лез ней ВО ДО ЛЕЯМ 
из бе жать бу дет лег че. 
Ес ли есть проб ле мы с 
пе ченью, стоит сесть 
на ща дя щую этот ор-

ган дие ту.
РЫ БЫ смо гут ре шить 

да же са мые слож ные 
за да чи. Со дейст вие 
и по мощь вам мо-

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

Кивĕ шкул, 
1913 ç.

Хусан Турă амăшĕн чиркĕвĕ. 
Алькеш сали. 1974 çул

Кăмăл
ХЫ

ПА
Р-

ХĂ
Н

АР

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.

Йă ла на кĕ нĕ тă рăх, Раç-
çей ре Амă шĕ сен кун не 
нояб рĕн юлаш ки выр сар-
ни ку нĕн че пал лă тă ваç çĕ, 
пур нăç па нă çын на чыс-
лаç çĕ. Вăр ман-Çĕк тер ял 
тă рă хĕн чи Атăлъял клу-
бĕн че те са вă нăç лă уяв 
ирт рĕ. 

Чи мал та нах сце на çи не «А тăл 
ху мĕ сем» уш кă нăн çам рăк ху-
на вĕ сем, Анас та сия Анд реева 
ерт се пы ра кан ача сен уш кă-

нĕ  – Нас тя Анд рее ва, Ма ри на 
Ма тюш ки на, Ва ле рия па Да ша 
Плот ни ко вă сем, Нас тя Ро ма но-
ва, По ли на Ев до ки мо ва, Ан ге-
ли на Ани си мо ва, Софья Си до-
ро ва, Павел Анд реев, Да ниил 
Ива нов, Мак сим Про копьев, 
Мак сим Ро ма нов – тух рĕç. Ача-
сем мал та нах амă шĕ сен ячĕ пе 
сă вă сем вула рĕç. Пĕ чĕк ки сем 
юрă па са вăн тар чĕç, «Бу диль-
ник» та шă пу рин кă мăл не те 
кай рĕ. 8 хĕ р а ча пĕр ле «Че чек-
сен валь сĕн че» çав рăн са амă-

шĕ сен чĕ ри се не та тах та çем-
çет рĕç. Ли лия Ма тюш ки на, Га-
ли на Ро ма но ва, На деж да Про-
копье ва та та Ре на Плот ни ко ва 
ача сем йĕр ке ле нĕ кон курс се не 
ха вас пах хут шăн чĕç. Чи мал та-
нах амă шĕ сем ачи сем çин чен 
шу рă хут çи не ăшă сă мах сем 
шăр çа ла рĕç, ун тан ка рăн тар-
нă хăм пă сем çи не вĕ сен сăн-
не ÿкер чĕç. 9 çул ти Ан ге ли на 
Ани си мо вă па Аня Плот ни ко ва 
«Ан не» юр ра шă ран тар чĕç. Ун-
тан Аня Плот ни ко ва «Пу ка не» 

юр ра юр ла рĕ. «А мă шĕ сем çин-
чен» кĕс ке сцен кă сем те юратнă 
çыннисене са вăн тар чĕç. Да-
ша Плот ни ко вă па Ма ри на Ма-
тюш ки на сце на çин че çав те-
ри ăс та таш ла рĕç. Ка пăр тум-
лă ача сем «Ви çĕ сыс на çу ри» 
юма ха çĕ нĕл ле кă тарт рĕç. Да-
ниил Ива нов Наф-Наф, Павел 
Анд реев Ниф-Ниф, Ан ге ли на 
Ани си мо ва Нуф-Нуф, Крис ти-
на Се ме но ва ыл тăн пу лă ро лĕ-
се не ка лăп ла рĕç. Тĕр лĕ ха лăх 
таш ши сем пур не те ки лĕш рĕç. 

«Ан не – пи рĕн пур нă çа çу та та-
кан çăл тăр», – те се пĕ тĕм лет-
рĕç ача сем уя ва. Са вă нăç лă уяв 
хыç çăн пур те вĕ ри чей пе хă-
на лан чĕç. Ас ли сем ма лаш лăх 
ĕçĕ се не сÿт се яв рĕç, юрă сем 
шă ран тар чĕç.

 НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, 
АТĂЛЪЯЛ

Ю мах ри му чие аса ил те-
ре кен 90 çул ти Евс та фий 
Ар сентье вич хă йĕн чен ул-
тă çул ас лă рах мă шă рĕ çи-
не вен чет тă нă кун хи пе-
кех паян та куç ил ме сĕр 
пă хать. Унăн пĕр ке лен-
чĕк лĕ ал ли не вĕ çерт ме сĕр 
шур су ха лĕ айĕн чен ăш-
шăн ку лать. Тренк кас син-
чи Евс та фий Ар сентье вич 
та та Ни на Ива нов на Ар-
сентьев сем пур нăç çу лĕ пе 
çит мĕл çул юна шар утаç çĕ. 
Кун- çул кус тăр ми пĕр йĕр-
пе чуп ман вĕ сен.

Кĕ тÿç ачи 
Евс та фий амă шĕ тă ват тă мĕш 

ывăл не çу рат сан кил не ла ша-
па кил ме ту хать. Çа вал шы вĕ 
ур лă каç нă чух не кĕ пер çин че 
ма ши на хи рĕç пу лать. Хă ра ни-
пе яна вар   шар тах! шы ва си-
кет. Амă шĕ те, ачи те си вĕ шы-
ва ле кеç çĕ. Пур не те турт са кă-
ла раç çĕ. Ки ле çит сен хĕ ра рăм 
кă ма ка çи не хă пар са выр тать. 
«Э рех не ĕç ме хĕр хен нĕ пуль», 
– тет паян Евс та фий. Ир ен не 
çам рăк хĕ ра рă мăн ал-у ри хыт-
са ла рать. Кă кăр ачи пе ик кĕ-
шĕ те су сăр юлаç çĕ... Кил ху çи 
ют хĕ ра рăм па çых лан са каять. 
Унăн чун сав ни не кол хоз пред-
се да те лĕ те ки лĕш тер нĕ. Вĕ се-
не ик кĕш не кур сан кĕ вĕç ни пе 
ар çын кан тă ка чул па пер се ир-
тет. Чăл- пар! сир пĕ нет чÿ ре-
че.  Çа кăн шăн ар çын на тĕр-
ме не ху паç çĕ. 

Ы вă лĕ се не тă ран та рас те се 
хĕ ра рăм хыт са лар нă ал ли се-
не ĕç лет те рет. Ура ма ту хай ман 
вăл, çĕ вĕ ту нă, çам рăк хĕр се не 
тум тир çĕ ле се тă хăн тарт нă. Вăр-
çă умĕн хи çул сен че Атăл çи тă-
рă хĕн че выç лăх çÿ ре нĕ. Евс та-
фий пич чĕ шĕ се не Ана толийпе  
Ан то на çĕ нĕ кун кур ма пÿр мен, 
вĕ сем ик кĕ шĕ те выç са ви леç-
çĕ. Пур йы вăр лăх та ул тă çул-
ти Евс та фий çи не тие нет, ар-
çын ача су сăр амă шĕ пе шăл лĕ-
не апат пĕ çер се çи те рет, чус та 
та хурать. Пич чĕ шĕ сем пе кех 
выç са ви лес мар те се кĕ тÿç ачи-
не ту хать. Кĕ тÿç се не ха лăх апат 
çи тер нĕ. «У йăх не пĕр пăт ыраш 
па рат чĕç. Эпĕ ун шăн пи тĕ хĕ-
пĕр те нĕ. Ик кĕ мĕш çул не ву нă 
пăт, виç çĕ мĕш не вун пил лĕк... 
Ан не ма на хĕр хе нет чĕ. «Э сĕ 
ма на тă ран та ра ка нĕ», – те се 
куç çуль кă ла рат чĕ», – йы вăр 
ача лăх не аса ил нĕ май Евс та-
фий Ар сентье ви чăн хă йĕн те 
сас си чĕт рет. 

Ан чах ви лĕм унăн ĕн си хы-
çĕн чех çÿ ре нĕ. Тă хăр çул та Евс-
та фий вăр ма на ут ху ри пуç тар-
ма каять. Çур кун не çи мел ли 

ни мĕн те пул ман. Вăй сăр лан са 
çит нĕс кер ми хĕ çи не выр тать 
те тăн не çу ха тать... Пĕр кар-
чăк ăна туп са яла çĕк ле се ки-
лет. Вы çă пу рăн нăс ке рĕн йы-
вă рă шĕ те пул ман ĕн тĕ. Ĕшĕн-
нĕс кер ви лес пат нех çит нĕ вăл. 
Сып кăм хыç çăн сып кăм ка ча ка 
сĕ чĕ ĕç тер се ура çи не тă рат нă 
ăна. «Ка ча ка сĕ чĕ ĕç се çы вăр-
са кай нă эпĕ. Паян хи кунч чен 
те пу рă на тăп», – тет Евс та фий 
Ар сентье вич. Çемье ре ĕç ле кен 
пул ман ни пе кол хо за кĕрт мен 
вĕ се не. Про дот ряд са ка йĕн чи 
юлаш ки çĕр ул мине, ка ча ки-
не çа вăт са тух са каять. Вы çă па 
ви лес рен хă ра ни пе амă шĕ ывă-
лĕ сем пе рай ком пар ти не çит-
се ки лет. Çап ла ял пу хă вĕн че 
вĕ се не ха лăх шу чĕ пе ты рă па-
ма йы шă наç çĕ. «Ск лад ум не 
кай са тă рат тăмч чĕ те кла дов-
щи ца эр не пу рăн ма лăх ыраш 
турт тар са па рат чĕ», – аса илет 
Евс та фий Ар сентье вич. Амă-
шĕ ура ма ту хай ман ни пе ир пе 
ирех кан тăк ум не лар нă. Хă-
йĕн те ле йĕ пул ман ни пе каш-
ни ир тен- кая на сă вап ту нă теç-
çĕ. Пу лă çăн ăна кур сан пул ли 
аван кĕ нĕ. Каял ла тав рăн нă 
чух не вăл пĕр пул ли не те пу-
лин ăна кĕрт се па нă. 

14- ри бри га дир
Вăр çă çу лĕ сен че вун тă ват тă-

ри Евс та фие кол хоз бри га дир-
не суй лаç çĕ. Ун та 61 кил кĕ нĕ. 
Ир пе ирех тул çу тă лич че нех тă-
нă вăл. Йы вăр ла ру- тă ру сик се 
тух сан Евс та фий яла нах амă-
шĕн чен ка наш ыйт нă. «Ан не-
не ит ле сех ĕмĕ ре ĕмĕр ле рĕм», – 
тет вăл. Ха лăх ĕç ле ме тух ма сан 
амă шĕ ка ла нă пек каш ни не пай 
пар са, ят ту нă ывă лĕ. Çĕ рĕ пех 
па так çи не ят сем çыр нă. «Сен-
тяб рĕн 5- мĕ шĕ. Ха лăх Шур шăл 
уяв не тух са кай рĕ. Каç па ва ра 
си вĕ сем ан чĕç – 5 га çĕр ул ми 
пĕ тĕм пех шăн чĕ. Те пĕр кун не 
ха лăх пу ху ирт тер се ма на тĕр-
ме не лар тас си шĕн алă çĕк ле рĕ. 
Мĕн ту мал ла? «Ан ку лян, пĕр 
чĕ рĕк сăма кун пур, трак тор ил се 
су ха ла са тăк пĕ тĕм пех», – çап-
ла ка наш па чĕ ан не. Ир хи тă ва-
тă се хет кă на. Трак то рист пат-
не кай рăм. «Ы та лан тă мăр кă-
на- ха», – тет унăн арă мĕ, кил не 
кĕр тес шĕн мар... Се хет рен çĕр 
ул ми ани не су ха ла са тăк рă мăр. 
Ка лаç са та тăл нă пе кех трак то-
рис та сă ма кун, кă ва кал ашĕн-
чен ку кăль (аш не ан не ак кă шĕ 
па нăч чĕ, ха мăр çи се ку рай ма-
рă мăр та ăна) па тăм. Шкул ди-
рек то рĕ пе ка лаç са та тăл са ача-
се не уя çĕр ул ми пуç тар ма ил-
се тух рă мăр... Çур кун не каш-
ни кил тен вăр лăх лăх çĕр ул-
ми ыйт ма тух рăм. Ан чах кĕр-
кун не йы шăн нă çĕр ул ми вы-
рăн не ха лăх ла йăх хи не па рас-
шăн пул ма рĕ.  Ки рил лов ху ша-

мат лă ми ли цио не ра чĕн се ил-
тĕм. «Çĕр ул ми не ан па рăр, ак 
сыс на пур, лар тат пăр та каят-
пăр, су рă ха та...» Ка мăн сыс на 
па рас ки лĕ- ха? Кар чăк сем, хĕр 
а ча сем пы сăк рах çĕр ул ми се-
не кас рĕç. Çап ла уя ларт са хă-
вар тă мăр».  

Çи мел ли çук, пу çа 
пый тă кăш лать...
20 çул тул тар сан Евс та фий 

амăш не пăх ма те се сал та ка 
кайич чен ав ла нать. «Хам ка-
ла çа кан хĕ ре ви çĕ çул ăсат нă. 
Ха ри са ят лăч чĕ вăл. Ан не не кă-
тарт ма те се ил се пы тăм. «Ил-
се те ан кĕр, çа кă на тăп та ви-
ле тĕп», – те се ху чĕ вăл.  Ан-
не не мĕн ле çа кăн тар са вĕ ле-
рен, ма кă ра- ма кă ра хĕ ре ăсат са 
ятăм», – амă шĕн сă ма хĕн чен 
ирт мен Евс та фий Ар сентье-
вич. Та та теп ри не те ил се кил-
нĕ вăл. Амă шĕ ăна сĕ тел хуш-
ши не ирт ме ка ла нă. Эрех яр-
са па нă. Хĕ рĕ мач ча çи не пăх-
са ĕç ни не кур сан кунпа пур-
нăç тă вас си пул масть те се ăна 
та  кă лар са янă. Иван Наумч-
чă хĕр не Ни нă на ил се кил ме 
хуш нă. Иван Наумч чă çĕ вĕç 
пул нă, вăл Евс та фий амăш не 
те çĕ ле ме вĕ рент нĕ. 

«Пи рĕн ку ка çăн ал ли маç-

тăр пул нă», – Ар сентьев сен 
хĕ рĕ Юлия та хут шă нать ка-
ла çă ва. – Хĕр се не тă лăп çĕ-
ле се па нă, кă кă рĕ сем çум не 
ват кă сем хуш нă. Ял та туй пы-
нă вă хăт ра таш ла кан се не ар-
çын кĕ пи çĕ ле се па нă. Ку ка-
çи  ви çĕ ар ман, лавк ка тыт-
нă. Куп са шут лан нă вăл, ун 
пат не Аçтăрханран та куп са-
сем кил се çÿ ре нĕ. Пÿр тÿ кин-
че тут лă шуш кă сем çа кăн са 
тă нă, иçĕм те, пич ки- пич ки-
пе пу лă та пул нă. Ан чах про-
дот ряд вĕ сен пуян лăх не турт са 
ил нĕ. Вăл вă хăт ра ача сем вы-
çă па ну май вил нĕ рен ан не не 
ку ка май 5 çулч че нех кă кăр 
ĕмĕрт нĕ. Çак на кур са плат-
ник сем «Халь те сĕт çи те ре-
тĕн-и те се» кул нă ун ран.  Ку-
каç мĕн пĕ чĕк рен ук çа тă вас си-
шĕн  тă рăш нă. Ма ри Рес пуб-
ли ки не çĕ вĕ çе вĕ рен ме кай нă. 
Ун тан ĕç ле се кил се «Зин гер» 
ма ши на та та хăй не вал ли атă 
туян нă. Ат ти сем йы вăç пă-
тал лă пул нă. Пă ти се не йĕ пе-
тес мар те се Атăл ур лă ат ти не 
хыв са çу ран каç нă вăл. Си вĕ 
лек ни пе ури сем шыç са кай нă 
унăн. Тух тăр сем ăна тат мал-
ла те се ка ла нă. Ан чах ку ка çи 
хи рĕç ле нĕ. Çă па та ту мал ли 
шĕш лĕ не хĕрт се урин чен пÿ-
ре кă ла рать. Шă нăр не лек те-

рет, пĕр ури кĕс кел се юлать. 
Эпĕ ас тă вас са, вăл Че хов пек 
çав ра куç лăх па, шап- шур кĕ-
пе- йĕм пе, пин шак пач чĕ, туя-
па та йăн са утат чĕ. Пу çĕ çин-
че унăн Че чен ха лă хĕн ни пек 
кал пакч ĕ».

Евс та фий амăш не ит ле се Ни-
на пат не хă та на кай нă. «Кач ча 
пыр сан ву нă ача тă ва тăн», – ка-
ла са ху нă вăл алăк ура ти урлă 
каç нă- каç ман. Паян çак са ман-
та аса ил сен «э пĕ ух мах» те се 
ку лать хă йĕн чен. Хĕр хи рĕç-
ле нĕ. Çа кăн хыç çăн Евс та фий 
пĕр уйăх ула ха тух ман. «Ма на 
ни кам та юрат масть, эпĕ ни ка-
ма та кир лĕ мар», – те се хур-
лан нă вăл. Хĕ рĕ сем ва ра унăн 
ки лĕ умĕн чех юр ла нă. Уйăх ран 
Ни на кач чă на хă йĕн пат не хă-
та на пы ма ка ла са янă. «Çит рĕ-
мĕр – ни кам та çук, тух са тар-
нă. Икĕ се хет кĕт нĕ хыç çăн Па-
ни кас си не Вальк ка ят лă хĕр 
пат не кай ма тух рă мăр. Ни на 
аш шĕ тăх та ма ыйт рĕ. Ак кăш-
не йă мăк не туп са кил ме хуш-
рĕ. Ни нăпа Вальк ка тĕ рĕ ту са 
лар нă ик кен. Кач ча тух ма ки-
лĕш рĕ вăл», – ка ла са па рать 
Евс та фий Ар сентье вич. Иван 
Наумч чă юрат нă хĕр не туй сăр 
па ман. Вен чет тă нă хыç çăн фев-
ра лĕн 15- мĕ шĕн че туй кĕр лет-
тер нĕ. Ви çĕ пÿрт ре туй пы нă, 
пĕ рин че Ни на шур пĕр кен чĕк 
айĕн че лар нă. 

Ни нă на чу хă на кач ча кай-
нă шăн ят ла кан сем те пул нă. 
Ан чах унăн аш шĕ хă йĕн хĕ рĕ 
вал ли пу лас упăш ки не тах çа-
нах пăх са ху нă. Пĕр ре çап ла 
вăл Евс та фий амă шĕ пат не çĕ-
ле ме вĕ рент ме кил нĕ.  Евс та-
фий ун чух не 3 çул ти ача пул-
нă. Амă шĕ ывăл не ку кăль сĕр-
меш кĕн тĕк ил се кĕрт ме ка ла-
нă. Хай хи чуп са тух нă та тĕк не 
çĕр çин чен пуç тар ман, чăх хи-
ав та нĕ çин че нех тă пăл тар са кĕ-
нĕ. Çак на Иван Наумч чă ла йăх 
ас ту са юл нă. Хĕр не ÿс сен ăна 
кач ча па ра тăп те се шу хăш ла-
са ху нă. Ни на тă ва тă класс ан-
чах пĕ тер нĕ, учи тель ни ца пу-
лас шăн пул нă. Ун чух не пуян 
çын на усал çын вы рăн не йы-
шăн нă. «Поян, поян!» – те се 
мăш кăл ла нă Ни нă ран шкул-
та ача сем... 

«Кач ча кил сен чĕ рес çин-
че пĕр çă кăр ларт ма лăх çă-
нăх кă нач чĕ. Тек ни мĕн те çи-
мел ли çук чĕ», – пуян çемье-
рен тух са кил нĕс ке рĕн упăш-
ки бри га дир та ĕç лет, ки лĕн-
че ва ра ни мĕн те çук те се тĕ-
лĕн нĕ çам рăк арăм. Тен урăх 
çĕр те пур те се те шу хăш лать. 
Ни мĕн те çук. Аш шĕ пат не çĕр 
ул ми ыйт ма каять. Ле шĕ ва-
ра па рас шăн пул масть. Ни на 
сĕ тел çин чен пĕр ча шăк çĕр 
ул ми не илет те урам па ма-
кăр са кил не утать... Упăш ки 
сал та ка тух са кайич чен но-
ябрь уйă хĕн че хĕр çу ра тать.

Вĕçĕ çитес номерте.
 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

Ви лĕм ĕн се ре нех пăх нă
 КУН-ÇУЛ ШĂРÇИ

Арсентьевсем: «Çулсем пире çывăхлатрĕç çеç...»
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Хĕр лĕ дип лом лă ер тÿ çĕ 
Çĕньял-Пок ровс ки ялĕн че 

çу рал са ÿсет вăл, паян çак ял 
тă рă хĕн чех, кÿр шĕл ле ял та –  
Пар хис син че пу рă нать. Ну маях 
пул масть 6 те çет ке те пи лĕк çул 
тул тар ни не пал лă ту рĕ ял ху çа-
лăх от расль не ата лан та рас ĕç ре 
ну май çул вăй ху нăс кер. Унăн 
аш шĕ, Тă ван çĕр шы вăн Ас лă 
вăр çин участ ни кĕ, хăй вă хă-
тĕн че Çĕньял-Пок ровс ки ялĕн-
чи кол хоз пред се да те лĕ пул нă. 
Амă шĕ, пах ча çи мĕç ÿс те ре кен 
бри га да ĕç че нĕ, хĕл ку нĕ сен-
че хăй не ул- муç çи сен айĕн-
чи юра тап та са хы тар ма ил се 
çÿ ре ни не ла йăх ас тă вать Ви-
та лий Тро фи мо вич. Вĕ ре нÿ ре 
аван ĕл кĕр се пы ра кан çам рăк 
шкул пĕ тер нĕ хыç çăн тĕп ху ла-
ри универ си те тăн элект ри фи-
ка ци фа куль тет не вĕ рен ме кĕ-
ме ха тĕр ле нет. Ан чах ăнă çу çак 
са мант ра ун па юна шар пул ман 
пу лас – бал сем çи те лĕк сĕр ри не 
пу ла сту дент сен йыш не ле кей-
мест. Вăй пит ти яш сал так ат-
ти тă хă нать, 2 çул Г ру зире та-
та Ар ме нире службă ра тă рать. 

Сал так ат ти не хыв нă хыç çăн 
вăл Чă ваш пат ша лăх ял ху çа-
лăх инс ти тут не вĕ рен ме кĕ-
рет. Вĕ рен тÿ уч реж де ни не хĕр-
лĕ дип лом па пĕ тер нĕс ке ре ун-
тах ĕç ле ме хă ва раç çĕ. Икĕ çул 
хă йĕн чен кăшт кă на кĕ çĕн рех 
сту дент се не ăс па нă хыç çăн вăл 
тă ван тă рă ха тав рă нать, вы рăн-
ти кол хоз ра эко но мист ра вăй 
ху ма ты тă нать. 1982 çул – Ви-
та лий Тро фи мо вич пур нă çĕн че 
çав те ри пĕл те рĕш лĕ, 29 çул ти 
çам рă ка «За ком му низм» кол-

хоз пред се да тель не суй лаç çĕ. 
Çын сен ша нă çĕ ăна ма лал ла 
тал пăн ма, пĕ тĕм вăя хур са ĕç-
ле ме хав ха лан та рать. Ĕç ле нĕ 
вă хăт рах вăл хă йĕн ква ли фи-
ка ци не те ÿс тер сех тă рать. 

Çĕ рĕ пе уй ра вăй ху нă
Ун чух не кол хоз ата лан са пы-

нă. 1200 га яхăн çĕр лап тă кĕ çин-
че тыр- пул, пах ча  çи мĕç, ну май 
çул ÿсе кен ку рăк сем çитĕнтер-
нĕ. Кол хоз ра 60-70 çын та ран 
вăй ху нă, вĕ се не вă хăт ра ша лу 
тÿ ле нĕ. Фер мă сен че 900 пуç 
мăй ра кал лă шулт ра выльăх ус-
ра нă, сыс на сем ĕр чет нĕ. Ĕç ук-
çи пе тан кол хоз ĕç че нĕ се не утă-
у лăм па, тыр- пул па ти вĕç тер нĕ, 
сыс на çу ри сем те па нă.

100 га яхăн «ик кĕ мĕш çă кăр» 
ларт нă, вĕ се не алă па кă на мар, 
ятар лă ком байн сем пе те пуç-
тар са кĕрт нĕ – па лăр тать чĕ-
рĕк ĕмĕр ыт ла ер тÿ çĕ тил хе пи-
не алă ран вĕ çерт мен Ви та лий 
Ярут кин. «Э пĕ ер тÿ çĕ не 
ла рич чен кол хоз ра 75 
га çĕр ул ми ларт са тă-
ват тă мăр, лап тăк се не 
ÿс тер тĕ мĕр. Уй- хир те çĕр ул ми 
кă ла ра кан ком байн сем ĕç лет-
чĕç, пах ча çи мĕ çе сорт ла са тă-
ра кан сем – кол хоз ĕç че нĕ сем. 
Ху çа лăх ра çĕр ул ми кă ла ра кан 
6 ком байн пул са, вĕ сен чен 2- шĕ 
«вез де ход сем», йĕ пе çан та лăк-
ра та ĕç леет чĕç. 1992 çул та йĕ пе 
тă чĕ, çĕр ул ми ани çин чен ир-
хи 5 се хет ре ĕç ле се кĕ ни не ла-
йăх ас тă ва тăп. Б ри га да çын ни-
сем кăн тăр ла ĕç лет чĕç, спе циа-
лист сем, прав ле нин че ĕç ле кен-
сем – каç хи не», – кă ла рать ирт-

ни не куç ум не ве те ран.
Çĕр ул ми сĕр пуç не ыт ти пах-

ча çи мĕ çе те – ку пăс та, ки шĕр, 
по ми дор, хăяр – ларт са ÿс тер нĕ 
ху çа лăх ра. 10 га ку пăс та, 2-3 га 
по ми дор, 1,5 га хăяр – бри га-
да ĕç че нĕ сем тă рăш мал ли пул-
нах. «Па ха лăх лă пах ча çи мĕç 
ту са илес те се тех но ло гие пă-

хăн са ĕç ле нĕ, сорт се не çĕ нет-
се тă нă. Тех ни кă на та çĕ нет нĕ, 
ĕç ук çи вă хăт ра тÿ ле нĕ», – аса 
илет ирт нĕ çул се не ве те ран. 
«П род то вар» пĕр ле шÿ пе ту-
хăç лă ĕç ле нĕ рен пух са кĕрт нĕ 
пах ча çи мĕ çе лавк ка се не выр-

наç тар ма май кил нĕ.
Ви та лий Тро фи мо ви ча тă рă-

шу лă хĕ шĕн 1986 çул та СССР 
Хи сеп пал лин ор де нĕ пе чыс-
лаç çĕ. Те пĕр 5 çул тан вăл «ЧР 
ял ху çа лăхĕн та ва ти вĕç лĕ ĕç че-
нĕ» ята ти вĕ çет. Ăна Пат ша лăх 
Ка на шĕн пĕр ре мĕш со зыв ри 
де пу тат не те суй лаç çĕ. Эп пин, 

ăна ха лăх ша нать, ĕне нет. 
Ви та лий Ярут кин кол хоз 

ер тÿ çин че тим ле нĕ вă хăт рах 
клуб, шкул, икĕ хут лă çурт-
сем ху та каяç çĕ. Ялсене çул 
ил се пы нă, шыв, газ кĕрт-
нĕ, ко тель нăй га зи фи ка ци-
ле нĕ. Пал лах, кун та пат ша-

лăх та ук çа- тен кĕ уйăр-
нă, ан чах пы сăк рах па-
йĕ – кол хоз пÿл мин чен. 

200 çы ру вĕç тер нĕ
Ви та лий Ярут кин шăн шан-

чăк лă тыл – Ли вия мă шă рĕ. 
Кив пу лăх хĕ рĕ пе шкул та вĕ-
рен нĕ чух нех пал лаш нă вăл, куç 

хыв нă. 1974 çул та сту дент çу лĕ-
сен чех пĕр леш нĕ вĕ сем. Ли вия 
Се ме нов на, аг ро ном про фес си-
не ал ла ил нĕс кер, ква ли фи ка-
ци не ÿс тер се ну май çул эко но-
мист ра  вăй ху рать. Вăл «ЧР та-
ва ти вĕç лĕ эко но мис чĕ» ята ти-
вĕç нĕ. Ну май пул масть Ли вия 
Ярут ки на хă йĕн çу рал нă кун-
не пал лă ту рĕ.

Ш кул та вĕ рен нĕ чух не хи тус-
лăх çи рĕп лен се пыр са ăшă ту-
йăм се не куç нă. «200 ыт ла çы-
ру çыр тăм сал так ран пу лас мă-
шăр пат не, паян кун та уп ра-
наç çĕ вĕ сем», – кă мăл лăн аса 
илет Ви та лий Ярут кин. Пĕр-
ре мĕш юра ту ту йă мĕ те лей лĕ 
мă шă ра паян та пĕр- пĕр не хи-
сеп ле се, çур сă мах ран ăн лан-
са пу рăн ма хав ха лан та рать. 3 
ача пăх са ÿс тер нĕ Ви та лий пе 
Ли вия Ярут кин сем, паян вĕ-
сен 10 мă нук. 

Чун ыра тать, 
куç çуль ту хать
 Йы вăр лăх сем пул ман мар 

Ви та лий Тро фи мо вич пур нă-
çĕн че. Хă йĕн шу хăш не пы тар-
ма сăр ка ла ни, пу çа пĕк мен ни 
пу рин кă мăл не те кай ман. Пул-
ни-ирт ни са маях ви тĕм кÿ нĕ 
унăн сыв лăх не, ин сульт чăт-
са ирт тер нĕ. Паян вăл 3- мĕш 
уш кăн ин ва ли чĕ. 

2008 çул та кол хоз ер тÿ çин 
ти вĕ çĕ сен чен хă тăл нă вăл, ан-
чах кол хоз шă пи шĕн паян та 
чу нĕ ырат ни не пы тар масть. 
«Пĕр шу хăш лă пул са ха лăх-
шăн тă рăш ма сан – ĕç ма лал-
ла кай масть. Ер тÿ çĕ рен те, ха-
лăх ран та ну май ки лет. Ха лĕ 
ху çа лăх пир ки «Пу шă Пу чах» 
теç çĕ. Хыт ху ра ÿсе кен çĕр 
лап тă кĕ се не кур сан чун ыра-
тать, куç çуль ту хать. Çĕр çин-
че çын сен ĕç ле се пу рăн мал-
ла», – çак шу хăш се не ма ла 
ху рать пур нăç ра ял ху çа лăх 
ве те ра нĕ.  

 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА 

В. Яруткин: «Ĕçлеме мăшăр 
хавхалантарчĕ»

Ху çа лăх ра çĕр ул ми кă-
ла ра кан 6 ком байн пул-
са, вĕ сен чен 2- шĕ «вез-
де ход сем», йĕ пе çан та-
лăк ра та ĕç леет чĕç

А ка де мире – ак са кал сем
Ра йон ти ял ху çа лăх ве те ра нĕ-
сем тĕр лĕ çул сен че ăс пух нă 
Чă ваш патшалăх ял ху çа лăх 
ака де мийĕн че пухăннă. Ун-
та вĕ сем аг ра ри аслă шкулĕн 
рек то рĕ пе Анд рей Ма ку шев-
па тĕл пул са ка лаç нă, спорт 
комп лек сĕ пе, вĕ ре нÿ кла сĕ-
сем пе, ин же не ри фа куль те-
чĕн ла бо ра то ри йĕ сем пе та-
та диаг нос ти ка цент рĕ пе пал-
лаш нă, сту дент сен об ще жи-
тин чи пу рăн мал ли ус ло ви йĕ-
се не хак ла нă. Ве те ран сем нау-
кă па произ водст вăн çă кăр пĕ-
çе ре кен ла бо ра то ри йĕн чи çĕ-
нĕ лĕх се не те кур са тĕ лĕн нĕ. 

Тĕр лĕ çул ти сту дент се не çĕ нĕ 
йыш ши ла бо ра то ри сем те, му зей 
та çав те ри кă сăк лан тар нă. Ирт ни-
не куç ум не кă лар са вĕ сем халь хи 
вă хăт ри çĕ нĕ лĕх сем пе хав ха лан-
нă. Çивĕч ый ту се не сÿт се явас си 
те кун йĕр кин чех пул нă. 

СĂМАХ МАЙ
Агропромышленноç компексĕн 
ветеранĕсене халалланă «Ветерансене 
чыс та мухтав» проект хаçат страници-
сенче районти чи пысăк предприятисен-
чен пĕрин «Ольдеевская» агрофирмăн 
директорсен канашĕн председателĕ Ев-
гения Беликова сĕннипе пурнăçланать.

Ветерансене – чыс та мухтав,
çамрăксене – çул
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аавв,

хыв нă. 1974 çул та сту дент çу лĕ-
сен чех пĕр леш нĕ вĕ сем. Ли вия 

«Ер тÿ çĕн ха лăх шăн тă рăш мал ла...»
Çак сă мах се не тĕ пе хур са вăй ху нă ве те ран

 Чĕ рĕк ĕмĕр ыт ла рах ерт се пы ма тÿр кил нĕ ăна мал тан «За ком му-
низм», кай ран та рах «Пу чах» кол хо за. Çав вă хăт ра вăл хăй не тÿ рĕ 
кă мăл лă, ху çа лăх пу лас лă хĕ шĕн çу на кан, ахаль çын сем пе тан кун-
не- çĕр не пăх ма сăр пи лĕк ава кан çын пек кă тарт са па нă. Сă мах – 
тă ван ра йон, Çĕньял-Пок ровс ки тă рă хĕн ата ла нăв не пы сăк тÿ-
пе хыв нă Ви та лий Ярут кин  АПК ве те ра нĕ пир ки.

кăр пĕ çер ме вĕ ре неç çĕ, ун па сто ло вăй не ти-
вĕç те реç çĕ, лавк ка ра та су таç çĕ. Ла бо ра то-
ри « кă ма кин чен» пиç се тух нă çă кă ра çын сем 
ха вас пах туя наç çĕ.

Му зей ра тĕр лĕ çул та кунта вĕренсе тухни-
сен сăн ÿкер чĕ кĕ сем пе пал лаш рă мăр. Вĕ сен-
че ха мă ра шы ра са туп са хĕ пĕр те рĕ мĕр. Тĕл 
пу лу па кă мăл лă юл тă мăр. 

 ТĔЛ ПУЛУ С вя тос лав 
ЕГО РОВ, 
Ле нин ячĕл лĕ СХПК- кол хо за ну май 
çул ерт се пы нă: 

– Тĕл пу лу ту хăç лă, кă сăк лă 
ирт рĕ. Вĕ рен тÿ уч реж де ни йĕн-
че вас ка ма сăр пăх са çÿ ре ме тÿр 
кил менч чĕ. Пи ре, Шу паш кар ра-
йо нĕн 10 ве те ран не, сум лă хă-

на се не кĕт се ил нĕ пек кĕт се ил чĕç. 
Э пĕ ял ху çа лăх ака де ми йĕн че 1971-1976 

çул сен че ăс пух нă, ун чух не об ще жи тин чи 
пÿ лĕм ре 4-5- шер сту дент пу рăн нă. Халь хи 
сту дент сен ус ло ви сем ла йăх, пÿ лĕм ре те 
2- ше рĕн пу рă наç çĕ. Спорт за ла кĕр се кур-
тă мăр, вăл Кÿ кеç ри «У лăп» спорт па сыв лăх 
цент рĕн чен пĕрт те кая мар. Яш сем тре на-
жер за лĕн че кĕ лет ке не пи çĕх те реç çĕ. Ас лă 
клас сен че ăс пу ха кан вы рăн ти çам рăк сем, 
ун та сыв лă ха çи рĕп лет ме çÿ ре кен сем, кай-
ран та ял ху çа лăх ака де ми нех вĕ рен ме ки-
леç çĕ. Вĕ рен тÿ уч реж де ни йĕ про фес си учи-
ли щи сем пе та чă çы хă ну тыт ни не кур тă мăр, 
сту дент сем ас лă пĕ лÿ ил нĕ вă хăт рах ра бо-
чи про фес си се не те ал ла илеç çĕ. Ла бо ра-
то ри ĕçĕ те кă сăк лан тар чĕ. Сту дент сем çă-
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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.
12-21. Керамблоки, кирпич. Дро-
ва. Тел.: 8-927-667-83-78.

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

12-03. Продаю к/б блоки от 30 
рублей,  доски, кирпич, проф-
настил. Услуги манипулятора. 
Тел.: 8-903-345-53-24, 8-903-
322-25-32.

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. 

11-69. Овец с ягнятами. Тел.: 
8-987-679-08-88.

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.
12-08. Сдается квартира с частич-
ными удобствами на длительный 
срок. Недорого, п. Кугеси. Тел.: 
8-927-999-70-39.

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ 

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

 ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

11-58. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер По-
номарева Т.В., квалификацион-
ный аттестат 21-11-11, №  реги-
страции в государственном ре-
естре  лиц, осуществляющих ка-
дастровую  деятельность  6135 , 
почтовый адрес : ЧР, Чебоксар-
ский район, п. Кугеси, ул. Шос-
сейная, д. 14 «а», электронная 
почта  – ooo-zemlemer21@mail.
ru, тел. 8(83540) 2-12-52  подгото-
вил проект межевания земельно-
го участка образованного путем 
выдела из землепользования СХК 
«Атлашевский» с кадастровым но-
мером  21:21:000000:488. Место-
положение: Чувашская Республи-
ка, Чебоксарский район,  Атла-
шевское  сельское  поселение.          

Заказчиком проекта межева-
ния являются  ООО «Сельскохо-
зяйственный комплекс  «Атлашев-
ский» расположенный по адресу: 
ЧР, Чебоксарский район, п. Новое 
Атлашево, ул. Промышленная, д. 
9, тел. 8(83540)2-82-43.

С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомить-
ся по адресу: ЧР, Чебоксарский 
район, п. Кугеси, ул. Шоссейная, 
д. 14 «а».

Обоснованные возражения 
после ознакомления с проектом 
межевания относительно разме-
ров и местоположения границ зе-
мельного участка  принимаются 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по 
адресу: 429500, ЧР, Чебоксарский 
район, п. Кугеси, ул. Шоссейная,  
д. 14 «а», а также в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Чувашской 
Республике-Чувашии по адресу: 
428000, ЧР, г. Чебоксары, Москов-
ский пр-т,  д. 37.
11-67. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Семе-
нов А.И. адрес: ЧР, п. Кугеси, ул. 
Советская, д. 50, mega221@mail.
ru, тел. 8(83540)2-26-14 № реги-
страции в государственном рее-
стре лиц,  осуществляющих када-
стровую деятельность - 5545, под-
готовлен проект межевания зе-
мельного участка образованного 
путем выдела из землепользова-
ния колхоза им. Свердлова, када-
стровый номер 21:21:000000:271, 
местоположение: ЧР, Чебоксар-
ский район, Акулевское  сель-
ское поселение.

Заказчиками работ по под-
готовке проекта межевания зе-
мельного участка являются: Ели-
заров Л.Д., Елизарова Е.В. адрес: 
ЧР, Чебоксарский район, д. Шор-
чекасы, ул. Задние Сятры, д.14, 
89278632386.

С проектом межевания зе-
мельного участка можно озна-
комиться по адресу: ЧР, Чебок-
сарский район, п. Кугеси, ул. Со-
ветская, д. 50.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в 
счет земельных долей земельно-
го участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адре-
су: ЧР, Чебоксарский район, п. Ку-
геси, ул. Советская, д. 50, а также в 
отдел кадастрового учета - ФГБУ 
«Федеральная кадастровая пала-
та Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Чувашской 
Республике-Чувашии, располо-
женного по адресу: ЧР, г. Чебокса-
ры, Московский проспект, д. 37.
12-14. В связи с допущенной техни-
ческой ошибкой в информацион-
ном сообщении о продаже в соб-
ственность земельного участка, 
площадью 101 кв.м, с кадастро-
вым номером 21:21:240101:3479, 
расположенного по адресу: Чу-
вашская Республика, Чебоксар-
ский район, Ишлейское сель-
ское поселение, с Ишлеи (земли 
населенных пунктов), магазины,  
опубликованном в газете «Тăван 
Ен» №47 от 30.11.2017 г., админи-
страцией Ишлейского сельского 
поселения принято решение об 
отмене открытого аукциона по 
продаже права собственности 
на земельный участок. Основа-
ние отмены аукциона – поста-
новление администрации Иш-
лейского сельского поселения 
№189 от 04.12.2017 г.
12-15. Администрация Чебок-
сарского района извещает о воз-
можности предоставления в соб-
ственность земельного участка 

площадью 340 кв.м. с кадастро-
вым номером 21:21:000000:7011, 
расположенного по адресу: Чу-
вашская Республика, Чебоксар-
ский район, Вурман-Сюктерское 
сельское поселение, д. Вурман-
касы, ул. Приволжская (земли на-
селенных пунктов), для ведения 
садоводства.

Подача заявлений о намере-
нии участвовать в аукционе для 
приобретения в собственность 
земельного участка осуществля-
ется в течении тридцати дней 
со дня опубликования извеще-
ния. Дата окончания приема за-
явлений – 09 января 2018 года,                   
17 часов 00 минут. Заявки при-
нимаются в письменной форме,  
по адресу: Чувашская Республи-
ка, Чебоксарский район, пос. Ку-
геси, ул.Шоссейная, д. 15. Телефон 
для справок (8-83540) 2-14-00.  
12-16. Администрация Чебоксар-
ского района извещает о возмож-
ности предоставления в собствен-
ность земельного участка площа-
дью 1500 кв.м. с кадастровым но-
мером 21:21:290103:119, располо-
женного по адресу: Чувашская 
Республика, Чебоксарский рай-
он, Сирмапосинское  сельское 
поселение, с. Икково, ул. Моло-
дежная (земли населенных пун-
ктов), для ведения личного под-
собного хозяйства.

Подача заявлений о намере-
нии участвовать в аукционе для 
приобретения в собственность 
земельного участка осуществля-
ется в течении тридцати дней со 
дня опубликования извещения. 
Дата окончания приема заявле-
ний – 09 января 2018 года, 17 ча-
сов 00 минут. Заявки принимаются 
в письменной форме,  по адресу: 
Чувашская Республика, Чебоксар-
ский район, пос. Кугеси, ул. Шос-
сейная, д. 15. Телефон для спра-
вок (8-83540) 2-14-00.  
12-17. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Семе-
нов А.И. адрес: ЧР, п. Кугеси, ул. 
Советская, д. 50, mega221@mail.
ru, тел. 8(83540)2-26-14 № реги-
страции в государственном рее-
стре лиц,  осуществляющих када-
стровую деятельность - 5545, под-
готовлен проект межевания зе-
мельного участка образованного 
путем выдела из землепользова-
ния колхоза им. Свердлова, када-
стровый номер 21:21:000000:271, 
местоположение: ЧР, Чебоксар-
ский район, Акулевское  сель-
ское поселение.

Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельно-
го участка является: Павлов А.Н. 
адрес: ЧР, Чебоксарский район, 
д. Шорчекасы, ул. Молодежная, 
д. 25, 89373782283.

С проектом межевания зе-
мельного участка можно озна-
комиться по адресу: ЧР, Чебок-
сарский район, п. Кугеси, ул. Со-
ветская, д. 50.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в 
счет земельных долей земельно-
го участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адре-
су: ЧР, Чебоксарский район, п. Ку-
геси, ул. Советская, д.50, а также в 
отдел кадастрового учета - ФГБУ 
«Федеральная кадастровая пала-
та Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Чувашской 
Республике-Чувашии, располо-
женного по адресу: ЧР, г. Чебокса-
ры, Московский проспект, д. 37.

Реклама тата пĕлтерÿ:   8(83540) 2-12-59
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Цена свободная
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Кольца 
колодцев ж/б
D-0.7; 1.0; 1.5. 
Áóðåíèå êîëîäöåâ è 
ñêâàæèí. 
Ê/á áëîêè îò ïðîèçâîäè-
òåëÿ 20õ20õ40, 30õ20õ40, 
12õ20õ40. 
Äîñòàâêà. 

Т.: 8-902-327-82-52. 

Пластиковые окна от 
оконного завода

 8-927-668-69-55. 

50%50%Ск

идки до 

Вызов замерщика бесплатно.

    Новогодние суперцены. 
Специальный зимний монтаж 

От 2700 руб. 
ЗА ДЕРЕВЕНСКОЕ ОКНО.

 Утепленные в 3 стекла. 
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ДОСТАВКА

Окна, двери, 
потолки. 
Дешево

 8-962-599-65-62.

08
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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

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

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

интернет – оптиковолоконные линии связи. Це-
на 176 руб/кв.м. НДС нет. Стоимость аренды 

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

ХУРЛАНАТПĂР
СОБОЛЕЗНУЕМ

МБОУ «А ба шевс кая СОШ» 
глу бо ко скор бит по по во-
ду смер ти 
Ген на дия Ев до ки мо ви ча 

ЕВДОКИМОВА  
и вы ра жает глу бо кое со бо-
лез но ва ние род ным и близ-
ким.                            12-01.  

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
д. 25. ост. «Сельхозтехника». 
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Чувашская Республика Чебоксарский  район
Собрание депутатов Синьяльского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
01.12.2017       № 30-01     село Синьялы

О досрочном прекращении полномочий главы Синьяльского 
сельского поселения Чебоксарского района третьего созыва

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Чувашской Республики «Об организации местно-
го самоуправления в Чувашской Республике» и статьей 24 Уста-
ва Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района,

Собрание депутатов Синьяльского сельского поселения РЕШИЛО:
1. Принять отставку главы Синьяльского сельского поселения 

Чебоксарского района по собственному желанию.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван 

Ен» и газете «Ведомости Чебоксарского района».
Врио главы Синьяльского сельского поселения  

Т.Н. Моткина 
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Чувашская Республика Чебоксарский  район
Собрание депутатов Синьяльского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
01.12.2017       № 30-02     село Синьялы

О возложении временного исполнения обязанностей гла-
вы Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Чувашской Республики «Об организации мест-
ного самоуправления в Чувашской Республике» и статьей 26 Уста-
ва Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района,

Собрание депутатов Синьяльского сельского поселения Че-
боксарского района РЕШИЛО:

1. Возложить с 01 декабря 2017 года временное исполнение 
обязанностей главы Синьяльского сельского поселения Чебок-
сарского района на Моткину Татьяну Николаевну, заместителя 
главы Синьяльского сельского поселения до проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы Синьяльского 
сельского поселения Чебоксарского района.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван 
Ен» и газете «Ведомости Чебоксарского района».

Врио главы Синьяльского сельского поселения  
Т.Н. Моткина 

Ен» и газете «Ведомости Чебоксарского района».
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Все 
объявления 
дублируюся 
на сайте tavanen.ru

принимает 
заказы на 

изготовление 
визиток, 

календарей, 
брошюр 

изготовление 

календарей, 

изготовление 

календарей, 

Редакция газеты «Тăван Ен» 

ТРЕБУЕТСЯ ТОВАРНЫЙ ОПЕРАТОР НА СКЛАД 
(ТЕРРИТОРИЯ ПМК ВОДСТРОЙ П. КУГЕСИ).

ЖЕНЩИНА ДО 50 ЛЕТ, БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК, ОТВЕТСТВЕННАЯ.

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.
ГРАФИК 5/2, С 8:00 ДО 17:00. 

ЗАР. ПЛАТА ОТ 15000 РУБ/МЕСЯЦ.
Тел.: 8-937-399-19-99. 12

-2
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Кăмăл
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   СĔНЕТ  КОНКУРС

ТАВ ТĂВАТПĂР

Саламлатпăр!

 КУЛТАРАÇÇĔ

валюта 
курсĕ

Декабрь     Вырсарникун -8°
Декабрь      Тунтикун .......... -3°
Декабрь      Ытларикун ....... -4°
Декабрь     Юнкун ............ -1°

10
11
12
13

$ 58,93
€ 69,71

Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Декабрь 7

...Декабрь, 8

...Декабрь, 9

  -5°       - 8 °

  -6 °        -8°

  -9 °        -12°

курсĕ
30.11.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

       - 

 СЫВĂ ПУРНĂÇ

Саламлатпăр!

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

       

Район чысне тивĕçлĕн хÿтĕлерĕç
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УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков 

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

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, Мăн Марка

       

 КА ЛЕН ДАРЬ ТИ КУН

ЗИМНИЕ СКИДКИ!ЗИМНИЕ СКИДКИ!
Кÿ кеç ре пу рă на кан юрат нă çын нă мăр-
се не Ни ко лай Сте па но вич па Га ли-
на Пав лов на ПЕТРОВСЕНЕ юби лей 
ячĕ пе чун- чĕ ре рен са лам лат пăр. Çи рĕп 
сыв лăх, кан лĕ ват лăх, вă рăм ĕмĕр, те лей 
су нат пăр. Та вах си ре  пи ре  ăш шăн юрат-
са ÿс тер нĕ шĕн, йы вăр са мант сен че пу лăш-
са тă нă шăн, пур нăç çу лĕ çи не тух ма пу лăш нă-
шăн, ăна хак ла са юрат ма вĕ рент нĕ шĕн.  Çĕ ре 
çи ти пуç таят пăр, эсир пур ри шĕн чун тан са вă-

нат пăр. Пи рĕн пе  та тах та ну май çул са вăн са пу рăн ма  ик сĕл ми вăй- хал 
су нат пăр. Эпир си ре юра тат пăр та та сирĕнпе мух та нат пăр.

  А чи сем, Пет ров сем, Крас нов сем, мă ну кĕ сем, кĕ çĕн мă ну кĕ сем.
11-47

Ху ра çыр ма ялĕн че пу рă на кан Раи са Ильи-
нич на СЕВАСТЬЯНОВĂНА 90 çул тул-
тар нă ят па са лам лат пăр.  Пур нăç ху ри- шур-
не са хал мар кур нă пул сан та эсĕ чун пуян лăх-
не сых ла са хă вар тăн. Та ра ват лă ху шăн, ăшă кул-
лу шăн са на пи тĕ пы сăк тав. Ват лă ха кан лĕ ирт-
тер ме юман пек çи рĕп сыв лăх, хĕвел пек са вăк 
кă мăл, са вă нăç, те лей су нат пăр, ĕмĕ рÿ вă рăм пул тăр. 

  А чи сем, тă ва нĕ сем, мă ну кĕ сем пе кĕ çĕн мă ну кĕ сем, 
кÿр ши сем, ял- йыш.

11-60

Вы ра жаем ог ром ную бла го дар ность главе по сел-
ка Ку ге си Вер ши ни ну В.В., де пу та там, а так же 
ст рои тель ной фир ме в осу ществ ле нии ре мон та 
до ро ги и ст рои тельст ва раз во рот ной пло щад ки.

 Жи те ли п. Ку ге си, ул. Бай де ря ковс кая, 
ул. Во ро ши ло ва.

11-68

Ма ти кас син че пу рă на-
Ма кар Геор гие-

вич па Ве ро ни ка Гурьев-
на АДРЕЕВСЕМ пĕр ле шă кăл- 
шă кăл пĕр- пĕр не ки лĕш тер се пу рăн-
ни 50 çул çи тет. Ыл тăн туй па си ре çи рĕп 
сыв лăх,  ачăр па тă ва нăр сем пе савă нса пу-
рăн ма  вă рăм ĕмĕр, те лей, юра ту су нат пăр. 
Хă вă рăн ырă кă мă лу па пи ре ну май çул са-
вăн тар са, çы вăх çын ну сен ăш ши пе пу рăн-

мал ла пул тăр. 
  Хĕ рĕ, тă ва нĕ сем, 

пус кил сем.
12-04

Ме ла ния 
Ни ко лаев на АНДРЕЕВА де каб-
рĕн 5- мĕ шĕн че 65 çул  тул тар чĕ та та вĕ сен 
çак вă хăт рах мă шă рĕ пе Ана то лий Пет ро вич па 
çемье çавăрни 45 çул. Вĕ се не эпир са лам лат пăр, 
юра тат пăр, вĕ сем пе мух та нат пăр. Ыр лăх- сыв лăх, вă-

рăм кун- çул, ик сĕл ми те лей су нат пăр.
  7 ачи, кĕ рÿ шĕ сем пе ки нĕ сем, мă ну-

кĕ сем, шăл лĕ сем пе йă мă кĕ сем, ял- 
йыш, пус кил сем.

12-05

 юби лей 
ячĕ пе чун- чĕ ре рен са лам лат пăр. Çи рĕп 
сыв лăх, кан лĕ ват лăх, вă рăм ĕмĕр, те лей 
су нат пăр. Та вах си ре  пи ре  ăш шăн юрат-
са ÿс тер нĕ шĕн, йы вăр са мант сен че пу лăш-

тар нă ят па са лам лат пăр.  Пур нăç ху ри- шур-
не са хал мар кур нă пул сан та эсĕ чун пуян лăх-
не сых ла са хă вар тăн. Та ра ват лă ху шăн, ăшă кул-
лу шăн са на пи тĕ пы сăк тав. Ват лă ха кан лĕ ирт-
тер ме юман пек çи рĕп сыв лăх, хĕвел пек са вăк 

вич па Ве ро ни ка Гурьев-
 пĕр ле шă кăл- 

рĕн 5- мĕ шĕн че 65 çул  тул тар чĕ та та вĕ сен 
çак вă хăт рах мă шă рĕ пе Ана то лий Пет ро вич па 

Ма ти кас син че пу рă на-
Ма кар Геор гие-

вич па Ве ро ни ка Гурьев-

Ни ко лаев на АНДРЕЕВА
рĕн 5- мĕ шĕн че 65 çул  тул тар чĕ та та вĕ сен 

нат пăр. Пи рĕн пе  та тах та ну май çул са вăн са пу рăн ма  ик сĕл ми вăй- хал 
су нат пăр. Эпир си ре юра тат пăр та та сирĕнпе мух та нат пăр.


нат пăр. Пи рĕн пе  та тах та ну май çул са вăн са пу рăн ма  ик сĕл ми вăй- хал 
су нат пăр. Эпир си ре юра тат пăр та та сирĕнпе мух та нат пăр.

не сых ла са хă вар тăн. Та ра ват лă ху шăн, ăшă кул-
лу шăн са на пи тĕ пы сăк тав. Ват лă ха кан лĕ ирт-
тер ме юман пек çи рĕп сыв лăх, хĕвел пек са вăк 
кă мăл, са вă нăç, те лей су нат пăр, ĕмĕ рÿ вă рăм пул тăр. 


Хă вă рăн ырă кă мă лу па пи ре ну май çул са-
вăн тар са, çы вăх çын ну сен ăш ши пе пу рăн-

мал ла пул тăр. 


вăн тар са, çы вăх çын ну сен ăш ши пе пу рăн-
мал ла пул тăр. 


юра тат пăр, вĕ сем пе мух та нат пăр. Ыр лăх- сыв лăх, вă-
рăм кун- çул, ик сĕл ми те лей су нат пăр.


рăм кун- çул, ик сĕл ми те лей су нат пăр.


Пал лă мар сал так ку нĕ тĕл не «Тă ван Ен» ха-
çат та та Чă ваш Ен ри шы рав юхă мĕ «Пат тăр сен 
ас тă вă мĕ шĕн» («Па мя ти ге роев») çĕ нĕ проект 
ху та ячĕ. Вăл, ятар ла са ра йон çын ни се не вал ли 
ха тĕр ле нĕс кер, ен теш се не Тă ван çĕр шы вăн Ас-
лă вăр çин че çа пăç нă тă ва нĕ се не шы ра са туп-
ма пу лă шĕ. www.tavanen.ru сайт ри «Па мя ти 
ге роев» бан нер та Чă ваш Ен ри та та Шу паш кар 
ра йо нĕн чи ял- са ла çын ни сен спи сок не пух са 
йĕр ке лен ĕ. Спи сок ра çа вăн пе кех – мал тан хи 
çул сен че му ни ци па ли тет ты тăм не кĕ нĕ  ял- са-
ла сем те. Ал фа вит йĕр ки пе ха тĕр ле нĕс кер ин-
фор ма ци тĕ лĕ шĕн чен çĕ нел сех пы рать. 

«Па мя ти ге роев» проект па «Раç çей ри шы-
рав юхă мĕн» Чă ваш Ен ри уй рă мĕн ер тÿ çи Ев-
ге ний Шу ми лов ха лăх сен хуш шин чи кон фе-
рен ци ре пал лаш тар чĕ. Вăл де кабрь пуç ла мă-
шĕн че Мус кав ра РФ Об щест во па ла тин че ирт-
рĕ. Ун та çар ис то ри йĕн, ар хи вове де нин, шы-
рав от ря чĕ сен хас та рĕ сем пу хăн нă. Çав шут ра 
ют çĕр шыв тĕп чев çи сем пе шы рав çи сем те.  

Сыв лăх ен чен хав шак 
çын сем ал ĕç ту ма, юр ла-
ма- таш ла ма, сă вă ка ла-
ма ăс та. Çак на де каб рĕн 
1- мĕ шĕн че ра йон ти тĕп 
куль ту ра çур тĕн че пĕ тĕм 
тĕн че ри  ин ва лид сен кун-
не ха лал ла са ирт нĕ фес-
ти валь те пĕр хут çи рĕп-
лет рĕ. Уч реж де ни фойин-
че йĕр ке ле нĕ ку рав ра ва-
ра экс по нат се не алă па 
тыт са пăх са хак па ма та 
май пул чĕ.

Р а йад ми нист ра цин 
пуç лă хĕн пĕр ре-
мĕш çу мĕ – эко-
но ми ка, пур лăх та-
та çĕр хут шă нă вĕ-

сен па йĕн пуç лă хĕ Зоя Мас-
ло ва ме роп рия тие уç нă май 
му ни ци па ли тет ра сыв лăх 
ен чен хав шак 3500 çын пу-
рăн ни çин чен ка ла рĕ.  «Су-
сăр ри сен чен 145- шĕ ача-
сем, вĕ сен чен 36- шĕ шкул-
сен че ыт ти ача па тан пĕр 
пар та хуш шин че лар са вĕ-

ре неç çĕ. Те пĕр 12 ача кил-
те ăс пу хать, ин тер нет ур-
лă пĕ лÿ иле кен сем те пур», 
– те рĕ вăл. Ра йон та «Чăр-
мав сăр хут лăх» прог рам-
ма пур нă çа кĕр се пы рать. 
Кÿ ме пе çÿ ре кен сем вал ли 
мел лĕ ус ло ви сем ту са па-
ни не те па лăрт рĕ Зоя Лео-
ни дов на. Япăх ку ра кан сем 
куль ту ра уч реж де ни йĕ сен-
че, биб лио те кă ра элект рон-
лă кĕ не ке се не шриф та пы-
сăк лат са ву ла ма пул та раç-

çĕ. Ин ва лид сен юрист сен-
чен тÿ лев сĕр пу лă шу ил ме 
те май пур. Çак на кил тен 
те ле фон па шăн кă равла са 
ту ма та пу лать.   

Зоя Лео ни дов на му ни-
ци па ли те тăн юлаш ки çу-
лĕ сен чи çи тĕ нĕ вĕ сем çин-
че те ча рăн са тă чĕ. «Пĕ тĕм 
Раç çей ри  ин ва лид сен пĕр-
ле шĕ вĕ» об щест во ор га ни-
за ци йĕн Чă ваш Рес пуб ли-
кин чи уй рă мĕн Апаш ри, 
Çĕньял-Пок ровс кин чи, Кă-

ша вăш ри  пред се да те лĕ се-
не, об щест во пур нă çне хас-
тар хут шă на кан та та пул-
та ру лăх ра па лăр нă сыв лăх 
ен чен хав шак çын се не тав 
ху чĕ сем пе хав ха лан тар чĕ. 

Шу паш кар та та Мур каш 
ра йо нĕ сен чи Пен си фон чĕн 
уп рав ле ни йĕн пуç лă хĕ Алев-
ти на Исае ва ра йон ти 16600 
пен сио нер тан 4487- шĕ ин-
ва лид лăх лă пул ни не па-
лăрт рĕ. 2018 çул хи ян варь-
тен пен сие ин дек са ци лес си 
çин чен те асăн чĕ вăл.

Çа вăн пе кех ин ва лид се не 
про ку ра ту ра, со циал лă хÿт-
лĕх, сыв лăх сых лав служ би-
сен предс та ви те лĕ сем та та 
об щест во ор га ни за ци йĕ сен 
чле нĕ сем са лам ла рĕç. Сце на 
çин че ра йон ти пул тару лăх 
уш кă нĕ сем юрă- та шă па са-
вăн тар чĕç. Вĕ сен хуш шин-
че сыв лăх ен чен хав шак ки-
сем те пул чĕç. Ар ка дий Ва-
сильев хăй çыр нă сăв ви не 
ву ла са па чĕ. Ви çĕ су сăр кул-
лен хи йы вăр лăх се не пăх ма-
сăр çын лă ха сых ла са хă вар-
ма пул тар ни пир ки поэ зи 
чĕл хи ур лă ка ла са па чĕ вăл.  
           АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА 

Ни мĕн ле чăр мав та çук

ПАТ ТĂР СЕН 
АС ТĂ ВĂ МĔ ШĔН

1941-1945
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ДЕ КАБ РĔН 5- МĔ ШĔН ЧЕ ШУ ПАШ КАР ТИ ПĂР 
КЕР МЕ НĔ ЧĂ ВАШ РЕС ПУБ ЛИ КИН ПУҪ ЛĂ ХĔН 
ПАР НИ СЕ НЕ ҪĔН СЕ ИЛЕС СИ ШĔН ИРĔК ЛĔ МЕЛ-
ПЕ КĔ РЕ ШЕС СИ ПЕ ХĔ РА РĂМ СЕН ХУШ ШИН-
ЧИ РАҪҪЕЙ КУ БО КĔН уҫă фи на лĕн спортс ме-
нĕ сем пе вĕ сем шĕн « чир ле кен се не» йы шăн чĕ. 
Вĕ се не чи мал та нах Чă ваш Рес пуб ли кин Пуҫ лă-
хĕ Ми хаил Иг натьев ăш шăн са лам ла рĕ.  Кăҫал 
тур ни ра Чă ваш Рес пуб ли ки пил лĕк мĕш хут 
йы шăн ни не асăн чĕ вăл. Спорт ăмăр тăв не хут-
шă на кан сен йы шĕ кул ле нех ӳс се пы рать. Вĕ-
се нче ют ҫĕр шыв сен чен чи вăй лă спортс мен-
сем хут шăн ма кă мăл тă ваҫҫĕ. Раҫҫей спортс ме-
нĕ сем пе пĕр ле АПШ ран, Мон го ли рен, Ис па ни-
рен, Эс то ни рен та та Ка захс тан ран спор тăн ҫак 
тĕс не кă мăл тă ва кан сем кил се ҫит нĕ. Пĕ тĕм пе 
145 спортс мен вăй виç нĕ, вĕ сен чен 7- шĕ Чă ваш 
Рес пуб ли кин чи хас тар та вăй лă спортс ме нĕ-
сем. «Пи ре, тĕн че та та ха лăх сен хуш шин чи чи 
пы сăк пĕл те рĕш лĕ спорт ме роп рия ти йĕ се не 
ирт тер ме ша наҫҫĕ, ҫа кă хăех ла йăх кă тар ту», – 
те рĕ Ми хаил Иг натьев. Сă ма х май, ҫак кун сен-
че «Шу паш кар Аре на» пăр кер ме нĕн че хĕ ра-
рăм сен хуш шин че ирĕк лĕ мел пе кĕ ре шес си пе 
Тĕн че Ку бо кĕ ирт рĕ. Тĕн че ри кĕ решӳ спор чĕн 
пĕр ле шĕ вĕ «Тĕн че Ку бо кĕ – 2017» ăмăр ту Чă ваш 
Рес пуб ли кин че ҫӳл лĕ шай ра ирт ни не па лăрт нă. 

Ку бок çĕн те рÿ çи се не  ЧР Пуç лă хĕ Ми хаил 
Иг натьев, РФ спорт кĕ ре шĕ вĕн фе де ра ци йĕн 
пĕр ре мĕш ви це-п ре зи ден чĕ Омар Мур ту за-
лиев, РФ спор тăн та ва ти вĕç лĕ мас те рĕ На-
талья Гольц, ЧР спорт ми нист рĕ Сер гей Шел-
ту ков, ЧР кĕ ре шÿ спор чĕн фе де ра ци йĕн ер тÿ-
çи Алек сей Лап шин, Шу паш кар ху ла ад ми нист-
ра ци йĕн пуç лă хĕ Алек сей Ла ды ков са лам ла нă. 
Ка вир çин чи ту пă шу хĕ рÿ пул чĕ. АПШ, Эс то-
ни, Ка захс тан, Мон го ли, Ис па ни çĕр шы вĕ сен-
чен та та Раç çе йĕн тĕр лĕ кĕ те сĕн чен кил нĕ 150 
спортс мен 8 уш кăн ра вăй виç рĕç. При зер сен 
йы шĕн че пи рĕн ен те ш сем те. Ка наш ра йо нĕн 
хĕ рĕ На деж да Фе до ро ва 48 ки лог рам лă ви çе-
ре Олимп вăййи сен чем пион ки пе Вик то рия 
Эн то ни пе (АПШ) кĕ реш рĕ, ан чах ăна па рăн-
та рай ма рĕ – кĕ мĕл ме да ле ти вĕç рĕ. Çак ви-
çе рех Ка наш ра йо нĕн чи Шă ха сан та çу рал са 
ÿс нĕ Али на Мо ре ва, халь хи вă хăт ра Б рянск 
об ла çĕн че пу рă на канс кер, «б рон зă на» ти вĕç-
рĕ. 63 ки лог рам лă ви çе ре Улья новск об ла çĕн-
че пу рă на кан чă ваш хĕ рĕ, 2016 çул та Олимп 
вăййи се не хут шăн нă Ин на Тра жу ко ва хăй не 
ла йăх кă тарт ма пул тар чĕ. 

«В кон так те» со циал лă се тĕн «Тă ван 
Ен» уш кă нĕн че нояб рĕн 22- мĕ шĕн-
чен ты тăн са де каб рĕн 6- мĕ шĕч чен 
ки вĕ сăн ÿкер чĕк сен «Са да пă ха кан 
чÿ ре чел лĕ çурт» («До мик с ок на ми в 
сад») кон кур сĕ ирт рĕ. Ун та хут шă на-
кан се не ки вĕ сăн ÿкер чĕк сем выр-
наç тар са ка ла са па ма сĕн тĕ мĕр. Чи 
ну май « лайк» пу ха кан сăн ÿкер чĕ ке 
ха çат ст ра ни цин че пи чет ле ме шан-
тар тă мăр.

Чи ну май са сă – 351  пух са Шор че-
кас син чи Ва ле рий Ни ки ти нăн Шем-
шер ти çур т сăн ÿкер чĕ кĕ ма ла тух рĕ.  
Ку ахаль çурт мар – ун та 1917-1922 

çул сен че пал лă чă ваш ком по зи то-
рĕ та та ди ри же рĕ Фе дор Пав ло вич 
Пав лов пу рăн нă. Шă пах Шем шер те 
пу рăн нă чух не вăл «Суд ра» камите 
ка лăп ла нă. Ăна пĕр ре мĕш хут Шем-
шер ти куç са çÿ ре кен труп па ларт нă. 
Фе дор Пав лов ерт се пы ра кан Шем-
шер шку лĕн учи те лĕ сен хо рĕ, Чă ваш 
Ен ре чи пĕр ре мĕш, Мус кав ра хăй сен 
пул та ру лă хĕ пе пал лаш тар нă. 

Кон курс çĕн те рÿ çи не пар не –  ми-
ни FM ра диоп рием ник – кĕ тет.

Сăнăр, вĕсем татах та пулĕç!

çĕ. Ин ва лид сен юрист сен-
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– Каçарăр та, сирĕн урăрти пĕр пушмакăр 
хура тĕслĕ, тепри – хăмăр.

– Пĕлетĕп. Эп киле те кайса пăхрăм – унта 
та çавăн пеккисем кăна.

 https://vk.com/tavanen.

Сăнăр, вĕсем татах та пулĕç!


