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Раç çей Пре зи ден чĕн 
2018 çул хи март уйă-
хĕн че ир те кен суй лав-
не хут шăн ма çĕр шы-
вăн паян хи Пре зи ден-
чĕ В ла ди мир Пу тин хă-
йĕн кан ди да ту ри не тă-
ра тас си пир ки Чул ху-
ла ра «ГАЗ» ав то за вод 
ĕç че нĕ сем пе ирт тер нĕ 
тĕл пу лу ра пĕл тер нĕ. 

Унч чен те ми çе се хет ма ла рах çеç çа кăн 
пир киех ун ран «Доб ро во лец Рос сии-2017» 
пре ми пе чыс ла нă чух не хи уя ва хут шă на-
кан сем те ыйт нă. «Ку наш кал йы шă ну ту ма 
хис те кен тĕп сăл тав сен шу тĕн че çĕр шыв ха-
лă хĕн пур нăç не ла йăх лат ма, Раç çей хă ват-
не вăй лат ма, ма лаш лă ха çи рĕп пĕн ута кан 
пат ша лăх ту са ху ма тă рăш ни çеç пул ма пул-
та рать», – те нĕ çĕршыв ертÿçи. В ла ди мир 
Пу тин суй ла ва тă ват тă мĕш хут хут шă нас-
си не ыр ла са йы шăн ни не па лăрт са вун пи-
лĕк пин çын лă зал пĕр ха рăс сăн алă çуп-
са янă. Мĕнле йышăнчĕç-ха ра йон çын ни-
сем çак хыпара?

А лев ти на ИСАЕВА, 
Пен си фон чĕн Шу паш кар та-
та Мур каш ра йо нĕ сенчи 
управленийĕн ер тÿ çи:

– Раç çей Пре зи ден чĕ В ла-
ди мир Пу тин суй ла ва хă-
йĕн кан дида ту ри не тă ра тас 
хы па ра са вăн са кĕт се ил-
тĕм. Ăна çав те ри хи сеп ле-

тĕп, Раç çей ре ун пек вăйлă ли дер çук тесе 
шухăшлатăп. Вăл та лăк ра 24 се хет те ĕç лет 
пу лĕ, унăн вăй- хă ва тĕн чен тĕ лĕ не тĕп. В ла-
ди мир Пу тин çĕр шы ва ерт се пы нă вă хăт ра 
ну май ла йăх ул шă ну пул са ирт рĕ, Раç çей 
ата лан са вăй ил чĕ. Тĕн че ри мĕн пур çĕр-
шыв ер тÿ çи ăна хи сеп лет. Пен си фонд не 
ки ле кен ва тă сем те Владимир Владими-
ровича шан ни не, çĕр шыв ер тÿ çин че ăна 
кă на ку рас кă мăл лă пул ни не пы тар маç çĕ. 

И ри на УДАЛОВА, 
«Би чу рин та та халь хи са ма на» 
му зей ер тÿ çи:

– Çак са мант çи те тех те се 
шу хăш ла нă эпĕ, мĕн шĕн те-
сен паян хи кун В ла ди мир Пу-
тин пек çи рĕп, ан лă тав ра ку-
рăм лă çын çук. Çи вĕч ый ту-

се не те вăл яла нах ĕнен те рÿл лĕ, тул лин ху-
рав лать. Пур ый тă ва та ху рав ла ма пул тар-
нин чен тĕ лĕ не тĕп. По ли ти ка ен чен пăх сан 
ну май çĕр шыв ра ла ру- тă ру çи рĕп мар. Раç-
çей Пре зи дент не ха лăх ша нать, тă нăç лă ха 
туять. Куль ту ра ĕç че нĕ пул нă май çак на та 
ка ла са хă ва рас ки лет: çи тес çул куль ту ра ĕç-
че нĕ сен ĕç ук çин ви çи не ÿс тер ме 
шан та раç çĕ. Çа кă ĕç лес кă мă ла та-
тах та ÿс те рет. 2

Паян 12 се хет ре Раç çей Пре-
зи ден чĕн пресс- кон фе-
рен ци йĕ ир тет. Ăна «Рос-
сия-1», «Рос сия-24», «Пер-
вый ка нал» те ле ка нал сем-
пе курма, «Маяк», «Вес-
ти ФМ», «Ра дио Рос сии» 
хумсемпе ит ле ме май пу-
лĕ. «Об ществен ное те ле ви-
де ние Рос сии» (ОТР) те ле ка-
на лăн тÿ рĕ эфи рĕн че, çа вăн 
пе кех ОТР сай тĕн че 
(http://www.otr-online.ru/
online/) сур до ку çа ру пы рĕ.

РФ ПРЕ ЗИ ДЕН ЧĔ В ЛА ДИ МИР ПУ ТИН 
РАÇ ÇЕЙ ÇА РĔ СЕН УШ КĂН НЕ СИ РИ РЕН 
ИЛ СЕ ТУХ МА ХУШ НĂ. Çак на тĕ рĕс ле ме 
вăл рес пуб ли кă на çит се кил нĕ. Хмей мим 
авиа ба зин че ăна Си ри Рес пуб ли кин Пре-
зи ден чĕ Ба шар Асад, Раç çей обо ро на ми-
нист рĕ Сер гей Шой гу та та Раç çей çар уш-
кă нĕ сен ко ман дую щи йĕ Сер гей Су ро ви-
кин кĕт се ил нĕ. В ла ди мир Пу тин Си ри ре 
тер ро ризм ла хи рĕç опе ра ци се не хут шăн-
нă çар çын ни се не тав ту нă. Ба шар Асад па 
ик кĕ шĕ Раç çей офи це рĕ сем пе тĕл пул нă, 
Раç çей çа рĕ сен уш кă нĕ сен ер тÿ çин Си рие 
тер ро рист сен чен хă та рас опе ра ци йĕ çин-
чен док ладне ит ле нĕ. В ла ди мир Пу тин Раç-
çей çар лет чи кĕ се не, тă ван çĕр шы ва тав-
рăн ма ха тĕр лене кенскерсене, уй рăм мăн 
тав сă ма хĕ сем ка ла нă. 

«Пĕр çын су рать – тип се ла-
рать, ха лăх су рать – пĕве пу-
лать» те се ахаль тен ка ла ман 
ха лăх ра. Ĕлĕк рех ни ме йă-
ли- йĕр ки пе çурт сем хă парт-
нă, кĕ пер сем ту нă, ыт ти ĕçе 
пур нăç ла нă. Юлаш ки вă хăт-
ра вăй иле кен ини циа тив лă 
бюд жет прог рам ми те ырă 
йă ла се не çĕ нĕ рен чĕрт се тă-
рат ма пу лăш са пы рать.  

Ч ă ваш Ен Пуç лă хĕн 
Ми хаил Иг натье-
вăн Указ не пур нăç-
ла са вы рăн ти пу-
çа ру лăх çин че ни-

кĕс лен нĕ об щест вăл ла инф-
раст рук ту рă сен ата ла нă вĕн 
проек чĕ се не ĕç лет те рес тĕл-
лев пе рес пуб ли ка бюд же тĕн-
чен ук çа- тен кĕ уйă раç çĕ. ЧР 

Ял ху çа лăх ми нис терст вин 
суй ла вĕ ви тĕр тух нă проект-
сен чен 7- шĕ – ра йон ти ял 
тă рăх ад ми нист ра ци йĕ сем 
ха тĕр ле ни сем. Вĕ сен чен пĕ-
ри – Лап сар ял тă рăх ад ми-
нист ра ци йĕн Чĕр каш ялĕн-
че шыв пă рă хĕ сем хы вас си-
пе çы хăн нă.

Лап сар ял тă рăх пуç лă хĕ 
Алек сей Ива нов пĕл тер нĕ 
тă рăх, пĕр ки ло метр та 700 
метр  тăршшĕ пă рăх се не хыв-
мал ли проект ха кĕ – 2 млн 
та 980 пин тен кĕ ыт ла рах. 
Унăн ха кĕн пысăкрах пай-
не – 1 млн та 788 пин ыт ла  
тен ки не – рес пуб ли ка бюд-
же тĕн чен саплаштар нă. Ял 
çын ни сем ва ра хăй сен вă йĕ пе 
1 млн та 19 пин тен кĕ пуç тар-

нă. Ки лĕ рен – 27 пин тен кĕ. 
«Çын сем явап лă ха туй са 

ук çа- тен ке пуç тар ни не, çак 
ĕç ре ял ста рос тин Юрий Фи-
лип по вăн, ял ти хас тар сен – 
Конс тан тин та та Ни на Ме-
ли до нов сен, Ген на дий Се-
ме но вăн, Ми хаил Коз ло вăн, 
Люд ми ла Ма ка ро ван, Татья-
на Ива но ван – тÿ пи пы сăкки-
не асăн мал ла. Ини циа тив лă 
бюд жет прог рам ми не çын-
сем сă мах па кă на мар, ук çа- 
тен кĕрен хыв са та хут шăн-
ма ха тĕр пул ни са вăн тар чĕ. 
Ки лес çул та асăн нă прог-
рам мă на хут шă нас тĕл лев-
лĕ, Вăр ман кас ялĕн че çул-
се не юса ма па лăрт са ху нă, 
вы рăн ти çын сем пе тĕл пул-
са ка лаç нă, вĕ сем çак шу хă-

ша ха пăл ла са йы шăн чĕç», 
– çын сен пу лă шă вĕ ял тă-
рăх ад ми нис тра ци йĕн çам-
рăк пуç лăх не ма лал ла та та 
тă рă ша рах ĕç ле ме хав ха лан-
тар ни сисĕнет Алек сей Ива-
нов сă ма хĕ сен че. 

Ял çын ни сем пĕл тер нĕ тă-
рăх, па ха лăх лă шыв ый тă вĕ 
нумай çул çи вĕч тă нă. Ки лĕ-
рен çăл сем чав нă чĕр каш сем. 
Кÿр шĕ урам ра ва ра те ми çе 
хут чен çăл чав сан та – шыв 
тух ман. «Шыв сăр çав те ри йы-
вăр, çыр ма ри çăл тан йă тат тă-
мăр. Ĕç ме те, выльăх- чĕр лĕх 
вал ли те ун тах ăсма каят тă-
мăр», – ну шал лă пур нăç не аса 
ил се ка ла са парать ну май çул 
ял та пу рă на кан ва-
тă рах хĕ ра рăм. 

 ПУÇАРУ      

Çăлтан мар, кранран 
шыв юхĕ
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Чă ваш Ен ре Рес пуб ли ка 
Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев 
Амă шĕ пе Аш шĕн çул та лă-
кĕ те се па лăрт нă çу ла пĕ-
тĕм ле трĕç. Çемье инс ти-
тут не çи рĕп ле тес та та де-
мог ра фи ла ру- тă рăв не ла-
йăх ла тас енĕ пе çул та лăк 
çи рĕп вăй ил ни та та ну-
май тĕл леве па лăрт ни ик-
кĕ лен тер мест.

Ирт нĕ эр не ре Ми хаил Иг-
натьев На ци биб лио те кин че 
çам рăк çемье сем пе – ре гион-
ри проект сен та та рес пуб ли-
кă ри хăй ирĕк лĕх юхă мĕн хас-
та рĕ сем пе – тĕл пул чĕ. Çемье 
хак лă хĕ сем пе об щест вăл ла ĕçе 
ăнăç лă пĕ тĕç те ре кен, ыт ти сем-
шĕн ырă тĕс лĕх пул са тă ра кан 
çын сем пуç та рăн чĕç кун та. Тĕс-
лĕх рен, Ве рия лов сем çемье сен 
йă ли- йĕр кин рес пуб ли ка ша йĕн-
чи «Пĕр ле шÿ сем» фес ти ва лĕн 
«Ĕç ле кен çам рăк сен чи ла йăх 
çемйи» но ми на ци йĕн че çĕн-
те рÿ çĕ ят не ти вĕç нĕ. Д мит рий-
пе Ан на туй та та çемье план лас 
Цент ра йĕр ке ле нĕ. Вĕ сем çам-

рăк се не пур нăç ри чи явап лă 
утă ма – çĕ нĕ çемье çа вăр ма – 
ха тĕр лен нĕ чух не йă нăш сен чен 
пă рăн ма,  тĕл лев се не тĕ рĕс па-
лăрт ма, хут шă ну се не йĕр ке ле-
ме пу лă шаç çĕ. «Ас лă шкул хыç-
çăн Чă ваш Ен рен аяк ка каяс си 
çин чен шу хăш ла ман та, мĕн-
шĕн те сен пи рĕн рес пуб ли ка 
– çав те ри ла йăх вы рăн, ун та 
пу рă нас, юра тас, ĕç лес, ача се-
не ÿс те рес ки лет», – тет Ан на 
Ве рия ло ва. 

Хас тар çам рăк сен чен чы ла-
йă шĕ хăй сен пу лас лăх не тă ван 
рес пуб ли кă пах çы хăн та рать. 
Тĕл пу лă ва хут шăн нă çам рăк 
4 çемье пĕр- пĕ рин пе ĕç от ря-
чĕ сен че пал лаш са пур нă çĕ се не 
пĕр тĕвве çы хăн тар нă.

«Э пĕ Чă ваш Ен ре çу рал нă. 
Универ си тет рах мă шă ра туп-
рăм. Рес пуб ли ка çам рăк се не 
ата лан ма та та ма лал ла ÿс ме 
ну май па рать», – çап ла шу хăш-
лать И.Н. Улья нов ячĕл лĕ Чăваш 
патшалăх универ сити чĕн сту-
ден чĕ Ири на Мар ты но ва. 

Тĕл пу лу вĕ çĕн че Чă ваш Ен 
Пуç лă хĕ çам рăк се не Раç çей Пре-
зи ден чĕн В ла ди мир Пу ти нăн çĕ-
нĕ пу çа рă вĕ сем та та вăл сĕн нĕ 
ача- пă ча ин те ре сĕ се не хÿ тĕ ле-

кен На ци ст ра те ги йĕ çин чен ка-
ла са па нă. Çав шут ра – пĕр ре-
мĕш ача çу рал нă шăн ук çа- тен кĕ 
тÿ ле ни, çемье ре виç çĕ мĕш ача 
çу рал нă шăн (е ус ра ва ил нĕ шĕн) 
па ра кан ук çа- тен ке çĕ нĕ рен тÿ-
ле ме ты тăн ни, амă шĕн ка пи та-

лĕн прог рам ми не 2021 çулч-
чен тăс ни та та ăна усă кур мал-
ли мел се не ан лă лат ни, ипо те-
ка кре дит не иле кен сем вал ли 
çă мăл лăх сем кĕрт ни. 

«Э сир – пи рĕн тĕ рек, çи рĕп 
çемье – пат ша лă хăн тĕ рек лĕ 
ни кĕ сĕ», – ырă сун нă çам рăк 
çемье се не Ми хаил Ва силье вич.

Çак на та па лăрт мал ла: Рес пуб-
ли ка Пуç лă хĕн Ху шă вĕ пе тĕс лĕх-
лĕ амă шĕ се не «А мă шĕн мух та-
вĕ» Хи сеп пал ли пе чыс лĕç. Пат-
ша лăх наг ра ди амă шĕн ача се не 
вос пи та ни па рас та та çемье се-
не çи рĕп ле тес ĕç ри пĕл те рĕш-
не ÿс те рĕ. Çа кă вăл – амă шĕ сен 
та ва ти вĕ çлĕ ĕç не пат ша лăх та та 
об щест во хак ла ни. Хи сеп пал-
ли пе 3 е ыт ла рах ача çу рат са 
ÿс тер нĕ (е ус ра ва ил нĕ) амă-
шĕ се не чыс ла ма па лăр таç çĕ. 
«А мă шĕн мух та вĕ» Хи сеп пал-
ли не ти вĕç ни сем Ĕç ве те ра нĕ-
се не па ра кан çă мăл лăх сем пе 
– уйăх се рен 1100 тен кĕ тÿ леç-
çĕ та та çы хă нă вăн або нент ли-
ни йĕн ха кĕн 50%- не сап лаш-
та раç çĕ –  усă ку рĕç. 

Пĕ тĕ мĕш ле, Амă шĕ пе Аш-
шĕн çул та лă кĕн пĕ тĕм ле тĕ вĕ-
сем ла йăх. Çа пах та, çемье се-
не çи рĕп ле тес тĕп ĕç сем ма-
лал ла- ха.  

Ми хаил Иг натьев: «Çи рĕп çемье –  
пат ша лă хăн тĕ рек лĕ ни кĕ сĕ» 

Ва ле рий ВАСИЛЬЕВ, 
Тă рăн ти пĕ тĕ мĕш ле пĕ лÿ 
па ра кан шкул ди рек то рĕ:

– Çак хы па ра шкул кол лек-
ти вĕ пе те сÿт се яв рă мăр, пур-
те пĕр шу хăш лăн пул тă мăр – 
РФ Пре зи ден чĕ пул ма В ла ди-
мир Пу тин ран ти вĕç лĕ рех çын 

ту пай мăн. В ла ди мир Пу тин РФ Пре зи ден-
чĕ пул нă вă хăт ра «Вĕ рен тĕве ата лан та рас-
си» пат ша лăх прог рам ми пе шкул та ну май 
ĕç пур нăç ла ма май кил чĕ. Пат ша лăх пу лă-
шă вĕ пе ко тель нăя ре конст рук ци ле рĕ мĕр, 
шкул та чÿ ре че се не улăш тар тă мăр, спорт-
зал та тĕплĕ юсав ĕçĕ сем ирт тер тĕ мĕр, шкул 
çу мĕн че ача са чĕ уç рă мăр...

Сер гей ПАВЛОВ, 
«Рос сель хоз бан кăн» Шу паш кар 
ра йо нĕн чи офи сĕн уп рав ляю-
щи йĕ:

–  В ла ди мир Пу тин ран ти-
вĕç лĕ рех кан ди да ту ра çук ки-
не паян унăн оп по нен чĕ сем 
хăй сем те йы шă наç çĕ. Ха лăх 

мĕн шĕн хи сеп лет ăна – мĕн шĕн те сен вăл 
çĕр шыв хă ват не, йыш не та тах та ÿс те рес-
си шĕн ну май çи не тă рать. Де мог ра фи по-
ли ти ки не ÿсĕм лĕ шай па тыт са пы ма хăюл-
лă утăм сем пир ки пĕл тер чĕ. Вĕ сен чен пĕ-
ри 2018 çул тан ик кĕ мĕш е виç çĕ мĕш ача çу-
рал нă çе мье сен че ипо те ка кре дит не 2022 
çулч чен суб си ди лес си пе çы хăн нă. Банк ран 
кив çен иле кен мă шăр сем шĕн çа кă, пал лах, 
ка ла ма çук ла йăх хы пар. 

Куль ту ра çур чĕн фойин че хă-
на се не юмах ри сă нар сем «тăр-
нак кай сем» çин че кĕт се ил чĕç. 
«Çул та лăк ри çемье» кон кур-
са хут шă на кан сем фо то зо нă ра 
сăн ÿке рĕн ме пул тар чĕç. «Ма-
нăн çемье» та та «Ма нăн ан не» 
сăн ÿкер чĕк сен кон кур сĕ се не тă-
рат нă ĕç сен ку ра вĕ те илĕрт рĕ. 
Рес пуб ли ка ра йо нĕ сен чи хĕ ра-
рăм сен ка на шĕ сем тă рат нă ка-
пăр ал ĕçĕ се не, му зы ка инст ру-
мен чĕ се не,  çă ма тă се не алă па 
тыт са пăх са хак ла ма май пул чĕ.

Са вă нăç лă ме роп рия тие уç нă 
май Ми хаил Иг натьев чă ваш ха-
лăх не çут та кă ла ра ка нăн  Иван 
Яков ле вăн «Чă ваш ха лăх не па-
нă ха ла лĕн чи» сă мах се не яла-
нах ас ра тыт ма чĕн се ка ла рĕ. 
«Çемье не уп рăр. Çемье ре ха-
лăх та та пат ша лăх тĕ ре кĕ», – 
те рĕ вăл. Ре гион пуç лă хĕ Амă-
шĕ пе Ашшĕн çул та лă кĕ ту хăç лă 
ирт ни не па лăрт рĕ. Çемье пĕл-
те рĕш не ÿс те рес тĕл лев пе çул-
та лă кĕ пех тĕр лĕ ме роп рия ти 
йĕр ке ле нĕ. Уй рă ла кан мă шăр-
сен шу чĕ 5% чак ни не те, çемье 
çа вă ра кан сен шу чĕ 8% ÿс ни не 
те па лăрт рĕ ре гион ер тÿ çи.   

Ми хаил Ва силье вич «А мă-
шĕн мух та вĕ» Хи сеп лĕ пал лă-
на çирĕплетни, çа вăн пе кех ре-
гион виççĕ мĕш та та ун хыç çăн-
хи ача сем шĕн тÿ лев пе çĕ нĕ рен 
ти вĕç тер ме  ты тăн ни çин чен 
пĕл тер чĕ. «2017 çул хи нояб-
рĕн 1- мĕ шĕн чен çак çă мăл лăх-
па 2225 çемье усă ку рĕ. Кă çал 
çак пу лă шу вал ли бюд жет ран 
650 млн тен кĕ уйă раç çĕ. Çемье 
инс ти тут не çĕк ле ме пур шай ри 
бюд жет ран 5,5 млрд тен кĕ пăх са 
ху нă. Нояб рĕн 30- мĕ шĕн че ЧР 
Пат ша лăх Ка на шĕн сес си йĕн че 
йы шăн нă ви çĕ çул лăх бюд жет-
ра та со циал лă пу лă шу се не чи 
ма ла ху нă», – те рĕ вăл. 

Ми хаил Иг натьев çак çă мăл-
лăх сем ну май ачал лă çемье сен 
шут не ÿс тер ни пе пĕр ле рес пуб-
ли кă ра пу рă на кан се не ыран хи 
ку на шан чăк па пăх ма май па-
ни не па лăрт рĕ. «Чă ваш Рес пуб-
ли кин че пур çемье те те лей лĕ, 
çи рĕп та та тă нăç лă пул тăр», – 
сун чĕ вăл.  

«Год Ма те ри и От ца» сă мах-
сем чă ваш ла çа кăн пек ил тĕ неç-
çĕ: «Ан не пе Ат те  çу лĕ». «Çул» 
сă ма ха вы рăс ла ку çар сан « путь» 

те ни пу лать. Çак çул па, çак сук-
мак па ача на çемье, аш шĕ-а мă-
шĕ ил се пы рать. Ача ÿс се çи тĕн-
сен аш шĕ-а мă шĕн хут шă нă вĕ-
се не тĕс лĕх вы рă нĕн че йы шăн-
са хă йĕн çемйи не çа вăр сан та 
çак йă ла- йĕр ке не ун та ма лал-
ла тă сать», – те рĕ ЧР Пат ша лăх 
Ка на шĕн ви це-с пи ке рĕ Аль би-
на Его ро ва. Ми хаил Иг натье ва 
2017 çу ла Амă шĕ пе Аш шĕн çул-
та лă кĕ те се çи рĕп лет нĕ шĕн тав 
ту рĕ вăл. Çĕр шыв Пре зи ден-
чĕн В ла ди мир Пу ти нăн çам-
рăк çемье се не пу лă шу па рас-
си не тĕ пе ху ра кан йы шă нă вĕ-
сем çул та лă ка тă сни не па лăрт-
рĕ Аль би на Его ров на. 

Са вă нăç лă ме роп рия ти ре «Çул-
та лăк çемйи» рес пуб ли ка кон-
кур сĕн çĕн те рÿ çи не па лăрт рĕç. 

«Со циал лă явап лă çемье» но ми-
на ци ре Хĕр лĕ Чу тай ра йо нĕн чи 
Ус ти нов сем çĕн тер чĕç. Вĕ сем ул тă 
ача ÿс те реç çĕ. Ка наш ра йо нĕн чи 
Пав лов сен çемйи «С порт па тус-
лă çемье» но ми на ци ре ма ла тух-
рĕ. Етĕр не ра йо нĕн чи Ти мо нин-
сен çемйи «Тус лă çемье» но ми-
на ци ре па лăр чĕ. На та лия Эдуар-
дов на та та Ни ко лай Ни ко лае вич 
22 çул пĕр ле ки лĕш тер се пу рă-
наç çĕ, 10 ача ÿс те реç çĕ.  Йĕп реç 
ра йо нĕн че тă ва тă ача на пур нăç 
çу лĕ çи не тă ра та кан Ани си мов-
сен çемйи «Пул та рул лă çемье» 
но ми на ци ре ма ла тух рĕ.  Ула-
тăр ра йо нĕн чи Ер шов сен çемйи 
«Ĕç чен çемье» но ми на ци ре çĕн-
те рÿ çĕ ят не ти вĕç рĕ. Тă рă шул лă 
çемье ре çи чĕ ача ÿсет. 

Шу паш кар ти Ль вов сен çемйи 

«Çул та лăк çемйи» ята ти вĕç-
рĕ. Алек сандр Ген надье вич па 
Татья на Ви тальев нă на ви çĕ ар-
çын ача та та ул тă хĕ р а ча пĕр 
ха рă сах «ат те, ан не» те се чĕ неç-
çĕ. Вĕ сен чен улт тăш не ача çур-
тĕн чен ил се çемье ăш ши пар не-
ле нĕ вĕ сем. Алек сандр па Татья-
на ик кĕ шĕ те Сĕн тĕр вăр рин че 
çу рал са ÿс нĕ. Чы лай çул Çĕр-
пÿ ре пу рăн нă хыç çăн икĕ çул 
каял ла çемье пе Шу паш ка ра 
куç са кил нĕ. «Э пĕ пич че пе кă-
на ÿс нĕ, çа вăн па çитĕн сен пы-
сăк йыш лă çемье çа вăр ма ĕмĕт-
лен нĕ», – тет тă хăр ача амă шĕ. 
2000 çул та Ль вов сем ас лă хĕ рĕ 
тă ва тă çул тул тар сан ун па пĕр-
ле вы ля са ÿс ме юл таш кир лĕ 
те се ача çурт не каяç çĕ. «Э сир 
çам рăк- ха. Тин çеç çу рал нă ача 
илĕр те хă вă рăн ни пек ÿс те рĕр», 
– ка наш па нă вĕ се не ун та ĕç ле-
кен пĕр хĕ ра рăм. Çап ла ту нă та 
çам рăк мă шăр. Ача çу рат мал ли 
çурт ра хă вар нă ви çĕ пеп кен сăн 
ÿкер чĕ кĕ се не пăх сан мă шăр тă-
ван хĕ рĕ пе пĕр сăн лă рах ача çи-
не пÿр ни пе тĕл ле се «Ку пи рĕн 
пу лать!» те нĕ. Çап ла Ль вов сен 
çемйи не те пĕр çĕ нĕ ка йăк вĕç-
се кил нĕ те... Пы сăк çемье Раç-
çей ри «Çул та лăк ри çемье» кон-
кур са хут шăн ма ха тĕр ле нет. Çа-
кăн пек кон курс сем ача се не пĕ-
тĕç тер ни пе пĕр лех вĕ се не явап-
лă пул ма вĕ рент ни не па лăр таç-
çĕ Ль вов сем. 

 Ми хаил Иг натьев рес пуб ли-
ка кон кур сĕн че па лăр нă çемье-
се не Дип лом сем пе хав ха лан-
тар чĕ. Са вă нăç лă ме роп рия ти 
кон церт па тă сăл чĕ. 

  АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА 

 А МĂ ШĔ ПЕ АШ ШĔН ÇУЛ ТА ЛĂ КĔ

Де каб рĕн 8- мĕ шĕн че Шу паш кар ти Трак тор тă ва кан сен кер ме нĕн че 
Амă шĕ пе Аш шĕн çул та лă кĕн пĕ тĕм ле тĕ вĕ се не ха лал ла нă са вă нăç лă 
ме роп рия ти ирт рĕ. Ун та «Çул та лăк ри çемье» рес пуб ли ка кон кур сĕн 
çĕн те рÿ çи се не те чыс ла рĕç. Уя ва Чă ваш Рес пуб ли кин Пуç лă хĕ Ми-
хаил Иг натьев мă шă рĕ пе Ла ри са Юрьев нă па кил се çит рĕ.  

ДЕ КАБ РĔН 12- МĔ ШĔН ЧЕ РФ 
КОНС ТИ ТУ ЦИ ЙĔН КУН НЕ ХА-
ЛАЛ ЛА СА пĕ тĕм çĕр шы вĕ пе пат-
ша лăх уч реж де ни йĕ сен че граж-
дан се не хар пăр хăй сен ый тă вĕ-
сем пе йы шăн чĕç. Шу паш кар ра-
йон ад ми нист ра ци не çĕр, со циал-
лă, ком му нал лă, хăт лăх кĕр тес 
ый ту сем пе кон суль та ци ил ме 
22 çын пы чĕ. Вĕ се не 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 йы шăн чĕ.  

А паш ял тă рă хĕн че пу рă на кан 
хĕ ра рăм ну май ачал лă çемье се-
не çĕр лап тă кĕ пе ти вĕç тер меш-

кĕн хă йĕн 2,9 га çĕр лап тăк не сĕ-
нет. Çĕ ре сут са вăл хват тер туя-
нас кă мăл лă пул ни не пĕл тер чĕ. 

Иш лей ял тă рă хĕн чи Хо ра ма-
кас си ялĕн че пу рă на кан ар çын-
на элект ри чест во па ти вĕç те рес 
ый ту те ми çе çул ĕн тĕ ка нăç па-
масть. В ла ди мир Пав ло вич ирт нĕ 
эр не кун яла ад ми нист ра ци та та 
тех ни ка инвен та ри за ци йĕн бю-
ро вĕн сот руд ни кĕ сен чен тă ра кан 
ко мис си çит се кил нине ка ла рĕ. 
Вĕ сем проект ра çит мен лĕх се не 
туп са па лăрт нă. Халь хи вă хăт ра 
çак ый тă ва тат са па ма Чă ва шэ-
нер го на çы ру па тух нă.  

Лап сар ял тă рă хĕн чи ну май 
ача амă шĕ пу рă на кан çурт çу-
мĕн чи çĕр лап тăк не че рет сĕр 
па ма ыйтрĕ. Шĕ нер пуç ял тă рă-
хĕн чи Кив çурт кас си хĕ ра рă мĕ 
Çĕ нĕ Шу паш кар тан кил нĕ чух-
не «Вят ка» çул çин чен Кÿ кеç ри 
хĕ рес лĕ çул çи не пă рăн нă çĕр-
те об щест во  транс пор чĕ вал-
ли ча рă ну па вильо нĕ выр наç-
тар ма ыйт рĕ.

Çак кун пат ша лăх уч реж де ни-
йĕ сен че граж дан се не 20 се хет-
чен йы шăн чĕç. Ял тă рă хĕ сен че 38 
çын влаç ор га нĕ сен предс та ви-
те лĕ сем пе тĕл пу лă ва пы нă.  

1

ЧР МИ НИСТР СЕН КА БИ НЕ ЧĔН 
ПРЕД СЕ ДА ТЕ ЛĔ ИВАН МО ТО РИН 
ЕРТ СЕ ПЫ НИ ПЕ РФ ПРЕ ЗИ ДЕН-
ЧĔН « МАЙ РИ УКАЗĔ СЕ НЕ» пур-
нă çа кĕр тес си пе ĕç тă ва кан влаç 
ор га нĕ сен ла рă вĕ ирт нĕ.  

2018 çул хи ян варь уйă хĕн чен ты-
тăн са вĕ рен тÿ уч реж де ни йĕ сен та та 
со циал лă ĕç чен сен, тă лăх та та аш-
шĕ-а мăш хÿт лĕ хĕ сĕр юл нă ача се не 
со циал лă пу лă шу кÿ ре кен та та ме-
ди ци на ор га ни за ци йĕ сен че вăй ху-
ра кан сен, ме ди ци нăн вă там та та кĕ-

çĕн пер со на лĕн, куль ту ра ĕç че нĕ-
сен ĕç ук çи не 24040 тен ке  çи тер-
мел ле – пĕл тер нĕ  ЧР Фи нанс ми-
нист рĕ Свет ла на Ени ли на. Шкулч-
чен хи вĕ рен тÿ уч реж де ни йĕ сен ĕç-
че нĕ сен ĕç ук çи 22381 тен кĕ, ача се-
не хуш ма пĕ лÿ па ра кан пат ша лăх 
ор га ни за ци йĕ сен че вăй ху ра кан-
сен – 24424 тен кĕ пул мал ла. Ас лă 
вĕ ренÿ уч реж де ни йĕ сен, ме ди ци-
на ор га ни за ци йĕ сен ас лă пĕ лÿл лĕ 
тух тă рĕ сем пе ĕç че нĕ сен ĕç ук çи-
йĕ 48080 тен кĕ пе тан лаш мал ла.  

Сă мах çĕр шыв пу лас лă хĕ çин чен пы рать, 
Раç çей ре май пур та ран ну май рах ача сем 

çу ралч чăр та та вĕ сен пур нăç ус ло ви йĕ сем 
ла йăх ланч чăр. В ла ди мир ПУ ТИН,  РФ Пре зи ден чĕ

Ыранхи куна шанчăкпа пăхатпăр

ЧР Пуçлăхĕ М.Игнатьев тĕл пулура пуринпе 
те сăмах хушма вăхăт тупать w
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 ЛАРУ

 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

 Пĕр сас лăн ыр ла нă
Де каб рĕн 7- мĕ шĕн че ра йад ми нист ра цин ла-
ру за лĕн че ра йон Де пу та чĕ сен улт тă мĕш со-
зыв ри пу хă вĕн 22- мĕш ла рă вĕ ирт рĕ. Ун-
та ЧР Пат ша лăх Ка на шĕн Пред се да те лĕн çу-
мĕ – бюд жет, фи нанс та та на лук ко ми те чĕн 
пред се да те лĕ Аль би на Его ро ва, ра йон пуç лă-
хĕ Анд рей Ни ко лаев, 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 хут шăн чĕç. 

 Му ни ци па ли те тăн тĕп фи нанс до ку мен чĕ пе 
ра йад ми нист ра цин фи нанс па йĕн пуç лă хĕ Ма-
рия Сер гее ва пал лаш тар чĕ. 2018 çул хи бюд жет 
проек тĕн че  1229,2 млн тен кĕ ту пăш пăх са ху-
ни не па лăрт рĕ вăл, 2019 çул та – 1026,1 млн тен-
кĕ, 2020 çул та – 1044,7 млн тен кĕ. Çи тес çул та тă-
как сем 1230,9 млн тен кĕ пе тан ла шĕç, 2019 çул та – 
1026,1 млн тен кĕ пе, 2020 çул та – 1044, 7 млн тен-
кĕ пе. 2018 çул та бюд жет ри де фи ци та, 1,7 млн тен-
ке, 2018 çул хи ян ва рĕн 1- мĕ шĕ тĕл не бюд жет ра 
юл нă ук çа- тен кĕ пе сап лаш та рĕç. Ха лă ха со циал-
лă пу лă шу па ма 38 млн ыт ла  тен кĕ уйă рĕç. Çа кă 
тĕп рен ил сен рес пуб ли ка бюд же тĕн чен ра йо на 
пат ша лăх пол но мо чи йĕ се не пур нăç ла ма ку çар-
са па нă ук çа- тен кĕ (т ранс ферт сен) шу чĕ пе  пул са 
пы рать. Ра йон бюд же чĕн ук çи- тен кин чен – 2592,0 
пин тен ке – çам рăк çемье се не пу лă шу па ма, çам-
рăк спе циа лист се не çурт- йĕр пе ти вĕç тер ме яраç-
çĕ. Ну май хват тер лĕ çурт сен кар ти шĕ се не та та вĕ-
сем пат не пы мал ли çул се не ма лал ла та юсĕç. Çак 
тĕл лев сем вал ли 4978,2 пин тен кĕ яма план ла нă. 
Ял тă рă хĕ сен чи ав то çул се не юса ма та та пăх са тă-
ма 9185,6 пин тен кĕ уйă рĕç.  

Де пу тат сем на лук та та ыт ти çăл куç ран ки ле-
кен ту пăш сен ты тăм не пăх са тух рĕç. Çа вăн пе кех 
тă как сен статйи се не те тиш кер чĕç. Вĕ сен чен ыт-
ла рах пай не со циал лă от расль ти тăкаксем йы шă-
наç çĕ. «Чă ваш Рес пуб ли кин тер ри то ри йĕн че хăт лă 
ху ла хут лăх не йĕр ке лес си» прио ри тет лă проект-
па ки лĕ шÿл лĕн рес пуб ли ка бюд же тĕн чен ра йон-
ти ну май хват тер лĕ çурт сен кар ти шĕ се не та та об-
щест вăл ла вы рăн се не хăт лăх кĕрт ме 13,3 млн тен-
кĕ хыв ма план ла нă. «Хă руш лăх сăр та та па ха лăх лă 
çул сем» прио ри тет лă проект ме роп рия ти йĕ се не 
пур нăç ла ма та са хал мар ук çа- тен кĕ пăх са ху нă. Çак 
ук çа- тен кĕ пе усă кур са ял- са ла ри вы рăн ти пĕл те-
рĕш лĕ та та ял тă рă хĕ сен чи ав то çул се не юсаç çĕ. 
Бюд же та пур де пу тат та пĕр сас лă пул са йы шăн чĕç.

Çа вăн пе кех Ма рия Сер гее ва Шу паш кар ра йо-
нĕн чи де пу тат сен  пу хăв не 2016 çул та де каб рĕн 
14- мĕ шĕн че «Шу паш кар ра йо нĕн 2017 çул хи та-
та 2018, 2019 çул сен чи план ри тап хăр ти бюд же-
чĕ çин чен» йы шă нă ва кĕрт мел ли ул шă ну сем пе 
те пал лаш тар чĕ. Вĕ сем пе ки лĕ шÿл лĕн бюд жет ту-
пă шĕ рес пуб ли ка бюд же тĕн чен каял ла та вăр са 
па мал ла мар уйăр са па нă ук çа- тен кĕ шу чĕ пе 20 
млн тен кĕ ÿсет. Çак ук çа- тен ке бюд жет уч реж де-
ни йĕ се не те, çав шут ра Чă ваш Рес пуб ли кин Пуç-
лă хĕн грант не çĕн се ил нĕ Янăш шкул не та та Кÿ-
кеç ри «Пÿр нес ке» ача- пă ча сад не те уйăр са па рĕç.  

Чă ваш Рес пуб ли кин Пат ша лăх Ка на шĕн ви це-
с пи ке рĕ Аль би на Его ро ва де пу тат се не бюд же та 
йы шăн нă шăн тав ту рĕ. Нояб рĕн 30- мĕ шĕн че рес-
пуб ли ка бюд жет не йы шăн ни не те  аса ил тер чĕ. 
Çа вăн пе кех де каб рĕн 15- мĕ шĕч чен Чă ваш Рес-
пуб ли кин ял ху çа лăх ми нис терст вин че ини циа-
тив лă бюд жет прог рам ми пе ял тă рă хĕ сен чен 
проект сем йы шăн ни не ка ла рĕ Аль би на Его ров-
на. Пат ша лăх пу лă шă вĕ пе усă кур са юл ма тă рăш-
мал ли не па лăрт рĕ вăл.  

Де пу тат сем ра йон пуç лă хĕ па лăрт нă вă хăт ран 
ма ла рах ĕç ле ме пă рах сан çак долж нă çа суй ла-
мал ли срок çин чен ка ла кан ул шă нă ва Шу паш-
кар ра йон Ус тав не кĕр тес ый тă ва та пăх са тух-
рĕç. Çа вăн пе кех вĕ сем 2018 çул та му ни ци па ли-
тет пур лăх не Чă ваш Рес пуб ли кин та та Кÿ кеç ял 
тă рăх хар пăр лăх не ку çа рас си пе те ки лĕш рĕç. 

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА 

– Юрий Ива но вич, çул çин-
чи ин кек сен ста тис ти ки пе 
пал лаш та рăр- ха?

–  2017 çул хи ян варь- 
ноябрь уйă хĕ сен че Шу-
паш кар ра йо нĕн че 112 çул- 
йĕр ин ке кĕ  пул нă. Вĕ сен-
че 11 çын пур нă çĕ та тăл нă, 
156- шĕ су ран лан нă. Ирт нĕ 
çул хи çак тап хăр ти пе тан-
лаш тар сан ава ри сен шу чĕ 
палăрмалла чакнă. Пĕлтĕр 
123 аварире 19 çын вилнĕ, 
191 çын аманнă. 
– Çа кă мĕн пе çы хăн нă?

–   Ава ри сен шут не ча-
кар ма про фи лак ти ка ме-
роп ри яти йĕ сем ирт те рет-
пĕр. Çул- йĕр пра ви ли се не 
пă хăн мал ли не, за кон па çа-
кăн шăн мĕн ле явап лăх пăх-
са ху ни не ача се не шкул се-
не, ача са чĕ се не тух са çÿ-
ре се ăн лан та рат пăр. Ав-
тот ранс порт предп рия ти-
йĕ сен че çул- йĕр хă руш сăр-
лă хĕ пе çы хăн нă те мă сем пе 
11 хут çит се ка лаç нă.  

Каш ни уйăх ра çул- йĕр 
хă руш сăр лă хĕн инс пек-
то рĕ сем ав то çул сем çин-
че ирт те ре кен рейд сен ви-
тĕ мĕ те пы сăк. Пĕ тĕм рес-
пуб ли ка тер ри то ри йĕ пе 
пы ра кан «Çу ран çÿ ре кен. 
Çул ур лă каç мал ли вы рăн», 
«Ÿ сĕр во ди тель», «Ав то-
бус», «А ча сем. Хă руш сăр-
лăх пи çих хи йĕ» рейд се не 
му ни ци па ли тет тер ри то-
ри йĕн че те йĕр ке лет пĕр. 
Кун сăр пуç не çул çин чи 
ава ри сен шут не, сăл та вĕ-
се не шу та ил се ра йон та 
хуш ма про фи лак ти ка ме-
роп рия ти йĕ сем те пу лаç çĕ.  
– Кă çал ирт нĕ çул хи çак 
тап хăр ти пе тан лаш тар сан 
ава ри сен шу чĕ чак нă, çав 
вă хăт рах çу ран çÿ ре кен сем 
хут шăн ни пе пул нă ин кек-
сен шу чĕ ÿс нĕ...

– Çу ран çÿ ре кен сем хут-
шăн ни пе йы вăр су ран сем-
пе е ви лĕм пе вĕç ле не кен 
ава ри сем ыт ла рах М7 трас-
са çин че пу лаç çĕ. Кă çал хи 
11 уйăх ра çу ран çÿ ре кен-
сем çул çин чи хă руш сăр лăх 
йĕр ки се не пăс ни пе пул нă 
17 ин ке ке ре гист ра ци ле нĕ, 
вĕ сен че 7 çын пур нă çĕ та-
тăл нă, 11 çын су ран лан нă. 

Çа кăн пек ава ри сен шу чĕ 
13,3% ÿс нĕ. Ра йон тер ри-
то ри йĕн че çу ран çÿ ре кен-
сем хут шăн ни пе час- ча сах 
ин кек пу ла кан вы рăн сем 
те пур. Çын сем «Горьков-
ский поворот» çул çумĕнчи  
«Аф ро ди та» ка фе тĕ лĕн че 
çу ла юра ман çĕр те ка çаç-
çĕ. Кÿ кеç ри «Г ранд» су ту-
и лÿ çур чĕ умĕн чи çав ра 
çул ( пе рек рес ток) ур лă та 
пра ви лă се не пăс са çу лăн 
те пĕр ен не вас каç çĕ. Çак 
вы рăн тан 400 метр аяк ка-
рах выр наç нă çĕр айĕн чен 
те пĕр ен не каç мал ли ятар-
лă вы рăн пат не ут ма ÿр ке-
неç çĕ вĕ сем. Ун пек ки се не 
инс пек тор сем тă тă шах шт-
раф лаç çĕ. Çул ур лă пра ви-
лă се не пăс са каç ни час- ча-
сах ин кек пе вĕç ле нет. Акă, 
ну маях пул масть Кÿ кеç-
ри çав ра çул çин че,  юра-
ман çĕр те, ка çа ка на тап та-
нă. Йы вăр су ра нĕ се не пу-
ла ар çын те пĕр эр не рен 
боль ни цă ра вил нĕ. 
– Çак вы рăн та çын се не 
каç ма чар маш кăн чăр-
мав сем выр наç тар ма  па-
лăрт ман-и? 

– Кÿ кеç ри хĕ рес ле çул 
çин че çу ран çÿ ре кен се не 
ча ра кан ха тĕр сем  ларт-
ма май сем çук.
– Çул ти вĕç лĕ шай ра пул-
ман ни пе те ава ри сем пу-
лаç çĕ...

– Çап ла. Кă çал хи ян варь- 
ноябрь уйă хĕ сен че ав то çул-
сем çин че çул- йĕр пал ли-
сем çук ки пе, çу тă çи те лĕк-
сĕр ри пе, çул хĕр ри аял лă 
пул ни пе ава ри сем  пул-
нă. Акă, ноябрь уйă хĕн че 
Явăш ялĕ çу мĕн чен ирт-
се кая кан М7 трас са çин-
че ма ши на çу ран çÿ ре ке-
не тап та нă. Тĕт тĕм ре во ди-
тель çу ран çÿ ре ке не асăр-
хай ман. ГОСТ па ки лĕ шÿл-
лĕн ва ра çак вы рă на тĕт тĕм 

вă хăт ра çу тат мал ла. Çу ла 
пăх са тă ра кан ор га ни за ци 
тĕ лĕ шĕ пе РФ КоАПĕн 12.34 
статйи пе (1- мĕш пай) про-
то кол çыр нă. 
– Çул та лă кăн хăш вă хă тĕн-
че ава ри сем ыт ла рах пу-
лаç çĕ?

– Ноябрь-ян варь уйă хĕ-
сен че ав ари сен шу чĕ си сĕн-
мел ле ÿсет. Фев раль- май 
уйă хĕ сен че ва ра çул çин-
чи ин кек сем са хал ла наç çĕ. 
– Хĕл ле ача сем тă вайк кин-
чен ан са ма ши на ура пи ай-
не ле кес хă руш лăх пур…

– Пат руль те çÿ ре нĕ чух-
не çа кăн пек вы рăн се не 
те сă нат пăр. Ача се не ка-
ни кул умĕн  çул- йĕр пра-
ви ли се не аса ил те рет пĕр, 
ма ши нă сем ирт се çÿ ре кен 
вы рăн сен че чуп са вы ля са 
çÿ ре мел ле мар ри не асăр-
хат та рат пăр. 
– Çу ран çÿ ре кен сен, во ди-
тель сен хĕл ле хи тап хăр та 
çул çин че уй рă мах тим лĕ 
пул мал ла. 

– Де каб рĕн 2-3-  мĕ шĕ-
 сен че юр ну май çу рĕ, çак 
икĕ кун та Шу паш кар ра-
йо нĕн чи çул сем çин че тă-
ва тă ава ри пул чĕ, вĕ сен че 
пĕр çын вил чĕ, тă хăр çын 
су ран лан чĕ. Хĕл ле во ди-
тель сен çÿ ре ме ирĕк па-
нă хă вăрт лă ха ча кар мал-
ла. Çул çин чи ла ру- тă рă-
ва хак ла ма май па ра кан 
хă вăрт лăха тытса пымал-
ла. Во ди тель се не çил лĕ- 
тă ман лă, пăр лă- çу мăр лă 
çан та лăк ра çул çи не çи-
вĕч ну ша сăр тух ма тăх та са 
тă ма сĕ не тĕп. Ха лĕ пу рин 
те ин тер нет пур, вă рăм çу-
ла çемье пе, пĕ чĕк ача сем-
пе ту хич чен çан та лă ка сă-
на ни ыт лаш ши пул масть. 
РФ МЧСĕ те çан та лăк пă-
сă лас си пир ки те ле фон 
но ме рĕ сем тăрăх хы пар-
сем яр са пĕл те рет. Çак на 

шу та ил мел лех.
Çу ран çÿ ре ке нĕн ăна во-

ди тель ирт тер се яма ха тĕр-
ри не кур са ĕнен сен кă на 
çул ур лă каç мал ла. Юр лă- 
пăр лă çул çин че транс пор-
тăн ча рă ну йĕ рĕ вă рăм ла-
нать. Çу ран çÿ ре кен сен тĕт-
тĕм та та каç хи вă хăт ра çи- 
пу çĕ е йăт са çÿ ре кен япа-
ли сем çин че çут та хи рĕç 
яра кан пал лă сем пул мал-
ла. Пра ви лă сем пе ки лĕ-
шÿл лĕн, ял- са ла ту ла шĕн-
че çул хĕр ри пе пы нă чух-
не пу рин те çиел ти тум тир 
çи не фли кер сем çак мал-
ла.  Во ди тель сен та та çу-
ран çÿ ре кен сен çул çин че 
пĕр- пĕр не хи сеп ле мел ле. 
– Нояб рĕн 15- мĕ шĕн чен 
во ди тель сем çу ран çÿ ре-
кен се не çул па ман шăн шт-
раф ви çи ÿсет...

– РФ КоАПĕн 12.18 
статйи пе ки лĕ шÿл лĕн 
çу ран çÿ ре ке не çул ур лă 
каç мал ли вы рăн та  ирт-
тер се яман шăн нояб рĕн 
15- мĕ шĕн чен 1500  тен кĕ-
рен пуç ла са 2500 тен кĕ та-
ран шт раф ла ма пул та раç-
çĕ. Шу паш кар ра йо нĕн че 
çу ран çÿ ре кен сем çул ур-
лă каç нă çĕр те во ди тель-
сем пра ви лă се не пăс са ирт-
се кай ни не пу ла 11 çын на 
тап та нă.  Явап сăр лăх пĕр 
çын ви лĕ мĕ пе вĕç лен нĕ.
– Инс пек тор сем йĕр ке ху ра-
лĕн че те тă раç çĕ, прес туп-
ле ни сем пе те кĕ ре шеç çĕ.

– Каш ни кун ра йон ти 
çул сем çи не çул- йĕр хă руш-
сăр лă хĕн  3-4 инс пек то рĕ 
ту хать. Ав то çул сем çин чи 
ла ру- тă ру япăх лан сан ыт-
ти сем те кан мал ли кун шу-
чĕ пе де журст вă на тă раç çĕ. 
Кă çал хи 11 уйăх ра çул- йĕр 
инс пек то рĕ сем 22 прес туп-
ле ние чар ма пу лăш нă. Акă, 
ну маях пул масть Ту тар-
кас си по се ло кĕн че ар çын 
пĕр леш ме сĕр пĕр ле пу рăн-
нă хĕ ра рă ма хĕ не ме пуç-
ла нă, çĕ çĕ пе амант нă. Çак 
вы рăн тан ин çех мар пул-
нă ДПС сот руд ни кĕ сем ун-
та çит се хĕ ра рăм пур нăç не 
çăл са хă вар нă.  

 АН ЖЕ ЛИ КА ФАДЕЕ ВА

 ÇАВ РА СĔ ТЕЛ ÇАВ РА СĔ ТЕЛ

Çул çин че пур те пĕр тан
Шу паш кар ра йо нĕн чи çул- йĕр  
çин чи ла ру- тă ру еп ле рех- ши? Çак 

та та ыт ти ый тă ва РФ Çул- йĕр 
хă руш сăр лă хĕн пат ша лăх ин-

пек ци йĕн Шу паш кар ра йо-
нĕн чи уй рă мĕн пуç лă хĕ 

Юрий ПОЛЯКОВ уçăм-
лат рĕ.   

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ

Шу паш кар 
ра йон тер ри-
то ри йĕн чи 
ав то çул сем 
пу рĕ 174 км174 км

тăрш шĕ. 

ЛАП САР ЯЛ ТĂ РĂ ХĔН ЧИ КА РА ЧУ-
РА РИ ФАП ÇУР ТĔН ЧЕ ст рои тель-
сем алăк сем та та чÿ ре че сем ларт нă. 
Шал ти ĕç се не пур нăç лаç çĕ, ка фель 
плит ки не ху раç çĕ, çур та тул ен чен 
сай динг па ви теç çĕ. Çа кăн çин чен 
Шу паш кар ра йон боль ни цин ас лă 
фельд ше рĕ Алев ти на Ок ли ко ва пĕл-
тер чĕ. Де каб рĕн 20- мĕ шĕн че обо ру-
до ва ни çит мел ле. Çа вăн пе кех  ФА-
Па элект ро кар диог раф па ти вĕç тер-
ме аук цион пы рать. Заяв кă се не де-
каб рĕн 19- мĕ шĕч чен йы шă наç çĕ. 

ИРТ НĔ КĔР КУН НЕ ПĔР ЛЕ ХИ СА СĂ ЛАВ КУ НĔ УМĔН 
СУЙ ЛАВ УЧАС ТО КĔ СЕН МĔН ТЕ РИ ТĔП ЛĔ ТĔ РĔС ЛЕВ 
ВИ ТĔР ТУХ МА ТИВ НИ НЕ ПУР ТЕ ЛА ЙĂХ АС ТĂ ВАТ-
ПĂР. Каш ниех ха тĕрч чĕ-и ăна, пу шар, те ракт хă руш-
сăр лă хĕн пра ви ли се не пур çĕр те те тĕ пе ху нă-и – ку 
урăх ый ту, ан чах та Раç çей Пре зи ден чĕн çи тес çур-
кун не ир те кен суй ла вĕ умĕн ко мис си тĕ рĕс ле вĕ та-
тах та çи рĕп рех пу лас си ха лех пал лă. Çа кăн пир ки  
райадминистрацире влаç органĕсемпе тун ти кун се-
рен ир те кен пла нер кă ра 41- мĕш пу шар ча çĕн пуç лă-
хĕ Алексей Шангин асăр хат тар чĕ. «Ав то ма ти за ци ле-
нĕ пу шар сиг на ли за ци йĕн ты тă мĕ çук пул сан çа кăн 
пек суй лав учас то кĕ се не ко мис си йы шăн масть. Ин-
фор ма цие тăх та ма сăр про ку ра ту ра ор ган не çи тер ме 
хуш нă» – ăн лан тар чĕ Алексей Сергеевич. Çав на май 
вы рăн ти бюд же та па лăрт нă чух не ял тă рăх пуç лă хĕ-
се не  ку тă как се не мал та нах шу та ил ме сĕ неç çĕ. 

РАÇ ÇЕЙ ПРЕ ЗИ ДЕН ЧĔН ФЕ ДЕ РА ЦИН 
АТĂЛ ÇИ ОК РУ ГĔН ЧИ ПОЛ НО МО ЧИЛ-
ЛĔ ПРЕДС ТА ВИ ТЕ ЛĔ МИ ХАИЛ БА БИЧ 
Чă ваш Ене « хă йĕн пир ки çĕр шыв 
ша йĕн че пĕл тер нĕ  элект ро тех ни ка 
клас тер не ку ра нау кăн хă ват лă си-
нер ги йĕл лĕ та та про мыш лен но çĕл-
лĕ ре гион» пул ни не па лăрт нă. Чул-
ху ла ра полп ред па ирт нĕ пресс- кон-
фе рен ци рен пи рĕн ĕç теш сем çа вăн 
пе кех М. Ба бич инвес ти ци кли мат-
не ла йăх ла тас енĕ пе па лăр нă ли дер-
сен шу тĕн че пи рĕн рес пуб ли кă на та 
асăн ни не пĕл тер нĕч чĕ.

Ок руг ри МИХ сен тĕп ре дак то рĕ-
сем пе ирт нĕ пресс- кон фе рен цие Чă-
ваш Ен рен «Чă ваш Ен» пат ша лăх те-

ле ра дио ком па ни йĕн ди рек то рĕ Ека-
те ри на Ка ню ка, «Советс кая Чу ва шия» 
ха çа тăн тĕп ре дак то рĕ В ла ди мир Ва-
сильев хут шăн нă. Çа кăн пек тĕл пу лу-
се не полп ред каш ни çу лах йă ла на кĕ-
нĕ вы рăн та – Чул ху ла яр мăрк кин пре-
зи дент за лĕн че йĕр ке лет. Халь хин че 
ун та ок руг ри пур ре гион ран та ал лă 
ыт ла МИХ предс та ви те лĕ хут шăн нă, 
ре гион сен чи по ли ти ка ла ру- тă рă вĕ-
пе, кор руп ци пе кĕ ре шес си пе, йă ла ри 
кон фес си сем пе хут шăн са ĕç лес си пе, 
транс порт инф раст рук ту ри не ата лан-
та рас си пе, шкул та тă ван та та пат ша-
лăх чĕл хи се не вĕ рен тес си пе, об щест-
во проек чĕ се не пур нă çа кĕр тес си пе 
çы хăн нă ый ту се не сÿт се яв нă. 
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Çамрăк шыравçăсем темле пуç 
ватмăша та шĕкĕлчеме хатĕр

Ви лĕм ĕн се ре нех пăх нă
Пуçламăшĕ иртнĕ номерте.

А пат çук, çам рăк амă-
шĕн сĕт тух масть. Пуç не 
вы çă па пый тă кăш лать. 
«Çÿ çе те ту рай мас тăп, пи-
тĕ пый тăл лăч чĕ», – аса 
илет Ни на Ива нов на. – 
Ка лаç ма та вăй юл ма рĕ». 
Ял ха лă хĕ кам мĕн пур-
ри пе тă ран та рать вĕ се не. 
Евс та фий сал та ка тух са 
кайич чен Тренк кас си не 
çит се çемйи не ви çĕ ми-
хĕ ты рă пар са хă ва рать. 

«Пĕ чĕк та ка, 
хă вар мал ла»

Евс та фи йĕн сал та ка 
кай ма çи- пу çĕ те пул ман. 
Арă мĕ ту тăр не те пу лин 
çĕ тĕк пуç тар са сут са, ун 
çум не 10 çă мар та хуш са 
туян нă. «Пĕр ре лавк ка-
на кай рăм, ма нăн çĕ тĕк 
çит мест. Мĕн тă вас? Çĕ-
тĕк сен хуш ши не вак чул-
сем хур са чĕр ке рĕм те те-
пĕр лавк ка на кĕ тĕм. Кă вак 
са тин ту тăр туян тăм», – 
каш ни пир та тăк не пуç-
тар са пы нă вăл. Упăш ки-
не сал та ка çип ту са пир 
тĕрт се ху ра тĕс пе пĕвет-
нĕ кос тюм па янă. «Сал-
так ра пи ре ст рой па ил-
се кил се тă рат рĕç, хы вă-
нăр те рĕç. Эп пĕл нĕ пĕл-
мен сал тăн тăм. Ăна танк 
та сат ма ил се кай рĕç кай-
ран», – аса илет Евс та-
фий Ар сентье вич. 

1944 çул та Евс та фий 
Сĕн тĕр вăр рин че воен-
ко мат ра пул ни не ка ла-
са хă вар мал ла. «Пĕ чĕк 
та ка, хă вар мал ла», – те-
нĕ ун чух не воен ком. Çи-
нĕ- çи мен ÿс нĕс кер Евс та-
фий кĕ лет ки пе çÿл лĕ мар 
пул нă, 47 кг кă на тай нă. 
Вăр çă ча рăн сан 1948 çул-
та сал так юр ри не юр ла ма 
тух са каять вăл. «Сал так 
ячĕ пит ла йăх, кай ма тăр-
сан ма пит йы вăр? Мĕн-
ле тух са каям- ши? Юл-
таш сен чен мĕн ле уй рă-
лам- ши...» – паян та хур-
лăх лăн аса илет вăл сал-
так юр рин чи йĕр ке се не. 
Вăл вă хăт ра хĕс ме те çи-
чĕ çул лă ха ăсат нă. 

Вун нăн сал так юр ри-
не юр ла са тух са кай нă 
вĕ сем. Хыр кас си не çит-
сен вĕ сен чен пĕ ри Кĕ çĕн 
Шем шер (Ма лое Аку ле-
во) кач чи не ал ли пе турт-
са çап нă. Ле шĕ Хыр кас-
си ачи се не пуç тар са ту-
хать. «Хĕ рĕ хĕн икĕ ен-
чен ху пăр ла рĕç, вар рин-
че – пĕве. Ниç та кай ма 
çук, шы ва сик рĕ мĕр. Ку-
пăс çи пу та тăп те се кăш-
кă рать, ма на ку пăс не па-
чĕ. Пĕр алă ра ку пăс, теп-
рин пе ише тĕп. Пĕве ур лă 
иш се каç са Саньк ка пич-
че пат не Тренк кас си не 
чуп са çит рĕ мĕр. Ук çи нен 
ывă лĕ сем мат тур пул нă, 
çа вăн па вĕ сем пат не ни-
кам та кĕ ме хăяй ма рĕ», – 
аса илет Евс та фий. Ук çи-
не хĕ рĕ Ури не ву нă сал так 
ачин кĕ пи се не çу са та са-
тать. Кил ху çи сем сал так 
ачи се не мун ча кĕрт се кă-

лар са ви çĕ ывă лĕн кĕ пи се-
не тă хăн тар таç çĕ. Çам рăк 
хĕр сем вĕ сен кил кар ти-
шĕн че пу хă наç çĕ, хут ку-
пăс сас си янă рать кă на! 

Евс та фий Çур çĕр Ко ре-
йă па Кăн тăр Ко рея хуш-
шин че пы ра кан вăр çа ле-
кĕп те се шу хăш ла нă. Çар 
служ би Мон го ли ре ирт нĕ, 
поезд па сна ряд сем сых-
ла нă. «27 ва кун пу шат са 
ĕл кĕр тĕ мĕр. Аме ри кан-
сем мĕн ле çит рĕç, бом ба 
пă рах ма пуç ла рĕç – пĕр 
ва кун та юл ма рĕ. Йĕ ри- 
тав ра та мăк ри пек вут- 
çу лăм...» – паян та ас ран 
тух масть çур ĕмĕр ыт ла 
каял ла хи. Сал так ра ап-
пен ди цит па боль ни цă-
на лек сен кил не çур çул 
çы ру çыр ман Евс та фий. 
Вăл вил нĕ те кен хы пар 
та тух нă.

 Шу паш ка ра сĕт сут-
ма кай сан Ни на от пус ка 
кил ме тух нă упăш ки не 
тĕл пул нă. Ун чух не сĕ те 
25 çух рăм карт лам па йăт-
са кай нă. «Ха мăр ял сем», 
– те ни не илт сен Ни на та 
сал та ка ху пăр ла са ил нĕ 
уш кăн пат нел ле вас ка нă. 
Мă шă рĕ ик кен. Каял ла 
кай ма пă ра хут çи не лар-
са ĕл кĕр нĕ çеç – кĕвен-
ти пе вит ри сем çап ли пех 
çы ран хĕр рин че вырт са 
юл нă. Те ле й лĕ мă шă ра 
урăх ни мĕн те кир лĕ пул-
ман çав са мант ра. Ча сах 
Пе тя çу рал нă... Ге не рал 
Евс та фие Кие ва офи це-
ра вĕ рен ме ярас шăн пул-
нă. Са вăн ни пе кач чă çак-
на амăш не пĕл тер ме вас-
ка нă. Ну май та ирт мен 
амă шĕ вил ме вырт ни çин-
чен çы ру çит нĕ. Евс та фие 
вĕ рен ме мар, кил не янă.

«А рă ма ком байн 
ру лĕ ум не ларт рăм»
У лан-У дэ рен ул тă кун-

тан поезд па кил не çит нĕ 
вăл. Ва кун ра шур пый тă 
ер нĕ ăна. Ик кĕ мĕш ачи-
не çу рат сан арă мĕ ачи не 
çи тер меш кĕн аш шĕ пат-
не те се кай нă. Евс та фие 
мун ча ра çă вăн са та сал ма-
сăр, япа ли се не вĕ ри лен-
тер ме сĕр кил не кĕрт мен 
вĕ сем... Сал так ран тав-
рăн сан Евс та фий ком-
байн па та та трак тор па 
çÿ ре ме вĕ ре нет. Арăм не 
пу лă шу çă на илет. «Ха-
мăр пу рăн нă ĕмĕр те кил-
те ача пăх са лар ма рĕ», – 
тет Евс та фий Ар сентье-
вич мă шă рĕ çин чен. Ку-
каш шĕ мă ну кĕ сем пе йă-
пан нă вă хăт ра Ни на Ива-
нов на çĕр не- кун не пĕл ме-

сĕр фер мă ра чăх сем, су-
рăх сем, сыс на, пă ру-ĕ не 
пăх нă. Б ри га дир арă мĕ 
те се кил те лар ман пĕр-
ре те. Ас лă ачи сем кĕ çĕн-
ни се не уя кă кăр ĕмĕрт ме 
çĕк ле се пы нă. 

 Кĕр кун не ты рă çап-
са пĕ тер сен ком байн се-
не Сĕн тĕр вăр ри не МТСа 
ларт ма те се ту хаç çĕ Ар-
сентьев сем. Тă вайк ки не 
хă пар ма пуç ла сан юр лă- 
пăр лă çу мăр çу ма пуç лать. 
Ком байн каял ла ча кать. 
«Çу хал са кай ма рă мăр. 
Арă ма ком байн ру лĕ ум-
не ларт рăм. Ун ай не фу-
фай ка, ка би нă ран кă лар-
нă çĕ тĕк хур са пыр са хă-
парт рă мăр. Ком байн 50 
пин тă рать, арăм та та хак-
лă рах. Мук лаш ка пат не 
çит сен ва ра ком байн ча-
рăн са лар чĕ. МТСа çит се 
трак тор та та 30 м тăрш-
шĕ сăн чăр ил се кил тĕм. 
Çап ла ком бай на турт са 
кă лар тă мăр та», – тĕ лĕн-
мел ле аса илÿ сем уп рать 
кил ху çин ас тă вă мĕ.

Ка таст ро фă на 
чар нă пат тăр лăх
Ча сах Евс та фий амăш-

не ит ле се кол хоз ри ĕçе пă-
ра хать те 1960 çул та пу-
шар чаç не ĕç ле ме выр-
на çать. 1974 çул ти ап ре-
лĕн 27- мĕ шĕн че пул са 
ирт нĕ ĕç сем унăн пур-
нă çĕн че ялан лă хах йĕр 
хă ва раç çĕ. «Химп ром» 
произ водст во пĕр ле шĕ-
вĕн 83- мĕш це хĕн че ха-
тĕр про дук цин ск ла дĕн-
че пу шар ту хать. «Çур çĕр 
ирт сен тре во га çĕк ле рĕç. 
Çит рĕ мĕр, 3- мĕш произ-
водст вă ра вут- çу лăм ал-
ха сать! Урам ра ви çĕ пу-
шар ма ши ни тă рать. Ан-
чах пă шал лă сал так сем 
пи ре ун та кĕрт меç çĕ. Ка-
раул пуç лăх не чĕн се тух ма 
ыйт рăм», – ка ла са па рать 
Евс та фий Ар сентье вич. 
– Бом ба сир пĕн ни ил-
тĕ нет. Ма ши нă се не гид-
рант сем çи не ларт ма ка-
ла рăм. Ĕл кĕр нĕч чĕ çеç – 
Шев ни цин ди рек тор шыв 
па ма юра ман ни пир ки 
пĕл тер ме çит рĕ. Ка наш-
ла нă хыç çăн пуç лăх сем çа-
вах шыв сăр ним ле те май 
кил мест те се йы шă ну ту-
рĕç. Ча сах ви çĕ ма ши ни-
не те кĕрт рĕ мĕр. Цех ра 
нерв се не шал кăм ла кан 
газ тул тар нă 50 авиа бом-
ба пул ние пĕл мен эпир. 
Вут- çу лăм ра 5 метр ху-
лă нăш сте на сем ирĕл се 
пы раç çĕ, бомбă сем сир-
пĕ неç çĕ. Унăн ван чă кĕ-

сем пе аман ни се не вас-
кав лă пу лă шу ма ши ни пе 
ил се каяç çĕ. Ман уй рăм-
ри пу шар нă йсем пĕ рин 
хыç çăн теп ри су ран лан-
са пĕт рĕç. «Ар сентьев!» 
– вут- çу лăм ал ха са кан 
це ха ма на кĕ ме хуш рĕ 1- 
мĕш пу шар ча çĕн уй рă-
мĕн пуç лă хĕ Ари сов. Ик-
кĕ мĕш чаç ри çын па пĕр-
ле кĕ тĕ мĕр. Шал та куç 
шă тар са пăх сан та ни-
мĕн те ку рăн масть, йĕ ри- 
тав ра тĕ тĕм, вĕ ри сыв лă-
ша пÿ лет. 10-15 ми нут ран 
Мои сеев бом ба ван чă кĕ-
пе аман чĕ. Ăна ил се тух са 
кай рĕç. Икĕ шыв пă рăх-
не хул хуш шин че чик се 
тыт са тă ра тăп. Шыв пу-
сă мĕ вăй лă, ма на çĕк ле- 
çĕк ле ярать, ура сем çĕ ре 
пе рĕн меç çĕ. Бом ба ван-
чă кĕ сен чен ти мĕр пич ке 
хыç не пы тан са тă тăм. Эпĕ 
про ти во газ па кă на пул-
нă. Шыв ат ă кун чин чен 
ирт ме пуç ла рĕ, ша тăр-
тат та рать...»

 Çи чĕ се хет Евс та фий 
Ар сентье вич вут- çу лă-
ма шыв па сир пĕт се тă-
нă. Юлаш кин чен тăн сăр 
пул са ÿк нĕ. Ик кĕн йăт са 
тух нă ăна, аял ти кĕ пе- йĕ-
мĕ та ра нах хыв са ил нĕ. 
Ст ройт рест боль ни ци не 
ăсат нă. «20 ми нут хуш-
ши кĕ лет ке тă рăх сĕт пек 
япа ла ячĕç. Çи чĕ кун юн 
ты ма рĕн чен укол ту рĕç. 
Айк ки не рех лек сен алă-
сем шыç са каят чĕç. Ыран- 
паян ви ле тĕ пех те се пу-
рăн тăм. Вăт çа вăн пек ну-
ша кур тăм», – тет Евс та-
фий Ар сентье вич. – Тур-
ри çăл са хă вар чĕ пул мал-
ла, пи ре те йĕ ри- тав ра пу-
рă на кан ха лă ха та».

Пу шар та вил ни сем пул-
ман, кай ран 13 çын тан 
10- шĕ, çам рăк кач чă сем 
пĕ рин хыç çăн теп ри пур-
нăç ран уй рăл нă. Пу шар-
нăй сем «Химп ром ри» 83- 
мĕш цех ра тух нă пу шар-
та пат тăр лăх кă тарт ман 
пул сан çа кă хă ру шă ка-
таст ро фа пат не ил се çи-
те рет чĕ. «Химп ром ра» 
ĕç ле кен се не Ле нинг ра-
да сип лен ме ячĕç. Пи-
ре, пу ша ра сÿн те ре кен се-
не, паян хи кун та ни мĕн-
ле пу лă шу та па ман», – 
тет Евс та фий Ар сентье-
вич пă шăр хан са. Кур ни-
илт ни не вăрт тăн лă хра 
тыт ма хуш са алă та пус-
тар нă вĕ се не. «Пу шар ти 
пат тăр лăх шăн» ме даль-
пе кă на чыс ла нă. «Ат тен 
«Химп ром ра» пул нă пу-
шар та сыв лă хĕ хав ша ман-
и- ха?! Мĕн шĕн паян хи 
кунч чен те вăл ни мĕн ле 
çăмăллăхпа та усă кур-
май масть? Пĕр са на то-
ри ре те кан ман?» – чу-
нĕ ыра тать Евс та фий Ар-
сентье вич хĕ рĕн Юльăн. 
Чăн та, çак авари çин чен 
çи рĕп ле те кен пĕр до ку-
мент та сых лан са юл ман.

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА

 КУН-ÇУЛ ШĂРÇИ«Ĕç чен 
те ăс лă» 
çын

Пен сие тух нă тан тăш çемйи-
пе яла тав рăн ни шĕн са вăн-
тăм. Ну ма йă шĕ пах чи сем пе 
да ча вы рăн не кă на усă ку-
раç çĕ те çул ла хи вă хăт ра ки-
чем мар ял та. Уй рă мах хĕл 
вар рин че пус ки ле тух са кĕ-
ме ял та йыш çук. Те Ал тай-
ра, те Чу тай ра ĕç ле се пу рăн-
нă пус кил – кун пир ки пи-
тех сă мах ла масть. Ек ки кай-
сан ва ра ăна ит ле се пĕ тер-
ме те çук: те суя, те чăн. Ăна 
ит ле нĕ май ача чух не ан не 
юп тар са па нă юмах аса ки-
лет. «Пĕр çын сĕ тел хуш ши-
не апа та  лар сан йыш лă шă-
на на ал лап пи пе шап лат та-
рать, çич чĕ шĕ лап чăн са ла-
раççĕ. Хав ха лан нăс кер пи-
çих хи çи не çап ла çыр са ху-
рать: «А лă па пĕр ре сул сан 
çич чĕ не ура ран ÿкер ме пу-
лта ра тăп». Пи çих хие пи лĕк-
не çых са урам вар ри пе тух са 
утать. Ир тен- çÿ рен ăна ву ла-
сан аяк ран пă рăн са çÿ рет».  

Э пĕ те кÿр шĕ сă мах ла ни не 
шу та ил се аяк ран ирт се çÿ ре-
мел ли не па лăрт рăм. Та та çак-
на аса ил тер чĕ: йыш лă çемье-
пе от пус ка кил сен пĕ чĕк ача-
се не эпир ĕне сĕ тĕн чен ка-
тăк тă рат ман – « тут лăч чĕ çав 
си рĕн ĕне сĕ чĕ» те ни ма на 
са вăн тар чĕ, теп ре – сĕт ту-
ти не ман ман ни тĕ лĕн тер чĕ. 
Ара, ха мăр ха лĕ ва тăл нă май 
ĕни не тыт маст пăр, сĕт ту ти-
не те ман са кай нă. 

Юл таш мал та нах ху çа лă ха 
хăт лă лат ма пи кен чĕ. Алăк ум-
не кир лĕ ст рой ма те риал сем 
ил се кил сех тă чĕ. Хăй те çĕр-
не- кун не пĕл ме сĕр тă рăш-
рĕ, ачи сем те пу лăш рĕç. Ку 

аван- ха, аш шĕ-а мă шĕ ту нă 
çур та са лат ма рĕ, хăт лă лат-
рĕ, илем лет рĕ. Пĕр ре хин че 
эпĕ (ял ста рос ти пул нă май) 
унăн алăк не шак ка са сас па-
тăм. Ан чах тан тăш тем шĕн 
уç масть, хы тă рах ян рат рăм 
ти мĕр алă ка. Кĕç алă ка яри! 
уç са ма на хи рĕç тух рĕ: «Кам 
хуш нă ман алă ка çĕ мĕр ме!» 
Эпĕ ăна кĕ пер юса ма çын сем 
кир ли не сис тер тĕм. «Мĕн ту-
ма кир лĕ сан кĕ пе рÿ, ман вă-
хăт çук!» –  тат са ху чĕ хай хи. 

Те пĕр кун не ман па та ял 
тă рăх ад ми нист ра ци йĕн чен 
шăн кă рав ла рĕç. «Э сир мĕн 
ун та алăк сем çĕ мĕр се çÿ ре-
тĕр?» – те се сис тер чĕç. Эпĕ 
вĕ се не ял ти ну ша çин чен 
ăн лан тар сан сă мах та тăл чĕ.

Çу ку нĕ сен че ки лĕ ре нех че-
рет пе каç хи ху рал йĕр ке лет-
пĕр. Ху шă ран хам та уçăл мал-
ла ту ха тăп. Па лăрт нă тă рăх, 
до зор ( ху рал) хă ми ман па та 
2-3 кун каял лах çит мел леч чĕ, 
ан чах вăл çук та çук. Шы ра ма 
тух рăм, пăх та – до зор хă ми 
юл таш- тан тăш кар ти хуш шин-
че кăшт ку рăн са тă рать. Кал-
лех айă па кĕ ме тив рĕ, алă ка 
шак ка рăм. Тух сан асăр хат-
тар тăм, ку хă ма на мĕн шĕн 
пы тар ни не ыйт рăм. Çил лен-
чĕк лĕ усал сăмахсемпе ка ла-
са ху чĕ ма на. Эпĕ ва ра до зор 
хă ми не хам па та ку çар тăм, 
те пĕр кун не пус ки ле  асăр-
хат тар са алă ран тыт тар тăм.  

Ир те рех са вăн нă эпĕ тан-
тăш яла тав рăн ни шĕн… Хăй-
шĕн кă на пу рă нать ик кен. Си-
рĕн ял та та пур-и ун пек «ĕç-
чен те ăс лă» çын сем?

 КĔР КУ РИ 

«Шы вĕ пур не те 
кир лĕ, ял çын ни-
семпе пĕр ле пу-

хăн са çак ый тă ва сÿт се яв-
рă мăр, пур те пĕр шу хăш-
лă пул тă мăр», – ка ла çă ва 
хут шă нать ял хас тарĕ Ни-
на Ива нов на та. «Са до вая», 
«Зе ле ная», «Сол неч ная» 
урам çын ни се не ки лĕ рен 
27 пин пуç тар ма тив ни шĕн 
хĕрхенмеç çĕ. Ку вăл – çăл 
чав са ки ле кĕрт нин чен 2 
хут йÿ нĕ рех те. Пуш шех те, 
вĕ се не ма лаш не па ха лăх-
лă шыв па усă кур ма май 
пур ри (унч чен вăл хă йĕн 
па ха лă хĕ пе са вăн тар ман) 
хă парт лан та рать. «Ха мă-
ра вал ли вĕт, ача сем вал-
ли юлать, шы вĕ ĕç ме кир-
лĕ. Эпир чи мал тан тÿ ле рĕ-
мĕр», – кă мăл не уçать çур 
ĕмĕр ыт ла Чĕр каш ра пу рă-
на кан Люд ми ла Ма ка ро ва. 

Шыв пă рă хĕ се не ху ра-
кан под ряд ор га ни за ци-
йĕн ра бо чи йĕ се не те ял 
çын ни сем хват те ре янă. 
6 ра бо чи Ни на Ива нов на 
па тĕн че пу рă наç çĕ. «Ла-
йăх ĕç леç çĕ, ир-и рех ĕç ле-
ме пуç лаç çĕ те каç сăр кĕ-
меç çĕ», – вĕ сен ĕçĕ пе кă-
мăл лă хĕ ра рăм. Де кабрь 
пуç ла мă шĕн че ĕçе ты тăн-
нă под ряд ор га ни за ци йĕ 

ăна çи тес кун сен че вĕç лес 
тĕл лев лĕ. Ма лал ла ял çын-
ни сем шы ва ки лĕ рен каш-
ни хăй сем кĕр тĕç. 

Ра бо чи се не вы рăн ти ар-
çын сем те пу лăш са тă раç-
çĕ, тăп ра на аяк ка ывăт ма, 
шă тăк се не хуп ла ма ту хаç çĕ. 
«Каш ни тех ни ка çу мĕн че 
пĕ рер ра бо чи, кил умĕн че 
чав нă чух не кил ху çи тух-
са пу лă ша тех», – ĕнен те-
рет ял та ус лап сем пу рăн-
ман ни не Ва лен тин Пет ров. 

Ра йад ми нист ра ци пуç лă-
хĕн çу мĕ Сер гей Ва нюш кин 
пĕл тер нĕ тă рăх, 2018 çул та 
ял тă рăх ад ми нист ра ци йĕ-
сен ум не тĕл лев ларт нă – 
кон кур са хут шăн ма каш-
нин пĕ рер проект ха тĕр-
ле мел ле. Си рĕн ял та пы-
сăк пĕл те рĕш лĕ ĕç сем пур-
нăç ла мал ла мар-и? Пу çа-
ру кă тарт ма, ини циа тив-
лă бюд жет прог рам ми не 
хут шăн ма вас кăр!

 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА

«Шы вĕ пур не те ăна çи тес кун сен че вĕç лес 

Çăлтан мар, кранран...

СĂМАХ МАЙ
И ни циа тив лă бюд жет прог рам-
ми не хут шăн нă проект сен ха кĕн 
60%  рес пуб ли ка бюд же чĕ уйă-
рать, 40%  ял тă рăх ад ми нист-
ра ци йĕ, юри ди ци сă па чĕ сем та-
та ахаль çын сем пу хаç çĕ.

Декабрĕн 22-мĕшĕнче 
Кÿкеçри тĕп библиоте-
кăра Евстафийпа Нина 
Арсентьевсем тĕл пулу 
ирттереççĕ.

Арсентьевсен кăкăр тулли медаль
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Главная сила России 
2018 год объявляется в РФ Годом до-
бровольца. Об этом сообщил Прези-
дент России Владимир Путин 6 дека-
бря в ходе церемонии вручения еже-
годной Всероссийской премии «До-
броволец России – 2017». 

«Это станет признанием ваших заслуг 
перед людьми, перед самыми простыми 
нашими гражданами, которым вы ока-
зываете помощь и поддержку. Это бу-
дет ваш год, год всех граждан страны, 
чьи воля, энергия, великодушие и есть 
главная сила России», – сказал Влади-
мир Путин, обращаясь к волонтерам.

Отметим, с 4 по 6 декабря в Москве 
прошел Всероссийский форум добро-
вольцев. Для участия в форуме из Чу-
вашии выехала внушительная делега-
ция – порядка 200 человек.

Новости с пригородным акцентом

Причебоксарье

 ПРОИЗОШЛО В РАЙОНЕ      

 ТВОЙ УЧАСТКОВЫЙ      

 ДЕЛА МЕСТНЫЕ      

• В МАСШТАБАХ СТРАНЫ

Учащиеся трех школ Чебоксарского района 9 декабря при-
няли активное участие в первенстве города по армрест-
лингу среди юниоров 1999 г.р. и моложе.

Среди 148 участников рукоборцы нашего муници-
палитета стали победителями и призерами в сво-
их весовых категориях. Первые места заняли Ди-
ана Егорова (Чиршкасинская школа), Анна Ильина 
(Чиршкасинская), Вадим Григорьев (Туруновская), 
вторые – Анна Яичникова (С.-Покровская), Евгений 
Николаев (Чиршкасинская), Иван Кузьмин (Турунов-
ская), Валентин Кузьмин (Туруновская), Петр Варла-
мов (Туруновская), третьи – Анастасия Филиппова 
(С.-Покровская), Мария Егорова (Чиршкасинская), 
Максим Семенов (Туруновская), Виктор Ильин (Чирш-
касинская). 

Читательница Икковской сельской библиотеки Ири-
на Смирнова попала в список призеров Всероссий-
ской литературно-географической Олимпиады «Сим-
волы России. Природные сокровища»  в возрастной 
категории 11-14 лет.

Она награждена дипломом, а заведующей библиоте-
кой Антонине Михайловой выражена благодарность за 
помощь при участии в олимпиаде. 

Победим вместе
В преддверии Международного 
дня борьбы с коррупцией подведе-
ны итоги VIII Всероссийского кон-
курса социальной рекламы «Новый 
взгляд» по теме «Прокуратура про-
тив коррупции».

Генеральный прокурор Российской 
Федерации Юрий Чайка обратил внима-
ние на проявленные молодыми людь-
ми правильные ориентиры, воспри-
ятие ими коррупции как негативно-
го явления, подрывающего государ-
ственные устои и общественные ин-
тересы, влияющего на экономическую 
безопасность нашей страны.

В финал вышли 20 работ из разных 
регионов России. Жюри определило 6 
победителей. В номинации «Социаль-
ный видеоролик» лучшей признана ра-
бота представителя Чувашской Респу-
блики Ильи Максимова «Победим кор-
рупцию вместе». 

На сай те се те во го из да ния 
www.tavan-en.ru соз дан спе-
циаль ный бан нер «Па мя ти ге-
роев», где сфор ми ро ва ны ба-
зы дан ных уро жен цев Чу ва-
шии по каж до му на се лен но-
му пунк ту Че бок сарс ко го ра-
йо на. При чем вк лю че ны да-
же те, ко торые в сос тав му-
ни ци па ли те та уже не вхо дят. 
Он сфор ми ро ван в ал фа вит-
ном по ряд ке и бу дет пос тоян-
но по пол нять ся но вы ми дан-
ны ми. Об этом сооб щи ла и.о. 
глав но го ре дак то ра из да ния 
Вик то рия Вы шинс кая на пре-
зен та ции элект рон но го сп ра-
воч ни ка 11 де каб ря в Му зее 
«Би чу рин и сов ре мен ность».  

Га зе та «Тă ван Ен» и поис-
ко вое дви же ние в Чу ва шии 
за пус кает уни каль ный проект 
«Па мя ти ге роев», ко торый 
соз дан имен но для жи те лей 
Че бок сарс ко го ра йо на и поз-
во лит мно гим най ти своих 
родствен ни ков, вое вав ших на 
фрон тах Ве ли кой Оте чествен-
ной вой ны. 

На вст ре че при сутст во ва-
ли чле ны поис ко вых ор га-
ни за ций, уче ни ки Ку гесьской 
шко лы №1, ве те ра ны бое вых 
дейст вий, сот руд ни ки ре дак-
ции. Ру ко во ди тель Чу вашс ко-
го ре гио наль но го от де ле ния 
«Поис ко во го дви же ния Рос-
сии» Ев ге ний Шу ми лов сооб-
щил при сутст вую щим, что 
поис ка ми сол дат, про пав ших 
в го ды Ве ли кой Оте чествен-
ной вой ны, в нас тоя щее вре-
мя в рес пуб ли ке за ни мают ся 
уже бо лее 30 от ря дов. «На ка-
ну не Д ня Неизвест но го сол да-
та мы вмес те с ре дак цией га-
зе ты «Тă ван Ен» ре ши ли ор-
га ни зо вать боль шой проект 
«Па мя ти ге роев». Б ла го да ря 
ему те перь лю бой уро же нец 
ра йо на мо жет зай ти на сайт 
из да ния, клик нув на плаш ку 

«Па мя ти ге роев», най ти нуж-
ный на се лен ный пункт и уз-
нать все имею щие ся дан ные. 
Ге роев Советс ко го Сою за в 
Че бок сарс ком ра йо не все го 
два, но есть и те, кто совер-
шил ге рои чес кие пос туп ки, 
но зва ния не был удос тоен. 
К при ме ру, жи тель де рев ни 
Янаш ка сы Се мен Его ров, бу-
ду чи ко ман ди ром са мо ход-
ной ар тил ле рийс кой ус та-
нов ки, в 100 км от Бер ли-
на совер шил под виг, а имя 
его ни ко му неизвест но», – 
расска зал поис ко вик. 

Ев ге ний Геор гие вич про-
дол жает де ло свое го от ца и 
при зы вает всех, в том чис ле и 
школь ни ков,  при сое ди нить-
ся к это му бла го род но му де-
лу. «В мес то то го, что бы прос-
то си деть за гад же та ми и иг-
рать в игры, вы мог ли бы ис-
кать дан ные о своих зем ля-
ках на сай тах, в ар хи вах, уз-
на вать у своих родствен ни-
ков, со би рать фо тог ра фии. И 
так по ма лень ким кру пицам 
мы смо жем вос соз дать на шу 
ис то рию, уз нать, кто из про-
пав ших без вес ти сол да т кем 
был, о чем меч тал...», – от-
ме тил муж чи на.  

Ш коль ни ки с боль шим ин-
те ре сом слу ша ли расс каз спи-

ке ра, за тем один из них сп ро-
сил, ка кие школь ные пред ме-
ты при го дят ся для то го, что-
бы стать поис ко ви ком. Им мо-
жет стать лю бой же лаю щий. 
К при ме ру, 12- лет ний сын ру-
ко во ди те ля экс пе ди цион но-
го от ря да Чу вашско го ре гио-
наль но го от де ле ния Русс ко-
го геог ра фи чес ко го об щест-
ва Д мит рия Алек сее ва уже 
че ты ре ра за выез жал вмес-
те с от цом в экс пе ди ции на 
хре бет Мус та-Тун ту ри, ост-
ров Шпиц бер ген.  

Ев ге ний Шу ми лов по де лил-
ся све де ния ми о най ден ных 
ос тан ках уро жен цев Че бок-
сарс ко го ра йо на. В Медвежье-
горс ком ра йо не Ка ре лии дву-
мя поис ко вы ми от ря да ми об-
на ру же ны ос тан ки жи те ля 
де рев ни Че мур ша сер жан-
та Г ри го рия Кры ло ва, по гиб-
ше го осенью 1941 го да. Оп-
ре де лить фа ми лию уда лось 
по его смерт но му ме дальо ну. 
На сле дую щий год на мес те 
его ги бе ли поис ко ви ки пла-
ни руют ус та но вить па мят-
ный знак, но а сейчас ищут 
его родственников. 

С пре зен та цией о ра бо те 
поис ко вой экс пе ди ции вбли зи 
на се лен но го пунк та Во ро но-
во в Ле нинг радс кой об лас ти, 

где шли са мые су ро вые бои, 
оз на ко мил при сутст вую щих 
учи тель ис то рии Че мур шинс-
кой шко лы, за мес ти тель ко-
ман ди ра поис ко во го от ря-
да «Па мять» ЧГПУ им. И.Я. 
Яков ле ва Д мит рий Сер геев. 
По его сло вам, имен но в этом 
мес те про тив ник нес коль ко 
раз пы тал ся про бить бло ка-
ду Ле нинг ра да. «Б ла го да ря 
аэ ро фо тосъем кам са мо ле тов- 
развед чи ков тех вре мен мы 
оп ре де ляем по зи ции вра гов 
и на ших, выст раи ваем ли-
нию фрон та для мак си маль-
но эф фек тив но го поис ка. За 
две не де ли мы выры ли тран-
шею ши ри ной в метр, вы со-
той в два и дли ною в 50 мет-
ров. При хо дит ся быть фи зи-
чес ки вы нос ли вы ми, прис по-
саб ли вать ся жить в по ход ных 
ус ло виях. Так же при поис ках 
нуж но быть очень ак ку рат ны-
ми, ведь ник то не знает, где 
за ло же ны бое вые сна ря ды», 
–  по де лил ся учи тель.

В завер ше ние ме роп рия тия 
поис ко ви ки да ли за да ние 
школь ни кам в этот же день 
на чать за ни мать ся поис ком 
све де ний о своих родствен-
ни ках – участ ни ках ВОВ.

 Е ЛЕ НА ДА ДЮ КО ВА, 
 ЕЛЕ НА ГУ БА НО ВА

 ПАМЯТЬ

Вера в свои 
силы
Газета «Студвестник 
Чувашской ГСХА» ста-
ла лауреатом Всерос-
сийского конкурса сту-
денческих изданий и 
молодых журналистов 
«Медиавесна» в номи-
нации «Лучшее журна-
листское произведе-
ние». Финал состоял-

ся 8 декабря в Москве. 
Победителей определи-

ли в 10 номинациях. По дан-
ным организаторов, на кон-

курс в этом году было пода-
но более 100 заявок из 40 ву-

зов. Чувашская государствен-
ная сельскохозяйственная академия 
стала единственным представителем 
аграрных вузов, вошедшим в число 
победителей творческого состязания.

По словам главного редактора «Студ-
вестника Чувашской ГСХА» Анны Никола-
евой,  выиграть Всероссийский конкурс 
было важно для редакции студенческой 
газеты. «Эта победа дала нам веру в се-
бя и в свои силы», – призналась Анна. 

ППричебоксарьеричебоксарьеричебоксарье
О чем меч тал про пав ший 
без вес ти сол дат...

Федор 
Михайлович 

ДМИТРИЕВ
У ч а с т к о в ы й 

уполномоченный 
полиции Акулев-
ского и Атлашев-
ского сельских по-
селений 

п. Новое Атлашево, ул. Парковая, 
д. 5, тел. (883540) 2-82-66 

Атлашевское сельское поселение: 
Алатыркасы, Алымкасы, Н. Атлашево, В. 
Магазь, ГРС-2, Ердово, Кодеркасы, Ли-
пово, Н. Магазь, Толиково, Томакасы, 
Ураево-Магазь.

Акулевское сельское поселение: 
Акулево, Лагери, Сютпылых, Таушка-
сы, Шишкенеры, Шорчекасы.

Их жизнь коротка, 
а подвиг – вечен

История России – это история воинско-
го подвига. Ни одно другое государ-
ство в мире не вынесло столько войн, 
сколько довелось пережить ей. 9 де-
кабря воздается слава тем героям, ко-
торые причастны к защите Отечества.

В связи с этим накануне в Централь-
ной библиотеке прошел вечер му-
жества и чести «Гордимся славою 
Героев».

Почтить память героев пришли 
учащиеся отделения технических 
профессий Цивильского аграрно-
технологического техникума и ка-
детского класса Кугесьской школы № 1. 

Заместитель главы администрации 
Чебоксарского района Сергей Ванюш-
кин отметил, что люди всегда соверша-
ли героические поступки, особенно в Ве-
ликую Отечественную войну, о многих 

из которых мы даже не знаем. Отдель-
ная благодарность прозвучала и в адрес 
участников боевых действий в Чечне и 
Афганистане, уроженцев Чебоксарского 
района, помогающим сегодня воспиты-
вать будущих защитников Отечества.

Военный комиссар по Чебоксарско-
му и Мариинско-Посадскому районам 
Александр Кочуров отметил, что ге-
роя прежде всего украшает скром-
ность. Он напомнил молодым по-
словицу: «Береги честь смолоду, а 
платье снову».

Библиотекари Центральной библи-
отеки представили электронную пре-
зентацию «Долг, оплаченный жизнью» 
о молодых солдатах и офицерах Рос-
сийской Армии, уроженцах Чебоксар-
ского района, павших на фронтах Аф-
ганской и Чеченской войн.  

Самая трудная и подчас трагиче-
ская судьба досталась солдатским 
матерям. Перед участниками ве-
чера выступила и Галина Пучкова, 
мать погибшего солдата. 
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Новости с пригородным акцентом 

 О ЧЕМ ГОВОРЯТ  ПРАВОПОРЯДОК      

 КОНКУРС     

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

Учитель Новоильмовской школы М. 
Александров (слева). 1942 год.

В помощь многодетным
По состоянию на 13 декабря отделом со-
циальной защиты населения Чебоксарско-
го района принято 28 заявлений на ежеме-
сячную денежную выплату семьям в случае 
рождения (усыновления) третьего ребенка 
или последующих детей. 

Напомним, что эта выплата установлена с 1 но-
ября 2017 года в размере величины прожиточно-
го минимума для детей в Чувашской Республике. 
Она выплачивается семьям в случае рождения (усы-
новления) после 31 декабря 2016 года третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет. В случае если пособие за 
третьего ребенка уже назначали, то при рождении 
следующего оно выплачиваться не будет.

Как сообщила начальник Отдела Елена Львова, 
право на ежемесячную денежную выплату имеют 
семьи, среднедушевой доход которых не превыша-
ет величину прожиточного минимума на душу на-
селения, установленную в регионе. В течение дека-
бря будут сформированы документы на перечисле-
ние выплаты и ее осуществление.  

Труд фотографа 
нелегок

В юбилейный для газеты 
год редакция «Тăван Ен» объ-

являет об учреждении I Респу-
бликанского фотоконкурса «Пре-

мия имени братьев Костиных». Главный 
приз – металлическую эмблему  – для побе-
дителя конкурса разработал скульптор, уро-
женец Цивильского района Людвиг Тихонов. 

Она представляет собой квадрат с позолоченным 
фотообъективом посередине и названием конкур-
са. Жюри возглавит единственный в России обла-
датель четырех всемирных наград «Золотой глаз-
World Press Photo» (Амстердам) и приза «Золотой 
глаз России – 2003», заслуженный работник куль-
туры России, уроженец Канашского района, ныне 
проживающий в г. Челябинске и открывший там 
музей фотографии, Сергей Васильев. 

Сотрудники редакция связались с Сергеем Гри-
горьевичем, и он выразил согласие оценить ра-
боты конкурсантов по электронной почте. «Кон-
курс призван в первую очередь популяризиро-
вать профессию фотографа. В наш век высоких 
технологий, когда мы все постоянно снимаем на 
телефоны и планшеты, уже становятся привыч-
ными любительские фото. Мы стали забывать, как 
тяжел труд фотографа, как много усилий он пред-
принимает, чтобы сделать красивый кадр. Кон-
курс особенно важен, учитывая тот факт, что для 
журналистов существует множество конкурсов и 
премий, а для фотографов их практически  нет. А 
без них наши материалы и публикации читателя-
ми не воспринимаются. Конкурс проводится для 
того, чтобы, сохраняя вчера, у нас было завтра», 
– отметила и.о. главного редактора газеты «Тăван 
Ен» Виктория Вышинская. 

Фотоконкурс включает следующие номина-
ции: «Красота родных чувашских мест», «Семей-
ные традиции» и «Событие уходящего года». Ра-
боты должны быть сделаны только на террито-
рии Российской Федерации. 

Итоги конкурса будут подведены ко Дню чуваш-
ской печати. По его итогам выставка с работами 
участников будет размещена в Доме печати. При-

ем работ в электрон-
ном виде ведется по 
адресу: tavan-en21@
yandex.ru, в печатном 
виде – по адресу: г. Че-
боксары, пр. И. Яков-
лева, 13, каб. 626, до 
15 января 2018 года. 

ОВ НЫ, но вое 
– это хо ро шо 

за бы тое ста рое. 
Дос та точ но до ра-

бо тать и нем но го пе-
ре де лать старые пре зен-

та ции.
ТЕЛЬ ЦЫ на ко-
нец на ко пят сум-

му, необ хо ди мую 
для от ды ха в том 

мес те, о ко то ром меч та-
ли. Не мед ля оформ ляй-
те пу тев ки.

У Б ЛИЗ НЕ ЦОВ 
на ра бо те мо жет 
воз ник нуть не-
ма ло ст рес со вых 

си туа ций. Пос та-
рай тесь не вс ту пать ни с 
кем в конф лик ты. 
У РА КОВ бу дет рез ко 

ощу щать ся нех-
ват ка сво бод-
но го вре ме ни. 
В се по то му, что  

предс тоит стать нас тоя-
щей служ бой спа се ния.

Л Ь  В Ы  с  р а -
достью бу дут 
про во дить вре мя 

в дру жес ких ком-
па ниях, об щать ся, 

об ме ни вать ся пос лед ни-
ми но вос тя ми. 

ДЕ ВЫ, не при ни май-
те ре ше ний от но си-

тель но се мей ных 
дел. По дож ди те 
до пят ни цы – все 
об ра зует ся са мо 

со бой.

Мир и по кой бу-
дут ца рить в семье 

ВЕ СОВ. Вы от дох-
не те от труд нос-

тей, ко торые мо-
гут воз ник нуть на ра бо те. 
С КОР ПИО НЫ, пос та рай-

тесь про жить эту не-
де лю без конф лик-

тов. Это бу дет 
неп рос то, ок-
ру жаю щие мо-

гут пот ре бо вать 
слиш ком мно го го.

СТ РЕЛЬ ЦЫ, будь-
те на че ку: не-
доб ро же ла те ли 

мо гут пос та вить 
ло вуш ку. Прис-
лу ши вай тесь к 

сове там дру зей. 
КО ЗЕ РО ГИ, будь те 
вни ма тель ны при 
сос тав ле нии важ-
ных до ку мен тов. 
До мо чад цы по-

ра дуют хо ро ши ми но-
вос тя ми.

Ус та лость ста нет 
спут ни ком ВО-
ДО ЛЕЕВ до ма и 
на ра бо те. Вывес-
ти из се бя мо жет 

каж дая ме лочь. Ста-
рай тесь не сры вать ся.

РЫ БЫ, уде ляй те 
вни ма ние свое-
му здо ровью – 
это за лог ус пе-

ха. Ес ли вы бу де-
те бодры и ве се лы, 

то и де ла пой дут в го ру. 
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Больше фото на 
www.tavanen.ru

К СЛОВУ
Презентация I Республи-
канского конкурса фото-
графов сотоится 15 дека-
бря в Доме печати (ре-
дакция газеты «Тăван 
Ен», 6 этаж).

 БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ    

?????????????

ОСАГО через 
Интернет
В соответствии с законом об 
ОСАГО обязанность по стра-
хованию гражданской ответ-
ственности распространяется 
на владельцев всех использу-
емых на территории РФ транс-
портных средств.

Документом, удостоверяющим 
осуществление обязательного стра-
хования, является страховой полис. 
Бланк полиса имеет единую форму 
на всей территории страны. Владе-
лец транспортного средства впра-
ве выбрать любого страховщика, 
осуществляющего обязательное 
страхование.

Кроме того, законодатель пред-
усмотрел возможность заключе-
ния договора ОСАГО в электрон-
ном виде посредством сети «Ин-
тернет». В этом случае страхова-

тель направляет страховщику за-
явление в электронной форме с ис-
пользованием официального сай-
та страховщика или официально-
го сайта профессионального объе-
динения страховщиков в сети «Ин-
тернет». Заявление подписывает-
ся простой электронной подписью 
страхователя.

По информации прокуратуры 
Чебоксарского района, вместе с 
тем законодатель установил от-
ветственность за участие в неза-
конном получении страховых вы-
плат и фальсификацию докумен-
тов о ДТП. Кроме того, предусмо-
трена ответственность за поддел-
ку, изготовление, сбыт и использо-
вание поддельных полисов ОСАГО.

Заключать договоры ОСАГО нуж-
но только с теми страховщиками, 
которые имеют соответствующую 
лицензию на страхование и состо-
ят в профессиональном объедине-
нии страховщиков.   

 КОНКУРС     

Труд фотографа 
нелегок

В юбилейный для газеты 
год редакция «Тăван Ен» объ-

являет об учреждении I Респу-

«Се рая» зарп ла та 
ущем ляет со циаль ные пра ва

В преддверие новогодних праздников каж-
дому необходимо помнить о противопожар-
ной безопасности. В связи с этим сотрудни-
ками надзорной деятельности и профилак-
тической работы и пожарной службы прово-
дятся инструктажи с целью предупреждения 
возникновения пожаров в местах массового 
скопления людей.

Старший инспектор Олег Порфирьев выступил на 
семинаре работников клубных учреждений района, 
напомнил о пожарной безопасности при проведении 
праздничных мероприятий в сельских клубах, домах 
культуры. К слову, в текущем году зарегистрирован 
один пожар в сельском клубе, и в прошлом один.

Подобная встреча состоялась и в ПСЧ №41 п. Ку-
геси со священнослужителями района. Начальник 
части Алексей Шангин и дознаватель Сергей Соро-
кин раъяснили правила пожарной безопасности в 
храмах во время богослужений, рассказали о сред-
ствах пожаротушения и правилах эвакуации людей. 

Д ля Че бок сарс ко го ра йо на, 
как и для всей Чу ва шии, 
проб ле ма не фор маль но-
го рын ка тру да яв ляет ся 
ак туаль ной.

Трудоустройство без офи-
циального оформления ли-
шает работников права на 
социальную защиту, вклю-
чая предоставление боль-
ничных листов, на отдых 
в  праздничные дни и от-
пуск, пенсию по возрасту, 
не включается в трудовой 
стаж. После увольнения они 
могут претендовать на фи-
нансовую поддержку в ка-
честве безработных только 
в минимальном размере.

Как сооб щи ла за мес ти-
тель на чаль ни ка от де ла 
эко но ми ки, иму ществен-
ных и зе мель ных от но ше-
ний Люд ми ла Соф ро но-
ва, в Че бок сарс ком ра йо-
не соз да на межве домствен-
ная ко мис сия, в сос тав ко-
то ро й вхо дят предс та ви-
те ли ад ми нист ра ции, ор-
га нов про ку ра туры, на ло-
го вой и пен сион ной служ-
бы. С на ча ла те ку ще го го-
да ею прове де но 15 за се-
да ний, 19 межве домствен-
ных рей дов по сни же нию 
не фор маль ной за ня тос ти, 
ко торы ми ох ва че но 199 хо-
зяйст вую щий субъект ма-
ло го предп ри ни маетльст-
ва. Ос нов ной фор мой ра-

бо ты тер ри то риаль ной ко-
мис сии яв ляет ся прове де-
ние за се да ний, в том чис-
ле выезд ных, с приг ла ше-
нием «п роб лем ных» ра бо-
то да те лей. За 11 ме ся цев 
зас лу ша но 119 на ло гоп ла-
тель щи ков. 

В че ра, 13 де каб ря, вмес те 
с ко мис сией в рейд вые ха-
ли и предс та ви те ли на шей 
га зе ты. Объек та ми провер-
ки ста ли не боль шой ма га-
зин в д. Вур ман ка сы Лап-
сарс ко го сельс ко го по се ле-
ния, ав то сер вис и ма га зин 
в п. Ку ге си. 

«На се год няш ний день 
я за ре гист ри ро ван как ин-
ди ви дуаль ный предп ри ни-
ма тель, с но во го го да пла-
ни рую пе рео фор мить тор-
го вую точ ку на об щест во с 
ог ра ни чен ной ответствен-

ностью, по лу чить ли цен зию 
на ал ко голь, а уже по том 
при ни мать на ра бо ту про-
дав ца и обя за тель но офор-
мить с ним тру до вой до го-
вор», – го во рит хо зяин ма-
га зи на, рас по ло жен но го в 
д. Вур ман ка сы.

В ав то сер ви се ко мис сию 
вст ре тил мо ло дой че ловек, 
он уве ряет, что тру дит ся 
здесь один, из ред ка по мо-
гают ему родствен ни ки. По 
его сло вам, со сле дую ще го 
го да он пла ни рует рас ши-
рять по ме ще ние и на би-
рать спе циа лис тов. Сот руд-
ник на ло го вой служ бы на-
пом ни ла, что в та ком слу-
чае нуж но в обя за тель ном 
по ряд ке офор мить с ни ми 
тру до вые до го во ра и осу-
ществ лять соответст вую-
щие от чис ле ния. 

По ин фор ма ции от де ла 
эко но ми ки, иму ществен-
ных и зе мель ных от но ше-
ний, по сос тоя нию на 10 
де каб ря 2017 го да в Че бок-
сарс ком ра йо не из « те ни» 
бы ло выве де но 1990 ра бот-
ни ков, с ни ми зак лю че ны 
тру до вые до го во ра, что га-
ран ти рует им по лу че ние 
всех со циаль ных вып лат. 
Ра бо та в дан ном нап рав-
ле нии бу дет про дол же на. 

Ес ли вам извест ны фак-
ты вып ла ты « се рой» зарп-
ла ты, про сим сооб щить в 
МИ ФНС № 5 по ЧР по тел. 
(83540) 2-48-45, ад ми нист-
ра цию – 2-18-65, про ку ра-
ту ру – 2-33-29, ГУ Уп рав ле-
ния ПФ РФ в Че бок сарс ком 
ра йо не – 2-13-77.

  Е ЛЕ НА ДА ДЮ КО ВА

 АК ТУАЛЬ НО   

ущем ляет со циаль ные пра ва

В одном из автосер-
висов п. Кугеси Ф
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! Пе ред при ме не нием про кон-
с ул ь т и - руй тесь с вра чом

Новости с пригородным акцентом Мас   ра Причебоксарья

4

17 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
РОССИИ. В этот день в 1788 году русские войска под 
командованием князя Григория Потемкина взяли 
турецкую крепость Очаков.
18 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГСА В 
РОССИИ. Трудно переоценить значение работы про-
фессионалов ЗАГСа в современном мире, как в мас-
штабах государства, так и для каждого человека. 
19 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СНАБЖЕНЦА В РОССИИ. Интересно, 
что символом дня была выбрана известная героиня 
русских народных сказок – Золотая рыбка. 
20 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАС-
НОСТИ. Национальная безопасность – это защищен-
ность жизненно важных интересов граждан, обще-
ства и государства, а также национальных ценно-
стей и образа жизни.  

44
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www.tavanen.ru

 ФОТОФАКТ        ЭТО ИНТЕРЕСНО      

 ВОПРОС-ОТВЕТ     

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

РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 6 ПО 12 ДЕКАБРЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ

12

8

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

мальчиков  9
девочек  3

средний возраcт    74

средний возраcт   70
мужчин    4

женщин   4

4 4   
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4 44
По данным районного отдела ЗАГС

99проектов,
представленных 

молодыми людьми 
из Чувашии на Все-

российский конкурс 
молодежных проек-

тов среди физиче-
ских лиц,  получили 

грантовую поддерж-
ку на сумму

1 750 000 рублей.
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В редакцию «Тăван Ен» поступило анонимное обращение от жителей села 
Альгешево Синьяльского сельского поселения. С сентября этого года в овраг 
на улице Пионерской (прямо в центре села, в 20-30 метрах от памятника 
участникам ВОВ) на КАМАЗах завозится мусор.
Ранее местные жители обратились к организатору несанкционированного 
складирования мусора с требованием прекратить загрязнять природу, 
утрамбовать уже привезенный мусор и завалить его землей. Он пообещал 
все устранить, но слово не сдержал. По их словам, вывоз производится 
по вечерам. Последний раз машины с мусором здесь видели 4 декабря. 
Местные жители лишь успевают фиксировать номера авто. Бывает, что 
в день приезжают 3-4 машины. Причем в овраг сваливают в огромном 
количестве автомобильные шины, канистры из-под химикатов, ветки 
деревьев, старую мебель, сантехнику, пластик. 

Главный символ 
Как выбрать на Новый год 
искусственную елку? 

  П. СЕМЕНОВ, п. Кугеси
Как сообщает ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в ЧР – 
Чувашии», искусственная елка не 
должна иметь никакого запаха. Важ-
но помнить, что со временем такой 
запах не выветрится. При выборе 
проведите рукой по иголкам про-
тив их роста и слегка подергайте, у 
качественного изделия все иголки 
должны остаться на месте. 

Не экономьте на качестве – ча-
сто елка китайского происхожде-
ния стоит недорого, но она вряд ли 
доживет до следующего праздника, 
к тому же легко воспламеняется.

Обязательно оцените устойчи-
вость подставки и качество сбор-
ки. Дерево должно надежно уста-
навливаться на специальную под-
ставку, не крениться на сторону, 
не деформироваться.

Важное значение имеет огне-
упорность елки. Выбирайте изде-
лие, изготовленное из огнеупор-
ных и не воспламеняющихся мате-
риалов (полиэтилен или пластик). 
Можно попросить у продавца сер-
тификат соответствия и пожарной 
безопасности. 

Надежные новогодние деревья 
изготавливаются из исходных ма-
териалов высокого качества, не 
наносящих вред здоровью чело-
века. Именно поэтому такие изде-
лия имеют сертификаты соответ-
ствия и пожарной безопасности. 

?
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П рие ха ла в гос ти, так и ос та лась...
По бы вав на днях на Ян гиль-
динс кой фер ме нап рав лен-
но го вы ра щи ва ния те лят 
ОАО «П ри волжс кое», мы поз-
на ко ми лись с жи вот но во дом 
Свет ла ной Ка ли шо вой. 

У  же 17 лет эта жен-
щи на изо дня в день 
спе шит на фер му к 
своим пи том цам – 
тел кам. «Я очень 

люб лю жи вот ных, навер ное, 
поэ то му столь ко лет ра бо таю 
имен но здесь. И до ма у нас 
хо зяйст во не ма лое: две ко-
ро вы, свиньи. Без них ведь 
и жить скуч но», – улы бает-
ся Свет ла на Га леев на. По ее 
сло вам, ра бо чий день у жи-
вот но во да на чи нает ся в во-
семь ут ра и завер шает ся пос-
ле шес ти ве че ра. Три ра за в 
день она вмес те с кол ле га ми 
раз дает тел кам кор ма – се-
наж и се но, уби рает по ме ще-
ния, чис тит жи вот ных, стой-
ла и про хо ды. «По томст во мы 
тут не при ни маем, отп рав-
ляем на дру гую фер му. Од на-
ко пос тоян но сле дим за са мо-
чувст вием жи вот ных», – де-
лит ся жен щи на.

Муж Свет ла ны Га леев ны и 
два их стар ших сы на то же тру-
дят ся на этом же предп рия-
тии. О ме ха ни за то ре Ми хаи-
ле Ка ли шове, од ном из луч-

ших ра бот ни ков ор га ни за-
ции, мы неод нок рат но пи са-
ли в на шей га зе те. Семья Ка-
ли шо вых вос пи та ла шес терых 
дос той ных сы новей, трое из 
них же на ты. Раз ни ца меж ду 
стар шим и млад шим сы ном 
– це лых 17 лет.

Свет ла на Га леев на – русс кая 
жен щи на, ро ди лась в де рев не 
Юрт-Ис ка Ниж не тав динс ко-
го ра йо на Тю менс кой об лас-
ти. «П рие ха ла в гос ти к своей 
сест ре в Чу ва шию, так здесь 

и ос та лась. Поз на ко ми лась с 
бу ду щим му жем, выш ла за-
муж и ста ла мно го дет ной ма-
терью», – расс ка зы вает жен-
щи на. До то го, как по пасть в 
ОАО «П ри волжс кое», она ра-
бо та ла швеей- мо то рист кой в 
Иш лейс ком произ водствен-
ном объе ди не нии «На дом-
ни ца». Пос ле его закры тия в 
те че ние трех лет тру ди лась в 
Ян гиль динс кой шко ле ку хон-
ным ра бот ни ком. В 2001 го-
ду во лею судь бы она ока за-

лась на сельс ко хо зяйствен-
ном предп рия тии. На воп рос, 
а слож но ли ра бо тать жи вот-
но во дом, жен щи на отве ти ла, 
что дав но уже ко все му при-
вык ла, тя же лый труд ей не 
в тя гость, с кол ле га ми  ра бо-
тают в сог ла сии, да и зарп ла-
та дос той ная. Не дав но Свет-
ла не Ка ли шо вой ис пол ни-
лось 50 лет, она уже на пен-
сии, но бро сать лю би мую ра-
бо ту да же не ду мает.

 Я НА МАЙС КАЯ

 Т ВОИ ЛЮ ДИ, РА ЙОН!       

 ЭТО ИНТЕРЕСНО      

На окнах - сказка 

В преддверии Нового года в каж-
дом доме происходит волшебное 
преображение окон. Изготовлен-
ные из бумаги предметы послу-
жили новогодним дизайном и для 
окон Кшаушского дома культуры.

На окнах появились снег и новогод-
ние персонажи: Дед Мороз со снего-
виком, елочки, фигурки разных жи-
вотных и, конечно, символ уходящего 
2017 года – Петух. 2018 год, по китай-
скому календарю, будет годом Желтой 
земляной Собаки, поэтому работники 
Дома культуры в композицию доба-
вили и это забавное животное.

К СЛОВУ
С 4 по 22 декабря в Чебок-
сарском районе проходит 
конкурс на лучшее оформ-
ление фасадов зданий и 
учреждений культурно-
социальной сферы, объ-
ектов торговли и админи-
страций сельских поселе-
ний, частных домовладе-
ний. Заявки принимают-
ся в администрации муни-
ципалитета не позднее 19 
декабря. Победители бу-
дут награждены ценны-
ми призами 25 декабря.

9 декабря в России одновременно 
во всех регионах страны впервые 
прошел Всероссийский правовой 
(юридический) диктант.

Чувашская государственная сельско-
хозяйственная академия стала одной 
из площадок диктанта. Там провери-
ли свою юридическую грамотность 
60 парней и девушек. 

Вопросы касались знания Конститу-
ции, административной ответствен-
ности, трудовых, административных, 
гражданских и семейных прав. Дик-
тант проводился в виде электрон-
ного тестирования в режиме on-line. 
Для выполнения заданий выделялось 
60 минут. 

Стань бизнесменом
С 21 ноября 2017 года стартовал 
прием документов на республи-
канские конкурсы  среди субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Чувашской 
Республике  «Лучший предпри-
ниматель Чувашии 2017 года» 
(9 номинаций) и среди молодежи 
«Открой свое дело».

Конкурсы проводятся с целью 
популяризации предприниматель-
ской деятельности, формирования 
положительного имиджа предпри-
нимателя среди населения.

Количество победителей в каж-
дой номинации определяется кон-
курсной комиссией по проведе-
нию в 2017 году вышеуказанных 
конкурсов, но не более трех при-
зовых мест.

 Прием документов осуществля-
ется до 15 декабря 2017 года.

Отметим, что эти конкурсы вхо-
дят в план основных мероприятий, 
связанных с подготовкой и прове-
дением празднования 550-летия 
основания г. Чебоксары и 100-ле-
тия образования Чувашской авто-
номной области. 

 КОНКУРС   

С. Калишова со своими питомцами
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* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм     лепрограмма

Понедельник
18 декабря

Вторник
19 декабря

Среда
20 декабря

Четверг
21 декабря

Пятница
22 декабря

Суббота
23 декабря

Воcкресенье
24 декабря

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

Новости
9.15, 4.25 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 1.15 Мужское/Жен-

ское 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 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+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Вести. Интервью
9.20-9.55 Пирĕн фондран. 

Чăваш драма театрĕ 100 çул 
тултанă тĕле. А. Павлов

11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Время вкуса 12+
6.30, 19.00, 22.30, 3.30 Кил 

ăшши 12+
7.00 Расписанире çук пуйăс. 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
8.30, 15.05 Стеклянный дом 

12+
9.00, 14.00 Открой свое де-

ло 12+
9.30, 14.30 Жемчужина 12+
10.00, 15.40 Новогодний му-

зыкальный иллюзион. Сказ-
ка 6+

12.30 Бухты барахты 6+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05, 13.35 Я люблю Чува-

шию 6+
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная программа
15.00, 23.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
15.30, 23.30 Республика. Ин-

формационная програм-
ма 12+

18.00, 2.30 Республика в дета-
лях 12+

20.00, 3.00 Сделано в Чува-
шии 12+

20.35, 3.05 Учим чувашский 12+
21.00, 4.30 Ах, чĕре-чĕрем! 

Алексей Шадриков 
концерчĕ 12+

0.00 Ылтăн çÿпçерен 12+
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+
2.00 Яш чух, çамрăк чух 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 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ 16+
19.40 #ЛЕНИНГРАД-46 16+
23.45 Итоги дня
0.15 Поздняков 16+
0.25 Живая РОССИЯ 12+
1.25 Муслим Магомаев. Воз-

вращение 16+

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

Новости
9.15, 4.25 Контрольная за-

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

говор
12.15, 17.00, 1.25 Время пока-

жет 16+
15.15, 3.35 Давай поженим-

ся! 16+
16.00, 0.30 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 #ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК 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+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Вести. Интервью
9.20-9.55 Секреты здоровья и 

красоты
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Республика. 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 Республи-

ка. Информационная про-
грамма 12+

7.00, 13.05 Сделано в Чува-
шии 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 Сарпиге Балет в 2-х ак-

тах по сказке Е. Никитина 6+
12.00, 16.30 Ах, чĕре-чĕрем! 

Алексей Шадриков 
концерчĕ 12+

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

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная программа
15.35, 0.00 Вăрçă хĕрарăм 

сăнлă мар. Документлă 
фильм 12+

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

та 12+
20.15, 3.15 Правовое поле 12+
20.30, 3.30 Открой свое де-

ло 12+
21.00, 4.30 $ Башня 12+
0.30, 4.00 На Олимпе 12+
1.00 IT не обойти 12+
1.30 Бухты барахты 6+

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

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 #ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.20 #ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 

16+
12.00 #СВИДЕТЕЛИ 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ 16+
19.40 #ЛЕНИНГРАД-46 16+
23.45 Итоги дня
0.15 Идея на миллион 12+
1.35 Квартирный вопрос

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

Новости
9.15, 4.25 Контрольная за-

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

говор
12.15, 17.00, 1.25 Время пока-

жет 16+
15.15, 3.35 Давай поженим-

ся! 16+
16.00, 0.30 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 Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 #ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК 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+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 

6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-
Чăваш ен

7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 
8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Вести. Интервью
9.15 Алран кайми. Премьера
9.30-9.55 Вести. Медицина
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Республи-

ка. Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

6.30, 15.30, 23.30 Республи-
ка. Информационная про-
грамма 12+

7.00, 13.05 Вектор комфор-
та 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, 5.30 Респу-

блика в деталях 12+
9.30, 17.30 Уçă калаçу 12+
10.00, 15.35 $ Башня 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная программа
17.00 Вăрçă хĕрарăм сăнлă 

мар. Документлă фильм 
12+

19.00, 1.30 Литература тĕпелĕ 
12+

20.00, 2.00 Комфортный го-
род 12+

20.30, 2.30 След в истории 
12+

21.00, 3.00 Тăм тивнĕ чечек-
сем Çамрăксен театрĕн 
спектаклĕ 12+

0.00, 5.00 КВН за кадром 16+
0.30 Один день с профессио-

налом 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 #МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ 16+
19.40 #ЛЕНИНГРАД-46 16+
23.45 Итоги дня
0.15 Идея на миллион 12+
1.35 Дачный ответ
 

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

Новости
9.15, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 1.25 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+
0.30 На ночь глядя 16+

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 #ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК 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+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 

6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-
Чăваш ен

7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 
8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Депутат в кадре. Пре-
мьера

9.15 Военное детство. Пре-
мьера

9.30-9.55 Из нашего фонда. 
Поет ансамбль Эткер

11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Республи-

ка. Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

6.30, 15.30, 23.30 Республи-
ка. Информационная про-
грамма 12+

7.00, 14.00 Комфортный го-
род 12+

7.30, 14.30 След в истории 
12+

8.00, 17.30 Литература тĕпелĕ 
12+

8.30, 15.05 КВН за кадром 
16+

9.00 Республика в деталях 
12+

9.30, 18.00 Один день с про-
фессиона-
лом 12+

10.00, 15.35 
Тăм тивнĕ 
чечексем. 
Çамрăксен 
театрĕн 
спектаклĕ 
12+

13.00, 18.30 Ре-
спублика. 
Хыпарсен 
кăларăмĕ

13.05, 13.35 Я 
люблю Чува-
шию 12+

13.30, 19.30 Ре-
спублика. 
Информаци-
онная про-
грамма

19.00, 1.00 Здо-
ровая Чува-
шия 12+

20.00, 2.00 Ак-
туальное ин-
тервью 12+

20.30, 2.30 Ро-
таци 12+

21.00 Прави-
тельствен-
ная связь 
12+

21.30, 0.00, 
3.00 Диа-
на и звез-
ды чуваш-
ской эстра-
ды.  Концерт 
12+1 

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
5.20, 9.15 Контрольная закупка
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.25 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 *РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ 12+

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

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 #ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 *НЕДОТРОГА 12+
3.20 #ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41 Вести-Чувашия. Утро
9.00 Мастер спорта
9.20-9.55 Ÿнер тĕнчи. Чăваш 

драма театрĕн режиссерĕ Н. 
Сергеева

11.40-12.00 Вести-ПФО
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00 Республика. Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 0.00 Республика. Ин-

формационная программа 12+
7.00, 13.35 Актуальное интер-

вью 12+
7.30, 15.35 Ротаци 12+
8.00, 15.05 Правительственная 

связь 12+
8.30, 14.00 Отличные студенты 12+
9.30 Здоровая Чувашия 12+
10.00, 16.00 Диана и звезды чуваш-

ской эстрады. Концерт 12+
13.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ
13.05 Местное самоуправление 12+
13.30, 19.30 Республика. Инфор-

мационная программа
18.00, 2.00 Республика в дета-

лях 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 Салтака качча 

каятăп. Илемлĕ фильм 12+
0.30 Аван-и 12+
1.00 Çапла пултăр! 12+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Спорт
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Георгий Вицин. Чей 

туфля?
11.20 Летучий отряд
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Голос 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Реал (Мадрид) – Барсе-
лона. Прямой эфир

17.00 Сергей Бодров. В чем си-
ла, брат? 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Д. Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
0.25 *БУМЕРАНГ 16+

РОССИЯ 1
4.40 #СРОЧНО В НОМЕР!-2 12+
6.35 Ü Маша и Медведь
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 *ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *КРЫЛЬЯ ПЕГАСА 12+
0.55 *В ПЛЕНУ ОБМАНА 12+

ЧТВ
8.00-8.20 Вести-Чăваш ен
8.20-9.20 Юратнăран
11.20-11.40 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
7.00 Республика. Информаци-

онная программа 12+
7.30, 12.00, 2.00 Бухты барахты 6+
8.00, 14.00, 1.30, 5.30 Жемчу-

жина 12+
8.30, 14.30, 2.30 Время вкуса 12+
9.00 Республика в деталях 12+
9.30, 19.30, 4.00 Аван-и 12+
10.00, 17.30, 3.00 Çапла пултăр! 

12+
11.00, 5.00 День перемен 6+
11.30, 4.30 Это мы 12+
12.30, 23.30 Сире тĕлленмен те. 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
15.00 Новогоднее волшебство. 

Концерт Раисы Казаковой 6+
18.30 Каçхи тĕл пулу 12+
19.00 Ырă кăмăлпа 12+
20.00 Аван пати 12+

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Модный приговор
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 *УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ
8.10 Смешарики. ПИН-код
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово с Ю. Нико-

лаевым
11.15 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Аффтар жжот 16+
15.10 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасно-
сти РФ

17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда? Финал года
0.10 *СТРАНА ЧУДЕС 12+
1.40 *НИАГАРА 16+

РОССИЯ 1
4.55 #СРОЧНО В НОМЕР!-2 12+
6.45 Сам себе режиссёр
7.35, 2.45 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

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

Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 *ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ 12+
17.00 Всероссийский конкурс 

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

миром Соловьёвым 12+
0.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Владимир Медин-
ский 12+

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. Собы-

тия года

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Новогоднее волшебство. 

Концерт Раисы Казаковой 6+
6.30 Это мы 12+
9.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
9.50 Республика. Столичные но-

вости 12+
10.00 Ырă кăмăлпа 12+
10.30, 0.30 Комфортный го-

род 12+
11.00, 18.00, 1.00, 2.00 Открой 

свое дело 12+
11.30, 1.30 Актуальное интервью 12+
12.00 Ротаци 12+
12.30 Правительственная связь 12+
13.00, 23.00 Капитана качча тухас. 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
15.00 Кубок России по вольной 

борьбе среди женщин на при-
зы Главы Чувашии. Телевер-
сия 16+

19.00, 2.30 Стеклянный дом 12+
19.30, 3.30 Жемчужина 12+
20.00, 3.00 Яш чух, çамрăк чух! 12+
20.30 Кил ăшши 12+
21.00, 4.00 Вăй выляççĕ 

çăлтăрсем. Чăваш эстрада 
артисчĕсен концерчĕ 6+

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

Кивĕ шкул, 
1913 ç.

Хусан Турă амăшĕн чиркĕвĕ. 
Алькеш сали. 1974 çул

Кăмăл 9Кăмăл

 ПУЛТАРУЛĂХ

Вĕ сем сĕр ра йон ти пĕр пы-
сăк ме роп рия ти те ирт мест. 
Сце на çи не хур акă ш сем пек 
илĕр тÿл лĕн ут са тух са чу-
на пыр са тиве кен юрă сем-
пе ват ти не кă на мар, çам рă-
ка та тыт кăн лаç çĕ вĕ сем. Ра-
йон ти ве те ран сен ха лăх хо рĕ 
йĕр ке лен нĕ рен пе кă çал 35 
çул çит рĕ. 

Чун па çам рăк ва тă сем
Я ла нах юр лас кил ни ти вĕç лĕ 

ка нă ва тух нă учи тель ни цă на Ан-
фи са Мар ко вă на хор йĕр ке ле ме 
хис те нĕ. «Я. Ух сай ячĕл лĕ куль ту-
ра çур чĕ çу мĕн чи ĕç пе вăр çă ве-
те ра нĕ сен хор не çÿ ре ме пуç ла-
рăм. Вара Кÿ кеç ре те çа кăн пек 
кол лек тив йĕр ке лес шу хăш çу рал-
чĕ», – тет вăл. Ан фи са Яков лев на 
кил те ла ра кан пен сио нер сем пе 
тĕл пул са пул та ру лăх кол лек ти-
вĕн ни кĕс не йĕр ке ле нĕ. «Ва тă сем 
хор та юр ла са хăй сен хуй хи- суй-
хи не, са вă нăç не пай ла са чу нĕ се-
не уçаç çĕ. Тин çеç йĕр ке лен сен 
ер тÿ çĕ пул ман. Ха мăр пĕл нĕ пек 
ре пе ти ци сем ирт тер нĕ. Авал хи 
юрă се не, кă мă ла кай нă сă мах се-
не та та но тă се не аса ил нĕ», – тет 
92 çул ти Ан фи са Яков лев на. Çу-
лĕ се не пăх ма сăр хăй ни кĕс ле нĕ 
хо рăн кон цер чĕ се не кил сех тă-

рать вăл. Çа кăн пек пĕр ме роп-
рия ти умĕн ре пе ти ци вă хă тĕн че 
ун па ка лаç са ил ме май пул чĕ те. 
Амă шĕ ачи сем çи не пăх нă пек 
хо ра куç ил ме сĕр сă нать Ан фи-
са Мар ко ва. Паян хи хор кол лек-
ти вĕ пĕр ре мĕш сос тав ран мĕн-
пе уй рăл са тă ни пе кă сăк лан сан: 
«Çам рăк рах, вĕ сен вăй- хă ва чĕ те 
ну май рах» те се ху рав лать.  

Мал тан хи çул сен че бая нист 
пул ман. Пиа ни но па Оль га Геор-
гиев на Крю ковс кая ак ком по не-
мент па ка ла нă. Вăр çă çу лĕ сен че 
бло ка дă ри Ле нинг рад ран Чă ваш 
Ене эва куа ци ле нĕ ăна... Оль га 
Геор гиев на ача çур тĕн че ти вĕç-
лĕ ка нă ва ту хич че нех вăй ху нă. 
Хо рăн пĕр ре мĕш кон цер чĕ ра-
йон ти куль ту ра çур тĕн че ирт нĕ. 
Çак вă хăт тĕл не кол лек ти ва Ал ла 
Ива нов на Ма май ки на ерт се пы-
нă, Геор гий Ива но вич Хлеб ни ков 
баян па ка ла нă. Ал ла Ива нов на 
Çĕр пÿ ри культп росве ту чи ли щĕ-
не пĕ тер сен нап рав ле ни пе Кÿ ке-
çе кил нĕ. Çам рăк спе циа лист çа-
нă та вăр са ĕçе пи кен нĕ. Унăн тă-
рă шулă хĕ пе хор та шă па юрă ан-
самбль не куç нă. Çак вă хăт рах Ал-
ла Ива нов на рес пуб ли ки пе пал лă 
«Сель хоз тех ни ка» во кал па инст-
ру мент ан самб лĕн пĕр ле шĕ вĕн-
че со лист ка пул нă. Юр лас ăс та-
лă хĕ та та йĕр ке лÿ çĕ пул та ру лă хĕ 

ăна ас лаш шĕ-ас ла мă шĕн чен куç-
нă. Вĕ се не Мус кав ри Пят ниц кий 
хор та юр ла ма чĕн нĕ. Ал ла Ива-
нов нăн аш шĕ-а мă шĕ те ял- са ла-
ри пул та рул ăх кол лек ти вĕн че юр-
ла нă- таш ла нă. Ре пер туар та авал-
хи та та халь хи вă хăт ри вы рăс та-
та чă ваш юр ри се не хор па та, со-
лис тсем уй рăм мăн та юр ла нă. 
Ку ра кан сем çак ком по зи ци се не 
ха пăл ту сах йы шăн нă. 1990 çул-
та ĕç пе вăр çă ве те ра нĕ сен хо рĕ 
ха лăх ят не илет. 

35 çул хуш шин че ве те ран сен 
хо рĕ 600 ыт ла кон церт лартнă. 
Паян хи кун та тĕр лĕ ра йо на тух-
са çÿ рет. Хор рес пуб ли кă ри кон-
курс се не хут шăн са лау реат ят-
не пĕр ре мар çĕн се ил нĕ. Уй рă-
мах чун па çам рăк ва тă се не ка ну 
çур чĕ сен че та та са на то ри сен че, 
ват ти сен çур чĕ сен че ăш шăн кĕт-
се илеç çĕ. «Хо ра тĕ лĕн мел ле шă-
пал лă çын сем çÿ реç çĕ, вĕ сен чен 
каш нин çин чен кĕ не ке хай ла ма 
пу лать», – тет Ан фи са Яков лев на. 

«Ма ши нă ри за пас 
па й сем пе кех – 
пур те пĕл те рĕш лĕ!»
2015 çул та хо ра Алек сандр 

Ива нов бая нист ерт се пы ма пуç-
лать. Кол лек ти ва çĕ нĕ вар кăш 
çил пе кех сыв лăш кĕр тет вăл. 

Çак на хор та юр ла кан сем  те 
па лăр таç çĕ. «Эст ра дă ри поп- 
му зы кă ри пек çă мăлт тай юрă-
сем юр ла маст пăр, чу на пыр са 
тиве кен та рăн шу хăш ли се не кă-
на», – теç çĕ ти вĕç лĕ ка нă ва тух-
сан та ла ра- тă ра пĕл мен ва тă-
сем. Ва тă сем те ме чĕл хе те çав-
рăн масть вĕ сен ик сĕл ми, тап са 
тă ра кан вăй- хă ват не, са вă нăç па 
çи çе кен сăн- пит не кур сан. Ре пе-
ти ци се не çÿ ре се чу нĕ се не уçаç-
çĕ вĕ сем, хăй сем ка ла нă тă рăх 
« çам рăк ла наç çĕ». Паян хи ку на 
кол лек тив ра чи çам рăк ки сем 60- 
тан кă на ирт нĕ, ас ли сем 80 çу ла 
çыв хар са пы раç çĕ. Хо ра тĕп рен 
ил сен Кÿ кеç ри, Тренк кас син чи, 
Апаш ри, Лап сар ти, Кив çурт кас-
син чи пен сио нер сем  çÿ реç çĕ. 
Пу рĕ – 30 ыт ла çын.  

А лек сандр Юрье ви ча пур те хи-
сеп леç çĕ кун та. Унч чен хор та 2-3 
сас па кă на юр ла нă пул сан, çам-
рăк ер тÿ çĕ кил нĕ рен пе хор пи лĕк 
сас лăн янă рать. «Тă рă шаç çĕ, ун-
сă рăн ха лăх та тă вăл лăн алă çуп-
мĕч чĕ», – тет Алек сандр Ива нов 
хо ра çÿ ре кен сен юр лас ăс та лă хĕ 
ÿс ни не па лăрт са. Çам рăк ер тÿ çĕ 
хă йĕн чен чы лай ас лă çын се не 
хи сеп ле се ни хă çан та вĕ сем çи-
не сас хă парт са ка лаç масть. Ăн-
лан ман са мант се не шÿт ле се тă-
на çи те рет. «Каш ни хă йĕн сас си-

не тыт са пы ма тă рă шать. Ма ши-
нă н за пас па йĕ сем пе кех – пур-
те пĕл те рĕш лĕ!» – тет вăл. Тĕ рĕс 
мар юр ла кан се не пыр са ит ле се 
ту пать ер тÿ çĕ.   

Хор са ма на па пĕр утăм лă пул-
са ре пер туа ра кăт кăс лат сах тă-
рать. Чă ваш та та вы рăс ком по-
зи то рĕ сен пал лă юр ри се не, уй-
рăм ав тор сен хай ла вĕ се не шă-
ран та раç çĕ вĕ сем. Ку ра кан се не 
илем лĕ юрă- кĕ вĕ пе кă на мар, 
во кал сюи типе те тĕ лĕн те реç-
çĕ. Кол лек тив ра дуэт сем те пур. 
«Русь на зы вают свя тою», «Бо же 
кос нись» юрă сем ва ра каш нин 
чун не пыр са тивеç çĕ. «Ман па 
кă на вĕ рен ни 20 ком по зи ци», – 
тет ер тÿ çĕ. Паян хи ку на ра йон 
хо рĕ тă ва тă гимн шă ран та рать.  
Вĕсенчен пĕри – «Тăван Ен» хаçат 
çинчен. Алек сандр Ива но вăн ма-
лаш не хи план сем пы сăк. Хор çу-
мĕн че ан самбль та йĕр ке лес шу-
хăш пур унăн. «Куç çуль кă ла ра-
кан ком по зи ци те, хы рă ма тыт-
са кул мал ли те пул мал ла», – тет 
бая нист ку ра кан се не илĕрт меш-
кĕн кон церт се не та шă-юрă па кă-
на мар, сă вă па та, шÿт пе те пуян-
лат мал ли çин чен ка ла са.  35 çул-
хи юби лей не çĕ нĕ кос тюм сем пе 
кĕт се ил ме ĕмĕт ле нет хор. 

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА 

ПУЛТАРУЛĂХ

Пилĕк сас лăн янă ра кан хор 

«Вă там ĕмĕ ре 
лек нĕн туя тăн...»

Фес ти ва ле хут шă на кан сем-
пе пухăнни се не сум лă хă на сем 
са лам ла рĕç: 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, 
Вăр ман-Çĕк тер ял тă рăх пуç-
лă хĕ Олег Ер ма нов, ЧР тав ра-
пĕ лÿ çĕ сен пред се да те лĕ Сер-
гей Со ро кин. В ла ди мир Пав-
ло вич ре гион сен хуш шин чи 
фес ти ва лĕн йă ла- йĕр ке  не та-
та ис то ри ет кер лĕх не уп ра са 
хă ва рас ĕç ри пĕл те рĕш не па-
лăрт са хă вар чĕ. Вăл Амă шĕ пе 
Аш шĕн çул та лă кĕн ша йĕн че 
ирт нĕ ме роп рия ти ре па лăр нă 
Кри ка кас син чи ну май ачал-
лă Тка чев сен çемйи не Хи сеп 
ху чĕ пе та та пар не пе чыс ла-
рĕ. Олег Ер ма нов фес ти ва ле 
хут шă на кан сем çулран-çул 

ну май лан са пы ни не, вĕ сем 
авал хи ис то рие  тĕп лĕн çу-
тат ни не ка ла рĕ.  

20 çул ти Ви та лий Шу паш-
кар ти «Д ра ко ны мо рей» клуб а 
4- мĕш çул çÿрет. Вăл ача ра нах 
ры царь сем çин чен çыр нă хай-
лав сем пе интересленнĕ. Со-
циал лă сеть ре клуб ĕçĕ- хĕ лĕ пе 
пал лаш са ун та хут шăн ма тĕв 
ту нă. Ăна тре ни ров кă на чĕн-

се ил нĕ, çа кăн тан пуç лан нă та 
унăн авал хи çар ĕçĕ пе кă сăк ла-
нас си. «Кун та ман юл таш ну-
май, тĕр лĕ ху ла на тух са çÿ ре се 
çĕ нĕ çын сем пе пал ла шат пăр. 
Çĕр ле па лат кă ра çы вă рат пăр, 
вăр ман та ка нат пăр, ву чах ра 
апат- çи мĕç пĕ çе рет пĕр – чăн- 
чăн ро ман ти ка! Ху ла пур нăç-
не хă вар са çут  çан та лă ка тух-
ма май пур ри илĕр тет. Ун сăр 

пуç не пĕр- пĕр не пуç ран ти-
мĕр пе çап ма май пур – ун шăн 
кун та ни мĕн те ту маç çĕ», – ка-
ла са па нă май шÿт ле се те ил-
чĕ çам рăк. 

А сăн нă клуб ра 6-7 çул ти ача-
сен чен ты тăн са 40-ри ар çын-
сем те, хĕр сем те пур. Этем-
лĕ хĕн чер чен çур ри йĕ çа пă-
çу се не хут шăн масть, вĕ сем – 
«и лем шĕн».

Вĕ ре не кен сем çы вăх ри шкул-
сен чен кă на мар, кÿр шĕ ра-
йон тан та кил се çит рĕç. Акă, 
Ка лай кас син чи шкул ди рек-
то рĕн çу мĕ Эль ви ра Порт но-
ва çак ме роп рия ти çин чен ин-
тер нет ра ву ла са пĕл нĕ, кунта 
6-8- мĕш класс  ачисене  ил се 
кил нĕ. Шу паш кар хă ни Ев ге-
ний Ни ки тин çа кăн пек ме роп-
рия ти ре пĕр ре мĕш хут. «Çав 
те ри ки лĕш рĕ! Çар çын ни сен 
тум ти рĕ кă мă ла кай рĕ. Хăй не 
е вĕр лĕ кĕ вĕ, çи-пуç, хĕç- пă шал 

– хăв на вă там ĕмĕ ре лек нĕ нех 
туя тăн. Сă нă сем ывăт ни ас ра 
юл чĕ, вĕ сем хă ма на çĕ мĕр сех 
кĕ реç çĕ ик кен», – хă парт лан-
сах ка ла са па чĕ вăл.

Фес ти ва ле пĕ тĕм лет се ма ла 
тух ни се не чыс ла рĕç. Ис то рил ле 
фех то ва ни тур ни рĕн че Ху сан-
ти «Ви тязь» клу б яшĕ Рус там 
Иба тул лин ма ла тух рĕ. Ис то-
рил ле çи- пуç се не хак ла кан сем 
Ху сан ти «Ва ряг» клуб ри Ан-
на Ст рель ни ка па лăрт рĕç. Вăл 
авал хи Вя тичь хĕ рĕ сен тум не 
пи тĕ тĕп лĕн ха тĕр ле нĕ. Сă нă 
ывă тас енĕ пе Ки ров об ла çĕн-
чи «С ког ланд» клуб ер тÿ çи не 
Алек сандр Нес те ро ва çи те кен-
ни пул ма рĕ. Д ру жи нă сен çа пă-
çă вĕн че те вăл ерт се пы ра кан 
клуб ма ла тух рĕ. 2- мĕш пе 3- 
мĕш вы рăн се не Ху сан ти «Ва-
ряг » тата Чул ху ла ри «Ш торм» 
çĕн се ил чĕç. Фес ти валь каç сĕ-
мĕ çап сан кă на çу лăм лă фаер- 
шоу па вĕç лен чĕ. 

 ВЕ РА ШУ МИ ЛО ВА, 
 НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ

   ФЕС ТИ ВАЛЬ      

А вал хи çар çын ни сем хĕç се не çĕк ле рĕç
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Йĕрке хуралĕ  ХЫР- ЧĂ РĂ ША САК КУН СĂР КАС НĂ ШĂН ГРАЖ ДАН СЕ НЕ 3 ПИН ТЕН КĔ РЕН 
ПУÇ ЛА СА 4 ПИН ТЕН КĔ ТА РАН ШТ РАФ ЛАÇ ÇĔ.

 ЫЙТУ-ХУРАВ    ХĔРŸ ЛИНИ  

ШУТА ИЛМЕ
Хă руш сăр лăх пра ви ли се не пă хăн са пе тар дă-
се не та та фе йерверк се не лавк ка сен че кă на 
туя нăр. Па сар та йÿ нĕ хак па су та кан пи ро тех-
ни ка па ха лă хĕ ик кĕ ле нÿл лĕ.  
Раç çей ре су та кан пур пи ро тех ни ка та тĕ рĕс-
лев ви тĕр тух са «Шай ла шу лăх сер ти фи кат не» 
(Сер ти фи кат соответст вия)  илет. Çак до ку мент 
каш ни су ту çăн пул мал ла. Ун та фе йерверк код-

не та та унăн хă руш лăх клас не па лăр таç-
çĕ. 1-3- мĕш клас ли се не пур те туян ма 
пул та раç çĕ, 4-5- мĕш клас ли сем – уяв-

сем ха тĕр ле кен фир мă сем вал ли çеç. Су-
ту çă туя на кан ыйт ни пе ăна па ха лăх 

сер ти фи кат не, та ва рăн хă руш-
сăр лă хĕн ги гие на пĕ тĕм ле тĕв-
не та та пи ро тех ни кă на сут ма 

юра ни не çи рĕп ле те кен ли-
цен зие кă тарт мал ла. 

Пи ро тех ни ка ха тĕ рĕ пе 
хă çанч чен усă кур ма 
юра ни не пăх ма ан ма-
нăр. Срок ран тух ни су-
ран лат ма та пул та рать. 

 «Çа кăн пек пат руль сем йĕр-
ке ле ме сен ешĕл чă рăш се не 
сак кун сăр ка са кан сем та тах 
та ну май пу лĕч чĕç», – тет Ка-
ра чу ра ри лес ни чест вă ра ĕç-
ле кен Д мит рий Плеш ков. Пĕл-
тĕр вăр ман фон чĕн çĕ рĕ сем 
çин че лă сăл лă йы вăç каса кан 
икĕ çын на прес туп ле ни ту нă 
вы рăн та алă ран тыт ни  çинчен 
каласа парать вăр ман маç тă-
рĕ. Йĕр ке ху рал çи сем çи тич-
чен бра коньер сем си мĕс хыр- 
чă рă ша ма ши на çи не тие се те 
ĕл кĕр нĕ. 

Вăр ман за ко но да тельст ви не 
пăс са йы вăç ка са кан се не туп-
са па лăрт ма çă мă лах мар. Лес-
ни чест во тер ри то ри йĕ 10542 
га тан ла шать, лес ник сем ва-
ра те ми çен кă на. Çа вăн па бра-
коньер се не туп са па лăрт ма 
вăр ман çă сен та та йĕр ке ху-
рал çи сен эки пажĕ сем сĕр пуç-
не халь хи йыш ши тех ни кă сăр 
май кил мест. Кун та фо то кап кăн, 

вăр ма на ви део мо ни то ринг ты-
тă мĕ пе сă на ни кĕ рет, квад ро-
коп тер се не те ĕçе яраç çĕ. Сак-
ку на пă са кан се не ху ла на кĕ нĕ 
çĕр те Çул- йĕр хă руш сăр лă хĕн 
пат ша лăх инс пек то рĕ сем «Чă-
рăш» опе ра ци пе ки лĕ шÿл лĕн 
тĕ рĕс ле ме пул та раç çĕ. 

Д мит рий Плеш ков лес ни-
чест вă ра пĕр ре мĕш çул кă на 
ĕç ле мест. Б ра коньер сем çул-
ран çул чее лен се пы ни не па-
лăр тать вăл. «Вăр ман тă рăх ни-
ка ма та ут ма чар ман. Усал шу-
хăш ли сем кăн тăр ла чи ешĕл 
те лă сăл лă чă рăш се не па лăрт-
са ху раç çĕ, каç па вĕсем патне 
таврăнаççĕ. Тĕп рен ил сен 1,5-2 
метр тăрш шĕ хыр- чă рă ша ка-
саç çĕ», – тет вăр ман маç тă рĕ. 
Те пĕр чух не прес туп ле ни çин-
чен çур кун не юр айĕн чен ту-
ха кан тун ка та тă рăх кă на пĕл-
ме пу лать.  

 АН ЖЕ ЛИ КА ТИ ХО НО ВА 

Чă рăш кас рăн – 
тĕр ме не!

Çĕ нĕ çул умĕн вăр ман тан си мĕс « чи перк ке се не» 
кас са кая кан сен йышĕ па лăр мал ла ÿсет. Вĕт-
лĕх ре пур тă сас си кă ла ра кан се не туп са па лăр-
тас те се вăрман хуралçисем хыр- чă рăш ÿсе кен 
вы рăн се не  по ли ци ĕç че нĕ сем пе пĕр ле каш ни 
кун пăх са çав рă наç çĕ. Вăр ман фон чĕн çĕ рĕ сем 
çин че лă сăл лă йы вăç се не сак кун сăр ка са кан се-
не асăр хат та рас те се де кабрь уйă хĕн че çĕр шыв-
ри пур субъект ра та «Чă рăш» опе ра ци пы рать.  

 СА МА НА ТĔ КĔ РĔ 

ЯВАПЛĂХ

Зелфинас КАРАМА, 
Шупашкар район прокурорĕ: 
– Хыр- чă рă ша сак кун сăр кас нă шăн граж дан се не 3 
пин тен кĕ рен пуç ла са 4 пин тен кĕ та ран шт раф лаç-
çĕ, долж нăç ри çын се не – 20 пин тен кĕ рен пуç ла са 
40 пин тен кĕ та ран, юри ди ци сă па чĕ се не – 200 пин 
тен кĕ рен пуç ла са 400 пин тен кĕ та ран. Çак на ав то-
мо тот ранс порт ха тĕ рĕ сем пе та та урăх йыш ши тех-

ни кă па усă кур са ту сан граж дан се не 4 пин тен кĕ рен пуç ла са 5 пин 
тен кĕ та ран шт раф лаç çĕ. Кун сăр пуç не кас нă йы вăç- ту рат па пĕр ле 
ха тĕр- хĕ тĕ ре те кон фис ка ци леç çĕ. Сак ку на пăс са икĕ е ыт ла рах йы-
вăç ка са кан сем тĕлĕшпе ад ми нист ра тив лă йĕр ке пе мар, РФ УК 260- 
мĕш статйи пе уго лов лă ĕç пу çа раç çĕ.

Пу шă çурт 
юхă нать

Кÿр шĕ ри çурт юхăн са ла-
рать, унăн ху çи тах çа нах 
çĕ ре кĕ нĕ ĕн тĕ, ачи сем çук. 

Çа кăн ти пах ча ра çĕ лен йă ва çа-
вăр нă пу лĕ, çу ка çи пе те ми çе те 
кур тă мăр. Урам сăн не те пă сать 
пу шă çурт. Ха мăр  ен чен эпир мĕн 
ту ма пул та рат пăр- ши?

  А ли на П. Чă рăш кас си ял тă рă хĕ

Рос реест рăн Чă ваш Рес пуб-
ли кин чи Уп рав ле ни йĕн че çа-
кăн пек пу шă çурт сем пир ки ял 
тă рăх ад ми нист ра ци йĕ се не пĕл-
тер ме ый таç çĕ. Суд йы шă нă вĕ-
пе ку ху çа сăр пур лăх сем çав- çа-
вах  вĕ сен хар пăр лăх не ку çаç çĕ. 
Вĕ сен ху çи сем те ми çе çул каял-
лах вил нĕ, ет кер çи сем хар пăр лă-
ха çыр тар ма но та риус пат не пы-
ман – эп пин куç ман пур лăх ни-

кам хар пăр лă хĕн че те мар. Çав-
на пу лах çурт тав рал ли лап тă ка 
та хыт- ху ра яр са илет, вăл юхăн-
са выр тать. Суд сем çа кăн пек тĕс-
лĕх сен че çурт се не вăл выр наç нă 
вы рăн ти хăй  ты тăм лăх ад ми нист-
ра ци йĕн хар пăр лăх не ку çа раç çĕ, 
ху çи се не вил нĕ те се йы шă наç çĕ. 

Чă ваш Ен ре Рес пуб ли ка Пуç-
лă хĕ Ми хаил Иг натьев Пат ша лăх 
Ка наш не янă Çы рă ва пур нăç ла-
са  пу çар нă «Ха лăх инвен та ри-
за ци йĕ» ак ци ша йĕн че вы рăн ти 
хăй ты тăм лăх ор га нĕ сем çа кăн 
пек объект се не туп са па лăр тас 
енĕ пе ĕç леç çĕ. Хă шĕ- пĕ ри вĕ се-
не му ни ци па литет хар пăр лăх не 
ку çар ма ты тăн нă та ĕн тĕ. Çа кăн 
хыç çăн вĕ се не сак кун ша йĕн че 
усă ку рĕç.

«Ха лăх инвен та ри за ци йĕ» ак ци 
ша йĕн че паян хи кун тĕл не ра йон-
та куç ман пур лă хăн 28 объект не 
туп са па лăрт нă. 

Чувашская Республика Чебоксарский  район
Собрание депутатов Синьяльского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
05.12.2017 № 31-01 село Синьялы

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Чувашской Республики «Об организации местного самоу-
правления в Чувашской Республике»,  Уставом Синьяльского сель-
ского поселения и Порядком проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Синьяльского сельского поселения, 
утвержденным решением Собрания депутатов Синьяльского сель-
ского поселения от 17.08.2015 г. № 42-05, 

Собрание депутатов Синьяльского сельского поселения  Р Е Ш И Л О :
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность гла-

вы Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района 10 
января 2018 г. в 10.00 ч. в администрации Синьяльского сельско-
го поселения.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее также – 
участник конкурса), подают заявление, адресованное в конкурс-
ную комиссию, об участии в конкурсе с указанием фамилии, име-
ни, отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, па-
спортных данных; сведений о гражданстве, профессиональном об-
разовании (при наличии), основном месте работы или службы, за-
нимаемой должности (в случае отсутствия основного места рабо-
ты или службы - роде занятий), наличии либо отсутствии судимо-
стей, деятельности, не совместимой со статусом главы Синьяльского 
сельского поселения  (при наличии такой деятельности на момент 
представления заявления), и обязательством в случае назначения 
на должность прекратить указанную деятельность.

С заявлением представляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной доку-

мент, заменяющий паспорт гражданина, и его копия;
2) автобиография;
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;
4) медицинская справка (врачебное профессионально-

консультативное заключение) по учетной форме № 001-ГС/у, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития  Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) ко-
пия трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность участника конкурса (при наличии);

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном 
образовании (при наличии), и его копия;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации и его копия;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и его копия;

9)  согласие на обработку персональных данных в соответствии 
со статьей 6 Федерального закона «О персональных данных»;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную ко-
миссию могут быть представлены  другие документы или их копии, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту рабо-
ты, характеризующие его профессиональную подготовку.

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий участво-
вать в конкурсе, подает лично.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 428014, с. Си-
ньялы, ул. Центральная, дом 42, каб. специалистов с 14 декабря 
2017 года по 28 декабря 2017 года с 8.00 до 17.00 час. (кроме суб-
боты, воскресенья).

4. С подробной информацией о конкурсе и с Порядком  проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы Синьяль-
ского сельского поселения можно ознакомиться на сайте Синьяль-
ского сельского поселения (http://gov.cap.ru/main.asp?govid=491). 
Телефон для справок: (883540) 2-66-24, 2-67-26.

5. Несвоевременное или неполное представление документов, 
указанных в части 2 настоящего решения, а также представление 
гражданином подложных документов или недостоверных сведе-
ний, наличие вступившего в законную силу приговора суда в от-
ношении участника  конкурса, предусматривающего наказание, ис-
ключающее возможность исполнения должностных обязанностей 
по должности главы Синьяльского сельского поселения, наличия 
заболевания, препятствующего исполнению должностных обязан-
ностей по должности главы Синьяльского сельского поселения яв-
ляются основаниями для отказа кандидату в участии в конкурсе.

6.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван 
Ен», газете «Ведомости Чебоксарского района» и на официальном 
сайте Синьяльского сельского поселения не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Врио главы Синьяльского сельского поселения Т.Н. Моткина12
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Пе тар да е урăх пи ро тех-
ни ка сир пĕт ме сĕр, фе-
йерверк сăр пĕр Çĕ нĕ 
çул ка çĕ те ирт мест. Са-
лю тăн тĕр лĕ тĕс лĕ па-
йăр ки сем кă мăл- ту йă ма 
çĕк ле ни пе пĕр ле сыв-
лăх шăн хă руш лăх та кă-
лар са тă рат ни не кă на 
пур те шу та ху маç çĕ. 

Те ми çе çул каял ла ра йон та 
çын сем пи ро тех ни кă ран шар 
кур ни не хă руш сăр лăх служ-
би сем ман ман- ха. 200 грам лă 
ста кан пы сă кăш пе тар дă се не 
çын сем фе йерверк те се туян-
нă. Çĕ нĕ çул каçĕ çит сен ва-
ра ра йон ти по ли ци уй рă мĕн-
чи те ле фон пĕр ча рăн ма сăр 

шăн кă рав ла нă. Акăл чан, ки-
тай чĕл хи пе çыр нă инст рук-
ци пе пал лаш ма сăр пи ро тех-
ни кă на тиверт нĕ кă на – хай-
хи алă рах сир пĕн нĕ!  Çа кăн 
пек тим сĕр лĕ хе пу ла Çĕ нĕ 
çу лăн мал тан хи ми ну чĕ сен-
чех ул тă çын алă ту пан не су-
ран лат нă, хă шĕ- пĕ ри пÿр ни-
сĕр те юл нă. Çак син кер сем 
пир ки РФ ШĔМĕн Шу паш кар 
ра йо нĕн чи уй рă мĕн пуç лă-

хĕн çу мĕ Анд рей Ря бов тун-
ти кун се рен ра йад ми нист ра-
ци ре ир те кен пла нер кă ра 
аса ил чĕ. Вĕ сем ан пулч чăр 
те се пи ро тех ни ка ха тĕ рĕ се-
не туян нă чух не инст рук ци-
пе тĕп лĕн пал лаш ма сĕн чĕ 
Анд рей Ви талье вич. 

А ча сем пе тар дă сем пе аш-
кăн ма юра таç çĕ. Вĕ се не 
тиверт се ир тен- çÿ рен е тан-
тă шĕ çи не вы ля са пе ре кен-
сем те пур. Акă те ми çе кун 
каял ла Кÿ кеç ри çĕр айĕн чен 
те пĕр ен не каç мал ли ятар лă 

вы рăн та çул çит менни сем пе-
тар да тиверт се шарт лат тар нă. 
Юрать- ха, çак вă хăт ра ир тен- 
çÿ рен пул ман. Аш кăн чăк сем 
ун ти ви део сă нав ка ме ри не 
лек ни не ăн лан са та юлай ман 
тен. «Çа кăн пек хăт лан ни вак- 
тĕвек пу лин те, ан чах ху ли-
ган ла ĕç сем шут не кĕ ни пир-
ки РФ КоАПĕн 20.1 статйин че 
ка ла нă. Ен чен те пи ро тех ни-
ка ка ма та пу лин шар 
кă тарт сан уго лов лă ĕç 
пу çа раç çĕ», – ăн лан-
та рать Шу паш кар ра-
йон п ро ку ро рĕ Зел фи-
нас Ка ра ма. 14 çул тул-
тар ман аш кăн чăк сем шĕн 
ва ра аш шĕ-а мă шĕн явап 
тыт ма ти вĕ. Эп пин, тĕ рĕс- 
тĕ кел çÿ ре ме ача се-
не чи мал тан вĕ сен 
хы тар мал ла.

  АН ЖЕ ЛИ КА
 ФАДЕЕ ВА

Уяв ка çĕ син кер ан кÿ тĕ рех
 ХĂ РУШ СĂР ЛĂХ 

çĕ. 1-3- мĕш клас ли се не пур те туян ма 
пул та раç çĕ, 4-5- мĕш клас ли сем – уяв-

сем ха тĕр ле кен фир мă сем вал ли çеç. Су-
туя на кан ыйт ни пе ăна па ха лăх 
сер ти фи кат не, та ва рăн хă руш-
сăр лă хĕн ги гие на пĕ тĕм ле тĕв-
не та та пи ро тех ни кă на сут ма 

юра ни не çи рĕп ле те кен ли-
цен зие кă тарт мал ла. 

Пи ро тех ни ка ха тĕ рĕ пе 
хă çанч чен усă кур ма 
юра ни не пăх ма ан ма-

ка ла нă. Ен чен те пи ро тех ни-
ка ка ма та пу лин шар 
кă тарт сан уго лов лă ĕç 
пу çа раç çĕ», – ăн лан-
та рать Шу паш кар ра-
йон п ро ку ро рĕ Зел фи-
нас Ка ра ма. 14 çул тул-
тар ман аш кăн чăк сем шĕн 
ва ра аш шĕ-а мă шĕн явап 
тыт ма ти вĕ. Эп пин, тĕ рĕс- 

 ФАДЕЕ ВА

çĕ. 1-3- мĕш клас ли се не пур те туян ма 
пул та раç çĕ, 4-5- мĕш клас ли сем – уяв-

сем ха тĕр ле кен фир мă сем вал ли çеç. Су-
ту çă туя на кан ыйт ни пе ăна па ха лăх 

сер ти фи кат не, та ва рăн хă руш-
сăр лă хĕн ги гие на пĕ тĕм ле тĕв-
не та та пи ро тех ни кă на сут ма 

юра ни не çи рĕп ле те кен ли-
цен зие кă тарт мал ла. 

ка ла нă. Ен чен те пи ро тех ни-
ка ка ма та пу лин шар 
кă тарт сан уго лов лă ĕç 
пу çа раç çĕ», – ăн лан-
та рать Шу паш кар ра-
йон п ро ку ро рĕ Зел фи-
нас Ка ра ма. 14 çул тул-
тар ман аш кăн чăк сем шĕн 
ва ра аш шĕ-а мă шĕн явап 
тыт ма ти вĕ. Эп пин, тĕ рĕс- 

 ФАДЕЕ ВА

АЙĂПЛАВ ВĂХĂТНЕ ЙĔПЛĔ ХŸМЕ 
ЛЕШ ЕНЧЕ ИРТТЕРЕКЕНСЕН тăванĕсем 
РФ Общество палатине ирĕклĕхсĕр 
хăваракан вырăнсенче террорист-
сене илĕртес енĕпе вăрттăн ĕçлени 
çинчен шăнкăравласа пĕлтереççĕ. Çакна 
хирĕç тăракансенчен хальлĕхе 180 
çăхав йышăннă, пиллĕкĕшĕ ирĕклĕхсĕр 
хăварнă вырăнсенче экстремизм идей-
исене сарнипе çыхăннă. Çакăн пир-
ки РФ Общество палатин сайтĕнче 
пĕлтереççĕ. Кашни тĕслĕх пирки ин-
формацие айăплава пурнăçлакан фе-
дераци службине çитернĕ. Следстви 
изоляторĕсемпе тĕрмесене экстре-
мистсене илĕртесси АПШра уйрăмах 
çивĕч, вăл никама пăхăнман патшалăх 
тата Европа çĕршывĕсенче те анлă 
сарăлнă. Экстремизм сăтăрне пÿлме чи 
малтанах айăпланнисемпе çутĕç енĕпе 
ĕçлемелле, уçăмлатаççĕ палатăра. Аса 
илтерер, юсану учрежденийĕсенче экс-
тремизм идейисене сарассипе кĕрешме   
2015 çулта РФ Общество палати хĕрÿ 
лини йĕркеленĕ. 

СĂМАХ МАЙ
Де каб рĕн 16- мĕ шĕн че Хĕл Му чи сем, Юр пи ке сем, Юмах ри пер-
со наж сем Кÿ кеç ри Советс кая урам тă рăх па ра да ту хаç çĕ. Вĕ-
сен çул çÿ ре вĕ районти тĕп куль ту ра çур тĕн чен пуç ла са Çĕ нĕ 
çул чă рă шĕ выр наç нă «У лăп» ФОК та ран тă сă лать. Çак ху шă ра 
пу рин те вă йă се не хут шăн са Хĕл Му чи пар ни не ти вĕç ме май 
пу лĕ. Са вă нăç лă çÿл çÿ рев 11 се хет ре пуç ла нать. Тĕп Хĕл Му-
чи пе Юр пи ке не па лăрт ма ва ра Кÿ кеç ри тĕп куль ту ра çур тĕн-
че декабрĕн 14-мĕшĕнче кон курс ир тĕ.
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Цена свободная

ДОСТАВКА

СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

09-37. Сено с доставкой. Тел.: 
8-917-652-96-14.
12-21. Керамблоки, кирпич. Дро-
ва. Тел.: 8-927-667-83-78.
12-18. Продаю солому. Доставка. 
Тел.: 8-927-851-41-22.
12-24. Мартра пăруламалли хура-
шурă тĕслĕ тынашка. Тел.: 8-952-
028-91-65.

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.

05-14. 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.

ĔÇ
РАБОТА

12-22. Требуются лицензирован-
ные сотрудники охраны   в  п. Ку-
геси.  Соц.пакет. Тел:  50-93-90, 
22-88-50 .

ÇУРТ-ЙĔР
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ 

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

 ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

12-13. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семёно-
вым А.И., адрес: ЧР, Чебоксарский 
район, п. Кугеси, ул. Советская, д. 
50, mega221@mail.ru., тел. 8(83540) 
2-26-14, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 
5545, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
21:21:220701:19 - ЧР, Чебоксарский 
район, д. Сарабакасы, ул. Октябрь-
ская, д. 31.

Заказчиком  кадастровых работ 
является Михайлов Виктор Михай-
лович, адрес: ЧР, д. Сарабакасы, ул. 
Октябрьская, д.31, 89033590112.

Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состо-
ится по адресу: ЧР, Чебоксарский 
район, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50, 
15 января  2018 г. в 9-00 ч.

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

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельного участка на мест-
ности, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ зе-
мельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана 
принимаются с 14 декабря 2017 г. 
по 15 января 2018 г. по адресу: ЧР, 
Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. 
Советская, д. 50.

Смежный земельный участок, в 
отношении местоположения гра-
ниц которого проводится согла-
сование: 21:21:220701:18 - ЧР, Че-
боксарский район, д. Сарабакасы, 
ул. Октябрьская, д. 29.

При проведении согласования 
местоположения границ, при себе 

необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также до-
кументы, о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «о када-
стровой деятельности»).
12-32. Администрация Чебоксар-
ского района извещает о намере-
нии  предоставления в собствен-
ность земельного участка площа-
дью 931 кв.м. с условным номером 
21:21:100202:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Чувашская Республи-
ка, Чебоксарский район, Вурман-
Сюктерское сельское поселение, 
д. Вурманкасы (земли населенных 
пунктов), для ведения личного под-

собного хозяйства.
Подача заявлений 

о намерении участво-
вать в аукционе для 
приобретения в соб-
ственность земельного 
участка осуществля-
ется в течении трид-
цати дней со дня опу-
бликования извеще-
ния. Дата окончания 
приема заявлений – 
12 января 2018 года, 
7 часов 00 минут. За-
явки принимаются в 
письменной форме, в 
рабочие дни с 8 часов  
00 минут до 17 часов 00 минут  по 
адресу: Чувашская Республика, 

Чебоксарский район, пос. Кугеси, 
ул.Шоссейная, д.15. Телефон для 
справок (8-83540) 2-14-00. 

02
-1

1

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

Т.: 8-902-327-82-52. 

Пластиковые окна от 
оконного завода

 8-927-668-69-55. 

50%50%Ск

идки до 

Вызов замерщика бесплатно.

    Новогодние суперцены. 
Специальный зимний монтаж 

От 2400 руб. 
ЗА ДЕРЕВЕНСКОЕ ОКНО.

 Утепленные в 3 стекла. 
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Окна, двери, 
потолки. 
Дешево

 8-962-599-65-62.
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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
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ХУРЛАНАТПĂР
СОБОЛЕЗНУЕМ

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская 
районная больница» Министерства здравоохранения  Чувашской 
Республики выражает глубокое соболезнование заведующей жен-
ской консультацией – врачу-акушеру-гинекологу Васильевой Зи-
наиде Яковлевне в связи со смертью мужа 

Михаила Михайловича ВАСИЛЬЕВА.        12-28.  

Все объявления 
дублируются 
на сайте  tavanen.ru

принимает заказы 
на изготовление 

визиток, 
календарей, 

брошюр.

принимает заказы 
на изготовление 

календарей, 

принимает заказы 
на изготовление 

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
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12-25. Кадастровым инженером Васильевым Сергеем Ивановичем, 
г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 20, пом. 5. gipozem.cheb@gmail.
com, тел. 62-48-91, номер регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров – 39017, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельных участков с ка-
дастровыми номерами 21:21:242101:45, 21:21:242101:57,  располо-
женных: ЧР, Чебоксарский район, Ишлейское с/п, садоводческом 
товариществе «Уют», участки №№ 45,57.

Заказчиком кадастровых работ является  Семенова Татьяна Вла-
димировна, проживающая в г.Чебоксары, ул.Мичмана Павлова, д.34, 
кв. 187, тел. 89093018067.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Водо-
проводная, дом №20, пом. №5  в 10.00 часов 15 января 2018 года. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по вышеуказанному же адресу.

Требование о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, а также обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана принимаются с 14 декабря 2017 года по 
15 января 2018 года.

Кадастровые номера смежных земельных участков 21:21:242101:44, 
21:21:242101:46, 21:21:242101:56 и 21:21:242101:58, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельных участков с кадастровыми номерами 21:21:242101:45, 
21:21:242101:57. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе  необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

12-31. Результаты аукциона от 12 декабря 2017 года по продаже 
земельных участков, расположенные на территории Сирмапосин-
ского сельского поселения: 

лот №1 с кадастровым номером: 21:21:210507:157 площадью 
0,1133 га, лот №3  с кадастровым номером 21:21:210507:199 пло-
щадью 0,1350 га аукцион  признан несостоявшимся  ввиду отсут-
ствия заявок;

 лот №2 с кадастровым номером 21:21:210507:174 площадью 
0,1250 га признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в 
аукционе подана только одна заявка. 

Чувашская Республика Чебоксарский  район
Собрание депутатов Синьяльского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
05.12.2017 № 31-02 село Синьялы

О конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
на замещение должности главы Синьяльского сельского посе-
ления Чебоксарского района 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Чувашской Республики «Об организации местного самоу-
правления в Чувашской Республике» и Уставом Синьяльского сель-
ского поселения Чебоксарского района, Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на замещение долж-
ности главы Синьяльского сельского поселения Чебоксарского рай-
она, утвержденным решением Собрания депутатов Синьяльского 
сельского поселения Чебоксарского района от 17.08.2015 г. № 42-05,

Собрание депутатов Синьяльского сельского поселения Чебок-
сарского района РЕШИЛО:

1. Создать конкурсную комиссию в количественном составе 8 че-
ловек для проведения конкурса по отбору кандидатур на замеще-
ние должности главы Синьяльского сельского поселения Чебок-
сарского района.

2. Назначить состав конкурсной комиссии от Собрания депу-
татов Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района:

1) Алексеев Виталий Валерианович;
2) Федорова Ирина Владимировна;
3) Андреева Ирина Леонидовна;
4) Шихматова Елена Валерьевна.
3. Обратиться к Главе Чебоксарского района с ходатайством о 

представлении к назначению членов конкурсной комиссии для про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на замещение должности 
главы Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района.

Врио главы Синьяльского сельского поселения Т.Н. Моткина

12
-2

7

Кому могут 
списать ДОЛГИ?
Не можете платить по 

кредитам? Долги растут? 
У вас грозятся отобрать 

имущество? Из этой ситуа-
ции есть законный выход! 

В Кугесях проводятся бесплатные консульта-
ции для тех, кто не может платить  по кредитам 
и займам. Они будут проходить весь декабрь. 
Запишитесь по телефону 8-962-321-55-85. 

списать 
Не можете платить по 

кредитам? Долги растут? 
У вас грозятся отобрать 

имущество? Из этой ситуа-

кредитам? Долги растут? 
У вас грозятся отобрать 

имущество? Из этой ситуа-
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Телефон для справок: 8(83540)2-12-59Телефон для справок: 8(83540)2-12-59Телефон для справок: 8(83540)2-12-59Телефон для справок: 8(83540)2-12-59Телефон для справок: 8(83540)2-12-59Телефон для справок: 8(83540)2-12-59



12 Декабрь 14 -20, 2017www.tavanen.ru TȘBAH EH    № 49 (10615-10616)

01-66

Кăмăл

w
w

w
.с

ар
.r

u

Кăмăл

 ТĔС ЛĔХ ЮНА ШАР

Cаламлатпăр!

валюта 
курсĕ

Декабрь     Вырсарникун -3°
Декабрь      Тунтикун .......... -2°
Декабрь      Ытларикун ....... -4°
Декабрь     Юнкун ............ -5°

17
18
19
20

$ 59,14
€ 69,47

Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Декабрь 14

...Декабрь, 15

...Декабрь, 16

  +1°      - 1 °

  -3 °        -4°

  -3 °        -5°

курсĕ
14.12.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

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

      - 
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ЗИМНИЕ СКИДКИ!ЗИМНИЕ СКИДКИ!

Де каб рĕн 9- мĕ шĕн че Çĕр-
пÿ ра йо нĕн чи «А са мат» 
спорт комп лек сĕн че Чă-
ваш Рес пуб ли кин пат ша-
лăх вла çĕн та та вы рăн ти 
хăй ты тăм лăх ор га нĕ сен че 
вăй ху ра кан сен физ куль ту-
рă па спорт спар та киа дин 
XVI фи нал вăййи сем ирт нĕ. 
Ун та 59 ко ман да  хут шăн-
нă. Шу паш кар ра йон ко-
ман ди вы рăн ти хăй ты тăм-
лăх ор га нĕ сен 26 ко ман ди 
хуш шин че пу рин чен мат-
тур пул нă. 

Фи нал вăййи се не Чă ваш Ен 
Пуç лă хĕн ад ми нист ра ци йĕн ер-
тÿ çи Юрий Ва сильев старт па-
нă. Вăл ре гион ер тÿ çи ятĕн чен 
пур не те спорт уя вĕ пе са лам-
ла нă, ĕç ре та та спорт ра ăнă-
çу сун нă. 

Çул та лăк тăрш шĕ пе ко ман дă-
сем спар та киа да ша йĕн че спор-
тăн 13 тĕ сĕн че хăй сен вăй не кă-
тарт нă. Фи нал тап хă рĕн че бас-
сейн ра ишес си пе, дартс па, во-

лей бол ла вы ляс си пе ту пăш нă. 
Вы рăн ти хăй ты тăм лăх ор га нĕ-
сен ко ман ди сен уш кă нĕн че Шу-
паш кар ра йон ад ми нист ра ци йĕ 
дартс ра та та во лей бол ла вы ля са 
ма ла тух са çĕн те рÿ çĕ ят не ил нĕ. 

Волейбол командинче райад-
министраци пуçлăхĕн тивĕçĕсене 
пурнăçлакан Владимир Димитри-
ев, унăн çумĕ Сергей Ванюшкин, 
Кÿкеç, Янăш, Кăшавăш ял тăрăх 
пуçлăхĕсем Владимир Верши-
нин, Иван Грачев, Сергей Муль-

дияров вылянă. «Пирĕн ко-
манда йыш ят-сумĕ пурри-
пе, ăна çÿлте тытма хисте-
кен тĕллев пĕрлештернипех 
çĕнтерчĕ», – влаç органĕсен 
представителĕсемпе  тун-
тикунсерен иртекен пла-
неркăра пĕтĕмлетрĕ Вла-
димир Димитриев. Вăл 
ишевçĕсен капитанне – 
Ишлей ял тăрăх пуçлăхне 
Евгений Субботина тăрă-
шулăхшăн тав турĕ. 

СĂМАХ МАЙ 
Шу паш кар ра йо нĕн чи спорт 
ве те ра нĕ сем де каб рĕн 
9- мĕ шĕн че Мус кав ра çă мăл 
ат ле ти кă па ирт нĕ «Матч че ты-
рех» ăмăр ту ра мал ти вы рăн-
се не йы шăн нă. Раç çейĕн пĕр-
леш тер нĕ ко ман ди не Шу паш-
кар ра йо нĕн чи Ро за Алек сее-
ва 60 çул тан ас лă рах спортс-
мен сен хуш шин че 3 км чуп-
са пĕр ре мĕш пул нă, 60 м дис-
тан цие виç çĕ мĕш па рăн тар нă. 
50 çул тан ас лă рах хи сен хуш-
шин че Хĕр лĕ çыр ти Алек сандр 
Ореш ни ков 3 км дис тан цие 
хă вăрт ут са 3- мĕш вĕç ле нĕ.

Ă шă та та ти мĕр кĕ пе сем-
лĕ, ури се не шă ла пир пе 
чĕр ке нĕ, пу çĕ се не шлем-
сем пе хÿ тĕ ле нĕ, ал ли се не 
хĕç сем пе сă нă сем, щит-
сем тыт нă çар çын ни сем 
халь те сен халь çа пă çă ва 
кĕ ме ха тĕр  тă раç çĕ. IX-XI 
ĕмĕр ти авал хи çар çын-
ни сем пе кĕ не ке тăрăх 
мар, ирт нĕ шă мат кун 
Вăр ман-Çĕк тер ял тă рă-
хĕн чи Ту ризм па краеве-
де ни цент рĕн че пал лаш-
ма, вĕ сен çа пă çу ри ăс та-
лăх не кур ма май пул чĕ.

Ком мер цил лĕ проект 
мар, чу на вал ли
«Пи рĕн асат те сен ĕмĕл-

ки сем» ис то ри фес ти ва-
лĕ кă çал пĕ тĕ мĕш ле 8- 
мĕш хут старт ил чĕ, Вăр-
ман-Çĕк тер ял тă рă-
хĕн че 2- мĕш хут ирт рĕ. 
«Виçĕмçулхинчен 5 хут ну-
май рах ха лăх пуç та рăн чĕ. 
Пĕл тĕр ме роп рия ти Ни ко-
лаев пар кĕн че ирт нĕч чĕ, 
хă на се не вы рăн са хал пул-
нă ран кă мă ла кай ман, кă-
çал кун тах ирт тер ме тĕл-
лев ле рĕç», – па лăр тать эт-
но пар ка ху та ярас ĕçе ку-
рăм лă тÿ пе хыв нă Сер гей 
Со ро кин ме це нат. «Çак ла-
па ма 2014 çул та ра йон ти 
Ака туя ирт тер ме вы рăн ти 

ха лăх тă рă шу лă хĕ пе йĕр-
ке ле нĕ. Вăл пу шă ан тă-
тăр те се çак ла пам ра Ту-
ризм па краеве де ни цент-
рĕ йĕр ке лес шу хăш çу рал-
чĕ. Ăна çам рăк се не чă ваш-
лă ха ата лан та рас ĕçе явăç-
та рас тĕл лев пе ху та ятă-
мăр. Çа кăн пек центр сем 
каш ни ра йон тах пул мал-
ла. Пи рĕн хыç çăн çам рăк-
сем те тур тă нас са ша нат-
пăр. Ха лă хăн куль ту ри не, 
хар пăр ăн ла нăв не ÿс тер-
мел ле. Пĕр- пĕр не ăн лан-
са, пу лăш са пу рăн мал ла», 
– пĕл тер чĕ вăл хă йĕн шу-
хăш- кă мăл не.

А сăн нă ла пам пу лас лăх-
ра во лон тер сен, çам рăк-
сен сле чĕ сем пе фо ру мĕ се-
не ирт тер мел ли вы рăн пу-
лас са ша нать Сер гей Ла-
за ре вич. План ра – сто ло-
вăй, хă на çур чĕ, çул ла хи 
вă хăт ра апат лан мал ли вы-
рăн тă вас си. Ха лĕ те кун та 
ра йон, рес пуб ли ка ша йĕн-
чи пĕл те рĕш лĕ ме роп рия-
ти са хал мар ир тет. «Ку – 
чу на вал ли, ком мер цил лĕ 
проект мар. Ха мăр тĕс лĕх-
пе çын се не мĕн ле пу рăн-
мал ли не кă тар тат пăр. Эте-
мĕн хă йĕн хыç çăн ла йăх 
йĕр хă вар мал ла», – çа кăн 
пек тĕл лев сем ырă ĕç сем 
пур нăç ла ма хав ха лан та-
раç çĕ те Сер гей Со ро ки на.

Шу паш каръен сем – пĕр ре мĕ ш! 

А вал хи çар çын ни сем хĕç се не çĕк ле рĕç

Ма ти кас син че пу рă на кан Ва-
ле рий Пет ро вич па Га ли на 
Пет ров на ОРЛОВСЕН де каб рĕн 12- мĕ-
шĕн че пĕр- пĕр не ки лĕш тер се, юрат са пу-
рăн ни 30 çул çи тет. Ма лаш не те си рĕн çем йĕр  
çи йĕн юра ту па те лей ка йă кĕ вĕç се çÿ ре тĕр. Кĕ-
ре кĕр  хă вă ра хи сеп ле кен, юра та кан, ыр су на-

кан çын ну се нчен ан та тăл тăр. Те лей, 
ăнă çу, юра ту су нат пăр.

  Ы вă лĕ, хĕ рĕ пе кĕ рÿ шĕ, хăй-
мат лă хĕ сем, тă ва нĕ сем.

12-06

Хак лă çын-
нă мă ра, Çĕ нĕ 
Тренк кас си ялĕн че 
пу рă на кан, Зоя Ива-
нов на ЛУКИНАНА 55 çул-
хи юби лей ячĕ пе ăш шăн са-
лам лат пăр. Ыр лăх- сыв лăх, 
ик сĕл ми те лей, юра ту, вă рăм 
кун- çул, ту лăх пур нăç су нат-

пăр. Кил ăш ши не уп ра са, ачу сен та та мă нуку сен 
пар ха тар не ĕмĕр-ĕ мĕр кур мал ла пул тăр. Эпир 
са на чун тан юра тат пăр, хи сеп лет пĕр.
 Çу рал нă кун вăл са вă нăç па тул тăр,
 Вы ля тăр ку лă сăн- пит ре.

 Эс пул ялан, юрат нă çын нă мăр,
 Чи пер, сă пай лă та хит ре
 Çак ыта рай ми те хак лă çĕр çин че.

  Ю рат нă амă шĕ, мă шă рĕ, ачи сем, 
мă ну кĕ сем, тă ва нĕ сем, 

тус-юл та шĕ.
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Пи рĕн Ка тя пит мат тур!
И ШЕК ШКУЛ НЕ 9- МĔШ ÇУЛ УТАТЬ ЫРАШ-
ПУЛӐХ ХĔ Р А ЧИ КА ТЯ НИ КО ЛАЕ ВА. Каш ни 
кун 8 çухрӑм хы çа хă вар мал ла хĕр пĕр чин. 
Ан чах та «ут са ывӑнтӑм» те ни не ун ран нихӑ-
çан та илт мен эпĕ. Физ куль ту ра учи те лĕ Ре-
ги на Ген на диев на Ру ма но ва та хĕ р а ча ÿп ке-
ле шĕв не ас ту масть. Кĕ çĕн клас сен че вĕ рен-
нĕ чух не те сă на ман кун пек ки не. Çак йы вăр-
лăх сем унӑн кӑмӑл не, кĕ лет ки не çи рĕп лет-
нĕ те пу лĕ. Ахаль тен мар Ка тя спорт ра ÿсĕм-
сем пе па лă рать. Ирт нĕ çул вӑл тĕр лĕ ăмăр-
ту ран 13 ме даль пе тав рăн чĕ. Кӑ çал нояб рĕн 
25-26- мĕ шĕ сен че Чул ху лара фе де ра цин Атӑл-
çи ок ру гĕн че ма ла ту хас си шĕн арм рес линг 
енĕ пе ирт нĕ ӑмӑр ту ра Ка тя тӑ ван рес пуб ли-
ка чыс не хÿ тĕ ле се пье дес та лăн 3- мĕш карт-
лаш ки çи не хă пар ма ти вĕç рĕ. Мĕн ле мă наç-
лан мас тăн çакӑн пек çи тĕнӳ пе!? Сӑ мах май, 
ту пă шă ва Раç çей Фе де ра цийĕн 10 ре гио нĕн-
чи спортс мен сем хут шăн нă. Ун та Тĕн че та та 
Ев ро па чем пио нĕ сем вăй виç ни не палӑрт рĕ 
Чă ваш Ен ри арм рес линг фе де ра ци йĕн пре-
зи ден чĕ Иван Смо лен цев. Ап ла пул сан, пи-
рĕн Катьӑн çи тĕ нĕ вĕ та та пĕл те рĕш лĕ рех! 

Нояб рĕн 28- мĕ шĕн че Çĕньял-Пок ровс ки 
шку лĕн че ра йон та ма ла ту хас си шĕн масс- 
рес линг ăмăр тă вĕ ирт рĕ. 9- мĕш класс хĕ р 
а чи ун та та мал та пул чĕ. Унч чен ма ла рах ирт-
нĕ Чӑ ваш Рес пуб ли кин чем пио на тĕн че те Ка-
тя пье дес та лăн чи çÿл лĕ карт лаш ки çи не хă-
пар чĕ. Де каб рĕн 1- мĕ шĕн че ра йон ти шкул-
сен че вĕ ре не кен сем ОБЖ пред мет не ла йăх 
пĕл ни не олим пиа дă ра тĕ рĕс ле рĕç. Мĕн ка-
ла мал ли пур, ун та та Ка тя Ни ко лае ва чи ну-
май балл пух са çĕн тер чĕ.  Чӑн ни пех те мă-
наç ла нат пăр эпир ха мăр Катьӑ па!

  Е КА ТЕ РИ НА Г РИ ГОРЬЕ ВА, ИШЕК 

       

Ра йон тер ри то ри йĕн че ис то ри фес ти ва лĕ ирт рĕ

   ЙĂЛА-ЙĔРКЕ      Кĕ вĕ сас си тыт кăн ла рĕ
Пи рĕн тă рăх ра 2- мĕш хут 

ир те кен ис то ри фес ти валь-
не Раç çей ри 10 ху ла ран çар-
па ис то рин 13 клу бĕ хут шăн-
чĕ. Мал та нах ку ра кан сем сă-
вар- пăл хар ха лăх куль ту рин 
та та поч та ис то ри йĕ пе Çĕ-
пĕр трак чĕн («Ху рăн лă çул») 
му зе йĕ пе пал лаш рĕç. Вĕ се не 
Вик тор Со ро кин тав ра пĕ лÿ çĕ 
авал лă ха ăса хыв ма пу лăш-
рĕ. Ча ка нар ти Ни ко лай Фо-
ми ря ков тав ра пĕ лÿ çĕ хăй ăс-
та ла нă авал хи му зы ка ист ру-
мен чĕ сем пе вы ля ни не ас ли-
сем те, шкул ачи сем те пи тĕ 
тим лĕн ит ле рĕç. Шу паш кар ти 
«С ва ра» ан самбль кач чи сем 
– Юрий Г ро мов, Алек сандр 
Его ров та та Сер гей Бай ков 
– авал хи инст ру мент сем пе 
му зы ка кĕ вĕ ле рĕç. Са ма ртан 
кил нĕ Анас та сия Го ли ко вă па 
Ве ра Го лу бе ва хă ма сем çин-
че пир-а вăр тĕрт се мас тер-к-
ласс кă тарт рĕç. Шу паш кар ти 
«Халь хи вă хăт ри ÿнер цент-
рĕн» ĕç че нĕ сем Вик тор Ря зан-
цев па В ла ди мир Бам бу рин 
йы вăç ран тĕр лĕ япа ла кас са 
кă ла рас ăс та лăх па пал лаш тар-
чĕç. Че мен кар ти шĕн че хă на-
сем авал хи IX-XI ĕмĕр сен чи 
Авал хи Руç, Атăл çи Пăл хар, 
Скан ди на ви пе Ви зан ти та та 
ыт ти çул та пу рăн нă ха лăх сен 
малтанхилле çĕнетнĕ кивĕ ту-
мĕ се не, хĕç- пă шал не, ти мĕр-

çĕ лаç çи не, ла герь ти чатăр се-
не кур са тĕ лĕн чĕç. Хĕр сем ху-
ран çак са аш яш ки та та сал-
так пăт ти пĕ çер чĕç. 

Хас ки ăрат лă йы тă се не кÿл-
нĕ нар тă сем пе ача сем са вăн-
сах ярăн чĕç. Шу паш кар кас си 
ял ста рос ти Ро за Быч ко ва 3 
ла шапа ача се не те, ас ли се не 
те хыç лă çу на па та, ла ша сем 
çи не ут лан тар са та ярăн тар-
чĕ. Да ша Сте па но вă па Ма-
рия Ар сентье ва ача се не пу-
ка не теат рĕ пе «Ти лĕ çин чен» 
юмах кă тарт рĕç. Шăпăрлан-
сем ăна са вă нăç лăн, тă вăл лăн 
алă çуп са йы шăн чĕç. 

Чи кă сăк ли ва ра урам-
ри ла пам ра ирт рĕ – авал хи 
çар çын ни сем çа пă çу ри ăс-
та лăхĕпе тĕлĕнтерчĕç. Çар па 
ис то ри клу бĕ сен хас та рĕ сем 
чи пул та рул лин ят не илес-
си шĕн 8 тур нир та вăй виç-
рĕç. Д ру жи нă сен çа пă çă вĕ, 
ялав шăн пы нă ты тă çу, çи-
пуç сен кон кур сĕ, ис то рил-
лĕ фех то ва ни тата сă нă сем 
ывă та кан сен тур ни рĕ сен че 
кĕ реш рĕç. Хĕç пе хĕç пĕр- пĕ-
рин пе çа пăн са йăн-ян! янă-
ра ни, щит па щит пе рĕн се 
кÿп лет ни IX-XI ĕмĕр сен чи 
çа пă çу хир не яр! уç çăн ил-
се çи тер чĕ. 
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Сăн ÿкерчĕксене пăхса тĕлĕнĕр: 

https://vk.com/tavanen.

Скан ди на ви пе Ви зан ти та та 
ыт ти çул та пу рăн нă ха лăх сен 
малтанхилле çĕнетнĕ кивĕ ту-
мĕ се не, хĕç- пă шал не, ти мĕр-

Сăн ÿкерчĕксене пăхса тĕлĕнĕр: 


