
  №50 Хаçат 1932-мĕш çулхи июлĕн 
27-мĕшĕнчен тухса тăрать

Автобус "халăх 
çулĕ" çине таврăнчĕ

ТĔСЛĔХ ЮНАШАРАХ  ТĔСЛĔХ ЮНАШАРАХ  ТĔСЛĔХ ЮНАШАРАХ 10

 QR - кодлă суйлав 
протоколĕсем 

  ÇИВĔЧ ЫЙТУ  5

Вун виççĕн – пĕр 
тĕпелте

 ПАТШАЛĂХ ПУЛĂШĂВĔ  4

ШупашкарШупашкарШупашкарШупашкарШупашкарШупашкар

Çĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ Шупашкар
w w w . t a v a n e n . r u

 РЕСПУБЛИКĂРА

 ÇĔРШЫВРА

2018/ I çур çуллăх çырăнтару хакĕсем

377
ПОЧТА 
УЙРĂМĔСЕНЧЕ
Республикăри пур районта та 
çырăнтараççĕ


82

тенкĕ

пус

 АЛЬТЕРНАТИВА 
ÇЫРĂНТАРĂВĔ
Редакцире илсе тăмалла 

тенкĕЭЛЕКТРОНЛĂ 
ÇЫРĂНТАРУ

260

плюс Причебоксарье

ПП 66 00 22 2нн дд ее кк сс ĕт аа рр у нниÇÇ ыы рр ă ттă н

Çĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ ШупашкарÇĕнĕ Шупашкар

КÿкеçКÿкеç

Причебоксарьеричебоксарье
TȘBAH EH

    (10617-10618)    ДЕКАБРĔН 21-МĔШĔ    2017           КĔÇНЕРНИКУНСЕРЕН ТУХАТЬ Хакĕ 
ирĕклĕ

Çырăнтару 
квитанцийĕсене 

редакцие 
çитерме пĕр 

кун кăна юлчĕ! 
Лотерейăна хутшăнма 

васкăр, тăвансем! Тĕп пар-
не – ăратлă 

така.

Чĕркашсен 
савăнăçĕ 

çитет

300«ЧĂВАШПИЧЕТ»
КИОСКĔСЕНЧЕ 

тенкĕ

Чĕркашсен Чĕркашсен 
савăнăçĕ савăнăçĕ 

çитет

Вă тăр çул ĕç кĕ не кин чи пĕр йĕр кепе
П ро фес сие чун па па рăн нă çа кăн пек çын сем ĕç леç çĕ ра йон ти 
фельд шер па аку шер пунк чĕ сен че

   АТА ЛА НУ ÇУ ЛĔ ПЕ     
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Ял çын ни шĕн 
ял ну ши ют мар
Хĕр лĕ хă йă ва кас ма ЧР сыв-

лăх сых лав ми нист рĕ В ла ди-
мир Вик то ров, ЧР Пат ша лăх 
Ка на шĕн де пу та чĕ – со циал-
лă по ли ти кă па на ци ый тă вĕ-
сен ко ми те чĕн пред се да те лĕ 

Вя чес лав Ра фи нов, Шу паш-
кар ра йон ад ми нис тра ци йĕн 
пуç лă хĕн ти вĕ çĕ се не пур нăç-
ла кан В ла ди мир Ди мит риев, 
ра йон боль ни цин тĕп тух тă-
рĕн ти вĕ çĕ се не пур нăç ла ка-
нĕ Еле на Пет ро ва хут шăн чĕç. 
Чă ваш Ен Пуç лă хĕн ячĕ пе 
уяв ху çи се не ми нистр са лам-

К РАС НОП РЕС НЯ ÇЫ РАН ХĔР РИ ÇЫ-
ВĂ ХĔН ЧИ ХА ЛĂХ СЕН ХУШ ШИН ЧИ 
СУ ТУ-И ЛŸ ЦЕНТ РĔН ЧЕ ДЕ КАБ РĔН 
14- МĔ ШĔН ЧЕ тĕн че ри мас сăл лă ин-
фор ма ци ха тĕ рĕ сен предс та ви те лĕ-
се м вал ли Раç çей Пре зи ден чĕ вун виç-
çĕ мĕш хут пресс- кон фе рен ци ирт тер-
чĕ. Пĕр ре мĕш тĕл пу лă ва жур на лист-
сем пе В ла ди мир Пу тин 2001 çул хи ию-
лĕн 18- мĕ шĕн че, пы сăк « сак кăр» сам-
ми чĕ умĕн йĕр ке ле нĕч чĕ. Пре зи ден тăн 
пресс- кон фе рен ци йĕ сем вă там ран ви-
çĕ се хет тă сă лаç çĕ. Пу тин жур на лист-
сем пе чи ну май вă хăт 2008 çул та ка лаç-
нă: ун чух не 4 се хет те 40 ми нут ра вăл 
106 ый тă ва ху рав ла ма ĕл кĕр нĕ.  Кă çал-
хи тĕл пу лу умĕн В ла ди мир В ла ди ми-
ро вич 2018 çул хи март уйă хĕн че çĕр-
шыв пре зи ден чĕн суй лав не хут шă нас-
си пир ки пĕл тер нĕч чĕ, çа вăн па та мал-
тан хи ый ту сем вăл Раç çей ата ла нăв не 
мĕн ле кур ни пе, унăн çын ни сен пур нăç-
не та та мĕн ле хăт лă рах ту ма май пур ри 
пир ки пĕ лес шĕн пул ни пе çы хăн нăч чĕ.

П ресс- кон фе рен цие Раç çей те ле ка на-
лĕ сем пе та та ра дио хум сем пе транс ля-
ци ле рĕç, ăна «Тă ван Ен» сайт ра та пăх-
ма май пул чĕ.  Чă ваш Ен рен тĕл пу лă-
ва Чă ваш на ци те ле ра дио ком па ни йĕн, 
«Советс кая Чу ва шия», «Г ра ни» ха çат сен 
жур на лис чĕ сем хут шăн чĕç. 

Чă ваш Ен Пуç лă хĕ Ми хаил Иг натьев 
де каб рĕн 20- мĕ шĕн че алă пус нă Указ-
па Чă ваш Рес пуб ли кин чи ор га ни за ци-
сен че ĕç ук çи не ма лал ла ÿс тер мел ли 
ме рă се не па лăрт нă. 

Ĕç ле кен се не пур не те проф союз ор-
га ни за ци йĕ сем пе пĕр ле кол лек тив ки-
лĕ шĕ вĕ се не ха тĕр ле нĕ чух не ĕç ук çи-
не ÿс те рес, сăл тав сăр тÿ лев се не пă ра-
хăç лас са мант се не пăх са ху ма сĕн нĕ. 
Йы шă ну та вар, пу лă шу ха кĕ сем ÿс ни-
пе çы хăн нă. Ĕç ук çи пу рăн ма кир лĕ чи 
пĕ чĕк ви çе рен са хал рах пул ма пул та-
рай масть. Ĕç пе ти вĕç те ре кен ху шă ва 
пур нăç ла ман тĕс лĕх сем, ĕç за ко но да-
тельст ви не пăс ни пир ки  пĕл тер ме влаç 
ор га нĕ сем « хĕ рÿ ли ни» йĕр ке лĕç. Чă-
ваш Ен Пуç лă хĕ 2020 çулч чен рес пуб-
ли кă ри вă там ĕç ук çи не 30 пин тен ке 
çи тер ме тĕл лев ларт ни не аса ил тер-
ни вы рăн лă. Кă çал хи ян варь- ноябрь 
уйă хĕ сен че вăл ре гион ра 23831 тен-
кĕ пе тан ла шнă. Пĕл тĕр хи шай ран çа-
кă 7% пы сăк рах. 

Çĕ нĕ, хăт лă та ăшă çурт ра ĕç ле ме вĕ сем чăн ни пех 
те тивĕç лĕ. Икĕ ху ран шÿр пе, сĕ тел тул ли ку кăль- 
пÿ ре меч, ха вас лă юрă- çе мĕ… çа кăн пек пал лă ту-
рĕç аль кеш сем ирт нĕ шă мат кун çĕ нĕ фельд шер па 
аку шер пунк чĕ уçăл нă тĕ ле йĕр ке ле нĕ уя ва. Те лей-
лĕ ен теш се не са лам ла ма рес пуб ли кăн пĕр ре мĕш 
çын ни сем те кил се çит рĕç.

ла рĕ. Çĕ нĕ ФАП сем тă вас си 
шă пах унăн шу хă шĕ пул ни-
не па лăрт рĕ вăл. «Çĕр ФАП 
ту нă хыç çăн пи рĕн рес пуб-
ли кă ри каш ни пил лĕк мĕш 
пункт çĕ нел чĕ. Ха лăх ыйт-
ни пе ва ра Ми хаил Ва силье-
вич та та 100 фельд шер па 
аку шер пункт не ту ма ху шу 
кă лар чĕ. Аль кеш ри пунк та 
ун па ки лĕ шÿл лĕн хă парт са 
ларт рă мăр та. Кун сăр пуç-
не рес пуб ли кăн тĕп ху лин-
че пы сăк ме ди ци на объек-
чĕ сем çĕк ле неç çĕ. Пат ша лăх 
ер тÿ çин В ла ди мир Пу ти нăн 
пу çа ру лăх не те па лăрт ма сăр 
хă вар мал ла мар. Пĕр ре мĕш 
ача на ал ла иле кен сем ун па 

Хак лă ву ла ка нă мăр сем!
Си ре юрат ни пе кă на, эсир çи не тăр са ыйт ни пе çеç «Тă-
ван Ен» ха çа та 2018 çу лăн пĕр ре мĕш çур çу лĕн че ил-

се тă ма çы рăн та ру кви тан ци йĕ се не ло те рея вы ля-
вĕ вал ли йы шă нас вă хă та тăс рă мăр. Пар не фон-
чĕ пуян лан чĕ: Çĕ нĕ çу ла  са вăк кă мăл па кĕт се ил ме  
де каб рĕн 28- мĕ шĕн чех , 11 сехетре Кÿкеçри Бизнес 
центр умĕнче Ро ма новс кий ăрат лă та ка сăр пуç-
не ст рои тельст во ма те риа лĕ сем, çав шут ра çă ка-
ран ту нă мун ча алă кĕ, ăшă ты та кан ха тĕр сем, 
сă рă сем, пы сăк па ха лăх лă вит ре сем, кĕ ре çе сем, 
мун ча чу лĕ, вы рăн тав ра шĕ, мин тер, са вăт- са па, 
апат- çи мĕç, тум тир туян мал ли сер ти фи кат сем т. 
ыт. те вы лят та рат пăр. Кви тан ци се не вай бер мо-
биль лĕ при ло же ни пе 89656874459 те ле фон но ме-

рĕ пе е tavan-en21@yandex.ru элект рон ад-
рес па де каб рĕн 26- мĕ шĕч чен кĕ тет пĕр.

ки лĕ шÿл лĕн тÿ леве ти вĕ çеç-
çĕ, пил лĕк мĕш ача çу рал сан 
ва ра пат ша лăх çурт- йĕр уйă-
рать. Си рĕн пат ра ача- пă ча 
ыт ла рах çу рал тăр», – сун-
чĕ В ла ди мир Ни ко лае вич. 
Сце на ри пе пăх нă пе кех, ми-
нистр сă мах ил нĕ чух не ун 
ум не çул та лăк çу рă ри Ми-
хаил Се ме нов, са ла ра пу рă-
на канс кер, тух са тă чĕ.

Вя чес лав Ра фи нов ял та ÿс-
се çи тĕн нĕ Чă ваш Ен Пуç лă-
хĕ ха лăх шăн мел лĕ ме ди ци-
на пу лă шă вĕн ха кĕ пе пĕл те-
рĕш не ни кам ран ла йăх рах 
ăн лан ни не па лăрт рĕ. «Çа-
вăн пах ФАП ст рои тельст-
вин прог рам ми не пу çар чĕ 
те вăл. Паян хи кун тĕл не ра-
йон та 46 фельд шер па аку-
шер пунк чĕ ĕç лет. Çĕн ни-
сем пе улăш тар мал ли сем те 
пур. Çа вăн па та ку ĕç ма лал-

ла тă сă лĕ», – те рĕ Вя чес лав 
Вик то ро вич. Шу паш кар 
ра йон боль ни ци не ерт се 

пыр са чĕ рĕк ыт ла ĕмĕ ре 
унăн çын ни сен сыв лăх не 
пăх са тă рас си не ха лал-
ла нăс кер, кун ти каш ни 
çын на те нĕ пек сăн ран 
пал лать. Каш ни ФАП 

шă пи не пĕ лет вăл, ки вĕ 
йыш ши каш нин ну ши не 
хă йĕн ви тĕр кă лар нă.
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пур, район 
çыннисен 

«Тăван Ен» 
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Николай КУЗЬМИН, 
Çĕньял, Лапсар ял тăрăхĕ
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ирĕклĕ

Хулари пек 
пурăнатпăр
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Чӑ ваш Енӗн ҫӑ-
лав служ бин хи-

сеплӗ 
ӗҫ ченӗ сем та та 
ве те ранӗ сем!
 Си ре про фес си 

уявӗ пе – Раҫҫей ҫӑ-
лавҫин кунӗ ячӗ-
пе чун-чӗ ре рен са-
лам латӑп!

Ҫӑ лав служ би-
сен хӑюллӑ ӗҫ ченӗ-
сем ин ке ке лекнӗ 
ҫын се не пулӑш ма 

чӑн мал тан пыр са ҫи теҫҫӗ, майсӑр 
ла ру-тӑрӑ ва сир се янӑ ҫӗ ре хас-
тарлӑн хутшӑ наҫҫӗ. 

Кӑткӑс та йывӑр ус ло ви сен-
че килӗшӳллӗн те кал- кал ӗҫ ле-
ме пӗлнӗ рен чӑ ваш ҫӑ лавҫи сем 
чыс- хи сеп та та ырӑ ят ҫӗн се илнӗ. 

Си ре хӑюлӑхшӑн, тивӗҫе чун-
тан парӑннӑшӑн та та вун- вун ҫын 
пурнӑҫ не ҫӑл са хӑ варнӑшӑн тав 
тӑ ватӑп!  Мух тавлӑ йӑ ла-йӗр ке 
та та пуян опытӑр ҫи не таян са 
эсир хӑвӑрӑн умӑр ти тӗл лев се не 
ма лаш не те ӑнӑҫлӑн пурнӑҫ ла са 
пы рас са шан са тӑ ратӑп. 

Мӗн пур ҫӑ лавҫӑ на ҫирӗп 
сывлӑх па ҫемье те лей не, ырлӑх 
та та службӑ ра ҫӗнӗ ҫитӗнӳ сем 
су натӑп!

Кун йĕркинче
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УЯВ САЛАМĔ

Хыпарсем 
е ыйтусем 

пулсан
8 (83540)  2-21-88

 телефонпа 
шăнкăравлăр 

 ЯЛ ХУ ÇА ЛĂ ХĔ  

Де каб рĕн 15- мĕ шĕн че Пă-
рач кав ри вăр ман ху çа лă хĕн-
че асăр ха нă хир сыс ни сен 
вил ли сен че сыс на сен Аф ри-
ка му рĕн ви рус не туп нă. Чĕр 
чун сен чир- чĕ рĕ пе çы хăн нă 
чрез вы чай лă ла ру- тă рă вăн 
пра ви тельст во ко мис си йĕ-
шĕн çав ку нах вас кав лă пу-
хăн мал ли сăл тав  çа кă пул чĕ.

Че рет сĕр ла рă ва ЧР Ми нист-
р сен Ка би не чĕн Пред се да те-
лĕн çу мĕ – ял ху çа лăх ми нист рĕ 
Сер гей Ар та мо нов ерт се пы нă. 

Чă ваш Рес пуб ли кин чи пат-
ша лăх ве те ри на ри служ би ыт-

ти влаç ор га нĕ сем пе та та ор га-
ни за ци йĕ сем пе пĕр ле чир- чĕ-
ре пĕ те рес та та са рăл ма па рас 
мар те се май кил ни не пĕ тĕм пех 
ту ни не пĕл те рет. Выльăх- чĕр-
лĕх кă на мар, тис кер чĕр чун та 
вил нĕ тĕс лĕх сем пир ки район-
та  « хĕ рÿ ли ни пе» 2-23-37 те-
лефон номерĕпе шăн кă рав ла са 
пĕл тер ме ый таç çĕ. Выльăх- чĕр-
лĕ хĕн уй рă мах хă ру шă чи рĕ се не 
тĕп тă вас си пе çы хăн нă ме роп-
рия ти се не вас кав лă пур нăç ла-
ма ве домст во ер тÿ çин ху шă вĕ-
пе ра йон сен че выльăх сен чир- 
чĕ рĕ пе кĕ ре ше кен уч реж де ни-

сен ни кĕ сĕ сем çин че эпи зоо тие 
хи рĕç пĕр леш тер нĕ от ряд ту са 
ху нă. Паян хи кун тĕл не Шу паш-
кар ра йо нĕн чи выльăх сен чир- 
чĕ рĕ пе кĕ ре ше кен стан ци çу мĕн-
чи ĕçе пур нăç ла кан 5- мĕш зве-
но  ве те ри на ри тĕ рĕс ле вĕн куç-
са çÿ ре кен пункт не туян нă. Пу-
рăн мал ли ва кун-п ри цеп сем вĕ-
сен ха лĕ ик кĕ те. Çа вăн пе кех 12 
де зо мат, сир пĕт мел ли STIHL SR 
430 мар кăл лă ха тĕр, пĕр бен зо-
ге не ра тор пур. Ятар ла са вĕ рент-
нĕ от ря да му ра хи рĕç ле – (п ро-
ти во чум ные) са кăр Кварц- 1М 
кос тюм па ти вĕç тер нĕ. 

Сер гей СКВОРЦОВ, 
ЧР Пат ша лăх ве те ри на ри служ бин ер тÿ çи: 

– Сыс на сен Аф ри ка му рĕн ви рус не туп-
са па лăрт ни ху çа лăх сен хуш шин чи çы хă-
ну се не та та та вар турт та рас си не ви тĕм кÿ-
мĕ. Чă ваш Рес пуб ли кин Пуç лă хĕн ка ран-
тин па çы хăн нă йы шă нă вĕ су на ра, çут çан-

та лăк па усă ку рас си не кă на пыр са ти вĕ. Сыс на се не, 
унăн аш- ка кай не ха лăх ран, предп рия ти сен чен турт са ил-
мĕç. Мĕн шĕн те сен ял сем хă руш лăх зо ни не кĕ меç çĕ.  Ку 
вы рăн сен че су на ра тух ма кă на ча рĕç. Рес пуб ли кăн ыт ти 
тер ри то ри йĕн че ва ра тис кер хир сыс ни сен шут не ча ка-
рас тĕл лев пе тĕр лĕ ĕç сем ир тĕç.
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Сер гей СКВОРЦОВ, 
ЧР Пат ша лăх ве те ри на ри служ бин ер тÿ çи: 

Аш- ка кай ту са илес ен ĕпе кă-
тар ту сем 2016 çул вĕ çĕн чи кă-
тар ту сем пе тан лаш нă те мел ле. 
Пĕл тĕр çак кă тар ту 61 825 тон-
нă па тан лаш нă пул сан, кă çал 11 
уйăх ра 62 671 тон на аш- ка кай ту-
са ил нĕ. Кун та ял ху çа лăх предп-
рия ти йĕ сен че те, фер мер ху çа лă-
хĕ сен че те ÿсĕм ку рă нать. Ан чах 
çак ху çа лăх сен че – Ле нин ячĕл лĕ 
СХПК- кол хоз ра, «С ред няя Вол га» 
аг ро фир мă ра, «Ат ла шевс кая» аг-
ро фир мă ра аш- ка кай ту са илес си 
кăшт чак нă, çак на ху çа лăх сем сĕт-
лĕ выльăх пуç не ÿс тер ни пе сăл-
тав ла мал ла. Ял ху çа лăх предп рия-
ти йĕ сем ĕне се не ус ра са сĕт пе ту-
пăш ил ме тă рăш ни не па лăрт мал ла. 

Чăх- чĕп фаб ри ки сем пĕл тĕр хи пе 
тан лаш тар сан ка кай ту са илес си-
не ÿс тер нĕ – 54 325 т (101,4%). Кун-
та Ака шевс кая чăх- чĕп фаб ри ки 
пĕ тĕм вăй- хă ват па ĕç ле ме ты тăн-
ни ви тĕм кÿ ни не асăн мал ла. Сыс-
на ка ка йĕ ту са илес си пĕ тĕ мĕш ле 
чак нă, халь лĕ хе 3191,1 т ту са ил-
нĕ. Ле нин ячĕл лĕ СХПК- кол хоз-
ра, «П рог ресс» ЗАО ра, «С мак-Аг-
ро» ху çа лăх сен че çак ен пе ÿсĕм 
па лă рать пул сан, «П ри волжс кое» 
АО ра та та «Су вар-2» ху çа лăх сен-
че кă тар ту сем кăшт чакнă. 

Сă вăм ви çи ва ра ял ху çа лăх 
предп рия ти йĕ сен че ÿс се пы рать 
пул сан, ста тис ти ка фер мер та та 
хуш ма ху çа лăх сен че чак са пы-

ни не кă тар тать. Пĕр ĕне рен 11 
уйăх ра вă там ран 6468 кг сĕт су-
са ил нĕ, çул та лăк пĕ тĕм ле тĕ вĕ-
сем пе çак кă тар ту 7 пин кг ирт-
мел ле. Çак на па лăрт мал ла: «П ри-
волжс кое» АО ра та та Куй бы шев 
ячĕл лĕ СХПК- кол хоз ра сĕт су са 
илес си чак нă. Ту хăç лă ĕç ле кен-
сем –«Ат ла шевс кий» СХК ООО та-
та «Чу ра чикс кое» ОАО. Ыт ти çул ти 
пе кех «Оль деевс кая» ЗАО аг ро-
фир ма кă тар тă вĕ се не ча кар масть 
– çÿлле шай рах пы рать. Ра йон-
ти ху çа лăх сем та лăк ра 55 тон на 
сĕт су са илеç çĕ пул сан, пы сăк рах 
па йĕ «Ат ла шевс кий СХК» ООО па 

«Че боМилк» ООО тÿ пи çи не ле-
кет. Ту тар кас си ял тă рăх тер ри-
то ри йĕн чи икĕ ху çа лă хăн пĕр та-
лăк ри сă вă мĕ 21 тон нă па тан ла-
шать. Кун та сĕт лĕ вы льă ха çул-
та лă кĕ пех пĕр пек апат лан тар-
ни те ви тĕм кÿ ни не па лăрт мал ла.

Ял ху çа лăх предп рия ти йĕ сен че 
мăй ра кал лă шулт ра выльăх, сĕт-
лĕ ĕне сен йы шĕ ÿс се пы рать пул-
сан фер мер ху çа лă хĕ сен че вăл 
та, ку та кăшт чак нă. Сыс на пу çĕ 
те ху çа лăх сен пур ка те го ри йĕн-
че те са хал лан нă. Су рăх сем пе ка-
ча ка сен йы шĕ çав шай рах юл нă. 

А ка ĕçĕ се не ирт тер нĕ чух не па-
ха лăх лă вăр лăх ха тĕр лес ĕçе пы-
сăк тим лĕх уйăр мал ла. Çĕр лап тă-
кĕ сем ешĕл кал ча па си мĕс ленч чĕр 
те сен пĕ тĕ мĕш ле 2570 т ты рăл лă та-
та пăр çал лă куль ту рă сен вăр лăх не 
ха тĕр ле мел ле. Рос сель хоз центр ĕç-
че нĕ сем 2520 т вăр лă х тĕ рĕс ле нĕ, 
вĕ сен чен 1144 т (45%) кон ди цил лĕ  
пулн и не па лăрт нă ( рес пуб ли кă ра – 
30% ). «Вăр лă ха çÿп- çап ран та сат-
ма пу лĕ, шă тас лă хĕ на чар пул сан 
туян ма тиве тех», – па лăр тать Сер-
гей Алек сее вич. Вăл ра йон та вăр-
лăх па ĕç ле кен ху çа лăх сем – «П ри-
волжс кое» АО, «Ат ла шевс кий СХК» 
ООО –  800 т яхăн çур хи ту лă та-
та çа вăн чух лĕ ур па сут лăх ха тĕр-
ле ме тĕл лев ле ни не па лăрт рĕ. Ка-
ды ков ячĕл лĕ СХПК- кол хоз, «Ту-
ру новс кая» аг ро фир ма та та С.Д. 
Чер ну ха халь лĕ хе вăр лă ха тĕ рĕс-
лев ви тĕр кă лар ман- ха. 

«2017 çул пĕ тĕм ле тĕ вĕ сем пе сĕт 
су са илес си 10% ÿс мел ле, аш- ка-
кай ту са илес си пе 11 уйăх ри кă-
тар ту сем кăшт пы сăк рах пул ни 
ку рă нать. Пĕ тĕ мĕш ле ил сен, про-
дук ци ка лă пă шĕ пе пĕл тĕр хин чен 
кая мар пул мал ла», – пĕ тĕм лет-
рĕ Сер гей Ва нюш кин.

 ДЕО МИД ВА СИЛЬЕВ 

Пĕл тĕр хин чен кая мар
2016 çул хи пĕ тĕм ле тÿ сем пе ра йон ти ху çа лăх сен пур ка те го-
ри йĕн че сĕт су са илес си 10% ÿс нĕч чĕ, аш- ка кай ту са илес-
си ва ра çа вăн чух лех чак нăч чĕ. 2017 çул хи 11 уйăх лăх кă тар-
тă вĕ сем ул шă ну сем ил се кил чĕç- ши? Çул та лă ка еп ле рех вĕç-
лет пĕр? Выльăх- чĕр лĕх от рас лĕн 11 уйăх ри пĕ тĕм ле тĕ вĕ сем-
пе тун ти кун ра йад ми нист ра цин че ирт нĕ пла нер кă ра ра йад-
ми нист ра цин ял ху çа лăх па йĕн пуç лă хĕ Сер гей Ва нюш кин 
пал лаш тарчĕ.  

 Пĕтĕм çĕр лаптăкĕн тытăмĕ –  хуçалăх категорийĕсене пайласан (процентпа)

Хресчен 
фермер 
хуçалăхĕсемпе 
индивидуаллă 
предпринима-
тельсем

Ял хуçалăх 
организацийĕсем 

Хушма хуçалăхсем 
Граждансен ком-

мерцилле мар 
пĕрлешĕвĕсем

57,2
20,8

20,9 1,1

Михаил 
ИГНАТЬЕВ, 

Чӑваш 
Республикин 

Пуçлӑхӗ

2018 çул та ир те кен РФ пре-
зи ден чĕн суй ла вĕ пе çы хăн-
нă ый ту сем, Раç çей ре та та 
Чă ваш Рес пуб ли кин че де-
мог ра фи ла ру- тă рăв не ла-
йăх лат мал ли ме рă сем, Çĕ нĕ 
çул уя вĕ сен че  пу шар хă руш-
сăр лăх не пă хă нас си – ĕнер хи 
пĕр ле хи ин фор ма ци ку нĕн 
тĕп те ми сем пул чĕç. 

Ра йон та икĕ уш кăн ĕç ле рĕ. 
ЧР Пат ша лăх Ка на шĕн Пред-
се да те лĕн çу мĕ – бюд жет, фи-
нанс та та на лог ко ми те чĕн 
пред се да те лĕ Аль би на Его ро-
ва, ра йад ми нист ра ци пуç лă хĕн 
ти вĕ çĕ се не пур нăç ла кан В ла-
ди мир Ди мит риевпа, ра йон-
ти над зор ĕçĕ- хĕ лĕн пуç лă хĕпе 
Де нис Порт нов па пĕрле Ча ка-
нар ти ма мăк фаб ри кин ĕç че-
нĕ сем пе та та Ишек ял тă рăх 
çын ни сем пе тĕл пул чĕ.

Çам рăк амă шĕ сем 
ĕçе тух чăр
«Паян хи кун фаб ри кă ра 83 

çын вăй ху рать, ма мăк ран, син-
те пон ран мат рас сем, мин тер-
сем тă ват пăр, вы рăн тав ра шĕ-
сем çĕ лет пĕр. За каз сем пур, 
пи рĕн та вар па çар та, пу йăс-
сем çин че усă ку раç çĕ. Çĕ нĕ 
çул та кан нă хыç çăн çĕ нĕ вăй-
па ĕçе ты тă нă пăр», – шан тар-
чĕ ма мăк фаб ри кин ди рек то-
рĕ В ла ди мир Шай кин вы рăн-

ти ĕç сем пе пал лаш тар нă май. 
Аль би на Его ров на рес пуб-

ли кă ра со циал лă пĕл те рĕш-
лĕ ну май прог рам ма пур нăç-
лан ни не, çемье инс ти тут не 
çи рĕп ле тес, ачал лă çемье се-
не пу лă шу кÿ рес тĕл лев пе кă-
çал тĕр лĕ бюд жет ран 5 млрд 
та 578 млн ыт ла ук çа- тен кĕ 
уйăр ни не па лăрт рĕ. «Де каб-
рĕн 1- мĕ шĕ тĕл не 70 пин ыт ла 
ача шăн 598,9 млн тен кĕ лĕх по-
со би тÿ ле нĕ. Амă шĕн ка пи та-
лĕн сер ти фи кат не Чă ваш Ен-
ре 80 пин ыт ла çемье ти вĕç-
нĕ, 2017 çул та – 5,7 пин çемье. 
Амă шĕ сен ка пи тал не ти вĕç ни-
сен пы сăк рах па йĕ пу рăн мал-
ли ус ло ви се не ла йăх лат ма усă 
ку рать. Ну май ачал лă çемье-
сем 3- мĕш та та ун хыç çăн çу-
рал нă ача сем шĕн рес пуб ли кăн 
100 пин тен кĕ лĕх амă шĕн ка-
пи тал не те ил ме пул та раç çĕ», 

– пĕл те рĕш лĕ пу лăм сем çин-
че ча рăн са тă чĕ вăл. 

Çам рăк амă шĕ се не ĕçе тух ма 
пул тарч чăр те се 1,5-2 çулч чен-
хи ача се не ача са чĕ сен че вы-
рăн па ти вĕç тер мел ли çин чен 
РФ Пре зи ден чĕ В ла ди мир Пу-
тин « на ци ст ра те ги йĕ сен че» те 
ка ла нăч чĕ. Çак тĕл лев пе 2018-
2019 çул сен че фе де ра ци бюд-
же тĕн чен 48 млрд тен кĕ уйăр-
ма па лăр таç çĕ. Çак на па лăрт-
мал ла: 2011-2017 çул сен че рес-
пуб ли кă ра 7945 ача на йы шăн-
ма пул та ра кан 49 ача сад не ху-
та янă, пур му ни ци па ли тет ра 
та 3 çул тан ас лă рах ача се не 
вы рăн па ти вĕç тер нĕ. 

Раç çей Фе де ра ци йĕн Пре зи-
ден чĕн суй ла вĕ — пĕл те рĕш-
лĕ пу лăм. 2018 çул ти мар тăн 
18- мĕ шĕн че çĕр шыв ер тÿ çи не 
па лăр тă пăр. Суй лав йĕр ки пе 
те тĕп лĕн пал лаш тар чĕ Аль-

би на Его ро ва. 

Çул- йĕр, че рет...
Шу паш кар ма мăк фаб ри кин-

че ĕç ле кен хĕ ра рăм Ишек та та 
Мăн Мар ка ялĕ се не пĕр леш те-
ре кен 2850 метр лă çу ла юсас 
ый тă ва хус кат рĕ. Ишек тав ра-
шĕн че пу рă на кан сем шĕн вăл 
те ми çе çул ĕн тĕ çи вĕч тă рать. 
Ти нех лав тап ран чĕ те мел ле, 
фе де ра ци прог рам ми не кĕ рес 
тĕл лев пе çул проект не Мус ка-
ва ăсат нă. Ун сăр пуç не Ишек 
ял тă рă хĕн че «Хă рушлăх сăр 
та та па ха лăх лă çул сем» прог-
рам мă па «Шу паш кар-Сăр»-И-
шек-Мал ти кас си çу лăн 2,2 км 
тăрш шĕ пай не юса ма па лăрт-
нă. Те пĕр хĕ ра рăм ну май ачал-
лă çемье се не тÿ лев сĕр çĕр лап-
тă кĕ пе ти вĕç тер мел ли вă хăт-
па кă сăк лан чĕ. В ла ди мир Ди-
мит риев ра йон та че рет ре 860 
çемье тă ни не асăнчĕ.  Програм-
ма малалла пурнăçланать, çĕр 
хуçисен документа вăтамран 
çулталăк кĕтме тивет. 

ЧР Пат ша лăх ка на шĕн де-
пу та чĕ, со циал лă по ли ти кă-
па на ци ый тă вĕ сен ко ми те чĕн 
пред се да те лĕ Вя чес лав Ра фи-
нов Шор че кас си çын ни семпе 
тĕл пул нă, ак туал лă ый ту се-
не сÿт се яв нă. Вы рăн ти çын-
сем хуш ма ху çа лăх се не кÿ ре-
кен пат ша лăх пу лă шă вĕ пе, тă-
лăх ача се не пу рăн мал ли вы рăн-
па ти вĕç те ре кен прог рам мă па, 
че рет пе кă сăк лан нă. Шем шер 
шку лĕн че вĕ ре не кен сен аш шĕ-
а мă шĕ шкул ав то бу сĕ уйăр са 
па ма ыйт нă. 

  АН НА ФИ ЛИП ПО ВА 

Мамăк фабрикин 
цехĕсенче ĕç вĕрет

 ПĔРЛЕХИ ИНФОРМАЦИ КУНĔ

И шек сем – па ха çул шăн
 шор че кас си сем – хуш ма ху çа лă ха ата лан та рас си шĕн
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Суй лав сен чи об щест-
во тĕ рĕс ле вĕн по ли ти-
ка пар ти йĕ сем пе те, кан-
ди дат сем пе те çы хăн ман 
инс ти ту чĕ çĕр шыв ра пуç-

ла са çи рĕп ле нет. Раç çей 
Пре зи ден чĕ В ла ди мир Пу тин 

Раç çей Фе де ра ци йĕн Об щест во па ла ти не та та 
ре гион сен чи па ла тă се не суй лав ко мис си йĕ се не 
сă нав çă се не сĕ нес ирĕ ке па ни пир ки ка ла кан фе-
де ра ци за кон не алă пус са çи рĕп лет нĕ рен пе вă хăт 
ну май та ирт ме рĕ – Чă ваш Ен Об щест во па ла ти 
2018 çул ти суй лав кам па ни йĕ вă хă тĕн че Тĕп суй-
лав ко мис си йĕ пе хут шăн са ĕç лес ый ту се не сÿт се 
яв ма об щест во ор га ни за ци йĕ сен опыт лă предс-
та ви те лĕ сем пе пĕр лех çам рăк сен юхă мĕ сен чле-
нĕ се не те çав ра сĕ те ле пуç тар чĕ те. ЧР Об щест-
во па ла тин пред се да те лĕ Алек сей Суд лен ков ум-
ри суй лав сем çĕр шыв пур нă çĕн че пы сăк пĕл те-
рĕш лĕ пу лăм ик кен не па лăрт рĕ. «Пи рĕн тĕл лев 
– вĕ се не уç çăн, ха лă ха май кил нĕ та ран ыт ла рах 
явăç тар са ирт те рес си», – те рĕ вăл об щест во пу-
çа рă вĕ сен че хас тар çын се не çак ĕçе хут шăн ма 
чĕн се. Па ла та çак на вал ли кир лĕ пĕ тĕм ме то ди-
ка ха тĕ рĕ пе ти вĕç тер ме шан та рать. 

Ни ко лай ПАШТАЕВ, 
РФ Об щест во па ла тин чле нĕ, ЧР Об-
щест во па ла тин со циал лă по ли ти ка, 
сыв лăх сых ла вĕн та та пур нăç па ха лă хĕн 
ко мис си йĕн пред се да те лĕ: 

– Раç çе йĕн Об щест во па ла ти суй-
лав сен че ни ка ма пă хăн ман экс перт-
сем вы рăн не хут шăн тар ма сĕнсе ре-
гион сен ум не пы сăк тĕл лев ларт рĕ. 

По ли ти ка пар ти йĕ се не пă хăн ман об ществен ник-
сен вăл е ку суй лав учас то кĕ сен че сик се ту ха кан 
тав ла шу се не сир ме ти вĕ.

Ки рилл ЛУКИН, 
«Сы вă на ци» рес пуб ли кă ри об щест во 
ор га ни за ци йĕн пред се да те лĕ, Кÿ кеç по-
се ло кĕ: 

– Çам рăк ăру суй лав се не хут шăн-
ни пир ки ка лас пул сан паян чы ла йă-
шĕ ун та турт ка лаш са тă ма сă рах çул 
тыт ни не па лăрт мал ла. Суй лав па çы-
хăн нă пра ви се не пур нă çа кĕрт ни не 

вĕ сем çи тĕн нĕ граж да нин пул са тă рич чен хи ан лă 
çу лăн пĕр сы пă кĕ пек йы шă наç çĕ. Çĕр шы вăн пу-
лас лă хĕ ва ра шă пах вĕсенчен каш нин чен ки лет.
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 ХĂРУШСĂРЛĂХ

 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

Пы сăк план сем
С ле та хут шă на кан сем чи 

мал та нах «Ат ла шевс кий 
СХК» ОООн ăрат лă выльăх- 
чĕр лĕх ĕр че те кен фер мин-
че пул чĕç. Ху çа лăх ер тÿ-
çи Сер гей Ану чин пĕл тер-
нĕ тă рăх, паян хи кун ата-
лан са пы ра кан ял ху çа лăх 
предп рия ти йĕн че 800 пуç 
сĕт лĕ выльăх, çи тес вă хăт-
ра выльăх йыш не та тах ÿс-
те рес, 600 пуç мăй ра кал лă 
шулт ра выльăх тыт мал ли 
фер ма хă пар тас тĕл лев лĕ. 
Ăна çĕ нĕ тех но ло ги се не усă 
кур са ху та ярĕç. «Тин су нă 
ĕне сĕ чĕн тем пе ра ту ри 37 
гра дус па тан ла шать, пи рĕн 
ăна 4 гра ду са çи тер мел ле, 
сĕ те си вĕт ме усă ку ра кан 
энер гие ви те се не ăшăт ма 
усă ку рă пăр», – мĕн ле çĕ нĕ-
лĕх сем кĕрт ме па лăрт ни не 
пĕл тер чĕ Сер гей Алек сее-
вич. Асăн нă ху çа лăх ра пĕ тĕ-
мĕш ле 130 çын вăй ху рать, 
çав шут ра фер мă ра – 55-ĕн. 
Çул ла хи вă хăт ра, хĕ рÿ ĕç çи 
вă хă тĕн че, ĕç ле кен сен йы-
шĕ 150 çын на та çи тет. Кÿр-
шĕ сем ша лу ви çи пе кă сăк-
лан чĕç. Сер гей Ану чин ĕç-
ле кен се не ĕç ук çи пе вă хăт-
ра ти вĕç тер ни не, унăн ви-
çи 25-50 пин тен кĕ пе тан-
лаш ни не пĕл тер чĕ. План-
сем те пы сăк: паян хи кун 
кун та сĕ те пас те ри за ци ле ме 
пĕр ли ни ху та янă, пу лас-
лăх ра тă пăр чă та та çу ту са 

илес енĕ пе ĕç лес тĕл лев лĕ. 
Хă на сен çу лĕ ма лал ла 

Юр ту кас си не вырт рĕ. Вы-
рăн ти клуб заве дую щи йĕ 
Ве ра Б ли но ва ст рои тельст-
во ĕçĕ сем çин чен те, кун-
та ир те кен куль ту ра та та 
спорт ме роп рия ти йĕ сем 
çин чен те тĕп лĕн ка ла са 
па чĕ. «Ял çын ни сем хăй-
сен тă рăх не хăт лă рах тă вас-
шăн тă рă шаç çĕ, ача- пă ча 
пло щад ки не та та вы рăн-
ти ка ну парк не йĕр ке лес 
тĕл лев пе çул ла икĕ уйă-
ха яхăн вăй ху чĕç», – вы-
рăн ти ха лă ха мух та рĕ Ту-
тар кас си ял тă рăх пуç лă-
хĕ Ана то лий Фо мин. Ял-
па юна шар «Се мист рель-
ная» Ту рă Амăш не ха лал-
ла са ларт нă ча совньă на та  
(уй рă мах кун та Кă шар ни-
ре çын ну май пу хă нать) ял 
çын ни се мех пăх са тă раç çĕ. 

П рог рам ма çул уçать
С лет ĕçĕ- хĕ лĕ ма лал ла 

Ту тар кас син чи куль ту ра 
çур тĕн че тă сăл чĕ. Пул та-
ру лăх уш кă нĕ сем хă на се не 
юрă- та шă па са вăн тар чĕç, 
фо йе ри вы рăн ти ал ăс ти-
сен ку ра вĕ те хă й не е вĕр-
лĕ хĕ пе илĕрт рĕ. 

Шу паш кар ра йад ми-
нист ра цин пуç лă хĕн ти-
вĕ çĕ се не пур нăç ла кан В ла-
ди мир Ди мит риев пу хăн-
ни се не му ни ци па ли те тăн 
со циал лă пур нă çĕ пе та та 

эко но ми кă ри ата ла нă вĕ-
пе пал лаш тар чĕ, «Хă руш-
лăх сăр та та па ха лăх лă çул-
сем», «Хăт лă ху ла хут лăх-
не йĕр ке лес си» прог рам-
мă се не хут шăн са тĕр лĕ ĕç 
пур нăç ла ни не ка ла са па чĕ. 

С та нис лав Ни ко лаев Шу-
паш кар ра йон не слет ирт-
тер ме ахаль тен суй ла са ил-
мен ни не па лăрт рĕ: ял тă-
рăх ад ми нист ра ци йĕ сен 
пуç лă хĕ сем вы рăн ти ĕç се-
не ял ста рос ти сем пе, ыт ти 
хас тар сем пе та чă çы хăн са 
пур нăç лаç çĕ. «Ял- са ла се-
не тир пей-и лем кĕр тес, 
ата лан та рас ĕç ре ста рос-
тă сен тÿ пи çав те ри пы-
сăк», – те рĕ вăл тĕс лĕх вы-
рăн не Кус лавк ка ра йо нĕн-
чи пĕр ста рос тăн ĕçĕ- хĕл-
не ил се кă тарт са. Ста нис-
лав Анд рее вич Чă ваш Ен-
ре ха лăх пу çа ру лă хĕ çин-
че ни кĕс лен нĕ «И ни циа-
тив лă бюд жет» прог рам-
ма ăнăç лă ĕç ле ни не аса 
ил тер се ял тă рăх пуç лă-
хĕ се не ун та хас тар та рах 
хут шăн ма, ста рос тă се не 
пу çа ру лăх кă тарт ма чĕн-
се ка ла рĕ. 

Ра йон ти ял тă рăх ад ми-
нист ра ци йĕ сем «и ни циа-
тив лă бюд жет» прог рам-
мă на хут шăн са 7 проек-
та пур нă çа кĕр теç çĕ – па-
лăрт рĕ ра йад ми нист ра-
ци пуç лă хĕн çу мĕ Сер гей 
Ва нюш кин. Аса ил те рер: 
2017 çул та прог рам мăн 2- 
мĕш тап хă рĕн че ял тă рăх 
ад ми нист ра ци йĕ сем 6 млн 
тен кĕ лĕх 7 проект тă рат нă, 
Лап сар ял тă рăх ад ми нист-
ра ци йĕ хă йĕн проек чĕ пе 3- 
мĕш тап хă ра лек нĕ. 2018 
çул та кон кур са хут шăн ма 
те пĕр 5 ял тă рăх ад ми нист-
ра ци йĕ заяв ка па нă. Пĕ тĕ-
мĕш ле ил сен, ра йон ти 17 
ял тă рăх ад ми нист ра ци-
йĕн чен 13- шĕ «И ни циа-

тив лă бюд жет» прог рам-
мă на хут шă нать. Проект-
сен пĕ тĕ мĕш ле ха кĕ – 13,5 
млн тен кĕ, вĕ сен чен 2,6 
млн тен кĕ – ха лăх ук çи, 
8,1 млн тен кĕ – рес пуб ли ка 
бюд же тĕн чен. Мур каш ра-
йон ад ми нист ра ци йĕн фи-
нанс па йĕн пуç лă хĕ Ре на та 
Ананье ва пĕл тер нĕ тă рăх, 
кÿр шĕ сем «И ни циа тив лă 
бюд жет» прог рам мă па 2 
проект пур нă çа кĕр теç çĕ 
– ача- пă ча пло щад ки ху-
та яраç çĕ та та пĕр клуб-
ра юсав ĕçĕ сем ирт те реç-
çĕ. Ĕç се не çул та лăк вĕ çĕч-
чен вĕç лес тĕл лев лĕ. 

С лет вă хă тĕн чех об щест-
вăл ла ĕç ре хас тар лăх па па-
лă ра кан ста рос тă се не чыс-
ла рĕç. Ми шер та та Кÿ кеç ри 
Бай де ря ковс кая та та Во ро-
ши лов ура мĕ сен ста рос ти-
се м Ве ра Чер но вă па Петр 
Чу ма ко в Чă ваш Рес пуб-
ли кин му ни ци пал лă пĕр-
ле шÿ сен Ка на шĕн Хи сеп 
хут не ти вĕç рĕç. Асăн нă ве-
домст вăн Тав хут не Свет-
ла на Мартья но ва (Çÿл-
ти кас си), Га ли на Пав ло-
ва (Ту ри Ма каç), Миха ил 
Сер геев (Вăр ман кас) ил-
чĕç. Алек сей Ар сентьев, 
Алек сандр Ва сильев, Сер-
гей Коль цов, Юрий Ла-
рио нов, Юрий Мат ро сов, 
Юрий Ми хай лов, Юрий 
Про копьев, Ев ге ний Сай-
ков, Петр Сер геев, Ад риан 
Яков лев, Ни на Ярут ки на 
та наг ра да ил ни сен йы-
шĕн че.

Тĕл пу лă ва пĕ тĕм лет нĕ 
май, пу хăн ни сем ста рос тă-
сен та та ял çын ни сем пу çа-
ру лă хĕ пе тă рă шу лă хĕ вы-
рăн ти пĕл те рĕш лĕ ĕç се не 
ту хăç лă пур нăç ла ма май па-
ни не па лăрт рĕç. Кун пир-
ки ик кĕ ле не кен пул ма рĕ.  

 ДЕО МИД ВА СИЛЬЕВ

Ха лăх па 
пур ĕç те пу лать

Пĕч чен ни мĕн те пул масть 
Çын се не явăç тар ма сăр вы рăн та пĕр- пĕр пĕл те рĕш-
лĕ ĕçе пур нăç ла ма май пур- ши? Тав ра лă ха тир пей-
илем кĕр тес си, кĕ пер се не, çул се не юсас си, санк ци ле-
мен свал кă се не пĕ те рес си – пĕр çын вă йĕ пе ту мал ли 
ĕç мар. Кун пек чух не ха лăх пу лă шă вĕ сĕр ял тă рăх пуç-
лă хĕ сен те алă усă нать. Вĕ сен пĕр ре мĕш пу лă шу çи сем 
– ял- са ла ста рос ти сем. Ха лă ха та та му ни ци пал лă вла-
çа пĕр леш те ре кен вăй пул са тă чĕ ста рос тă сен инс ти ту-
чĕ. Ха лăх па ĕç лес опыт па пĕр- пĕр не пал лаш та рас тĕл-
лев пе ирт рĕ те ирт нĕ эр не кун рес пуб ли кă ри му ни ци-
пал лă пĕр ле шÿ сен Ка на шĕ йĕр ке ле нĕ Шу паш кар та та 
Мур каш ра йо нĕ сен чи ста рос тă сен сле чĕ. 

 КАНАШЛУ  

тив лă бюд жет» прог рам-
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Раç çей 
Пре зи ден чĕн
суйлавĕ

ЧĂ ВАШ ПАТ ША ЛĂХ КА НА ШĔН 
СО ЦИАЛ ЛĂ ПО ЛИ ТИ КĂ ПА НА-
ЦИ ЫЙ ТĂ ВĔ СЕН КО МИ ТЕ ЧĔ ЫТ-
ЛА РИ КУН УНĂН ПРЕД СЕ ДА ТЕ-
ЛĔ ВЯ ЧЕС ЛАВ РА ФИ НОВ ерт-
се пы ни пе ирт нĕ ла ру ра «Чă-
ваш Рес пуб ли кин чи граж дан-
сен сыв лăх не сых лас си çин чен» 
рес пуб ли ка за ко нĕн проект не 
пăх са тух нă. Ун па ки лĕ шÿл лĕн, 
сыв лăх сых лав от рас лĕн чи пат-
ша лăх ин фор ма ци ты тăм не ту са 
ху ма, усă кур ма  та та ата лан тар-
ма пул та ра кан ор га на па лăр тас-
си ЧР Ми нис тр сен Ка би не чĕ çи-
не тие нĕ. Çак сак кун проек чĕ пех 
ЧР Сыв лăх сых лав ми нис терст-

вин элект рон до ку мент ме лĕ пе 
ре цепт çыр са ха тĕр лес тĕ лĕш пе 
йы шă ну тă вас пол но мо чи сем 
ху шă наç çĕ. «А чал лă çемье се не 
пат ша лăх пу лăшă вĕ пе ти вĕç те-
рес си» ЧР за кон не кĕрт ме па-
лăрт нă ул шă ну се не те тиш кер-
нĕ. Сак ку нăн ку проект не Чă ваш 
Рес пуб ли кин бюд же чĕн шу чĕ-
пе çемье ка пи та лĕ пе усă кур-
мал ли вă хă та 2021 çул хи де каб-
рĕн 31- мĕ шĕч чен тă сас тĕл лев-
пе ха тĕр ле нĕ. 

 АД МИ НИСТ РА ЦИ, ЯЛ ТĂ РĂХ 
ПУÇ ЛĂ ХĔ СЕМ, ФЕ ДЕ РА ЦИН 
ВЛАÇ ОР ГА НĔ СЕН, МАС СĂЛ-

ЛĂ ИН ФОР МА ЦИ ХА ТĔ РĔ СЕН 
ПРЕДС ТА ВИ ТЕ ЛĔ СЕМ хут шăн-
ни пе ви çĕм кун ра йон ад ми нист-
ра ци йĕн ла ру сен за лĕн че ирт нĕ 
Кор руп цие хи рĕç ле ка наш ла-
рă вĕн че 2018 çул та пур нăç ла-
мал ли ме роп рия ти сен план не 
çи рĕп лет рĕç.  Ла рă ва Шу паш-
кар ра йон Де пу та чĕ сен пу хă-
вĕн пред се да те лĕ – ра йон пуç-
лă хĕ Анд рей Ни ко лаев ерт се 
пы чĕ. Кун йĕр кин чи ый ту па 
ра йад ми нист ра цин ор га ни-
за ци пе тĕ рĕс ле вĕн, пра во па 
кадр ĕçĕ сен юри ди ци уп рав-
ле ни йĕн спе циа лист-экс пер чĕ 
Е. Про копье ва пал лаш тар чĕ. 

11 КЛАСС ВĔ РЕ НЕ КЕ НĔ СЕМ ВАЛ-
ЛИ РА ЙОН ТИ ТĔП КУЛЬ ТУ РА 
ÇУР ТĔН ЧЕ рес пуб ли кă ри ас лă 
шкул сен предс та ви те лĕ сем пе 
тĕл пу лу йĕр ке ле рĕç. Ун та ра-
йад ми нист ра ци пуç лă хĕн ти вĕ-
çĕ се не пур нăç ла кан В ла ди мир 
Ди мит риев та хут шăн чĕ. Ме роп-
рия ти тĕл ле вĕ – шкул тан вĕ рен се 
ту ха кан се не про фес си суй ла ма 
пу лă шас си. Унта ача сем хăй се не 
кă сăк лан та ра кан ый ту се не И.Н. 
Улья нов ячĕл лĕ ЧПУ, И.Я. Яков-
лев ячĕл лĕ ЧППУ, Раç çей коо пе-
ра ци универ си те чĕн рек то рĕ се не 
па ма, тĕр лĕ спе циаль ноç пир ки, 
ун па ĕç вы рă нĕ ту пас ша нăç çин-

чен ыйт са пĕл ме  пул тар чĕç. Çи-
рĕм пин çын лă кол лек ти вăн ну-
май çул хи ĕçĕ- хĕ лĕ пе ЧПУ рек-
то рĕ Анд рей Алек санд ров пал-
лаш тар чĕ. Вĕ ре не кен сем пе çы-
хă нă ва çи рĕп лет ме ас лă шкул 
йĕр ке ле кен олим пиа дă се не хут-
шăн ма йых рав ла рĕ вăл. Хĕл ле хи 
ка ни кул сен вă хă тĕн че акă кун-
та ППЭ ха тĕр лен ме май па ра-
кан « те ма ти ка шку лĕ сем» ир тĕç. 
Прог рам мă на каш ни ÿсĕ ме вал-
ли ха тĕр ле нĕ. 

А ва ри сен пы сăк рах па йĕ çĕр ле хи вă хăт ра пул ни 
пал лă. Во ди тель се не çул ур лă ка çа кан е çул хĕр ри-
пе ута кан çын на тĕт тĕм ре асăр ха ма çă мă лах мар. 
Çут та каял ла та вă ра кан эле мент лă тум тир тă хăн-
ни ççа кăн пек чух не вĕ сем шĕн чă нă- чăн çă лă нăç. 
Тум тир çин чи çу тă та вă ра кан эле мент сем çин чен 
ка ла кан за кон па ки лĕ шÿл лĕн, каç хи не урам ур лă 
ка çа кан сен те, трас са айк ки пе ута кан сен те çи йĕн-
че ху нар се не хи рĕç çу та та кан япа ла сем пул мал ла. 

РФ ГИБДД кă тар тă вĕ пе Раç çей çу лĕ сем çин че çÿ-
ран çÿ ре кен сем çи не кă çал хи çур çул та кă на 7,5 пин 
хут чен  ма ши на пыр са кĕ нĕ. Çа пах та ку пĕл тĕр хи 
асăн нă тап хăр па тан лаш тар сан 10 про цент са хал-
рах. Çав вă хăт рах çул хĕр рин че ча рăн нă ма ши на 
во ди те лĕ се не тап та нă тĕс лĕх сем 5 про цент ÿс нĕ. 
Ев ро пă ри ну май çĕр шыв ра во ди тель сем  çу тă та-
вă ра кан эле мент лă жи лет сем сĕр çу ла тух маç çĕ. Çа-
кă пы сăк шраф сем пе хă ру шă.  Ха лĕ ва ра ку çĕ нĕ лĕх 
Раç çей во ди те лĕ се не те пыр са тивет. Çын сем пу рă-
на кан вы рăн тан аяк ра, каç хи не та та ла йăх ку рăн-
ман вы рăн та, е ава рие пу ла ча рăн сан вĕ сен ма лаш-
не çут та та вă ра кан жи лет сем тă хăн ма ти вĕ – çа кăн 
пир ки ка ла кан йы шă нă ва РФ Пра ви тельст во Пред-
се да те лĕ Д мит рий Медве дев алă пус са çи рĕп лет нĕ.

Раç çей ре çак йы шă ну офи циал лă май па пи чет-
лен нĕ хыç çăн 90 кун ран вăя кĕ рет. Жи лет сем пе 
усă кур ман шăн халь лĕ хе шт раф ла маç çĕ- ха. Çа пах 
та çут та та вă ра кан тум  тĕт тĕм вă хăт ра транс порт 
пыр са кĕ рес рен хă тăл ма пу лă ша тех.   
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 ПĔЛМЕ ИНТЕРЕСЛĔ

Çамрăк шыравçăсем темле пуç 
ватмăша та шĕкĕлчеме хатĕр

 ŸНЕР ТĔНЧИ     

 ШУПАШКАР РАЙОННЕ – 90 ÇУЛ

Ху лă çи не ху лă хур са тĕр-
лĕ япа ла ăс та лать Çĕньял-
Пок ровс ки ял тă рă хĕн-
че пу рă на кан Юрий Пер-
цев. Ху çа лăх ра тыт ка ла ма 
кар çинк ка кир лĕ-и е кăм-
па пуç тар мал ли ха тĕр-и – 
ыл тăн алăл лă ар çын ал ли 
йă пăр-я пăр кир лĕ япа ла 
ка лăп ла тех. Çак ăс та лă ха 
вăл ача чух нех ал ла ил нĕ. 

П ĕ тĕм тĕн че-
ри ин ва лид-
сен кун не ха-
лал ла нă уяв ри 
ку ра ва та унăн 

ал ĕçĕ сем пе  хут шăн чĕç 
çĕньял- пок ровс ки сем. 3- 
мĕш уш кăн ри ин ва лид-
лă ха Юрий Ми хай ло ви ча 
4 çул каял ла ава рие лек-
се су сăр лан нă хыççăн па-
нă. Кус лавк ка ра йо нĕн че 
çу рал са ÿс нĕс кер, хă йĕн 
çемье те лей не çак тă рăх-

ри хĕ ра рăм па юна шар туп-
нă. Ин кек пу лич чен те ми-
çе уйăх ма ла рах пал лаш-
нăс кер сен ту йă мĕ сем йы-
вăр лăх сем ви тĕр тух са çи-
рĕп лен нĕ – мă шă рĕ су сăр-
лан нă ар çын на пу лăш са, 
хав ха лан тар са тă нă. 

«Ат те, йă мăк па ик сĕ мĕр 
шкул тан тав рăн нă тĕ ле 
каш ни не вал ли кар кас-
не ту нă 10- шар кар çинк-
ка ха тĕр ле се ху рат чĕ. Хă-
пăл- ха пăл урок сем тă ват-
тă мăр та кар çинк ка тĕп ле-
ме ла рат тă мăр», – ка ла-
са па рать вăл ача лă ха аса 
ил се. Аш шĕ çур çĕр ирт-
ни 2-3 се хет ре тăр са кар-
çинк ка ăс та ла ни не те ла-
йăх ас тă вать вăл. Ача сем 
ĕçе вĕç лич чен сĕм тĕт тĕм 
те пул са лар нă, çа пах та 
паян хи ĕçе ыра на хă вар-
ман вĕ сем, вĕç не çи тич че-

нех пур нăç ла нă. «Ун чух-
не кар çинк ка сем ăс та ла-
ни ту пăш ил се кил нĕ, за-
вод сен че, предп рия ти сен-
че вĕ сем пе ну май усă кур-
нă», – акă мĕн сăл тав па 
шу çăм па вă ран са ĕç ле нĕ 
çемье пу çĕ.

Ю рий Пер цев тĕр лĕ 
йыш ши кар çинк ка ăс та-
лать. Хă ва вул ли се не утă 
çул нă вă хăт ран ты тăн са 
хĕл ку нĕ сен че те ха тĕр-
лет. «Ĕ лĕк ат те хă ва вул-
ли сем пат не Зве ни го вăна 
çи тиех каят чĕ», – аса илет 
ирт ни не ал ăс ти. Хăй вăл 
кар çинк ка çых мал ли ху-
лă се не вы рăн ти пĕве сем-
пе юхан шыв сен хĕр рин-
чех ту пать. Пĕр кар çинк-
ка кар кас не пуç тар ма 15-
20 ми нут тă как лать вăл, 
çав ра ки се м вал ли кăшт 
ыт ла рах та кир лĕ. Шыв-
ра шÿ тер нĕ, хуп пи не вис-
те нĕ хă ва вул ли сен чен ва-
ра шу рă, илем лĕ ха тĕр сем 
пу лаç çĕ. 

«Ха лĕ кар çинк ка се не 
пласт мас ешчĕк сем ыл-
маш тар чĕç. Ял сен че те вĕ-
сем пе усă кур сах каяс шă-
нах мар», – чун ыра тăв не 
уçать ăс та çă. Çа пах та пĕр 
хă нăх нă ĕçе алă ран ямасть, 
хăй ка лăп ла нă кар çинк ка-
сен че ул ма- çыр ла, пах ча 
çи мĕç уп рать. 

 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА

Чă ваш ту йĕ 
кĕр! кĕр ле рĕ

Чă ваш ту йĕ, çи- пу çĕ, йă ли- йĕр ки мĕн 
авал та нах  ха лă х мă наç лă хĕ пул нă. Ан-
чах халь хи вă хăт ра ял сен че çак йă ла- 
йĕр ке ма нăç са пы рать. Чă ваш сен хуш-
шин че ăна пă ра хăç лас си не сив ле кен-
сем пур ри кă на са вăн та рать. 

Вĕ сен шут не Ири на Ви тальев нă па Ви та-
лий Ива но вич Фе до тов се не кĕр тес ки лет. 
Вĕ сем Мам ка ялĕн че пу рă наç çĕ. Ик кĕ шĕ те 
пĕр ял та çу рал са ÿс нĕ, пĕр- пĕр не кă мăл ла-
са  çемье çа вăр нă. Мă шăр хĕр пе ывăл çу-
рат са ÿс тер нĕ. Ири на икĕ вы рăн та ĕç лет: 
поч тальон кă ра та та Иш лей ри боль ни цăн 
те ра пи уй рă мĕн че са ни тар кă ра, Ви та лий 
аяк ка ĕç ле ме çÿ рет.  Ĕç ченс кер сем кил- 
çурт па ху çа лă ха тĕ рек лет се ларт рĕç. Аш-
шĕ-а мăш не ку ра ачи сем те  пĕ чĕк лех ĕç-
пе пи çĕх се çи тĕн чĕç. 

Аш шĕ аяк ка ĕç ле ме кай сан çак ача се мех 
кил ти ĕç се не пур нăç лат чĕç. Ас ли сем вĕ се-
не шан нă.  «Хам ĕç ре, ху не çе ва тă, ка ма ху-
шас та та?»  – тет Ири на Ви тальев на. Ÿс сен  
икĕ ачи те ма лал ла вĕ рен ме кай рĕç: хĕ рĕ 

Але на – ме ди ци на кол ледж не, ывă лĕ Же ня 
– универ си те та. Ик кĕ шĕ те сă пай лăс кер сем, 
ырă кă мăл лăс кер сем. Йĕп реç ра йо нĕн кач-
чи Анд рей Анд реев куç хыв рĕ вĕ сен хĕр-
не. Анд рей спорт па тус лă, хĕс мет рен тав-
рăн сан вĕ рен нĕ вă хăт ра пал ла шнă. Икĕ 
çам рăк пĕр- пĕр не ки лĕш тер се пĕр леш ме 
шут ты таç çĕ. Ав густ уйă хĕн че чă ваш ту йĕ 
кĕр лет тер чĕç. Ку нĕ уяр пул чĕ. Ма ли нов ка 
ялĕн чен Мам ка ял не чă ваш туй арă мĕ сем 
кĕр ле се çит рĕç. Икĕ ра йон çи- пу çĕ ул шăн-
са тă раç çĕ пул сан та, çав те ри илем лĕ, ка-
пăр чă ваш ту мĕ! Ял ха лă хĕ туй кур ма пу-
хăн чĕ. Мĕн те ри илем лĕ çа кăн пек чă ваш 
ту йĕ! Ял хуш ши пе кăш кăрт са 10-12 çă мăл 
ма ши на Але нă на ил се кай рĕç. 

Мам ка ялĕн че çа кăн пек чă ваш ту йĕ пĕр 
ву нă çул каял ла пул нăч чĕ. Ун чух не Ва ле-
рий Меш ков па Ин га Яр гу ни на пĕр леш рĕç. 
Халь ва ра ну ма йă шĕ рес то ран та туя ирт-
те реç çĕ. Çам рăк сен Фе до тов сен чен, Анд-
реев сен чен та та Меш ков сен чен тĕс лĕх ил-
сен пи тĕ ла йăх пул мал ла та, чă ваш ту йĕн 
йă ли- йĕр ки ма нăç мĕ ва ра. 

Редакцирен: Си рĕн ял та туй сем мĕн ле 
ир теç çĕ? Çыр са кă тар тăр, сăн ÿкер чĕк се-
не яр са па рăр! «Кÿр шĕ сем мĕн ле пу рăн ни не 
пи рĕн те пĕ лес ки лет!» – ый тать ву ла кан.

 А ЛЕВ ТИ НА НИ КИ ФО РО ВА, ИШ ЛЕЙ

 ВУ ЛА КАН ЫЙ ТАТЬ, СĔ НЕТ

… Уçă лать чар шав
Çĕньял ти Ха лăх теат рĕн ре жис сер-

не, Чă ваш ха лăх куль ту рин та ва ти-
вĕç лĕ ĕç чен не Зи наи да Пет ро вă на, 

ха лал ла са
Пу рин шĕн те халь пăл ха ну са ман чĕ.
Ку ху тĕн че «Пĕр ху рăн çеç пĕ лет».
Теп ри йĕн че, ак «Ю ра ту ар кан чĕ».  
Тек ку ра кан «Те лей çул не» кĕ тет.
«Туй икер чи», «Ыл хан лă йăх», «И люк»,
«Çап лах- ха авă тать кук ку кĕ».  
Эль пу çĕн чи Нарс пи пе «И кĕ кач чăн пĕр 

шу хăш» спек такль се не пăх нă чух чĕ ре-
не çу лăм сĕр тĕ нет. Ик çĕр çит мĕлтен те 
ирт нĕ вĕ сен шу чĕ. Чи хак ли – 1975-1977 
çул сен че пĕ тĕм Раç çей ри ха лăх теат рĕ-

сен с мотр- кон кур сĕн че «Ха лăх теат рĕ» 
ята ти вĕç ни. Паян хи ку на та  çак сум лă 
ята чыс лăн тыт са пы ни.   Унч чен хин чи 
кă ла рăм, ва ра, кĕ çĕн çул хи ача сем пе 
ха тĕр ле нич чĕ.

Уй рăм хак па хак лать ăна каш ни.
Явап лă хĕ – ви çе сĕр, ĕçĕ – кăт кăс.
Вĕç не тух ма тÿ сĕм çит мест каш нин.
Хав ха ла нулă ху, Зи наи да, са нăн ви çе-

сĕр пы сăк пул нă.
Шÿт- мыс ка ри паян кун ку çăм умĕн че.
Е, та та, пĕр ле шÿл лĕ кон церт ку ра вĕ-

сен че çĕк лет тĕн кă мă ла хăв  ка лăп ла нă 
ку лăш кă ла рă мĕ сем пе. М. Ж ва нец кий 
те йĕн, ахăрт нех.

 Л. ФЕ ДО ТО ВА-ОЛАНЬГАЙ

У рок сем хыç çăн 
кар çинк ка тĕп ле нĕ 

 АЛ ĂС ТИ    

Чă ваш Енĕн Па тăрьел 
ра йо нĕн чи Ал ман чă ялĕн-
че çу рал са ÿс нĕ Ни на Аб-
ра мо ва ха лĕ Шу паш кар та 
Пре зи ден тăн пе ри на таль 
цент рĕн че пси хо те ра певт-
ра вăй ху рать, 2015 çул хи 
ав густ уйă хĕн че АПШ ри 
Пен силь ва ни шта тĕн че тă-
ва нĕ сем па тĕн че хă на лан-
нă чух ятар ла са ге не ти ка 
ана лиз не ту нă. Çак ге не ти-
ка ана лизĕ пи рĕн ен теш-
сен юнĕн че тĕр лĕ ха лăх 
юн не про цент тă рăх кă-
тарт нă. Чи пы сăкки – 31-
51 про цент та ран – Ев ро-
пăн Хĕвел Ту хă çĕн чи çĕр-
шыв сен че  (Поль ша, Сло-
ва ки, Че хи, Авст ри, Раç-
çей, Венг ри, Слове ни, Ру-
мы ни, Сер би, Ук раи на, Бе-
ло рус си, Мол до ви, Лит ва, 
Лат ви, Бос ня Гер це го ви на, 
Хор ва ти) пу рă на кан ха лăх-
сен юн не кă тар тать. 

Ик кĕ мĕш вы рăн та Вă-
там Ази çĕр шы вĕ сен че 
(Аф га нис тан, Азер байд-
жан, Ка захс тан, Кир гизс-
тан, Турк ме нис тан, Тад жи-
кис тан, Уз бе кис тан) пу рă-
на кан ха лăх сен юнĕ – 16-
36 про цент. 

Виç çĕ мĕш вы рăн та Фин-
лян дире, Эс то нин че, Лат ви-
ре, Шве ци ре, Лит ва ра пу-
рă на кан çын сен юнĕ юхать:  
21-29 про цент та ран. 

Тă ват тă мĕш вы рăн та  чă-
ваш сен юнĕн че Çур çĕр, 
Тĕп та та Кăн тăр Аме ри-
кă ра  пу рă на кан ин деец-
сен юнĕ те  ку рăн нă:  1-3 
про цент та ран. 

Кун сăр пуç не чă ваш сен 
юнĕн че 5 про цент та ран 
ев рей юнĕ те ту пăн нă.  Ве-
ли коб ри та ни пе Ир лан дин-
че пу рă на кан ха лăх сен юнĕ 
1-ер про цент тух нă. 

А зин Ту хăç çĕр шы вĕ сен-
че (Раç çей, Ки тай, Çур çĕр 

Ко рея, Мон го ли, Бир ма, 
Япо ни, Тай вань, Фи лип-
пи ны, Ин до не зи, Тай ланд, 
Лаос, Кам бод жи, Вьет нам, 
Син га пур, Б ру ней, Па лау) 
пу рă на кан ха лăх сен юнĕ 
1 про цен та яхăн. 

Ге не ти ка ана лизĕн ятар-
лă юн схе ми çак на та па-
лăрт нă: Ни на Аб ра мо вăн 
чă ваш не сĕ лĕ сем те ми çе 
ĕмĕр каял ла Çур çĕр Фин-
ля дире пу рăн нă, вĕ сен че  
ви кинг сен юнĕ юх нă, çул 
çÿ ре ме юра та канс кер сем 
Аме ри кă на кай нă, ун тан 
каял ла Ев ро пă на çав рăн са 
çит нĕ, ыт ти тĕр лĕ ха лăх па 
хут шăн са çемье çа вăр нă.

Çа вăн пе кех ге не ти ка 
ана лиз не тă ва кан центр 
ар хи вĕ пе усă кур са çы вăх 
тă ван се не те туп ма май пур. 
Вĕ сем паян хи кун хăш çĕр-
шыв ра çу рал ни та та пу рăн-
ни па чах та пĕл те рĕш сĕр... 

 АЛЬ БИ НА ЮРАТУ

РО СХТ ясли-садăн воспитателĕсемпе 
ачасен ушкăнĕ, 1973 ç.

Нояб рĕн вĕçĕн че Вăр нар ра-
йонӗн че Чӑ ваш Рес пуб ли-
кин чи чи лайӑх халӑх теат рĕ-
сен «Та ма ша» фес ти ва лĕ ирт-
рĕ. Пу рĕ 13 ушкӑн тӗрлӗ ял-
ти куль ту ра ҫур чĕ сен че спек-
такль сем  вы ля са хай сен ӑс-
талӑ хĕ пе халӑ ха тĕ лĕн тер чĕ. 
Апаш халӑх теат рĕ Чӑрӑш Хир-
леп ре  пу рă на кан се не  Н.У га-
ри нăн «Юн ланнӑ пĕр кен чĕк» 
дра ми пе пал лаш тар чĕ. Ар-
тист сем хӑй се не шан са панӑ 
роль се не тӑрӑш са ка лăп ла рĕç.

Каҫ хи не ва ра ра йон ти куль ту-
ра ҫур чĕн сце ни  ҫин че хӑй сен 
пул та рулӑх не те пĕр хут пӗтӗм-
лет се пар не сем пе дип лом се не 
тивӗçрӗç. 

Чă ваш сен че  ви кинг 
юнĕ  те юхать ик кен!

Пурнăç таппи

Малиновкăра
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На днях Кшаушская сельская библио-
тека подвела итоги ежегодной акции 
«Книгу дома не пыли, библиотеке по-
дари. Пусть она еще послужит и с ре-
бятами подружит!». В итоге 130 книг 
найдут своего читателя.

Благодаря главе сельского поселения 
С.И. Мульдиярову, щедрым читателям 
Г.М. Ивановой, которая принесла в дар 15 
книг, М.Г. Федоровой (10 книг), Е.Н. Ива-
новой (50 журналов), А.В. Николаеву, се-
мье Порфирьевых (19 книг) и др. 7 книг 
подарены  библиотеке юными читатель-
ницами К. Щербаковой и Е. Соловьевой. 
Теперь красочные и интересные книги 
займут достойное место на полках би-
блиотеки. 

В Сарабакасинской сельской библио-
теке открылась «Творческая мастер-
ская Деда Мороза». Заведующая 
С. Андреева проводит с детьми 
мастер-классы по изготовлению 
украшений, сувениров и поздрави-
тельных открыток к Новому году.

Первое занятие творческой мастерской  
было  посвящено  изготовлению поде-
лок  из бумаги. Ребята с удовольствием 
превращали обычный лист бумаги в ро-
скошную объемную снежинку. Теперь ра-
боты, сделанные руками ребят, украша-
ют библиотеку. 

Учитель русского языка и литерату-
ры Кугесьской школы № 1 Алевтина 

Крылова стала ла-
уреатом кон-
курса «Право-
славный учи-
тель-2017» в 
номинации 
«Лучший 
урок по 
основам 
право-
славной 
культу-
ры для 
обще-
образо-

вательно-
го учрежде-

ния». 
По ее словам, для участия в конкур-

се она отправила в оргкомитет презен-
тацию на тему «Молитва», составленную 
с использованием классических лите-
ратурных произведений, а также кон-
цепцию открытого урока, посвященно-
го духовно-нравственному воспитанию. 
В рамках внеурочной деятельности с его 
помощью она знакомит учеников 5 клас-
са с духовной литературой. 

В поселке Новое Атлашево заверше-
ны работы по установке стеклопла-
стиковой хоккейной коробки, распо-
ложенной в детском парке, напротив 
школы.

«Она будет наподобие той, что установ-
лена в д. Новые Тренькасы Шинерпосин-
ского сельского поселения. Жители наше-
го поселения вынуждены были ездить, 
чтобы поиграть, поскольку у нас не было 
площадки. Надеемся, что установка короб-
ки послужит толчком для формирования 
хоккейной команды именно нашего по-
селения», – комментировал ранее глава 
сельского поселения Анатолий Фомин. 

Новости с пригородным акцентом

Причебоксарье

 ТВОЙ УЧАСТКОВЫЙ      

• ДЕЛА МЕСТНЫЕ

Сергей 
Анатольевич 

ИЛЬИН 
УПП № 3
Участковый упол-

номоченный полиции 
Лапсарского сельско-
го поселения

д. Сятракасы, ул. Цен-
тральная, д. 3, тел. 8(83540) 2-16-01 

д. Сятракасы, д. Вурманкасы, д. Большие 
Карачуры, Карачуринское лесничество, 
Лапсары, Чергаши, д. Синьялы, д. Хирле-
Сир, д. Асакасы

До вы бо ров пре зи ден та 
Рос сии ос тает ся три ме-
ся ца, 18 де каб ря из би ра-
тель ная кам па ния на ча-
лась офи циаль но.

18 мар та на участ-
ках ст ра ны бу-
дут стоять око ло 
13 ты сяч КОИБов 

( комп лек сов об ра бот ки из би-
ра тель ных бюл ле те ней) и ты-
ся ча комп лек сов элект рон но го 
го ло со ва ния – КЭГов. В об щей 
слож нос ти бу дет по ряд ка 14 ты-
сяч элект рон ных комп лек сов, 
по од но му на из би ра тель ный 
учас ток. Пра виль ное ис поль-
зо ва ние тех ни ки соз даст ус-
ло вия для го ло со ва ния с по-

мощью КОИБов и КЭГов не ме-
нее чем 30 млн из би ра те лей. Об 
этом в ин тервью ТАСС расс ка-
зал за мес ти тель пред се да те ля 
ЦИК Рос сии Ни ко лай Бу лаев.

 По его сло вам, боль ше все-
го но вых КОИБов по ре ше-
нию ЦИК бу дет нап рав ле но 
в Санкт-Пе тер бург (352 шт.), 
Омс кую (240), Во ро нежс кую 
(220) и Но во си бирс кую об-
лас ти (200), Уд мур тию (140) и 
Чу ва шию (132). Это обус лов-
ле но тем, что их расп ре де-
ля ли в соответст вии с ко ли-
чест вом участ ко вых из би ра-
тель ных ко мис сий и с ко ли-
чест вом из би ра те лей.

«Мы уве ре ны, что ес ли бу-
дут фи нан со вые воз мож нос-
ти, то Рос сия мо жет произ-
во дить КОИБы не толь ко для 
внут рен не го пот реб ле ния, но 

и для то го, что бы пос тав лять 
их дру гим ст ра нам», – от ме тил 
за мес ти тель пред се да те ля.

А мож но ли вз ло мать КО-
ИБ? По сло вам Ни ко лая Бу лае-
ва, ко неч но, ес ли взять то пор 
или мо ло ток, мож но раз бить, 
вз ло мать ящик для го ло со-

ва ния. Ес ли КОИБ сло мает ся 
сам по се бе, на этот слу чай на 
лю бом участ ке есть обыч ный 
ящик для го ло со ва ния, он ста-
вит ся, и го ло со ва ние про дол-
жает ся без пе реры ва, а за тем 
ве дет ся руч ной подс чет бюл-
ле те ней в КОИБе и в обыч ном 
ящи ке. Но, на взг ляд ЦИК, ха-
керс кий вз лом комп лек са не-
воз мо жен. Та кие по пыт ки бы ли 
про во ци ро ва ны при их тес ти-
ро ва нии. КОИБ не свя зан ни с 
од ной ин фор ма цион ной сис те-
мой, не имеет дос ту па к wi-fi . 

Рань ше опе ра торы в ТИК-
ах вруч ную вво ди ли дан ные 
про то ко лов. Те перь на ча ли 
ис поль зо вать QR- ко ды. И сей-
час бо лее 90% участ ков ос-
на ще ны компью те ра ми, ко-
торые вы дают про то кол с QR- 
ко дом, а в ТИКах они вво дят-
ся в ска нер, ко торый ав то ма-
ти чес ки счи ты вает ре зуль та-
ты го ло со ва ния.  

П ро тив ло ма нет прие ма

На пом ним, что 11 ука зов, 
из дан ных в мае 2012 го да, 
нап рав ле ны на улуч ше ние 
сос тоя ния дел в раз лич ных 
сфе рах – от обо ро ны и внеш-
ней по ли ти ки до за ра бот ных 
плат ра бот ни ков бюд жет ной 
сферы. Имен но пос лед няя 
те ма бо лее все го об суж дает-
ся, с ней свя за ны ожи да ния 
мил лио нов на ших граж дан, 
ра бо таю щих в бюд жет ной 
сфе ре. И это по нят но. Зарп-
ла ты бюд жет ни ков тра ди-
цион но не вы со ки, они при-
вя за ны к та риф ной сет ке и 
от ка чест ва ра бо ты конк рет-
но го че лове ка прак ти чес ки 
не за ви сят. Уровень оп ла-
ты тру да в про мыш лен нос-
ти и дру гих сфе рах всег да 
был за мет но вы ше. На уст-
ра не ние этой несп равед ли-
вос ти и нап рав лен один из 
ука зов Пре зи ден та Пу ти на.

Пер вы ми ощу ти ли реаль-
ный подъем  свое го бла го-
сос тоя ния вра чи и учи те-
ля. За тем – дру гие ка те го-
рии ра бот ни ков бюд жет-
ной сферы. Но мно гие по-
ка о реаль ном по вы ше нии 
за ра бот ка толь ко меч та ли.

По ин фор ма ции ми нист ра 
фи нан сов Чу вашс кой рес пуб-
ли ки Свет ла ны Ени ли ной, 
2018 год дол жен стать пе ре-
лом ным в этом воп ро се. Прог-
ноз сред не ме сяч но го до хо да 
от тру до вой дея тель нос ти на 
2018 год, расс чи тан ный Ми-
нэ ко ном раз ви тия Чу ва шии 
и сог ла со ван ный с Ми нэ ко-
ном раз ви тия Рос сии, сос тав-

ляет 24 040 руб лей. В раз го-
вор ной ре чи этот по ка за тель 
обыч но име нуют «с ред ний 
по эко но ми ке». Имен но к 
не му уже с ян ва ря 2018 го-
да долж ны быть приве де ны 
за ра бот ные пла ты ря да ка-
те го рий ра бот ни ков. Это ка-
сает ся пе да го ги чес ких ра бот-
ни ков об щеоб ра зо ва тель ных 
уч реж де ний, со циаль ных ра-
бот ни ков, ме ди цинс ких ор га-
ни за ций или ор га ни за ций, 
ока зы ваю щих со циаль ные 
ус лу ги де тям- си ро там и де-
тям, ос тав шим ся без по пе-
че ния ро ди те лей, сред не го 
и млад ше го ме ди цинс ко го 
( фар ма цев ти чес ко го) пер-
со на ла, ра бот ни ков уч реж-
де ний куль туры. Д ля боль-
шинст ва из них это весь ма 
су ществен ное по вы ше ние 
зарп ла ты. 

За ра бот ная пла та ра бот-
ни ков дош коль ных об ра-
зо ва тель ных ор га ни за ций 
долж на сос та вить 22 381 
рубль, го су дарствен ных 
( му ни ци паль ных) ор га ни-
за ций до пол ни тель но го об-

ра зо ва ния де тей – 24 424 
руб ля. За ра бот ная пла та ра-
бот ни ков об ра зо ва тель ных 
ор га ни за ций выс ше го об ра-
зо ва ния, вра чей и ра бот ни-
ков ме ди цинс ких ор га ни за-
ций, имею щих выс шее ме ди-
цинс кое ( фар ма цев ти чес кое) 
или иное выс шее об ра зо-
ва ние, долж на дос тичь 48 
080 руб лей. 

В це лом в 2018 го ду на оп-
ла ту тру да ука зан ных ка те-
го рий ра бот ни ков, по пред-
ва ри тель ным рас че там, пла-
ни рует ся нап ра вить за счет 
бюд жет ных средств по ряд-
ка 9 695 млн руб лей, в том 
чис ле на по вы ше ние оп ла-
ты тру да (п ри рост к 2017 го-
ду) – 1 475,3 млн руб лей», – 
сооб щи ла Свет ла на Ени ли на.

Соответст вую щие рас хо-
ды уже за ло же ны в бюд жет 
2018 го да и одоб ре ны Гос-
сове том Чу ва шии. Та ким 
об ра зом, гря ду щее по вы ше-
ние зарп лат бюд жет ни ков с 
мо мен та при ня тия бюд же та 
об ре тает си лу за ко на. Хо ро-
шая но вость!

В рам ках од ной пуб ли ка-
ции осве тить вы пол не ние 
всех ука зов Пре зи ден та Пу-
ти на не воз мож но. Но еще 
од ну те му, ак туаль ную для 
всей Чу ва шии, мы не мо жем 
обой ти сто ро ной. Речь идет о 
дос туп нос ти ме ди цинс кой по-
мо щи в сельс кой мест нос ти. 
На пресс- кон фе рен ции В ла-
ди мир Пу тин от ме тил чрез-
вы чай ную важ ность ст рои-
тельст ва на се ле фельд шерс-
ко-а ку шерс ких пунк тов. Бо лее 
то го, Пре зи дент под черк нул, 
что нуж но рас ши рять их воз-
мож нос ти. В част нос ти, че рез 
ФАПы нуж но на ла дить обес-
пе че ние жиз нен но важ ны ми 
ле карст ва ми. А в тех на се лен-
ных пунк тах, где ст рои тельст-
во ФАПов не це ле сооб раз но 
из- за не боль шо го ко ли чест-
ва нсе ле ния, по мне нию Г ла-
вы го су дарст ва,  долж ны ра-
бо тать пе ред виж ные ФАПы 
с те ми же функ ция ми.

Чу ва шии есть, чем гор дить-
ся. На ша рес пуб ли ка — один 
из ли де ров в ст ра не по чис лу 
сох ра нен ных и вновь откры-
тых ме ди цинс ких пунк тов. 
С 2013 го да в Чу ва шии поя-
ви лись 146 но вых мо дуль-
ных фельд шерс ко-а ку шерс-
ких пунк тов. Сов сем све жий 
при мер – в де рев не Боль-
шие Ка ра чуры Че бок сарс-
ко го ра йо на идут от де лоч-
ные ра бо ты в но вом, как го-
во рят мест ные жи те ли, «х ра-
ме здо ровья. К 2020 го ду в 
рес пуб ли ке поя вит ся 200 
но вых мо дуль ных ФАПов. 

В ла ди мир ПУТИН на пресс- кон-
фе рен ции 14 де каб ря 2017 го да:

«На чем нуж но осо бо сос ре до-
то чить ся, это на сох ра не нии и 
соз да нии но вых форм ме ди цинс-
ко го обс лу жи ва ния в ма лых на-
се лен ных пунк тах, от 100 до 2 
ты сяч че ловек. Там нуж но соз-
да вать но вые ФАПы, воз рож-
дать то, что ут ра че но, и соз-
да вать но вые. В то рое, по на-
се лен ным пунк там, где про жи-
вает ме нее 100 че ловек, нуж но 
соз да вать и ис поль зо вать пе-
ред виж ные пунк ты ока за ния 
ме ди цинс кой по мо щи».

Чу ва шия вы пол няет майс кие 
ука зы Пре зи ден та Пу ти на

В хо де не дав ней пресс- кон фе рен ции Пре зи ден-
ту Рос сии В ла ди ми ру Пу ти ну ему за да ли воп рос: 
как он оце ни вает ис пол не ние на мес тах своих 
« майс ких» ука зов? Пре зи дент оце нил ход вы пол-

не ния как «у дов лет во ри тель ный». 2018 год дол-
жен стать свое го ро да точ кой подве де ния ито-
гов. В Чу вашс кой рес пуб ли ке го то вы от чи тать-
ся о вы пол не нии ука зов Пре зи ден та.
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П ра ви ла поль зо ва ния пи ро тех ни кой 
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 ВАЖНО ЗНАТЬ

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

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

ОВ НЫ ча ще бу-
дут со би рать ся 

вмес те с род ны-
ми людь ми. Пос та-

рай тесь не за цик ли-
вать ся на них: все сло жит-
ся хо ро шо.

ТЕЛЬ ЦЫ бу дут 
ста рать ся по-
пасть в са мую 

гу щу со бы тий и 
быть во всем пер-

вы ми. Од на ко не пе ре бор-
щи те с на по ром.

Б ли же к вы ход-
ным у Б ЛИЗ НЕ-
ЦОВ мо гут воз-
ник нуть ка кие- 

ли бо пре пятст-
вия, ко торые бу дут тор мо-
зить ва шу дея тель ность.  

РА КАМ не хо чет-
ся ни ко го оби-
деть. Вы бор сто-
ит серьез ный: 
карье ра или се-

мья. Подб ра сы вать мо нет-
ку – это не вы ход. 

Нео жи дан ное 
по пол не ние се-
мей но го бюд же-

та ожи дает ЛЬ ВОВ 
в бли жай шее вре-

мя. Рас по ря ди тесь день-
га ми с умом. 

ДЕ ВЫ, соб лю дай те 
дие ту или иск лю чи-

те из ра цио на жир-
ные про дук ты и 
лю би мые де сер-
ты. Это не зна чит, 

что при дет ся го ло дать. 

 У ВЕ СОВ мо жет 
за вя зать ся слу-

жеб ный ро ман. 
Пос та рай тесь ос-

та вить это в тай не 
от кол лег, ина че сп ле тен 
вам не из бе жать. 

С КОР ПИО НЫ вп лот-
ную бу дут за ни мать ся 

ре ше нием фи-
нан со вых воп-
ро сов. В кон це 

не де ли ожи дает-
ся при быль. 

С Т  Р Е Л Ь  Ц А М 
ре ко мен дует ся 
навес ти по ря док 
в своей жиз ни и 
по за бо тить ся о 
здо ровье. Очень 

хо ро шо на чи нать очи щать 
ор га низм. 
У КО ЗЕ РО ГОВ мо-
жет воз ник нуть 
конф ликт с дру-
гом. Не за тя ги вай-

те с при ми ре нием: чем 
поз же, тем слож нее бу дет.

ВО ДО ЛЕЯМ ре-
ко мен дует ся от-
п ра  вить ся в пу те-
шест вие, по се тить 
ми ро вые свя ты-

ни, поз на ко мить ся 
с куль ту рой раз ных ст ран.

РЫ БЫ, ста рай тесь 
не пла ни ро вать 
серьез ных дел и 
важ ных вст реч. 

Сей час вам нуж ны 
от дых и по кой, вы 

слиш ком мно го ра бо та ли. 

  ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ.  ДЕКАБРЬ 25-31

гу щу со бы тий и 

РА КАМ

та ожи дает 

ДЕ ВЫ,
дие ту или иск лю чи-

те из ра цио на жир-

 У 
за вя зать ся слу-

С КОР ПИО НЫ
ную бу дут за ни мать ся 

С Т  Р Е Л Ь  Ц А М
ре ко мен дует ся 
навес ти по ря док 
в своей жиз ни и 
по за бо тить ся о 

РЫ БЫ,

Сей час вам нуж ны 

ВО ДО ЛЕЯМ
ко мен дует ся от-

Б ли же к вы ход-

вмес те с род ны-
ми людь ми. Пос та-

Больше фото на 
www.tavanen.ru

В пе ре ди нас ожи дает 
са мый глав ный празд-
ник – Но вый год. В се с 
не тер пе нием ждем в 
эти дни не за бы вае мых 
мо мен тов, в том чис-
ле са лю тов и фе йервер-
ков. Осо бен но им ра-
дуют ся де ти. 

Од на ко при неп ра виль-
ной эксп луа та ции ис поль-
зо ва ние пиротехники мо-
жет привес ти к тра ги чес-
ким пос ледст виям. Об этом 
сооб щил на чаль ник от де ле-
ния над зор ной дея тель нос-
ти и про фи лак ти чес кой ра-
бо ты по Че бок сарс ко му ра-
йо ну Де нис Порт нов на еже-
не дель ной пла нер ке в ад ми-
нист ра ции ра йо на. 

По его сло вам, наи боль-
ший ин те рес к пе тар дам и 
фе йервер кам имеют де ти 
от 10 до 14 лет. Они часто 
приоб ре тают не ка чествен-
ную про дук цию по низ кой 
це не у сом ни тель ных произ-

во ди те лей. При за пус ке са-
лю тов они не соб лю дают 
пра ви ла бе зо пас нос ти и без 
прис мот ра вз рос лых. Кро-
ме это го час то вз рос лые 
лю ди, за пус каю щие са лю-
ты, на хо дят ся в сос тоя нии 
ал ко голь но го опья не ния.

Не соб лю де ние прос тей-
ших пра вил бе зо пас нос ти 
при во дит к ожо гам ли ца, 
рук, по те ре зре ния, паль цев. 

«Не ис поль зуй те ст ре ляю-
щую вверх пи ро тех ни ку в 
тес ных дво рах и ря дом с 
жи лы ми до ма ми. Ес ли на 
ули це силь ный ве тер, нуж-
но от ка зать ся от за пус ка са-
лю тов, – от ме тил Де нис Ген-
надье вич. – Бы вает, что фи-
тиль ли бо раз го рает ся не 
сра зу, ли бо прос то тух нет 
и толь ко по том взры вает-
ся. Имен но в то вре мя ког-
да че ловек под хо дит к пи-
ро тех ни чес ко му из де лию 
пос мот реть в чем де ло. Так-
же фе йерверк мо жет взор-
вать ся пря мо в ру ках». 

К при ме ру, в 2014 го ду в 
од ном из на се лен ных пунк-

тов во вре мя прове де ния 
дня рож де ния име нин ник 
под жег пи ро тех ни чес кое из-
де лие и не ус пел отб ро сить. 
В ре зуль та те по лу чил тя же-
лую трав му ру ки. В 2015 го-
ду 14- лет ний под рос ток так-
же силь но трав ми ро вал ся.

С тоит от ме тить, что ки-
тайс кая пи ро тех ни ка, ко-
то рая про дает ся на рын ках, 
мо жет взор вать ся рань ше 
обоз на чен но го в инст рук-
ции сро ка. Как под черк нул 
Де нис Порт нов, ес ли воз-
ник ло воз го ра ние ли бо по-
лу чи ли трав му – ни в коем 
слу чае не па ни куй те, а экст-
рен но на чи най те лик ви ди-
ро вать пос ледст вия, ту шить 
и сби вать пла мя. Ес ли не сп-
рав ляе тесь, сле дует как мож-
но быст рее вы зы вать по-
жар ных и ско рую по мощь.

Как сооб щил за мес ти-
тель на чаль ника по ли ции 
ОМВД по Че бок сарс ко му 
ра йо ну Анд рей Ря бов, про-
да жа пи ро тех ни чес ких из-
де лий не совер шен но лет-
ним зап ре ще на. 

«Ро ди те лям обя за тель но 
нуж но оз на ко мить де тей 
с тех ни кой бе зо пас нос ти, 
расс ка зать, что, как и для 
че го де лает ся», – по де лил-
ся на чаль ник от де ле ния. 

Э та те ма об суж да лась и на 
за се да нии ко мис сии по пре-
дуп реж де нию и лик ви да ции 
чрез вы чай ных си туа ций и 
обес пе че нию по жар ной бе-
зо пас нос ти Че бок сарс ко го 
ра йо на. Де нис Порт нов от-
ме тил, что при прове де нии 
мас со вых ме роп рия тий важ-
но соб лю дать пра ви ла про-
ти во по жар ной бе зо пас нос-
ти, а так же ска зал о важ нос-
ти под готов ки гра фи ков де-
журств, зап ре те на раз ме-
ще ние ле гко восп ла ме няю-
щих ся ма те риа лов на но во-
год них ел ках, обуст ройстве 

двух эва куа цион ных вы хо-
дов при прове де нии ут рен-
ни ков и кон цер тов.

На чаль ник 41 ПСЧ Алек-
сей Шан гин разъяс нил пра-
ви ла обуст ройст ва про ти-

во по жар ных во дое мов в 
зим ний пе риод. Он на-
пом нил гла вам о важ нос-
ти своев ре мен ной рас чист-
ки подъезд ных пу тей к ним.

 Я НА МАЙС КАЯ

Пом ним так же, что 
с ок тяб ря 1965 го-
да на чал ся шефс-
кий при зыв из Чу-
ва шии в 25-ю гвар-

дейс кую мо тост рел ко вую 
Крас ноз на мен ную Си нель-
ни ко во-Бу да пештс кую, ор-
де нов Су во ро ва и Бог да на 
Хмель ниц ко го ди ви зию име-
ни  В.И. Ча пае ва. По чет ное 
пра во слу жить в этой ди ви-
зии пре дос тав ля лось луч шим 
при зыв ни кам. Пе ред выез дом 
в часть мо ло дое по пол не ние 
зем ля ков ле ген дар но го ком-
ди ва вст ре ча лось с предс та-
ви те ля ми Ча паевс кой ди ви-
зии, про хо ди ли ве че ра бое-
вой сла вы, к па мят ни ку В.И. 
Ча пае ва воз ла га ли вен ки. К 
сло ву, па мят ник был открыт 
25 ию ня 1960 го да. 

О тор жествен ных про во дах 
на служ бу в Ча паевс кую ди ви-
зию вс по ми нает ин же нер Ва-
ле рий Ло ги нов. Он ро дом из 
с. Иша ки Че бок сарс ко го ра йо-
на, окон чил Чу вашс кий сель хо-
зинс ти тут. «Ве чер сос тоял ся в 
До ме куль туры им.  П. Ху зан-
гая, – расс ка зы вает он. – Мы, 
28 при зыв ни ков, по лу чи ли ком-
со мольс кие пу тев ки. С добры-
ми сло ва ми на путст вия к нам 

об ра ти лись ра бот ни ки об ко-
ма пар тии и об ко ма ком со мо-
ла, ДОСААФ, Воен но го ко мис са-
риа та Чу вашс кой АССР, ве те ра-
ны вой ны и тру да, об ществен-
ный ак тив. Я выс ту пил от име-
ни при зыв ни ков с заве ре нием  
оп рав дать вы со кое дове рие Ро-
ди ны, пар тии и на ро да; ох ра-
нять мир ный труд и спо койст-
вие граж дан; слу жить так, как 

слу жил наш зем ляк В.И. Ча паев. 
Мы под го тов ле ны к служ бе в 
ар мии; мно гие сда ли нор мы 
ГТО, ста ли спортс ме на ми- раз-
ряд ни ка ми, ов ла де ли тех ни чес-
ки ми спе циаль нос тя ми в шко-
лах ДОСААФ».

Ва ле рий Ло ги нов и его то-
ва ри щи при бы ли в рас по ло-
же ние своей час ти в го род 
Пи ря тин Пол тавск ой об ласти.  

С ок тяб ря 1973- го  по де-
кабрь 1974 го да Ва ле рий Се-
востья но вич слу жил в ка-
честве стар ше го во ди те ля ми-
но мет ной ар тил ле рии. Од нов-
ре мен но он был пи са рем-о-
фор ми те лем при шта бе.  

П ри ла гае мое фо то из дем-
бельс ко го аль бо ма Ва ле рия 
Ло ги но ва от но сит ся к фев ра-
лю 1974 го да, ког да на учеб-
ном арт по ли го не под го ро-
дом Кре мен чуг ( на Д неп ре) 
про хо ди ли ди ви зион ные уче-
ния. Весь ме сяц гвар дей цы- 
ча паев цы тре ни ро ва лись в ст-
рель бе из пу шек и ми но ме тов. 
Жи ли в па лат ках, пи та лись от 
по ле вой кух ни. Обе дом сол-
дат кор мил свой, чу вашс кий 
па рень ( на фо то). Го то вил он  
очень вкус но – до ар мии ра-
бо тал по ва ром в рес то ра не 
«Вол га» в Че бок са рах. В об-
мун ди ро ва ние сол дат вхо ди-
ли ши нель и зим ние ва лен ки. 
С 1990 го да ши нель за ме ни-
ли на паль то. Сол датс кие са-
по ги то же уш ли в прош лое. 

Ко ман ди ром пол ка в Ча-
паевс кой ди ви зии в то вре мя 
был под пол ков ник Аль берт 
Ма ка шов, пат рио т, очень сп-
равед ли вый, поль зую щий ся 
ува же нием. Он окон чил с от-
ли чием две ака де мии, слу жил 
в Са ма ре, стал ге не рал- лей те-
нан том. Участ во вал в со бы тиях, 
свя зан ных со штур мом Бе ло-
го до ма в Москве. 

О бое вом пу ти 25-й ди ви-
зии им. В.И. Ча пае ва имеет-
ся спе циаль ная ли те ра ту ра. 

 ТА МА РА ВЕ РЕН ДЕЕ ВА,
 Г. ЧЕ БОК САРЫ

Бы ли дос той ны ми вои на миБы ли дос той ны ми вои на ми
 ПИСЬ МО В РЕ ДАК ЦИЮ      ПИСЬ МО В РЕ ДАК ЦИЮ      

Ч то бы празд ник не обер нул ся тра ге дией 

В этом го ду ст ра на от ме ти ла 130- ле тие 
со дня рож де ния ге роя Граж данс кой 
вой ны В.И. Ча пае ва. Мы гор дим ся тем, 
что он был на шим зем ля ком. 

Повар из Чувашии 
готовил вкусно

К СЛОВУ
В этом го ду в Че бок сарс-
ком ра йо не бу дут обуст-
рое ны три спе циаль ные 
пло щад ки для ис поль зо ва-
ния пи ро тех ни ки: в са на то-
риях «Вол жан ка», «Сол неч-
ный бе рег», ту рис ти чес-
ком комп лек се «Заим ка». 

Заранее внимательно ПРОЧИ-
ТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ и со-
блюдайте ее

Поджигать изделие 
с РАССТОЯНИЯ 

ВЫТЯНУТОЙ РУКИ

Никогда НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ФЕЙЕРВЕРК 
С РУК (кроме комнатных хлопушек и 
бенгальских свечей)

НЕ НАКЛОНЯЙТЕСЬ 
над фейерверкомЗапускайте  фейер-

верк на заранее вы-
бранной площадке, 
соблюдая БЕЗОПАС-
НОЕ РАССТОЯНИЕ 

Фейерверки запускать 
ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМ и не 
направлять в людей

Жительница д. Ямбарусово при-
знана лучшим народным дружин-
ником Чебоксарского района.
«Серебряный» волонтер из Туль-
ской области посетил п. Кугеси  и 
планирует вернуться в Чувашию уже 
со своей книгой.  
 В настоящее время на усилен-
ном контроле Минздрава Чувашии 
3 очага внебольничной пневмонии 
в г. Новочебоксарск, Батыревском 
и Чебоксарском районах.
 Команда Чебоксарского района 
успешно выступила на Всероссий-
ских соревнованиях по акватлону 
в Новочебоксарске.

Индивидуальные предприниматели а также иные лица, 
занимающиеся частной практикой (полный список пла-
тельщиков указан в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 На-
логового кодекса Российской Федерации) не позднее 31 
декабря уходящего года должны успеть уплатить стра-
ховые взносы за расчетный период 2017 года. Межрай-
онная инспекция Федеральной налоговой службы №5 
по Чувашской Республике напоминает о размерах пла-
тежей: на обязательное пенсионное страхование 23 400 
руб. 00 коп, на обязательное медицинское страхование 
4 590 руб.00 коп. В случае, если величина дохода за 2017 
год превысит 300 000 рублей, необходимо будет допол-
нительно исчислить и уплатить страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование в размере 1% от сум-
мы дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный 
период, но не более 187 200 руб. Уплата страховых взно-
сов должна быть произведена до 2 июля 2018 года. За-
полнить платежный документ на перечисление страхо-
вых взносов можно через сервис «Заплати налоги», раз-
мещенный на сайте ФНС России.

«31 декабря 2017 года – это воскресенье, поэтому 
срок уплаты истекает 9 января 2018 года», уточняют 
в инспекции.

ЧИТАЙТЕ www.tavan-en.ru 

 БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!   
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Новости с пригородным акцентом Мас   ра Причебоксарья

4

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА – это праздник всех 
тех, кто когда-либо был причастен к созданию и об-
служиванию энергетических систем.

24 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. В 1790 
году русские войска под командованием Алексан-
дра Суворова взяли турецкую крепость Измаил.

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ В РОССИИ. В 1990 го-
ду на основании постановления Совета Министров 
РСФСР образован Российский корпус спасателей. 

1 ЯНВАРЯ – НОВЫЙ ГОД. Яркий и веселый празд-
ник в большинстве стран отмечают по Григориан-
скому календарю, в ночь с 31 декабря на 1 января.

7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Один из важней-
ших христианских праздников и государственный 
праздник в более чем 100 странах мира.  

44
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 ФОТОФАКТ       

РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ

15

11

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

мальчиков  6
девочек  9

средний возраcт    82

средний возраcт   66
мужчин    6

женщин   5
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По данным районного отдела ЗАГС
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Более

5,4
тысячи

Состоялось награждение авторов 
лучших эссе, признанных победите-
лями конкурса творческих работ «Я 
защищаю свои персональные дан-
ные» среди образовательных учреж-
дений  Чувашии.

Первое место заняла студентка фа-
культета информатики и вычислитель-
ной техники ЧГУ им. И.Н. Ульянова Анна 
Кириллова. Почетную грамоту и приз 
за победу вручили заместитель мини-
стра информационной политики и мас-
совых коммуникаций ЧР Михаил Ани-
симов и генеральный директор компа-
нии «КСБ-СОФТ» Сергей Сергеев.

Поступило около 20 конкурсных ра-
бот.  

 В Атлашевском детском саду «Золушка» подготовка к Новому году идет 
полным ходом. Дети пишут письма Деду Морозу, создают удивительные 
поделки в виде снеговиков, снежинок, украшают сказочными фигурами 
окна детского сада.окна детского сада.

В де рев не Верх ний Ма газь 
на се год няш ний день в 
69 хо зяйст вах про жи-
вают 102 че лове ка. В 46 
хо зяйст вах семьи про жи-
вают пос тоян но, а в ос-
таль ных – приез жают 
по гос тить на ле то. 
Об этом нам расс-
ка за ла ува жае мый 
че ловек де рев ни 
Га ли на Пав ло ва. 

«В 2012 го ду на 
схо де граж-
дан ме ня выб-

ра ли ста рос той. Тог да 
же выб ра ли ак тив из 7 
че ловек, с ко торы ми 
мы по сей день сооб-
ща ре шаем все воз ни-
каю щие проб ле мы. 
В се у нас в на се лен-
ном пунк те бла го по-
луч но: в каж дом до-
ме есть во да, газ, до-
ро ги, ули цы осве ще-
ны. Живем как в го-
ро де. Чем ху же?» – 
го во рит Га ли на Ла-
за рев на.

Дейст ви тель но, в 
де рев не есть все ус-
ло вия: в аку шерс-
кий пункт мож но 
об ра щать ся в лю бое вре мя. 
В ма га зи не есть все необ хо-
ди мые про дук ты пи та ния, 
то вары пов сед нев но го сп ро-
са. По сло вам ста рос ты, ес-
ли на род с ак ти вом заод но, 
то за ду ман ные де ла в ру ках 
спо рят ся. 

Ес ли го во рить о боль ших 

ме роп рия тиях, прове ден ных 
под ру ко водст вом этой хруп-

кой жен щи ны, то хо чет-
ся от ме тить пост роен-
ный в 2014 го ду мост 
че рез глу бо кий ов раг. 
В то  же вре мя для то-

го, что бы под нять-
ся по кру то му 

ск ло ну, си ла-
ми од но сель-
чан соо ру ди-
ли лест ни цу 
из старых ав-

то мо биль ных 
шин. В 2016 го-
ду верх не ма га-
зев цы раз би ли 
детс кий парк, 
те перь де ти спо-
кой но мо гут иг-
рать за за бо-
ром, не опа-
саясь проез-
жающей тех-
ни ки. «Мы 
дол го вы би-
ра ли мес-
то для пло-
щад ки, за-
тем очи-
ща ли ее от 

му со ра, ров ня ли. 
Г ла ва сельс-
ко го по се-
ле ния Ана-

то лий Фо мин ус та но вил на 
тер ри то рии пар ка детс кое 
обо ру до ва ние на 100 ты сяч 
руб лей. В се ос таль ное сде ла-
ли и приоб ре ли на средст ва 
жи те лей де рев ни. Я очень 
гор жусь свои ми од но сель ча-
на ми, они нас толь ко друж-
ные, не на ра дуюсь», – го во-
рит Га ли на Пав ло ва.

Суб бот ни ки в де рев не про-
во дят ся очень час то, чис то-
та для жи те лей очень важ-
на. «У по жи лых лю дей на-
шей де рев ни сох ра ни лось 
мно жест во ста рин ных ору-
дий, вы ши вок и ку хон ная 
ут варь. Мы ре ши ли ни ку-
да не от да вать эти пред ме-
ты, а са мим соз дать му зей, 
что бы на ши де ти со зи да-
ли и пом ни ли ис то рию сво-
их пред ков. Ра зоб ра ли ста-
рый ск лад, соб ра ли сруб, ос-
та лись еще кое- ка кие от де-
лоч ные ра бо ты. Очень на-
деем ся, что ад ми нист ра ция 
сельс ко го по се ле ния под дер-
жит на шу ини циа ти ву и по-
мо жет в откры тии. Ведь без 
прош ло го нет бу ду ще го!» – 
по де ли лась ста рос та.

По сло вам гла вы Ат ла-
шевс ко го сельс ко го по се-
ле ния Ана то лия Фо ми на, 
в де рев не Верх ний Ма газь 
под на ча лом Га ли ны Пав-
ло вой про во дит ся дос та точ-
но мно го зна чи мых ра бот. 
«Жи те ли это го на се лен но го 
пунк та – уди ви тель но друж-
ный на род. Они под дер жи-
вают друг дру га и в го ре, и 
в ра дос ти. Пом ню, не дав но 
в их де рев не был по жар, я 
приез жаю, а там уже пол де-
рев ни тру дит ся: кто за ва лы 
раз би рает, кто еду го то вит. 
Я очень рад, что есть та кие 
лю ди, ко торые сп ла чи вают 
од но сель чан, про тя ги вают 
ру ку по мо щи в труд ную ми-
ну ту», – от ме тил Ана то лий 
Ви кентье вич.

 Е ЛЕ НА ДА ДЮ КО ВА

«Без прош ло го нет бу ду ще го...»
 Т ВОИ ЛЮ ДИ, РА ЙОН!       

Впереди нас ждут новогодние празд-
ники. А это – череда приятных встреч 
с друзьями, веселые корпоративы и 
душевные семейные торжества, ко-
торые не обходятся без застолий. И 
даже если вначале застолья у вас бы-
ли правильные мысли об умеренно-
сти в пище, то от одурманивающих 
ароматов они вмиг улетучиваются. 
И тут  словно из ниоткуда появляет-
ся изжога. Часто изжога – сигнал SOS 
от организма, терпящего бедствие в 
результате желчекаменной болезни, 
гастрита, язвы желудка или иных се-
рьезных сбоев в работе пищевари-
тельного тракта. В таких случаях на-
до обязательно обратиться к врачу.  
Помочь на месте избавиться от не-
приятных симптомов помогают на-
родные средства. 

 Регулярный прием ромашково-
го отвара послужит своего рода 
профилактикой изжоги.
 Рисовый отвар тоже неплохо сни-

мает изжогу, только он должен быть 
несоленым. 
 Снимите с белокочанной капу-

сты пару листов и съешьте их сы-
рыми – поможет. Полстакана све-
жего капустного сока устранит из-
жогу при переедании.
 Привычка класть молотый имбирь 

в напитки – кофе, чай, компот – спа-
сет от частых приступов изжоги.
 Яичную скорлупу от вареных яиц 

высушить, растереть в ступке и 
принимать порошок регулярно, 
если изжога мучает часто.

 Пристрастие к «пустой» гречне-
вой каше по утрам на голодный 
желудок вознаградит вас отсут-
ствием изжоги.
 Укропная вода – настой семян 

укропа – спасет не только от из-
жоги, но от метеоризма и взду-
тия живота. 

 одиннадцатиклассни-
ков Чувашии 

написали итоговые 
сочинения

Если вами управляет погода...

Погодные изменения отражаются даже на здоро-
вых людях. Снижается работоспособность, хочет-
ся спать. Рекомендуется принимать тонизирую-
щие настойки лимонника или женьшеня, снижать 
физическую активность, избегать стрессов. 

Врачи считают, что многие сами провоцируют раз-
витие метеозависимости: не бывают на воздухе (пусть 
даже в городе), от жары и холода спасаются с помощью 
кондиционера. Не поленитесь пройтись, особенно в 
ранние утренние часы, когда в воздухе больше биоло-
гически активного кислорода. Принимайте контраст-
ный душ. Если же вы страдаете хроническими забо-
леваниями, обращайте внимание на прогнозы пого-
ды для метеочувствительных людей и корректируйте 
прием препаратов. Но перед этим все же посоветуй-
тесь с врачом, не всегда плохое самочувствие может 
быть не связано с погодой. 

В де рев не Верх ний Ма газь 
на се год няш ний день в 
69 хо зяйст вах про жи-
вают 102 че лове ка. В 46 
хо зяйст вах семьи про жи-
вают пос тоян но, а в ос-
таль ных – приез жают 

2012 го ду на 
схо де граж-
дан ме ня выб-

ра ли ста рос той. Тог да 
же выб ра ли ак тив из 7 
че ловек, с ко торы ми 
мы по сей день сооб-
ща ре шаем все воз ни-
каю щие проб ле мы. 
В се у нас в на се лен-
ном пунк те бла го по-
луч но: в каж дом до-
ме есть во да, газ, до-

под ру ко водст вом этой хруп-
кой жен щи ны, то хо чет-

ся от ме тить пост роен-
ный в 2014 го ду мост 
че рез глу бо кий ов раг. 
В то  же вре мя для то-

го, что бы под нять-
ся по кру то му 

ск ло ну, си ла-
ми од но сель-
чан соо ру ди-
ли лест ни цу 
из старых ав-

то мо биль ных 
шин. В 2016 го-
ду верх не ма га-
зев цы раз би ли 
детс кий парк, 
те перь де ти спо-
кой но мо гут иг-
рать за за бо-
ром, не опа-
саясь проез-
жающей тех-
ни ки. «Мы 
дол го вы би-

му со ра, ров ня ли. 
Г. Павлова на слете старост 

получила благодарность
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Понедельник
25 декабря

Вторник
26 декабря

Среда
27 декабря

Четверг
28 декабря

Пятница
29 декабря

Суббота
30 декабря

Воcкресенье
31 декабря

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

Новости
9.15, 4.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15, 17.00, 2.10, 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 #ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

– 17 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
1.50 #КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Вести. Интервью
9.20-9.55 Из нашего фонда. 

Играет камерный оркестр
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, 15.05 Яш чух, çамрăк чух! 12+
7.00 Капитана качча тухас. 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
8.30 Каçхи тĕл пулу 12+
9.00 Кил ăшши 12+
9.30, 14.00 Жемчужина 12+
10.00 Кубок России по вольной 

борьбе среди женщин на 
призы Главы Чувашии. Теле-
версия 16+

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

14.30 Кил ăшши 12+
15.00, 23.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
15.30, 23.30 Республика. Инфор-

мационная программа 12+
15.40 Вăй выляççĕ çăлтăрсем. 

Чăваш эстрада артисчĕсен 
концерчĕ 6+

18.00, 2.30 Республика в дета-
лях 12+

19.00, 0.30 Эх, юррăм, янăра! 12+
20.00, 3.00 Экономика в дета-

лях 12+
20.30, 3.30 Учим чувашский 12+
21.00, 0.00, 4.30 Кулăш 

кустăрми çĕнĕлле 16+
22.30, 4.00 Кил ăшши 12+
1.00 Детский новогодний кон-

церт 0+

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+
23.30 Итоги дня
0.00 Поздняков 16+
0.15 #АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
1.35 *СЕСТРЫ 12+

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

вости
9.15, 4.10 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.10 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+
0.15 #ШЕРЛОК 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 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
1.50 #КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Ирхи тĕпел. Премьера
9.35-9.55 Депутат в кадре
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 Экономика в дета-
лях 12+

7.30, 13.35, 20.30, 4.00 Учим 
чувашский 12+

8.00, 15.35 Кил ăшши 12+
8.30, 15.05 И в шутку, и все-

рьез 6+
9.00, 18.00, 2.00 Республика 

в деталях 12+
9.30 Яш чух, çамрăк чух 12+
10.00, 16.30 Кулăш кустăрми 

çĕнĕлле 16+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная программа
14.00 Детский новогодний 

концерт 0+
16.00 Это мы 6+
19.00, 22.30, 1.00, 3.00 Каçхи 

тĕл пулу 12+
20.00, 3.30 Открытый го-

род 12+
21.00, 4.30 Улька кинĕн виçĕ 

кинĕ. Камит 12+
0.00 Зажги 6+
0.30 Туслăх йывăçĕ 12+
1.30 Литература тĕпелĕ 6+
2.30 Ылтăн çÿпçерен 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+
23.30 Итоги дня
0.00 Итигэлов. Смерти нет 

16+
1.00 *ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД 12+

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

вости
9.15, 4.10 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.10 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+
0.15 #ШЕРЛОК 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 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
1.50 #КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Топ 50, рабочие профес-

сии ХХI века. Премьера
9.10 Вести. Интервью
9.25 Доступная среда
9.40-9.55 Специальный ре-

портаж. Чувашкино
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, 13.35 Открытый го-
род 12+

7.30, 14.00, 20.30, 2.30 Учим 
чувашский 12+

8.00, 14.30 Зажги 6+
8.30, 15.05 Туслăх йывăçĕ 12+
9.00, 18.00, 1.00, 5.30 Респу-

блика в деталях 12+
9.30, 17.30 Каçхи тĕл пулу 12+
10.00, 15.35 Улька кинĕн виçĕ 

кинĕ. Камит 12+
13.00, 18.30 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05 Ылтăн çÿпçерен 12+
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная программа
19.00, 1.30 Литература тĕпелĕ 

12+
20.00, 2.00 Комфортный го-

род 12+
21.00, 3.00 Эс кĕтетĕн-и? 

Валерий Клементьев 
концерчĕ 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+
23.30 Итоги дня
0.00 Петр Козлов. Тайны зате-

рянного города 6+
1.05 *ХМУРОЕ УТРО 12+

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

вости
9.15, 4.10 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.10 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+
0.15 #ШЕРЛОК 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 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
1.50 #КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Топ 50, колледжи ХХI 

века
9.10-9.55 Ÿнер тĕнчи. Иосиф 

Дмитрий режиссер, актер, 
поэт, тĕпчевçĕ. Премьера

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 Комфортный го-
род 12+

7.30, 14.00 Учим чувашский 
12+

8.00, 14.30 Литература 
тĕпелĕ 12+

8.30, 13.35 КВН за кадром 
16+

9.00 Республика в деталях 
12+

9.30, 15.05 Один 
день с профес-
сионалом 12+

10.00, 15.35 Эс 
кĕтетĕн-и? Ва-
лерий Клемен-
тьев концерчĕ 
12+

13.00, 18.30 Ре-
спублика. 
Хыпарсен 
кăларăмĕ

13.30, 19.30 Ре-
спублика. Ин-
формаци-
онная про-
грамма

18.00 И в шутку, 
и всерьез 12+

19.00, 1.00 Пра-
вительствен-
ная связь 12+

20.00, 2.00 Здо-
ровая Чува-
шия 12+

20.30, 2.30 Рота-
ци 12+

21.00, 0.00, 3.00 
Эс манăн 
сывлăш. Аи-
да Великова 
концерчĕ 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.40 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Финал 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 #ШЕРЛОК 16+
2.25 *ВОДЫ СЛОНАМ! 16+

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

время
12.00 #ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН 12+
18.40 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. Специальный вы-
пуск 16 +

21.00 Юморина 12+
23.30 *СКАЗКИ РУБЛЁВСКО-

ГО ЛЕСА 12+
1.25 *В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-

ВИ 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Юратнăран
9. 35-9.55 Мастер спорта
11.40-12.00 Вести-ПФО
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00 Республика. Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 0.00 Республика. 

Информационная програм-
ма 12+

7.00, 13.35 Здоровая Чувашия 12+
7.30, 15.35 Ротаци 12+
8.00, 15.05 Правительственная 

связь 12+
8.30, 14.00 Отличные студенты 12+
9.30, 13.05 Актуальное интер-

вью 12+
10.00, 16.00 Эс манăн сывлăш.  

Аида Великова концерчĕ 16+
13.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная программа
18.00, 2.00 Республика в дета-

лях 12+
18.30, 23.00 Республика. Хы-

парсен ятарлă кăларăмĕ 12+
20.00 Бухты барахты 6+
20.30 Жемчужина 12+
21.00, 0.30, 4.00 Икĕ Типшем 16+
1.00 Новогодний серпантин 6+
2.30 День перемен 6+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ 12+
8.10 *SOS, ДЕД МОРОЗ, 

ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ! 
12+

10.15 Голос. На самой высокой 
ноте 12+

11.20 Смак
12.15 *ЗОЛУШКА 6+
13.50 Аффтар жжот
15.50 Голос
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.35 *ФОРСАЖ-7 16+
2.15 *ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ 16+
4.10 *ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК 12+

РОССИЯ 1
4.50 *КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-

ТО НАХОДИТ 12+
8.10 *ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА 

12+
10.00 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.05 *ДЕВЧАТА
16.00 *ОПЕРАЦИЯ Ы И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 *ПЕРЕКРЁСТОК 12+
0.50 *ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО 12+

ЧТВ
11.20-11.40 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Республика. Хыпарсен 

ятарлă кăларăмĕ 12+
7.00 Республика. Информаци-

онная программа 12+
7.30, 14.00, 2.00 Бухты барах-

ты 6+
8.00 Жемчужина 12+
8.30, 2.30 День перемен 6+
9.00 Республика в деталях 12+
9.30, 1.00 Новогодний серпан-

тин 6+
10.30 Аван пати 12+
14.30 Танцы без границ. Фи-

нал телевизионного конкур-
са 12+

17.00 Открытый город 12+
17.30 Здоровая Чувашия 12+
18.00 Новогодние новеллы 6+
19.00 Ырă кăмăлпа 12+
19.30 Ротаци. Пĕтĕмлетÿ 

концерчĕ 12+
22.00 Виктор Петров култа-

рать, 60 çул та тултарать! 
Юбилей концерчĕ 16+

3.00 Новогоднее волшеб-
ство. Концерт Раисы Каза-
ковой 6+

5.30 Каçхи тĕл пулу 12+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 15.00 Новости
6.10 Новогодний Ералаш
6.45 *КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2, 

ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ 12+
10.15 *ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ 12+
12.40 Главный новогодний концерт
13.40 *СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 12+
15.10 Служебный роман. Продол-

жение
16.50 *КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА 12+

18.25 Лучше всех!
21.15 *ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ 12+
23.00 Новогодняя ночь на Первом
23.55 Новогоднее поздравление 

Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимирови-
ча Путина

0.00 Новогодняя ночь на Первом

РОССИЯ 1
4.20 Новогодние сваты
6.25 *ДЕВЧАТА
8.25 Лучшие песни. Праздничный концерт
10.25 *ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
12.20 Короли смеха 16+
14.00 Вести
14.20 *ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ
16.10 *ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!
20.00 *БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
21.55 Новогодний парад звёзд
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина
0.00 Новогодний Голубой Огонек – 2018 

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Юрă – халăх чунĕ. Концерт 12+
9.00 Республика Хыпарсен ятарлă 

кăларăмĕ 12+.
9.50 Республика. Столичные ново-

сти 12+
10.00 Ырă кăмăлпа 12+
10.30 Новогодние новеллы 6+
11.30, 1.00 Ротаци. Пĕтĕмлетÿ 

концерчĕ 12+
14.00 Жемчужина 12+
14.30 *ЖЕМЧУЖИНА 12+
17.00 Танцы без границ. Финал теле-

визионного конкурса 12+
19.00, 3.30 Çĕнĕ çул кĕреки 12+
23.50 Новогоднее обращение Главы Чу-

вашской Республики М. В. Игнатьева
0.00 Новогодний серпантин 6+

НТВ
4.50 *НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ 16+
6.00 *ЧУДО В КРЫМУ 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники. Новогодний вы-

пуск 12+
11.55 Дачный ответ
13.00, 16.20 #ПЁС 16+
22.00, 0.00 Супер Новый год
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В.Путина
1.20 Фестиваль Авторадио. Дискотека 

80-Х 12+
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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.

Хусан Турă амăшĕн чиркĕвĕ. 
Алькеш сали. 1974 çул
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Салам, юратнă 
«Тăван ен» хаçатăмăр!

Эпир, Л.В. Пучков ячĕллĕ 
Чăрăш кассинчи пĕтĕ-

мĕшле пĕлÿ паракан 
вăтам шкулта вĕ-
ренекенсем, редакци 

ĕçченĕсене çитсе ки-
лекен 2018 çул ячĕпе саламлатпăр! 
Çитес çул сахалтан та 2018 ăнăçу 
пултăр сире пурсăра та!

Çĕнĕ çула кĕтнĕ май эпир хавас-
пах  сăвăсем шăрçаларăмăр,  хаçат 
вулаканĕсен, ăна кăларакансен 
кăмăлне çĕклессе шанатпăр! Малта 
– пурте кĕтекен асамлă уяв-çке-ха!

Хĕл савăнăçĕ
Шурă, шурă, шурă юр
Вĕçсе анать тÿперен.
Сивĕ, сивĕ, сивĕ çил
Вĕçтерет юр пĕрчине.

Шурă юрпа сивĕ çилĕ
Хĕл çитнине пĕлтерет.
Капăр чăрăш, Хĕл Мучийĕ
Çĕнĕ çула çитерет.

Хĕл Мучипе Юр Пике 
Тăрĕç чăрăш умĕнче.
Ачасем карталанса
Юрлĕç, ташлĕç савăнса.

 ДМИТРИЙ ПАВЛОВ, 10-МĔШ КЛАСС

Çĕнĕ çула кĕтни
Çитсе килет Çĕнĕ çул!
Эпир кĕтрĕмĕр пĕр çул.
Савăнатпăр, йăл кулатпăр,
Юлташсене саламлатпăр.

Ачасем пирĕн ялта
Пит кĕтеççĕ Çĕн çула.
Елка умĕнче чупаççĕ,
Хытă-хытă савăнаççĕ.

 ВАЛЕРИЙ АЛАНГОВ, 8-МĔШ КЛАСС

Васкаса утать Мучи
Васкаса утать Мучи
Шур сухалне силлесе.
Парнелет шур тум Мучи
Вăрманти йывăçсене.

Йăтать йывăр хутаçне
Васкать парне салатма.
Хĕл Мучипе Юр Пике
Саламлаççĕ уявпа.

Чăрăш тавра çаврăнать
Мулкач, Упа, шур Чана.
Ача-пăча савăнать,
Çĕнĕ çула уявлать.

ДАША ЯДАКОВА, 8-МĔШ КЛАСС

Савăнăç
Хĕл Мучипе Юр Пике
Килчĕç хăнана паян.
Елка тавра çаврăнма,
Пурте пĕрле савăнма.

Хĕл Мучи мана савса
Пĕр ывăç канфет парать.
Юр Пики ун хыçĕнчен
Тетте парне тыттарать.

Шур сухаллă Мучие
Ташша чĕнтĕмĕр эпир.
Йăл кулăллă Пикине
Юрлаттартăмăр эпир.

 АЛЕКСАНДРА ФОМИРЯКОВА, 8-МĔШ КЛАСC

Пĕр çурт ра – вун виç çĕн
Гор деев сем пу рăн мал ли 

ус ло ви се не ла йăх ла тас тĕл-
лев пе вы рăн ти ял тă рăх ад-
ми нист ра ци не че ре те тăр сан 
ĕмĕ чĕ пур нăç ла нас си пир ки 
шу хăш ла нă- ши? «Çук,  шу-
хăш ла ман», – ĕнен те рет 6 ача 
амă шĕ Аль би на Ап по ло нов-
на. Ки рек мĕн ле хĕ ра рăм шăн 
та тĕ рек вăл – çум ра мă шăр 
пур ри. Аль би на Гор дее ва ва-
ра ар çын нăн çи рĕп хул пуç çи-
йĕ çи не та йăн са кур ман, ан-
чах та йы вăр лăх се не пăх ма-
сăр пĕч чен хĕ ра рăм тĕп рен-
чĕ кĕ се не ура çи не тă рат ма 
тĕл лев ларт нă. Пур нăç кус-
тăр ми пĕр ти кĕс сĕн кус нă те-
ме çук, ун па юна шар яла нах 
чи çы вăх çын ни, амă шĕ, пул-
нă. «Ас лă ывăл çу рал сан ан-
не пен сие тух рĕ. Эпĕ ĕç ле нĕ 
вă хăт ра ан не ача се не пă хат-
чĕ, ма нăн та та йă мă кăн ачи-
се не вă лах пăх са ÿс тер чĕ», – 
хă йĕн пур нă çĕн че амă шĕ ку-
рăм лă вы рăн йы шăн ни не ăн-
ла нать хĕ ра рăм. Аль би на Ап-
по ло нов нăн 4 хĕр пе 2 ывăл. 
«Ас ли – ывăл, 28 çул та, рес-
пуб ли ка ту ла шĕн че ĕç лет. 
Све та – 23- ре, çемьел лĕ, шă-
пах унăн ывă лĕ Ки рилл çĕ нĕ 
çурт ра хăй не вал ли пÿ лĕм суй-
лат чĕ те. Ле на – 21- ре, Мус-
кав ра вăй ху рать. Ве ро ни ка 
кă çал 18 çул тул та рать, вăл 
Шу паш кар ти пĕр тех ни кум-
ра  вĕ ре нет. 15- ри На та шă па 
11- ти Во ва – шкул ачи сем», 
– пал лаш тар чĕ хĕ ра рăм хă-
йĕн ачи сем пе. 

Аш шĕ-а мă шĕн çур тĕн че тă-
вăр пул ни не пы тар масть Аль-
би на Ап по ло нов на. Амă шĕ-
сĕр та та хă йĕн çемйи сĕр пуç-
не кун та йă мă кĕ хă йĕн çемйи-
пе та та пич чĕ шĕ кун кун ла-
нă. Пу рĕ – вун виç çĕн. Ача-
сем çи тĕн нĕ çе мĕн çур та ас лă-
лат нă, ман сар да ту нă пул сан 
та хă йĕн çур чĕ пир ки ĕмĕт-

лен мел ли кă на юл нă хĕ ра-
рă мăн. Ача сем те пĕ рин чен 
теп ри «вĕ тĕ» – ăç тан çурт 
çĕк ле ме вăй- хал çиттĕр? 

«Пат ша лăх пу лă шă вĕ пир-
ки тĕл лен мен те. Фев раль уйă-
хĕн че ял тă рăх ад ми нист ра-
цийĕн чен шăн кă рав ла са че-
рет çит ни не пĕл тер чĕç, çурт 
е хват тер суй ла ма ыйт рĕç. 
Ача сем çурт шăн са сă ла рĕç, 
вĕ се не ял тах пу рăн ма ки лĕ-
шет», – суй ла ва уш кăн па ту-
ни не па лăр тать Аль би на Ап-
по ло нов на. Ва тă амă шĕн чен 
аяк ка каяс шăн пул ман ни пе 
çур та хăй сен пах чин чех ларт-
са па ма ыйт нă вăл. 

Ă шă та хăт лă çурт тул та нах 
илĕр тет. Са рă- хă мăр кир пĕч-
лĕс кер не ял çын ни сем те ăм-
сан са пă хаç çĕ. «Мĕн ле хит ре 
пÿрт са нăн, Аль би на», – те се 
пĕр ре мар ка ла нă хĕ ра рă ма 
кÿр шĕ сем. Шал та та хăт лă, 
та са, ăшă, чÿ ре че сем пы сăк, 
кран ран ăшă та та си вĕ шыв 
юхать, çă вăн мал ли пÿ лĕм-
сем, туа лет, тĕ пел... Под ряд 
ор га ни за ци йĕ ст рои тельст во 
ĕçĕ се не пур нăç ла нă чух не те 
 пу лас кил ху çи сем пе ка наш-
ла сах тă нă. 

 «Пат ша лă ха пы сăк тав!»
Гор деев се не пĕл те рĕш лĕ 

кун па ра йон ад ми нист ра-
ци йĕн пуç лă хĕн çу мĕ Сер гей 
Ва нюш кин са лам ла рĕ, пар не 
кÿ чĕ. Çĕ нĕ çурт алă кĕн уç çи-
не ва ра вĕ сем ял тă рăх пуç лă-
хĕн Алек сей Ива нов ал лин-
чен ил ме ти вĕç рĕç. Алă ра  – 
çĕ нĕ çурт алă кĕн уç çи йĕ, ĕмĕт-
ре – пÿ лĕм се не илем кĕр тес-
си, сĕ тел- пу кан выр наç та рас-
си. «Чи мал тан ту сан ран çу-
са та са тă пăр. Çĕ нĕ çур та ки-
вĕ сĕ тел- пу кан па кĕ рес кил-
мест, çă ва ту хич чен çĕ ннине 
ил се лар тă пăр», – ĕмĕт ле нет 
6 ача амă шĕ, –«а ча сем пур ри 
– те лей, пĕ ри теп рин чен ла-

йăх рах, ит леç çĕ, ха ма та, ан-
не не те пу лă шаç çĕ. Йă па нăç 
– ача сен че, ан не ре». 

Çĕ нĕ çур та ача сен 85 çул-
ти ку ка мă шĕ те кур ма çит-
рĕ. «Пат ша лă ха пы сăк тав!» 
– чун- чĕ ре рен тух рĕç унăн 
сă ма хĕ сем.

А лек сей Вик то ро вич пĕл-
тер нĕ тă рăх, Гор деев сен 
çемйи вал ли 108 тă ват кал 
метр лă çурт хă парт ма  рес-
пуб ли ка бюд же тĕн чен 2 млн 
та 150 пин тен кĕ уйăр са па-
нă. «6 ачал лă, са хал ту пăш-
лă Гор деев сен çемйи пу рăн-
мал ли ус ло ви се не ла йăх ла тас 
тĕл лев пе 2012 çул та че ре те 
тă нă. Кă çал «Ну май ачал лă 
çемье се не çурт- йĕр пе ти вĕç-
те рес си» пат ша лăх прог рам-
ми пе вĕ сем вал ли çурт ларт-
ма май кил чĕ. Ст рои тельст во 
ĕçĕ сем июль уйă хĕн че ты тăн-
чĕç, под ряд ор га ни за ци йĕ ĕç-
се не явап лă ха туй са пур нăç-
ла рĕ, Гор деев сем хăй сем те 
конт роль ле се тă чĕç. Ну май 
ачал лă çемье шĕн çĕ нĕ çурт 
– Çĕ нĕ çул пар ни пул тăр», 
– ырă сун чĕ ял тă рăх пуç лă-
хĕ, ял тă рă хĕн че пу рăн мал-
ли ус ло ви йĕ се не ла йăх ла тас 
тĕл лев лĕ та та  ну май ачал-
лă 3 çемье че рет ре тă ни не 
па лăрт са. 

Çемье се не – ку рăм лă 
пу лă шу
Ну май ачал лă çемье се не 

пу лă шу кÿ рес си – Раç çей ре 
те, Чă ваш Рес пуб ли кин че те 

тĕп вы рăн та. Уй рă мах çа кă 
кă çал, ЧР Пуç лă хĕ Миа хил 
Иг натьев Амă шĕ пе Аш шĕн 
çул та лă кĕ те се па лăрт нă çул 
пĕл те рĕш лĕ. Çемье инс ти-
тут не çи рĕп ле тес, де мог ра-
фи ла ру- тă рăв не ла йăх ла-
тас, амă шĕн ача се не вос пи-
та ни па рас та та çемье не çи-
рĕп ле тес ĕç ри пĕл те рĕш не 
ÿс те рес тĕл лев пе рес пуб ли-
кă ра та ну май ĕç пур нăç ла-
нать. 2017 çул та 5 та та ыт-
ла рах çул çит мен ачал лă 19 
çемье не çурт- йĕр пе ти вĕç тер-
ме рес пуб ли ка бюд же тĕн чен 
50 млн ыт ла ук çа- тен кĕ уйăр-
нă. Пу рĕ ва ра пат ша лăх пу-
лă шă вĕ пе рес пуб ли кă ри 5,6 
пин çемье пу рăн мал ли ус ло-
ви йĕ се не ла йăх ла тĕ, çав тĕл-
лев пе тĕр лĕ шай ри бюд жет-
ран çурт- йĕр прог рам ми се-
не пур нă çа кĕрт ме 3,2 млрд 
тен кĕ уйăр нă – кун пир ки 
тун ти кун Ми хаил Иг натьев 
ирт тер нĕ ка наш лу ра ЧР ст-
рои тельст во ми нист рĕ В ла-
ди мир Ми хай лов пĕл тер нĕ.

 РФ 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 ст ра-
те ги сем те – 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 се не вал ли çă мăл лăх сем 
кĕрт ни – ну май ачал лă, са хал 
ту пăш лă та та тин çеç чă мăр-
тан нă çемье сем шĕн çав те ри 
пысăк пулăшу. 

 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА

Çĕ нĕ çул умĕн – 
çĕ нĕ çурта
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лен мел ли кă на юл нă хĕ ра-
рă мăн. Ача сем те пĕ рин чен 
теп ри «вĕ тĕ» – ăç тан çурт 
çĕк ле ме вăй- хал çиттĕр? 

Ну май ачал лă Гор деев сен 
ĕмĕ чĕ пур нăç лан чĕ  

«Ик кĕ мĕш хут ра ма нăн пÿ лĕм пу лать», – са вăн са ун-
тал ла- кун тал ла ку мать çĕ нĕ те хăт лă çур та пĕр ре мĕш 
хут  кĕр се кур нă пĕ чĕк çеç Ки рилл. Ун хыç çă нах 11 çул-
ти Во ва вас ка ма сăр хă йĕн çĕ нĕ кĕтес не па ха лать. Ача-
сен хăй се не çап ла тыт ма сăл та вĕ пур – Лап сар ял тă-
рă хĕн чи Вăр ман кас ялĕн че пу рă на кан ну май ачал лă 
Гор деев сен çемйи Çĕ нĕ çул умĕн икĕ хут лă, кап мар, 
илем лĕ, çĕ нĕ çурт лă пул чĕ. 

  ПАТ ША ЛĂХ ПУ ЛĂ ШĂ ВĔ  

СĂМАХ МАЙ 
Ра йон та кă çал çа вăн пе кех Иш-
лей та та Чă рăш кас си ял тă рă-
хĕн че 5 та та ыт ла рах ачал лă 
2 çемье пу рăн мал ли ус ло ви-
йĕ се не ла йăх лат нă.

Хĕл Мучипе Юр Пике
Килчĕç хăнана паян.
Елка тавра çаврăнма,
Пурте пĕрле савăнма.

Хĕл Мучи мана савса
Пĕр ывăç канфет парать.
Юр Пики ун хыçĕнчен
Тетте парне тыттарать.

Шур сухаллă Мучие
Ташша чĕнтĕмĕр эпир.
Йăл кулăллă Пикине
Юрлаттартăмăр эпир.

Хĕл Мучипе Юр Пике
Килчĕç хăнана паян.
Елка тавра çаврăнма,
Пурте пĕрле савăнма.

Хĕл Мучи мана савса
Пĕр ывăç канфет парать.
Юр Пики ун хыçĕнчен
Тетте парне тыттарать.

Шур сухаллă Мучие
Ташша чĕнтĕмĕр эпир.
Йăл кулăллă Пикине
Юрлаттартăмăр эпир.

ДЕ КАБ РĔН 19- МĔ ШĔН ЧЕ «ЫЛ-
ТĂН МАС КА» РАÇ ÇЕЙ ТЕАТ РĔН 
НА ЦИ ПРЕ МИ ЙĔН ЛАУ РЕА ЧĔ СЕН 
ЯЧĔ СЕ НЕ ПĔЛ ТЕР ЧĔÇ. «Театр ис-
кусс тви не пы сăк тÿ пе хыв нă шăн» 
но ми на ци ре пре мие РСФСР ха лăх 
ар тист ки, РСФСР та ва ти вĕç лĕ ар-
тист ки, СССР ха лăх ар тист ки, Ĕç лĕх 
Хĕр лĕ Ялав лă К.В. Ива нов ячĕл лĕ 
Чă ваш пат ша лăх ака де ми дра ма 
теат рĕн ар тист ки Ве ра Кузь ми на 
ти вĕç нĕ. Ве ра Кузь ми нич нă па пĕр-
ле çак хи сеп лĕ хак ла ва Ва лен тин 
Гафт, Алек сандр Шир виндт, Иван 
Крас ко т. ыт. пал лă пал лă ар тист 
ил ни не па лăрт мал ла. 

ЧĂ ВАШ ЕН РИ ÇАМ РĂК 10 ХО РИСТ ДЕ КАБ-
РĔН 27- МĔ ШĔН ЧЕ РАÇ ÇЕ ЙĔН ПĔР ЛЕШ ТЕР-
НĔ АЧА- ПĂ ЧА ХО РĔН йы шĕн че Кремль сце-
ни çин чи кон цер та хут шă нĕ. Ме роп рия тие 
Раç çей Пре зи ден чĕн указĕ пе çи рĕп лет нĕ 
Ача лă хăн ву нă çул лăх не уçас умĕн та та РФ 
Пре зи ден чĕ çу мĕн чи РФ Пат ша лăх Ка на-
шĕн ла рă вĕн ша йĕн че йĕр ке леç çĕ. Кон-
цер та çĕр шы вăн 78 ре гио нĕн чен пу рĕ 500 
ыт ла ача хут шă нĕ. Çав шут ра Шу паш кар ти 
Ф. Лу кин ячĕл лĕ ача- пă ча му зы ка шку лĕн 8 
вĕ ре не ке нĕ, Çĕ нĕ Шу паш кар па Ком со мольс-
ки ра йо нĕн çам рăк хо рис чĕ сем. Раç çе йĕн 
Ача- пăча хор не çĕр шыв пра ви тельст ви пе 
куль ту ра ми нис терст ви сĕн ни пе 2013 çул-
та ту са ху ни не па лăрт ни вы рăн лă. 

Ыт ла ри кун Кÿ кеç ри тĕп 
куль ту ра çур тĕн че Ве те-
ран сен ха лăх хо рĕн юби-
лей лă ка çĕ ирт рĕ. Пул та-
ру лăх кол лек тив не са лам-

ла ма ра йад мин и стра ци 
пуç лă хĕн çу мĕ Зоя Мас-
ло ва, Кÿ кеç ял тă рăх пуç-
лă хĕ В ла ди мир Вер ши-
нин çит рĕç.

«Хор шăн 35 çул – вăй пит-
ти тап хăр. Çак ху шă ра кол-
лек тив хăй не кă мăл ла са хи-

сеп ле кен се не туп рĕ, ра йо нăн 
куль ту ра пур нă çĕн ата ла нăв-
не хут шăн чĕ», – пĕ тĕм лет рĕ 

Зоя Лео ни дов на. Ха лăх пул-
та ру лăх не ата лан тар ма пы-
сăк тÿ пе хыв нă шăн вăл Ха лăх 
хор не Шу паш кар ра йо нĕн Хи-
сеп гра мо ти пе чыс ла рĕ. Пы-
сăк кол лек ти ва ерт се пы ра-
кан Алек сандр Ива нов ва ра 
ра йад ми нист ра ци пуç лă хĕн 
тав çы рăв не ти вĕç рĕ. Ве те-
ран сен ха лăх хор не по се лок-
ри  куль ту ра çур чĕ çу мĕн че 
1982 çул та Анфиса Мар ко ва 
йĕр ке ле ни не па лăрт малла. 

www.tavanen.ru
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 йы шĕн че Кремль сце-
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цер та çĕр шы вăн 78 ре гио нĕн чен пу рĕ 500 
ыт ла ача хут шă нĕ. Çав шут ра Шу паш кар ти 
Ф. Лу кин ячĕл лĕ ача- пă ча му зы ка шку лĕн 8 
вĕ ре не ке нĕ, Çĕ нĕ Шу паш кар па Ком со мольс-
ки ра йо нĕн çам рăк хо рис чĕ сем. Раç çе йĕн 
Ача- пăча хор не çĕр шыв пра ви тельст ви пе 
куль ту ра ми нис терст ви сĕн ни пе 2013 çул-

Ыт ла ри кун Кÿ кеç ри тĕп 
куль ту ра çур тĕн че Ве те-
ран сен ха лăх хо рĕн юби-
лей лă ка çĕ ирт рĕ. Пул та-
ру лăх кол лек тив не са лам-

ла ма ра йад мин и стра ци 

сеп ле кен се не туп рĕ, ра йо нăн 
куль ту ра пур нă çĕн ата ла нăв-
не хут шăн чĕ», – пĕ тĕм лет рĕ 

 ШКУ Л КОРРЕСПОНДЕНЧĔ ШКУ Л КОРРЕСПОНДЕНЧĔ

А. Мар ко ва
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Йĕрке хуралĕ  ЮР, ЮШ КĂН ТĂ РĂХ ÇŸ РЕ МЕЛ ЛИ ТЕХ НИ КА ÇУ МĔН ЧЕ ОГ НЕ ТУ ШИ ТЕЛЬ, МЕ ДАП ТЕЧ КА, МО-
ТОШ ЛЕМ – ВО ДИ ТЕЛЬ ВАЛ ЛИ ТЕ, ПАС СА ЖИР ШĂН ТА ПУЛМАЛЛА.

 П РО КУ РА ТУ РА ПĔЛ ТЕ РЕТ   ТĔСЛĔХ ЮНАШАРАХ

Çĕньял ял тă рă хĕн чи 
ил пеш сем чу кун çул 
ур лă каç мал ли вы рăн-
тан яла пы ра кан çу ла 
хăй сен вă йĕ пе юса нă. 
Кан мал ли ку на пăх ма-
сăр хĕ рĕ хе яхăн çын ĕç-
ле ме тух нă ирт нĕ уйăх 
вĕ çĕн че. Вĕ сен йы шĕн-
че 81 çул ти Ни на Еф ре-
мов на та пул нă.  

Çул та лăк каял ла урăх çу-
ла юса ма ил се кил нĕ кир-
пĕч ван чă кĕ се не çул çин-
чи  шă тăк се не хуп ла ма усă 
кур нă та. Ар çын сем пе хĕ ра рăм сем вĕ се не тиев ма ши ни не алă па тă ва тă хут тул тар нă. 
Кир пĕч хыç çăн кир пĕч пă рах са  çул çин чи пы сăк ал тăк- кăл тă ка хуп ла нă. Хĕл ле трас сă-
на юр тан чăр мав сăр та са тас те се çул çу мĕн чи йы вăç- ку рă ка пуç тар са тир пей ле нĕ. Ир-
тен пуç ла са каç чен ĕç ле нĕ вĕ сем. 

Ял ста рос тин пу лă шу çи Татья на Пет ро ва кĕр хи йĕ пе- са па ра яла ма ши нă па кĕ ме май 
пул ман ни не па лăр тать. Так си во ди те лĕ сем те кил ме ки лĕш мен. Юсич чен икĕ эр не ма-
ла рах Шу паш ка ра çÿ ре кен ав то бус та çÿ ре ме пă рах нă. Çак на пу ла тĕп ху ла мăр та ĕç ле-
кен сем шĕн, сту дент сем шĕн ĕç вы рăн не çи тес си чĕр та мăк пул са тă нă. Çул çин чи ал тăк- 
кăл тăк се не хуп ла са ти кĕс ле нĕ хыç çă нах ав то бус унч чен хи пе кех яла çÿ ре ме ты тăн нă. 

Шу паш кар ра йон про ку ра ту ри 
«Но вое се ло» ООО çурт- йĕр пе ком-
му нал лă ху çа лăх ты тă мĕн чи за ко-
но да тельст вă на мĕнле пур нăç ла-
ни не тĕ рĕс ле нĕ. 

«Но вое се ло» ООО ре сурс па ти вĕç-
те ре кен ор га ни за ци пул нă май 2017-
2018 çул хи хут са ăшăт мал ли тап хăр 
сен тяб рĕн 29- мĕ шĕн че пуç лан ни-
не шу та ил ме сĕр Атай кас си ялĕн чи 
ну май хват тер лĕ çурт се не ок тяб рĕн 
5- мĕ шĕн че кă на ăшă па ти вĕç тер ме 
пуç ла нă. 

Тĕ рĕс лев пĕ тĕм ле тĕ вĕ сем тă рăх, 
ор га ни за цин тĕп ди рек то рĕ тĕ лĕ-
шĕ пе РФ КоАПĕн 7.23 статйи пе ĕç 
пу çар нă. Ха лă ха ком му нал лă пу лă-
шу па ти вĕç тер мел ли нор ма тив се не 
пăс нă шăн нояб рĕн 27- мĕ шĕн че Пат-
ша лăх çурт- йĕр инс пек ци йĕ ăна 500 
тен кĕ лĕх шт раф ла нă.  

Шу паш кар ра йон про ку ро рĕ Зел фи-
нас Ка ра ма ерт се пы ни пе  му ни ци-
па ли тет ри йĕр ке ху рал ор га нĕ сен 
ер тÿ çи сен ан лă ка наш лă вĕ ирт нĕ. 

Ун та пĕр ре за кон ур лă пус са каç-
ни сем та тах çак çул çи не тă рас си не 
асăр хат та рас си пе çы хăн нă ый ту се не 
сÿт се яв нă. Йĕр ке ху рал ор га нĕ сем, 
про фи лак ти ка субъек чĕ сем та та вы-
рăн ти хăй ты тăм лăх ор га нĕ сем пĕр- 
пĕ рин пе та чă çы хă ну тыт са ĕç лес ый-
тă ва та кун йĕр ки не кĕрт нĕ. 

Ра йон про ку ро рĕн çу мĕ Ра фил Ах-
ма дул лин асăн нă сфе рă ри сак кун лăх-
па та та про ку рор тĕ рĕс ле вĕ сем пе пал-
лаш тар нă. Кă çал хи 10 уйăх ри пĕ тĕм ле-
тÿ сем тă рăх унч чен ма ла рах уго лов лă 
явап лăх тыт нă çын сем ирĕ ке тух сан 
та тах прес туп ле ни сем тă вас си чак са 
пы рать пу лин те паян хи ку на пы сăк 
шай рах юлать. Йĕр ке ху рал ор га нĕ-
сен та та ыт ти про фи лак ти ка субъек-
чĕ сен ĕçĕ- хĕ лĕн че çит мен лĕх се не шу-
та ил се вĕ се не тат са па мал ли май се-
не те па лăрт нă ка наш лу ра. Йĕр ке ху-
рал ор га нĕ се не про фи лак ти ка та та 
асăн нă прес туп ле ни се не хи рĕç тă ма 
пу лăш акан ĕçĕ- хĕ лĕн ви тĕм не ÿс тер-
меш кĕн хуш ма  ме роп рия ти сем ирт-
тер ме хуш нă.   

12-41. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Черемисова Л. М. адрес: ЧР, Моргаушский 
район, д. Шомиково, ул. Ториково, д. 13, тел. +79279900997, E-mail: 
cheremisova.mila@bk.ru,    квалификационный аттестат № 21-14-25, 
подготовила проект межевания земельных участков образованно-
го путем выдела из землепользования колхоза имени Ленина, ка-
дастровый номер 21:21:000000:49, местоположение: Чувашская Ре-
спублика, Чебоксарский район, Абашевское сельское поселение.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является: Александров Владимир Александрович, адрес: 
ЧР, Чебоксарский р-н, д. Эзеккасы, ул. Солнечная, д. 17.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: ЧР, Моргаушский район, д. Шомиково, ул. Ториково, д. 13.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в счет земельной доли земельно-
го участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: ЧР, Моргаушский район, д. Шомико-
во, ул. Ториково, д. 13, а также в отдел кадастрового учета - ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Чувашской 
Республике-Чувашии, расположенного по адресу: ЧР, г. Чебоксары, 
Московский проспект, д. 37.

12-52. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером А. И. Семеновым, адрес: ЧР, п. Кугеси, 
ул.Советская, д. 50, тел. 8(83540)2-26-14, mega221@mail.ru, №5545 в 
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 21:21:200801:26, расположен-
ного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, ст «Га-
зовик-2», участок 26.

Заказчиком кадастровых работ является: Гурьев Александр Юрье-
вич, тел.: 89053459833.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: ЧР, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Советская, 
80-32 в 9 часов 21 января 2018 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: ЧР, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50.

 Требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границы земельного участка  принимают-
ся с 21.12.2017 г. по  21.01.2018 г. по адресу: ЧР, Чебоксарский рай-
он, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: земли ст «Газовик-2».

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

Шу паш кар ра-
йо нĕн чи пат ша-
лăх инс пек ци йĕн 
пуç лă хĕ Ва ле риан 

Ми хай лов тĕ рĕс лев ме-
роп рия ти йĕ сен вă хă тĕн-
че çа кăн йы шши тех ни кă-
сен ре гист ра ци до ку мен-
чĕ сем çук ки уçăм лан ни-
не пĕл те рет. Ирт нĕ хĕл ле 
«С не го ход» опе ра ци вă хă-
тĕн че икĕ çын на шт раф-
ла ма тив нĕ: ре гист ра ци 
до ку мен чĕ сем те, тех ни-
ка сă нав не тух ни не ĕнен-
те ре кен ни те пул ман. За-
кон тă рăх ва ра ăна каш-
ни çу лах сă на са тă мал ла. 
Ва ле риан Се ме но вич юр, 
юш кăн тă рăх çÿ ре мел ли 

тех ни ка çу мĕн че ог не ту-
ши тель, ме дап теч ка, мо-
тош лем – во ди тель вал-
ли те, пас са жир шăн та – 
пул мал ли не аса ил тер чĕ. 
Инс пек тор сен се хĕр ле нĕ-
вĕ сăл тав сăр мар. Юлаш-
ки вă хăт ра свод кă на лек-
нĕ син кер сем çÿ çен те реç-
çĕ: де каб рĕн 12- мĕ шĕн че 
йĕр ке ху рал не Шу паш-
кар ти «Волжс кий-3» мик-
ро ра йон та  39 çул ти ар-
çын вил ли не туп ни пир ки 
шăн кă рав ла са пĕл тер нĕ. 
Раç çей Следст ви ко ми те-

чĕн тĕп ху ла ри следст ви 
па йĕн чен ин кек хыç çăн 

тĕ рĕс лев пу çар ни не ăн-
лан тар чĕç. Следст ви вер-
си йĕ пе, ти мĕр юпа сен чен 
çак лат нă тро са юр хÿ ни пе 
ар çын асăр ха са ĕл кĕ рей-
мен, пыр са кĕ нĕ. Тех ни-
ка тă рук ча рăн нă, во ди-
те ле ва ра ма лал ла ывăт-
са янă. Мел сĕр ÿк нĕс ке-
рĕн ин кек вы рă нĕн чех 
пур нă çĕ та тăл нă. Пĕ тĕм-
пех ва ра га раж ра пĕ лĕ-
шĕн çу рал нă кун не пал-
лă ту нă май çил хă вăрт-
лă хĕ пе пуш  хи ре çав рăн-
са тух ма шут тыт нин чен 
пуç лан нă.

Унч чен ма ла рах ва ра, 
ноябрь уйă хĕн вĕ çĕн че, 
Шу паш кар та, Ху сан çы-
ран хĕр ри йĕ пе Сер гий 
Ра до нежс кий ура мĕ сем 
хĕ рес лен нĕ вы рăн та ир-
хи ви çĕ се хет ре  квад ра-
цикл во ди те лĕн пур нă çĕ 
та тăл нăч чĕ. Тĕп ху лан 42- 
ри çын нин çу мĕн че во ди-
тель пра ви те пул ман — 
тĕ рĕс лев вă хă тĕн че çак-
на по ли цейс ки сем туп-
са па лăрт нă. 

  ТАТЬЯ НА МА ЙО РО ВА

Çил хыç çăн хă ва ла са
Шу паш кар ра йо нĕн че пат ша-
лăх тех ни ка над зо рĕн инс пек-
ци йĕн че паян хи кун тĕл не юр 
тă рăх çÿ ре кен 20 транс порт 
ха тĕр не (с не го ход) шу та ил нĕ. 
За кон ăна туян са нах ву нă кун-
та е « тран зит» пал лăн вă хă чĕ 
ир тич чен ху çи не пу рăн нă вы-
рăн та е юри ди ци ад ре сĕ пе ре-
гист ра ци ле ме ху шать.  

   ÇУЛ ÇИН ЧЕ

СĂМАХ МАЙ
К вад ра цикл сем те, юр 
тă рăх çÿ ре мел ли тех ни-
ка та çул çи йĕн мар çÿ-
ре мел ли транс порт ха-
тĕ рĕ сен шут не кĕ реç-
çĕ. Вĕ сем пе çÿ ре ме во-
ди те лĕн А1 ка те горил лĕ 
удос тове ре ни йĕ кир лĕ. 
Çул- йĕр пра ви ли не пă-
хăн ман шăн РФ КоАПĕн 
12.7 статйин 1 па йĕ пе 5 
пин тен кĕ рен пуç ла са 15 
пин тен кĕ та ран шт раф-
ла ма пул та раç çĕ. 
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«Ха лăх çу лĕ» е ав то бус тав рăн чĕ

1

Вă тăр çул ĕç кĕ не кин чи...
   АТА ЛА НУ ÇУ ЛĔ ПЕ     

 Халь хин че те хуш-
са ху ма сăр чă тай ма-
рĕ: «Çул юр ай не пул-

чĕ- ха ха лĕ, çур кун нех В ла ди-
мир Ни ко лае вич па ăна пăх ма 
те пĕр хут ки лĕ пĕр. Çын се не 
кун та кил се çÿ ре ме вăл мел-
лĕ те яка пул тăр», – ăш шăн 
кул чĕ Вя чес лав Вик то ро вич. 
Вăл ФАП заве дую щи не Аль-
би на Ро ма но вă на чă тăм лă хĕ-
шĕн, тă рă шу лă хĕ шĕн, çак са-
вă нăç лă кунч чен çă мăл мар 
ус ло ви сен че ĕç ле ме хев те çи-
тер нĕ шĕн тав ту рĕ. Аль би на 
Ана тольев на çак кун ра йад-
ми нист ра ци пуç лă хĕн тав çы-
рăв не те ти вĕç рĕ. Ăна чыс ла-
нă май, В ла ди мир Пав ло вич 

ФАП сен че вăй ху ра кан сен ти-
вĕ çĕ пар ха тар лă пул ни не, çа-
кăн пек уч реж де ни сем ха лă-
ха кир ли не, çа вăн па та ра йон-
та кĕ çех та та 6- шĕ ху та каяс-
са шан ни не па лăрт рĕ. Сă мах 
май, Çĕ нĕ çулч че нех ка ра чу-
ра сем те çĕ нĕ ФАП лă пу лĕç. 
Еле на Пет ро ва рес пуб ли ка ер-
тÿ лĕх не, ве домст во ми нистр-
не пĕ тĕм тух тăр сен ятĕн чен 
тав ту рĕ – паян хи ку на ти вĕç-
те ре кен ус ло ви сен че вăй ху ма 
май пур ри пе вĕ сем чăн ни пех 
те кă мăл лă. 

Чи ла йăх пар не
«Кÿ ме пе çÿ ре кен сем вал ли 

пан дус, газ, ăшă та та си вĕ шыв, 
ка на ли за ци – мĕн пир ки ĕмĕт-
лен нĕ, кун та пĕ тĕм пех пур», – 
хĕр лĕ хă йă ва кас нă хыç çăн  хă-

на се не çĕ нĕ ФАП пÿ лĕ мĕ се не 
кă тарт са çÿ ре рĕ Аль би на Ана-
тольев на.  Хă йĕн па циен чĕ се не 
кă çал хи ав густ уйă хĕн чех йы-
шăн ма пуç ла нă вăл. Заве дую-
щий ăна хă парт нă та та тав рал-
ли тер ри то рие йĕр ке не кĕрт-
нĕ ху шă ра вы рăн ти ха лăх тă-
рă шу лă хĕ пе тĕ лĕн тер ни не па-
лăр тать. Унч чен хи мед пункт 
1923 çул та ту нă ки вĕ çурт ра 
выр наç нă пул нă – паян хи кун 
ыйт ни не вăл ти вĕç те рей мен 
пал лах. Çа вăн па та ха лăх хă-
вăрт рах çĕн ни не кĕт нĕ. Ха лĕ 
вăл Аль кеш ре пу рă на кан 495  
та та Кĕ çĕн Шак кăл тан 76 çын-
на йы шă нать.

Шу паш кар ра йон боль ни цин 
ас лă фельд ше рĕ Алев ти на Ок-
ли ко ва Çĕньял ял тă рă хĕн чи 
ФАП сем çын се не йыш лă йы-
шăн ни не па лăр тать. «Та лăк ра 
17 çын та ра нах. Шă мăш ра та-
тах та ыт ла рах — 25. Çа вăн па 

кун та та çĕ нĕ пункт ту ма йы-
шă ну пур. Фельд шер сем çа кăн 
пек пар не не – çĕ нĕ ФАПа – 
ти вĕç нĕ хыç çăн  та тах та  ыт-
ла рах тă рăш ма ты тă наç çĕ», – 
тет Алев ти на Пав лов на.  Хăй 
ва ра са вă нăç не шă нăç та рай-
ма сăр ĕç те шĕн ал ли не чă мăр-
тать. Аль би на Ана тольев нăн 
ĕç кĕ не кин че çыр са ху ни пĕр-
ре кă на: про фес си не па рăн-
са вăл вă тăр çул Аль кеш ри 
ФАП ра вăй ху нă. «Ă шă, хăт-
лă, ки ле те каяс кил мест», – 
тет фельд шер ха лĕ. Ун шăн 
са вăн ма уя ва ыт ти ял фельд-
ше рĕ сем те кил нĕч чĕ. Ми шер 
ФАПĕн заве дую щи йĕ Ве ра 
Чер но ва акă икĕ çул каял ла 
çĕ нĕ çур та ку çа рич чен вă тăр 
çул мед пунк та ву тă па хут са 
ăшăт ни не мă ну кĕ се не ка ла-
са па тăр- ха – ĕнен мĕç те тен. 
Ан чах чă нах та çап ла пул нă. 
«Йы вăç шкап се не сăр лат тă-

мăр, обой çы пăç тар са юсат-
тă мăр», – аса илет вăл. 

Çĕ нĕ ФАП ра обо ру до ва ни 
те вĕр çĕ нĕ, ку шет кă сем те 
çем çе рех пек, юн ил мел ли 
тен кел сем те. Алев ти на Ок-
ли ко ва пĕ тĕм фельд шер сен 
ятĕн чен ну май ĕç ту ма пул-
та ра кан орг тех ни ка пар не ле-
рĕ. Кун та пу рă на кан сем ва ра 
ук çа пух са ФАП вал ли ноут-
бук туян нă. Ăна уяв ра Люд ми-
ла Шай ми на пар не лерĕ. Вă-
лах пĕ тĕм ял çын ни сен ячĕ пе 
сă мах ил чĕ: «Паян пи рĕн çĕ-
нĕ ФАП пур, паян пи рĕн пу-
рă нас ки лет. Фельд шер пат-
не сип лен ме мар, сыв лă ха сă-
на са тă ма, тав ту ма кă на çÿ-
рес чĕ», – те рĕ вăл. Сы вал нă 
çын нăн тав сă мах не ил нин-
чен па ха рах пар не ва ра фель-
дшер шăн урăх çук та пу лĕ.

 ТАТЬЯ НА МА ЙО РО ВА
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зованы информация и фотографии с 
сайта администрации Чебоксарско-
го района, официального портала ор-
ганов власти Чувашии www.cap.ru,  и 
сайта «Российской газеты».
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Цена свободная

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.
12-43. Чупнă пăру. Тел.: 8-900-
333-03-22.

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. 

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

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

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

ÇУРТ-ЙĔР
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ 

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

 ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

12-36. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Понома-
рева Т.В., квалификационный ат-
тестат 21-11-11, почтовый адрес: 
ЧР, Чебоксарский район, п. Куге-
си, ул. Шоссейная, д. 14«а», элек-
тронная почта - ooo-zemlemer21@
mail.ru, (83540)2-12-52, подгото-
вил проект межевания земель-
ного участ-ка образованного пу-
тем выдела земельной доли из зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 21:21:000000:32, распо-
ложенного: ЧР, Чебоксарский рай-
он, Большекатрасьское сельское 
поселение.

Заказчик проекта межевания: 
Дмитриев Владимир Григорье-
вич, Чувашская Республика, г. Че-
боксары, ул. Жуковского,  д. 11.

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

Обоснованные возражения по-
сле ознакомления  с проектом 
межевания относительно разме-
ров и местоположения границ зе-
мельных участков принимаются в 
течение 30 дней со дня опубли-

кования данного извещения по 
адресам: 429500, ЧР, Чебоксар-
ский район, п. Кугеси, ул. Шос-
сейная, д. 14 «а», а также в фили-
але  ФГБУ «ФКП  Росреестра» по 
Чувашской Республике-Чувашии 
по адресу:  428000, ЧР, г. Чебокса-
ры, Московский проспект, д. 37.
12-39. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Чере-
мисовой Л.М. адрес: ЧР, Моргауш-
ский район, д. Шомиково, ул. То-
риково, д. 13, тел. +79279900997, 
E-mail: cheremisova.mila@bk.ru,    
квалификационный аттестат № 
21-14-25, в отношении земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 21:21:130601:548, распо-
ложенного: ЧР, Чебоксарский р-н, 
с/пос. Лапсарское, сдт Нива, уч-к 
548 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Иванова А.М., адрес: 
ЧР, г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 
д. 62, кв. 83.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
по адресу: ЧР, Моргаушский рай-
он, д. Шомиково, ул. Ториково, д. 
13 – 22 января  2018 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЧР, Моргауш-
ский район, д. Шомиково, ул. То-
риково, д.13.

 Обоснованные возражения от-
носительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о про-
ведении согласования местополо-
жения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с  
29 декабря 2017 г. по  12 января 
2018 г. по адресу: ЧР, Моргауш-
ский район, д. Шомиково, ул. То-
риково, д.13.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: 21:21:130601:549 -  ЧР, 
Чебоксарский р-н, с/пос. Лапсар-
ское, сдт Нива, уч-к 549.

При проведении согласования 
местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие 
права на соответствующий земель-
ный участок.
12-45. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТ-
НИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ-
НОЙ ДОЛИ

Собственник земельной доли в 
размере 1/1416 в праве общей до-
левой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохо-

зяйственного назначения с када-
стровым номером 21:21:000000:48, 
общей площадью 11 445 530 кв. 
м., находящийся по адресу: Чуваш-
ская Республика, Чебоксарский 
район, Синьяльское сельское по-
селение, территория землеполь-
зования СХПК «И. Г.Кадыкова» Че-
боксарского района Чувашской 
Республики, Давыдов Александр 
Петрович извещает о том, что 20 
января 2017 года (суббота) в 17.30 
по адресу: 428032, Чувашская Ре-
спублика, г. Чебоксары, ул. Ленин-
градская, д. 36, пом. 10 состоит-
ся общее собрание участников 
долевой собственности в пра-
ве общей долевой собственно-
сти на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номе-
ром 21:21:000000:48, для реше-
ния следующих вопросов: 

- о выделении в натуре земель-
ного участка из земельного участ-
ка сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
21:21:000000:48, в счет 1/1416 зе-
мельной доли в праве собствен-
ности Давыдова Александра Пе-
тровича; 

- об определении местополо-
жения земельного участка, выде-
ляемого в счет 1/1416  земельной 
доли в праве собственности Да-
выдова Александра Петровича; 

- об утверждении проекта ме-
жевания земельного участка, вы-

деляемого в счет 1/1416 земель-
ной доли в праве собственности 
Давыдова Александра Петровича.

Начало регистрации участни-
ков собрания в 17.00 по адре-

су места проведения собрания. 
Окончание регистрации участ-
ников собрания в 17.20.

Право на участие в собрании 
участников общей долевой соб-
ственности реализуется участни-
ком лично или через своего пред-
ставителя. Каждый участник, при-
шедший на общее собрание, дол-
жен представить документ, удосто-
веряющий личность, а также до-
кумент (свидетельство), удосто-
веряющий право собственности 
на земельную долю, для предста-
вителя – документ, подтверждаю-
щий полномочия (доверенность, 
решение суда, распоряжение ор-
гана опеки).

Голосование по всем вопросам 
повестки дня будет проводиться 
непосредственно на собрании. По 
вопросам, касающимся проведе-
ния собрания, обращаться по те-
лефону +7 927 856 75 14.

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Чувашская Респу-

блика, г. Чебоксары, ул. Ленин-
градская, д. 36, пом. 10, с 9.00 до 
16.30. в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего изве-
щения. Для ознакомления с мате-
риалами проекта межевания за-
интересованными лицами необ-
ходимо иметь при себе: документ, 
удостоверяющий личность, а так-
же документ (свидетельство), удо-
стоверяющий право собственно-
сти на земельную долю.

Организатор проведения со-
брания:  Давыдов Александр Пе-
трович. 

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. 

Окна, двери, 
потолки. 
Дешево

 8-962-599-65-62.
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Реклама. Пĕлтерÿсем

11
-5

0

Все объявления 
дублируются 
на сайте  tavanen.ru

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. 08
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12-48. Приглашаем принять участие в аукционе по продаже му-
ниципального имущества Чебоксарского района.

Администрацией Чебоксарского района Чувашской Республики 
объявлен аукцион в электронной форме по продаже муниципаль-
ного имущества  26 января 2018 года в 10.00 часов:

Лот № 1. Телятник на 100 голов (свинарник) – одноэтажное кир-
пичное строение (литера Б), назначение: нежилое здание, общей 
площадью 619,2 кв. м. с кадастровым номером 21:21:060201:1262, 
1986 года постройки и земельный участок, категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства, общей  площадью 8 
549 кв. м. с кадастровым номером 21:21:060201:1461, расположен-
ные по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, Атла-
шевское сельское поселение, д. Толиково, ул. Кукшумская, д. 1. На-
чальная цена продажи – 1 784 000 рублей.

Собственник выставляемого на торги имущества – муниципаль-
ное образование – Чебоксарский район Чувашской Республики, в 
лице администрации Чебоксарского района Чувашской Республики.

Форма торгов (способ приватизации) – аукцион в электрон-
ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

Начало регистрации заявок на электронной площадке – 18 
декабря 2017 г.

Окончание регистрации заявок на электронной площадке 
– 22 января 2018 г.

Дата окончания определения участников аукциона – 25 ян-
варя 2018 г.

Дата, время начала проведения аукциона –   26 января 2018 
г. в 10.00 часов.

Организатор торгов – Акционерное общество «Единая элек-
тронная торговая площадка».

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5 тел. 8 (495) 
276-16-26.

Для решения текущих вопросов пользователей:
8 (495) 276-16-26 (звонок по России бесплатный).
Адрес электронной почты E-mail: info@roseltorg.ru.
Продавец – администрация Чебоксарского района Чувашской 

Республики.
Адрес: 429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос.

Кугеси, ул. Шоссейная, д. 9.
График работы с 8.00 до 17.00 ежедневно (кроме субботы, воскре-

сенья и праздничных дней),  перерыв с 12.00 до 13.00 ч.
Адрес электронной почты Е-mail: checonom4@cap.ru. 
Номер контактного  телефона  (883540) 2-50-77.
Ответственное должностное лицо (представитель Продавца): 

заведующий сектором имущественных отношений отдела экономи-
ки, имущественных и земельных отношений администрации Чебок-
сарского района Чувашской Республики Иванова Галина Николаевна.
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СервисЦ   РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
Тел.: 8-927-990-46-75

СервисЦ  Триколор
ТЕЛЕКАРТА    МТС
УСЛУГИ    ОБМЕН
Тел.: 8-927-990-46-75
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12-49. Приглашаем принять участие в аукционе по продаже му-
ниципального имущества Чебоксарского района.

Администрацией Чебоксарского района Чувашской Республики 
объявлен аукцион в электронной форме по продаже муниципаль-
ного имущества 19 января 2018 года в 10.00 часов:

Лот № 1. Здание художественного отделения – одноэтажное 
кирпичное здание с кирпичными пристройками, назначение: не-
жилое, общей площадью 166,6 кв. м., с кадастровым номером 
21:21:160132:282, и земельный участок площадью 690 кв. м., с ка-
дастровым номером 21:21:160132:59, отнесенный к категории: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслужи-
вания здания художественного отделения, находящиеся по адресу: 
Чувашская Республика, Чебоксарский район, Кугесьское сельское 
поселение, пос. Кугеси, ул. Советская, д. 53 «а». Начальная цена 
продажи – 2 472 000 рублей.

Собственник выставляемого на торги имущества – муниципаль-
ное образование – Чебоксарский район Чувашской Республики, в 
лице администрации Чебоксарского района Чувашской Республики.

Форма торгов (способ приватизации) – аукцион в электрон-
ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

Начало регистрации заявок на электронной площадке – 11 
декабря  2017 г.

Окончание регистрации заявок на электронной площадке 
– 15 января 2018 г.

Дата окончания определения участников аукциона – 18 ян-
варя 2018 г.

Дата, время начала проведения аукциона – 19 января 2018 
г. в 10.00 часов.

Организатор торгов – Акционерное общество «Единая элек-
тронная торговая площадка».

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5 тел. 8 (495) 
276-16-26.

Для решения текущих вопросов пользователей:
 8 (495) 276-16-26 (звонок по России бесплатный).
Адрес электронной почты E-mail: info@roseltorg.ru.
Продавец – администрация Чебоксарского района Чувашской 

Республики.
Адрес: 429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос.

Кугеси, ул. Шоссейная, д. 9.
График работы с 8.00 до 17.00 ежедневно (кроме субботы, воскре-

сенья и праздничных дней),  перерыв с 12.00 до 13.00 ч.
Адрес электронной почты Е-mail: checonom4@cap.ru. 
Номер контактного  телефона  (883540) 2-50-77.
Ответственное должностное лицо (представитель Продавца): 

заведующий сектором имущественных отношений отдела экономи-
ки, имущественных и земельных отношений администрации Чебок-
сарского района Чувашской Республики Иванова Галина Николаевна.

CтройДвор
по доступным ценам

ИП Майков В.Н. 
Чебоксарский р-н, 

д. Чиршкасы, 
ул. Куйбышева, 1

 8(8352) 68-27-92
8-902-328-27-92

 8(83540) 
2-15-73, 2-11-76

ÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ЛЕСТНИЦАМ
 перила,  поручни,  балясины, 
тетива,  ступени,  столбы (хвоя)

12
-4

4

 МОДУЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА 

1 кв. см. – от 26 руб.
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Кăмăл

 СЫВĂ ПУРНĂÇ

ТАВ ТĂВАТПĂРТАВ ТĂВАТПĂР

валюта 
курсĕ

Декабрь     Вырсарникун -7°
Декабрь      Тунтикун .......... -7°
Декабрь      Ытларикун ....... -7°
Декабрь     Юнкун ............ -4°

24
25
26
27

$ 58,72
€ 69,50

Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Декабрь 21

...Декабрь, 22

...Декабрь, 23

  -3°      - 9 °

  -4 °        -6°

  -7 °        -9°

курсĕ
21.12.2017

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

  РА ЙОН ТА    

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!

Икĕ хĕрарăм калаçаççĕ:
– Мĕн пулнă ара сан упăшкуна юлашки 

вăхăтра – каçсерен вĕçĕм таçта тухса утать.
– Ан та кала! Пĕччен ларасшăн мар-çке 

мăнтарăн…
  

Икĕ пускил сăмахлать:
– Эп сăнанă тăрăх, арăму юрлама  пуçласан 

эс яланах балкон çине тухса тăратăн.
– Ара, çынсем эп ăна çавăн пек тискеррĕн
хĕнет тесе шухăшласран аван мар.

Мă шă ра, ан не не, асан не не, Ок тяб ри на Г ри-
горьев на ФЕ ДО РОВ Ă НА юлаш ки çу ла ăсат-
ма пу лăш нă шăн Апаш ял тă рăх пуç лăх не, шкул 
кол лек тив не, Сбер банк ОАО кол лек тив не, ял- 
йы ша, тă ван се не, юл таш се не пирĕн кил- йыш-
ран пи тĕ пы сăк тав сă ма хĕ ка лат пăр.

 Фе до ров сен çемйи.
12-38

       

   УЯВ    

«Пÿр те кĕр сен мĕн сас ла-
йăх? Ача- пă ча сас си ла-
йăх», – çак йĕр ке се не Вăр-
ман-Çĕк тер ял тă рă хĕн чи 
Хыр кас си са лин чи «Звез-
доч ка» ача са чĕ çин чен 
хыв нă нах ту йă нать. Ирт-
нĕ эр не кун шкулч чен-
хи вĕ рен тÿ уч реж де ни йĕ 
35 çул хи юби лей не пал-
лă ту рĕ. 

Ă
 на 1982 çул та 
СССР 50 çул тул-
тар нă ят па хи сеп-
лен се тă нă сов-
хоз ди рек то рĕ Ру-

дольф Ива нов тă рăш ни пе 
ху та янă. Ача са чĕн чи пир-
вай хи заве дую щийĕ Ма рия 
Из ва но ва 18 çул ер тÿ çĕ ре 
тим ле нĕ. 1983 çул хи çур-
кун не са дик ри 1- мĕш уш-
кăн ран 23 ача на кă лар-
нă пул сан, паян 6 уш кă-
на 155 ача çÿ рет, каш ни 
çул 25-30 ача шку ла тух-
са каять. 16 ял ачи не йы-
шă наç çĕ кун та. Чи кĕ çĕн ни 
– Кай ри Ун кă пу çĕн чи çул-
та лăк та 3 уйăх ри Ярос лав 
Леонтьев, чи ас ли – Хыр-
кас син чи 7 çул та 2 уйăх-
ри Да ша Ас ма ко ва. Паян 
ача са чĕн заве дую щи йĕн-
че Юлия Смир но ва тă рă-
шать, 17 çул ерт се пы рать. 
Ача са дĕн че 29-ăн тă рă шаç-
çĕ. Вĕ сен чен 11- шĕ вос пи-
та тель та та му зы ка ер тÿ çи. 
Ача са дĕн чи уяв На деж да 
Щу ки на, Еле на Куд ряв це ва 
та та му зы ка ер тÿ çи В ла ди-

мир Мартья нов тă рăш ни пе 
пи тĕ кă мăл лă ирт рĕ. 

В ла ди мир Мартья нов са-
дик ре 35 çул вăй ху рать. Çак 
вă хăт ра вăл чы лай сце на ри 
ха тĕр ле нĕ, сă вă-ю рă ка лăп-

ла нă. Чă ваш лă ха, аш шĕ-
амăш не хак ла ма ача се не 
мĕн пĕ чĕк ре нех вĕ рен тет 
вăл. Пĕ чĕк ки сем пĕр çав-
рăм сă вă-ю рă ка ла нă хыç-
çăн сум лă хă на сем сă мах 
ил чĕç. Юби лей ячĕ пе са-
дик ĕç че нĕ се не Шу паш кар 
ра йад ми нист ра ци пуç лă-
хĕн çу мĕ Зоя Мас ло ва, ра-
йад ми нист ра цин вĕ рен тÿ 
управленийĕн пуç лă хĕ Бо-
рис Ро ма нов, Вăр ман-Çĕк-
тер ял тă рăх пуç лă хĕ Олег 
Ер ма нов, Хыр кас си чир-

кĕ вĕн нас тоя те лĕ Ве ниа-
мин Пе га сов, Вăр ман-Çĕк-
тер та та Çÿл ти кас си шкул 
ди рек то рĕ сем Шей хул ла 
Феи зов па Татья на Ма йо-
ро ва са лам ла рĕç. «Аш шĕ-

а мă шĕ си ре чи хак ли не – 
ачи се не – шан са па раç çĕ. 
Эсир çав шан чă ка ти вĕç-
ли пех тÿр ре кă ла ра тăр», – 
ырă сун са сă мах ил чĕ Зоя 
Мас ло ва. Вăл Шу паш кар 
ра йо нĕн че пĕ тĕм пе шкул 
çул не çит мен ни сен 16 уч-
реж де ни йĕ ĕç ле ни не, ун-
та 3 пи не яхăн ача çÿ ре ни-
не, 3 çул тан ас лă рах ача-
се не пур не те ача са чĕ сен-
че вы рăн па ти вĕç тер ни не 
па лăрт рĕ. Вăл Клав дия па 
Свет ла на Г ри горьевс кая-

се не та та Раи са Ти хо но ва 
вос пи та тель се не тав ху чĕ-
сем пе чыс ла рĕ. 

Ас лă рах уш кăн ти ача сем 
ка шăк сем пе шак ка са, вă-
там ми сем пу ка не выр наç-
тар нă ача кÿ ми сем пе таш-
ла са ку ра кан се не са вăн тар-
чĕç. Шкулч чен хи уч реж-
де ни ре 35 çул вăй ху ра кан 
Татья на Мар ко вă па Раи са 
Ти хо но ва, ти вĕç лĕ ка нă ва 
тух нă Ве ра Фе дюш ки на ача 
са чĕ уçăл ни не хум хан са аса 
ил чĕç. «1982 çул хи де каб-
рĕн 29- мĕ шĕн че чи мал тан 
са ди ке Во ва Хри са нов кил-
чĕ. Çĕ нĕ çул хыç çăн уш кă на 
23 ача пух са çи тер тĕ мĕр. Ун 
чух не хи ача сем ÿс се çитĕ н-
чĕç, ха лĕ хăй сем те аш шĕ-
а мă шĕ. Ма нăн ĕçе ма лал-
ла вĕ ре не ке нĕм На деж да 
Щу ки на тă сать», – аса илет 
Раи са Ти хо но ва вос пи та-
тель. «А ча са чĕ – пур нăç 
шку лĕн пуç ла мă шĕ. Кун-
та пĕ чĕк ки сем пĕр- пĕ рин-

пе хут шăн ма хă нă хаç çĕ, 
тĕ рĕс ата ла наç çĕ», – çа-
кăн пек сă мах сем пе па-

лăрт рĕ ача са чĕн пĕл те-
рĕш не Олег Ер ма нов.  

В ла ди мир Мартья нов ерт-
се пы ни пе ача сем юр ла рĕç, 
таш ла рĕç. Кĕ çĕн ни сен амă-
шĕ сем те çак уяв ра хăй сен 
ача лăх не аса ил нĕн ту йăн-
чĕ, ачи сем пе пĕр ле таш-
ша çап тар чĕç. Вос пи та тель-
сем те хăй сен пул та ру лă хĕ-
пе пал лаш тар чĕç. Хă на сем 
ача сен юр ри- сăв ви не, таш-
ши не кур са са вăн чĕç.       

 НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, 
АТĂЛЪЯЛ 

Сăн ÿкерчĕксене пăхса тĕлĕнĕр: 
https://vk.com/tavanen.

Сăн ÿкерчĕксене пăхса тĕлĕнĕр: 

Де каб рĕн 23- мĕ шĕн че Çĕр пÿ ри аг ра ри-
пе тех но ло ги тех ни ку мĕн Кÿ кеç ри фи лиа-
лĕн че Ген на дий Ка ли нин çар çын ни не-ин-
тер на цио на лис та ха лал ла са ки ре пу ка-
нĕ йă тас си пе ăмăр ту ир тет. Вăл 11 се хет-
ре пуç ла нать.

Те пĕр кун «У лăп» спорт па сыв лăх цент рĕ во-
лей бол вăййи не кă мăл ла кан се не кĕт се илĕ. 
Спорт зал та ар çын сен ко ман ди сем Чă ваш Ен 
ку бок не çĕн се илес си шĕн фи нал вăййи сен че 
вăй ви çĕç. 3-4- мĕш вы рăн се не çĕн се илес си-
шĕн хĕ рÿ вă йă 13 се хет ре пуç ла нать, 14 се хет 
те 30 ми нут ра спортс мен сем фи нал вăййи-
сен че тĕл пу лĕç. Ăмăр тă ва ра йон ти «ЧЭМЗ» 
ФК ко ман ди те хут шă нĕ. 

12-51. Веселый Дед Мороз и красивая 
Снегурочка. Тел.: 8-951-997-86-49.

А ча са чĕ – 35 çул та 

Шур су хал лă Хĕл Му чи сем пе ка пăр тум лă Юр  Пи ке сем, 
Ту хат мăш кар чăк сем пе юмах ри ыт ти сă нар пуç та рăн чĕ 
ирт нĕ шă мат кун Кÿ кеç ри тĕп Чă рăш пат не. Кÿ кеç ри тĕп 
куль ту ра çур тĕн чен ты тăн са Советс ки ура мĕ пе «У лăп» 
спорт па сыв лăх цент рĕ çы вă хĕн чи тĕп Чă рăш пат не 
вырт рĕ вĕ сен çу лĕ. Ха вас лă юрă- кĕ вĕ пе ла йăх кă мăл- 
ту йăм пар не ле рĕç юмах ри пер со наж сем ир тен- çÿ ре-
не, Чă рăш пат не вă йă кар ти не йых рав ла рĕç. Кун та ва-
ра юмах ри сă нар се не по се лок çын ни сем пе хă ни сем 
кĕт се ил чĕç. Вă йă кар тин че ача сем те, çи тĕн ни сем те 

ха вас пах Чă рăш тав ра çав рăн чĕç,  кон курс сем пе вă йă се не 
хут шăн чĕç. Пур те ха рăс сăн Хĕл Му чи пе Юр  Пи ке не чĕн-
се ил се Чă рăш тав ра таш ла рĕç, вы ля рĕç, кул чĕç. Çĕ нĕ çул 
йы вăç çи тĕр лĕ тĕс лĕ çу тă па ял кăш са пу хăн ни се не са вăн-
тар чĕ. Çак на па лăрт ма кăмăл лă: ра йо нăн тĕп Чă рăш не ка-
пăр лат ма по се лок ачи сем хас тар хут шăн чĕç, хăй сен ал ли-
пе тĕр лĕ тет те ăс та ла рĕç. 

Ха вас лă юрă- кĕ вĕ чы лайч чен янă ра рĕ Чă рăш па тĕн че, 
пит рен си вĕ чĕ пĕт ни те хă рат ма рĕ çав кун, ни кам та ки ле 
вас ка ма рĕ... 

Ен теш сен ÿнер хă ва чĕ пы сăк
Шу паш кар ра йо нĕ 90 çул тул тар ни не ха-
лал ланă ме роп рия ти се не ма лал ла тăс-
са çак кун сен че Кÿ кеç ри «Би чу рин та та 
паян хи са ма на» му зей ен теш- ху дож ник-
сен ĕçĕ сен ку рав не йĕр ке ле рĕ. 

Чă ваш Рес пуб ли кин ха лăх ху дож ни кĕн Юрий 
Мат ро со вăн (Çĕньял Чу ра чăк), та ва ти вĕç лĕ ху-
дож ни кĕ сен Алек сандр Аст ра хан цев па (Са ла-
пай кас си), Геор гий  Фо ми ря ко вăн (Ча ка нар), 
Ген на дий Ор ков-И ва но вăн (Çат ра кас си), ха лăх 
ху до жест во про мыс ли сен маç тăр сен гиль ди-
йĕн чле нĕ сен Вя чес лав Эт кер пе (Ти мой), Алек-
сей Анд рее вăн (Иш лей) ĕçĕ сем пе пĕр рет рех 
та лант лă пе да гог сен, ди зай нер сен, çам рăк ху-
дож ник сен  кă çал хи ĕçĕ сем вы рăн туп нă кун-
та. Чă ваш Рес пуб ли кин чи Ди зай нер сен союзĕн 
прав ле ни пред се да те лĕ Алек сандр Аст ра хан-
цев, ку ра ва йĕр ке ле ме сĕ не кен сен чен  пĕ ри, 
ме роп рия тие уç нă май Шу паш кар ра йо нĕн 
ху дож ни кĕ сен ĕçĕ сем кун ти сте на сем çин че 
пĕр ре мĕш хут мар ри не па лăрт рĕ. «Пи рĕн Тă-
ван çĕр шыв пал лă çын сем пе пуян. Вĕ сен хуш-
шин че Ни ки та Би чу рин та, Гер ман Ле бе дев та. 
Пи рĕн кам ран тĕс лĕх ил мел ли та та ка ма мух-
та мал ли пур», – те рĕ Алек сандр Ар кадье вич. 
Вĕ се не ха лал ла нă пле нэр се не пы сăк йы ша 
пĕр леш се йĕр ке ле ме вăл ен теш ху дож ник сен 
союз не ту са ху ма вă хăт çит ни не  пĕл тер чĕ. 

Култараççĕ
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Чăрăш тавра çаврăнчĕç
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1982 çул хи де каб рĕн 29- мĕ шĕн че чи 
мал тан са ди ке Во ва Хри са нов кил чĕ...


