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H
ÇЕМЬЕРЕ ÇУРАЛНĂ Е УСРАВА ИЛНĔ 
ПĔРРЕМĔШ АЧАШĂН УЙĂХСЕРЕН ПА-
РАКАН ТŸЛЕВЕ палăртассипе тата унпа 
тивĕçтерессипе çыхăннă ĕçсене «Социаллă 
пулăшу мерисемпе тивĕçтерекен центр» 
хысна учреждени пурнăçлĕ. ЧР Минис-
трсен Кабинечĕн ларăвĕнче çак сĕнĕве 
ырласа йышăннă.

Ĕç министрĕ Сергей Димитриев çакна 
валли федераци бюджетĕнчен укçа 
уйăрассине пĕлтернĕ – пĕтĕмпе 143,5 
миллион тенкĕ палăртса хунă. «Çулталăк 
пуçламăшĕнчех Чăваш Ене федераци 
бюджетĕнчен 5,9 миллион тенкĕ килнĕ. 
Çемьере çуралнă пĕрремĕш ачашăн по-
соби палăртма ыйтса хальлĕхе 11 заявле-
ни çырнă, вĕсенчен 7-шĕ укçана илнĕ те 
ĕн тĕ.  Ведомствăра 2018 çулта ку тÿлеве 
4,5 пин çемьерен кая мар илессе кĕтеççĕ. 
Ăна çемьери пĕр çын пуçне тивекен тупăш 
13995 тенкĕрен иртменнисем шанма пул-
тарнине палăртни вырăнлă. 

РЕСПУБЛИКĂН АДРЕСЛĂ ИНВЕСТИЦИ 
ПРОГРАММИНЕ ПУРНĂÇЛАМА 2017 çулта 
5,6 миллиард тенкĕ усă курнă. Кăçалхи 
программа хакĕ те çак шайрах пуласса 
кĕтеççĕ. ЧР Пуçлăхĕ Михаил Игнатьев ĕç 
тăвакан влаç органĕсен тата муниципали-
тетсен ертÿçисемпе тунтикунсерен ирт-
терекен канашлура çитменлĕхсем çинче 
пусăм тума ыйтнă. Вице-премьер – эконо-
мика аталанăвĕн министрĕ Владимир Ав-
релькин инвестици программи шайĕнче 
хуласемпе районсенче хута янă объектсе-
не асăннă. Çав шутра – тĕп хулари «Садо-
вый» микрорайонти, Алькеш поселокĕнчи 
садиксем, Çĕнĕ хулари автоçул сыпăкĕ, 
ФАПсем, культура çурчĕсем… Анчах та 
шанăçа тÿрре кăларман строительство 
организацийĕсем те пур. Владимир Ав-
релькин пĕлтернĕ тăрăх, паян çак ре-
естрта – 40 организаци, 12 предприни-
матель. Вĕсенчен 26-шĕ «хура списока» 
пĕлтĕрхи ĕç кăтартăвĕсем тăрăх лекнĕ. 
Шупашкарти Мускав кĕперĕн рекон-
струкцине, ытти инвестпроекта вара ре-
спублика кăçал шанчăклă компанисем-
пе малалла тăсĕ. 

 КУН-ÇУЛ

В
. Ш

ум
и

ло
ва

 c
ăн

 ÿ
ке

рч
ĕк

ĕ

Çĕр çине килнĕренпе 100 
çул çитнине паллă турĕ 
иртнĕ эрнере Ишлей ял 
тăрăхĕнчи Мамка ялĕнче 
пурăнакан Зоя Морозо-
ва, тăванĕсене, çывăх 
çыннисене кĕрекене 
пухрĕ. Тыл тата ĕç вете-
ранне çавра çулпа рай-
администраци пуçлăхĕн 
çумĕ Сергей Ванюш-
кин тата Ишлей ял тăрăх 
пуçлăхĕ Евгений Субботин 
саламларĕç, парнесемпе 
чысларĕç.

Тимĕр сасси çăлнă
Мĕн пĕчĕкрен ĕçпе пиçĕхсе 

ÿсни – акă мĕн çыхăнтарса  
тăрать аслă ăрури çынсене. 
Кану пирки шухăшламан 
та вĕсем – çĕршыва ата-
лантарас, мирлĕ пурнăçа 
çывхартас тесе хăйсене шел-
лемесĕр ырми-канми вăй 
хунă Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçи вăхăтĕнче. Зоя Дани-
ловна – çавăн пек хас тар 
çынсенчен пĕри. Вăл сумлă 
хисепе чăннипе те тивĕç. 
Тăванĕсем палăртнă тăрăх, 
сывлăхĕ енчен кăшт хавшанă 
пулин те, паян кун та ĕçлес 

кăмăлĕ пысăк унăн. Тарават 
та ăш пиллĕскер сĕ тел хуш-
шинчи хăнасене те кучченеçпе 
сăйлама тăрăшрĕ вăл. 

Зоя Даниловнăн шăпи çă-
мăл пулман. Вăрçă çулĕ сенче 
хăйне шанса панă трактор-
па вăл 1946 çулчченех ĕç-
ленĕ, уй-хирте суха тунă, 
тырă акнă. Кÿршĕ районсен-
че вăй хурса эрни-эрнипех 
тăван килĕнче пулса курай-
ман. Çывăх çыннисемшĕн 
тунсăхланăскер пĕрре çапла 
тарса та килнĕ – ĕç дисцип-
ли нине пăсакансене пуçран 
шăлман ун чухне, ăна та те-
ми çе талăклăха хупса лартнă. 
Пулни-иртнине ачисене çап-
ларах каласа панă вăл. 

Кашкăрсемпе куçа-куçăн 
тĕл пулни, унтанпа вăхăт са-
маях иртнĕ пулин те, çывăх 
çыннисемшĕн ĕненме май 
çук истори пек туйăнать. Ан-
чах ку тĕлĕк мар, чăн пулни. 
Вăрçă çулĕсенче кашамансем 
чăваш çĕрне иленни çинчен 
аслă ăрури çынсем лайăх 
ас тăваççĕ. Кашкăр кĕтĕвĕ 
шăпах каçхи уйра сÿнсе 
ларнă трактор патĕнче ча-

каланакан çамрăк хĕр патне 
килсе тухнă. Зоя Даниловна 
вĕсене вăхăтра асăрхайман, 
кабинăна пытанайман. Ал-
ла тимĕр ĕç хатĕрĕсем 
пăчăртаса тытнăскер каша-
мансенчен сыхланса сехет 
ытла тимĕрпе тимĕре шак-
каса сас кăларнă. Чăннипех 
шикленнĕ-ши выçăпа 
антăхса çÿрекен чĕр чун-
сем, е çÿлти Турă сыхланă-
ши пикене – сехет ытла 
ăна хупăрланă кашаман-
сем шăппăн кăна çаврăнса 
тĕттĕмелле лĕпĕстетнĕ. 

Вăрçă хыççăн, çемье çа-
вăрсан тепĕр хут та тĕл пу-
лать çамрăк хĕрарăм ти-
скер чĕр чунсене. Халь-
хинче вара ялтах. Каçхине 
çырмана икĕ витрепе шыв 
ăсма кайнăскерĕн çулне икĕ 
кашкăр пÿлеççĕ. Мĕн ту-
малла? Нумай шухăшласа 
тăман Зоя Даниловна – шы-
ва тăкса витресене каша-
мансем çине вăркăнтарнă. 
Шывсăрах таврăннă килне 
хĕрарăм, кашкăрсем хăйне 
йĕрлеменнине ĕненсен кăна 
лăпланнă. 9
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Кашамансемпе – куçа-куçăн
Тута тăрăх вулать
Нумай çул каялла пулса-

иртнине, шел те, хăйĕнчен 
мар, ачисенчен пĕлме май 
килчĕ. 100 çул тултарнă ки-
немейĕн юлашки çулсенче 
сыв лăхĕ хавшанине, хăлхи 
начар илт нипе аптăранине 
пĕлтерчĕç çывăх çыннисем. Па-
ян вăл кĕçĕн ывăлĕпе Михаил-
па тата унăн мăшăрĕпе Любăпа 
пĕрле пурăнать. Хăйне кала-
нине кинĕн тути çине пăхса 
вулать. 

Зойăпа Сергей Морозовсем 
вăрçă хыççăн пĕрлешсе 5 ача 
çуратнă. Чи кĕçĕнни, вăхăт 
çитмесĕр кун çути курнăскер, 
пурăнайман. Мăшăрĕ Сергей 
Петрович Тăван çĕршывăн 
Аслă вăр çине хутшăнса Бер-
линах çитнĕ, аманса таврăннă. 
Мо ро зовсем иккĕшĕ те Иш-
лейри çăкăр пĕçерекен заво-
дра вăй хунă. Шалкăм çапнă 
Сергей Морозов хăрах алăпа 
чуста çăрнине таврари çынсем 
паян та лайăх ас тăваççĕ. Зоя 
Даниловна пĕр кун та кил-
те ахаль ларман, мĕн пенсие 
тухиччен тĕрлĕ 
çĕрте вăй хунă.

Раççей почти урлă 
февралĕн 1-мĕшĕн  -

чен пуçласа мартăн 
31-мĕшĕччен, çур çуллăха 
«Тăван Ен» хаçата 
385 тенкĕ те 
50 пуспа, йÿнĕрех,
 çырăнма пулать. Васкăр 
юлташсем!

Раççей почти урлă 
февралĕн

чен
сĕнет

 çур çуллăха 

Çырăнтару 
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вăрçă хыççăн пĕрлешсе 5 ача 
çуратнă. Чи кĕçĕнни, вăхăт 
çитмесĕр кун çути курнăскер, 
пурăнайман. Мăшăрĕ Сергей 
Петрович Тăван çĕршывăн 
Аслă вăр çине хутшăнса Бер-
линах çитнĕ, аманса таврăннă. 
Мо ро зовсем иккĕшĕ те Иш-
лейри çăкăр пĕçерекен заво-
дра вăй хунă. Шалкăм çапнă 
Сергей Морозов хăрах алăпа 
чуста çăрнине таврари çынсем 
паян та лайăх ас тăваççĕ. Зоя 
Даниловна пĕр кун та кил-
те ахаль ларман, мĕн пенсие 

Нина СЕМЕНОВА, 
Шорчекасси

Ишлей ял тăрăх 
пуçлăхĕ Е. Субботин 

ватăсене хисеплет
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 Кун йĕркинче

Ырă ĕçсен çулĕ уçă
Кÿкеçри ăс-тăн енчен аталанса çитмен 
ачасен интернат çуртĕнче уçă чунлă 
çынсем ĕçлеççĕ. Вĕсем ыттисен-
чен уйрăлса тăракан ачасене ăс-тăн, 
тавракурăм енчен аталантарас тесе каш-
ни кун хăйне евĕр пĕчĕк паттăрла ĕç 
тăваççĕ.

2018 çула Раççейре Владимир Путин Пре-
зидент ырă ĕçсем тăвакансен тата волонтер-
сен çулталăкĕ тесе йышăннă. Çавăнпа ăна 
хĕрхенме, яланах пулăшма хатĕр ырă чĕреллĕ 
çынсен «территорийĕнче» уçни вырăнлă. 
Январĕн 25-мĕшĕнче, Татьянăсен тата сту-
дентсен кунĕнче, интернат çуртĕнче çулталăка 
концерт программипе уçрĕç. Унта райадми-
нистраци пуçлăхĕн тивĕçĕсене пурнăçлакан 
Владимир Димитриев хутшăнчĕ. Вăл волон-
терсен ыр кăмăллăх юхăмĕ тĕнчери чылай 
çĕршывра анлă сарăлнине палăртрĕ. Ыр ĕçсем 
тăвакан çынсем пурнăç пахалăхне ÿстерме 
пулăшнине асăнчĕ вăл. 

Пĕтĕм çĕршывĕпе волонтерсен çулталăкне 
уçнă кун Вăрман-Çĕктер ял тăрăхĕнче хастар 
çамрăксене чысланă. Мероприятие ЧР Патшалăх 
канашĕн бюджет, финанс тата налог енĕпе 
ĕçлекен комитет председателĕ Альбина Его-
рова хутшăннă. 

Кашни çын чĕринче ырăлăх, чунлăх валли вырăн 
пур. Апла пулсан çын ырă тăвассине кĕтмелле 
мар, харпăр хăйĕн ырă тума тăрăшмалла. Ырă 
ĕç çимĕçĕ те ырă пулнине асра тытмалла. 
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Кÿкеçри Шоссейная урам-
ри бараксен умĕпе иртнĕ 
чухне Ирина Михайловăн 
чĕри сÿлетсе илет: иртнĕ 
кĕркунне çĕнĕ хваттер 
уççине алла илнĕренпе 
вăхăт сахалах та мар 
иртрĕ пек – патшалăх 
çĕнĕ çурт-йĕрлĕ пулма 
пулăшнине пур пĕрех халĕ 
те ĕненеймест. 

Баракран – хăтлăха
Аса илсен халĕ те  куçĕсем 

шывланаççĕ унăн. «Алла по-
становление тытсан хваттере 
пĕрремĕш хут килсе пăхнине 
нихăçан та манмастăп пулĕ. 
Кухньăна кĕрсен газ плити-
не ыталарăм та … макăрса 
ятăм, тек калаçаймарăм, – 
терĕ пирĕн журналистсене 
хĕрарăм. – Çĕнĕ хваттере 
пурăнма куç сан чи малтанах 

кукăль пĕçеретĕп 

тесе шухăшларăм». Шос-
сейная урамри бара-
кра 22 çул пурăннă вăл. 
«Хăрушă», – тет Ирина 
Ми хайлова авариллĕ те-
се йышăннă çуртри пу-
рăн малли условисемпе кă-
сăклансан. Шыва урамран 
йăтнă, «тула каймалли» те 
урамра пулнă, шăшисем 
те чупнă. «Пурте çитет, 
çит  меннине çитерĕпĕр», – 
теç çĕ çĕнĕ хваттер хуçисем 
ĕмĕт, чылай çул иртсен те, 
пурнăçланнишĕн хĕпĕртесе.

Çуртпа юнашар çуран çÿ-
рекенсем валли çул сар-
нă, ача-пăча площадки 
вырнаçтарнине те асăнса 
хăвармалла. Чылай çул ба-
ракра пурăннăскерсем та-
са та çутă пÿлĕмсене ара-
нах хăнăхса çитнĕ. Кухньăра 
та, ваннăйĕнче те пур 
техникăна вырнаçтарнă, 
кранран сивĕ тата вĕри 
шыв юхать... 

Ас тăватпăр, Светлана 
Вла димирова хăйне пÿрнĕ 
хваттер уççине çулталăкран 
иртнĕ мăнукĕпе пĕрле илме 
килнĕччĕ. «Мăшăр çамрăк 

чухне монтажпа строитель-
ство организацине ĕçлеме 
вырнаçсан баракра пÿлĕм 
пачĕç, малашне хваттерпе 
те тивĕçтерме шантарчĕç. 
Анчах кайран йывăр вă-
хăтсем пуçланчĕç. Унтан-
па хамăн ачасем çитĕнсе 
мăнуксем те çуралчĕç 
ĕнтĕ», – тет хĕр арăм çĕнĕ 
хваттере чĕрĕк ĕмĕре 
яхăн кĕтме тивни пирки 
пĕлтерсе.

Кÿкеçри «Геологичес-
кая» урамри 7-мĕш çурта 
çĕклеме 14591731,50 тенкĕ 
тăкакланă. Строительство  
ĕçĕсем пĕлтĕр февра лĕн 
28- мĕшĕнче  пуçланнă та 
ав густăн 15-мĕшĕнче вĕç-
леннĕ. «Граждансене ава-
риллĕ çурт-йĕртен куçа рас 
про граммăпа юлашкинчен 
хута янă çурт ку. 

Саплаштарассине пат-
шалăх хăйĕн çине илет

Хăтлă çурт-йĕрпе тивĕç-
терес ыйтăва Раççей Пре-
зиденчĕ Владимир Путин 
«кирек хăш çĕршывшăн та, 
хамăрăннишĕн уйрăмах, чи 
пĕлтерĕшли» тесе палăрт-
нă. 2012 çулхи «майри 
указ сенчен» пĕрне те вăл 
шăпах  çак çивĕч ыйтăва 
халалланăччĕ. Çурт-йĕр 
чă нах та нумай çĕкленме 
тытăннине асăрхама йывăр 
мар. Ку тĕлĕшпе федера-
цин темиçе  программи те 
ăнăçлă ĕçлесе пырать. Вĕ-
сем пулăшнипех çĕршыв 
çыннисем пурăнмалли 
условисене лайăхлатма 
пултарчĕç. Апла пулин 
те ха лăха кивĕ, юхăнакан 
çурт-йĕр тен куçарасси чи 
пысăк тĕллев пулса тăрать. 
Вăл вара еткерлĕхе са-
хал мар юлчĕ. Пре зидент 
çакна татса пама хушрĕ. Ку 
вăл пĕр çулта пурнăçлама 
май çук тĕллев пулнине 
ăнланмаллах. Кунсăр пуçне 
авариллĕ çурт сем çулран-
çул нумайлансах пыраççĕ.  

Апла пулин те Владимир 
Путин ăна пĕтĕмĕшле 
татса пама май килни-
не палăртрĕ. Çакă 2012 
çулччен авариллĕ тесе 
йышăннисене пырса тивет.

Чăваш Енре 2013-2017 
çул сенче куçармалли прог-
раммăна йышăннă пулнă. 
Унăн пĕтĕмлетĕвĕсем ха-
тĕр. Хăтлă çурт-йĕре рес-
публикăра пурăнакан 12 
пин çын пурăнма куçнă. 
Ку вăл унччен нумай 
хваттерлĕ авариллĕ 841 
çуртра пурăннă 4 пин те 
776 çемье. Вĕсем валли ну-
май хваттерлĕ 250 çуртра 
пурĕ  192 пин тăвакал 
метр чухлĕ пурăнмалли 
кĕтес тунă тата туяннă. 
Программа федераци, 
республика тата муни-
ципалитет бюджечĕсен 
шучĕпе пурнăçланнине 
палăртмалла. Граждан-
сенчен нимĕнле укçа-тенкĕ 
те илмен.

Ыйту çапах та татăлман-
ха. Акă Чăваш Енре кăна 
2012 çул хыççăн 190 çурта 
авариллĕ тесе йышăннă. 
Çавăнпа та Путин Прези-

дент çак ĕçе малалла тăсма 
хушнă.

2012-2017 çулсенче 
Чăваш Енре 4,6 млн 
тăваткал метр çурт-йĕр 
тунă. Ку вăл 65 пин хват-
тер! Пирĕн граждансен 
хăш-пĕр ушкăнне тĕрлĕ 
программăпа çĕнĕ çурт-
йĕр çавăрма пулăшу кÿнĕ. 
Акă Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçин 2162 ветеранĕ, 3425 
çамрăк çемье, 1351 тăлăх ача 
çĕнĕ хваттерсене пурăнма 
куçнă.  Тăватă пинĕн çак 
тĕллевпе амăшĕн респу-
блика капиталне усă курнă.  
Çакăн пек хăвăртлăхпа 
совет саманин чи лайăх 
вăхăчĕсенче те çурт-йĕр 
çĕкленмен. Анчах та ăна 
ахаль çынсен туянма май 
пурри пĕлтерĕшлĕ. Чăваш 
Енре патшалăх граждансен 
хăш-пĕр ушкăнне ипотека 
кредичĕн ставкисене субси-
дипе саплаштарса пулăшу 
кÿрет. Путин Президент 
сĕннипе вара иккĕ е ыт-
ларах ачаллă çемьесем 6 
процентран ыттин  став-
кине субсидилессе шан-
ма пултараççĕ. 

Авариллĕ çурт-йĕртен 
4776 çынна куçарнă
 РАÇÇЕЙ ПРЕЗИДЕНЧĔН ХУШĂВНЕ ПУРНĂÇЛАСА  

кукăль пĕçеретĕп 

Авариллĕ çурт-йĕр пирки кала-
сан, тĕллеве пурнăçланă тесен 
те йăнăш мар.

В.В. ПУ ТИН,  РФ Пре зи ден чĕ

СĂМАХ МАЙ
Райадминистрацин çурт-
йĕрпе коммуналлă хуçалăх 
пайĕнчен пĕлтернĕ тăрăх, 
граждансене авариллĕ 
çурт-йĕртен хăтлисене ку  -
çарассипе çыхăннă прог   -
рамма ĕçлеме пуç ланăранпа 
2013-2017 çул    сенче Шупаш-
кар райо нĕнче программăн 
I тапхăрĕнче 73 çынна ну-
май хваттерлĕ 15 аварилле 
çуртран хăтлисене куçарнă, 
II тапхăрта – 166 çынна ну-
май хваттерлĕ 4 тата уйрăм 
6 çуртран, IV тапхăрта – 51 
çынна нумай хваттерлĕ 
виçĕ çуртран.

Ш У П А Ш К А Р  РА Й -
ОНĔНЧЕ 2017 ÇУЛХИ  
пĕтĕмлетÿсем тăрăх 
çынсем ытларах юн çав-
рăнăшĕн чирĕсемпе 
(34,8%), тулаш сăлтавсене 
(15,6%), шыçăсене пула 
(11,6%)  вилнĕ.  Вăй пит-
ти çынсем синкерлĕ 
пулăмсене, сурансене, 
наркăмăшланнине тата 
ытти тулаш сăлтавсемпе 
пурнăçран уйрăлнă. 

ЯЛ ХАЛĂХНЕ МЕ ДИ-
ЦИНĂПА СА НИТАРИ 
ПУЛĂШĂВĔПЕ ТИ ВĔÇ-
ТЕРМЕШКĔН, унăн па-
халăхне ÿстерме пĕлтĕр 

районта «Мобильлĕ 
поликлиника» проект 
пурнăçа кĕнĕ. Акă иртнĕ 
çулта майăн 26-мĕшĕнче 
тата ноябрĕн 2-мĕшĕнче 
мобильлĕ тухтăр брига-
дисем 232 çынна меди-
цина тĕрĕслевĕ витĕр 
кăларнă, вĕсен шутĕнче 
96 ача. 2017 çулти сен-
тябрĕн 1-мĕшĕнче Кÿ-
кеçри лицейра «Шкул 
медицини» проект ĕç-
леме пуçланă. Ли  цейра 
куç вăйне сыхласа хăвар-
малли пункт, стомато-
логи ка бинечĕсем тата 
коррекци гимнастикин 
пÿлĕмĕ  йĕркеленĕ. 

Елена ПЕТРОВА, 
Шупашкар район больницин тĕп тухтăрĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлаканĕ:

– Чăваш Республикинче тĕрлĕ 
ÿсĕмри çынсем диспансе-
ризаци витĕр тухаççĕ. Дис-
пансеризаци профилактика 
медицинин тĕп мелĕсенчен 
пĕри пулса тăрать. Вăл 
чир-чĕрсене вăхăтра туп-

са палăртма май парать. 2017 çулта план-
па района 8585 çыннăн диспансериза-
ци витĕр тухмалла пулнă. Диспансериза-
цин пĕрремĕш тапхăрне 8795 çын тухнă, 
иккĕмĕш тапхăрне – 2837 çын. Вăл тÿлевсĕр.

2017 ÇУЛТА ШУПАШКАР РАЙОНĔНЧЕ 587 АЧА 
ÇУРАЛНĂ. 2016 çулхипе танлаштарсан çут   тĕнчене кил-
нисен шучĕ 74 çын сахалланнă. Демографи лару-тăрăвне 
лайăхлатма пысăк технологиллĕ медицина пулăшăвĕпе  
– экстракорпораллă  мелпе – ача çураттарасси те кĕрет. 
Пĕлтĕр муниципалитетри 28 хĕрарăма ЭКО процедури-
не тунă, вĕсенчен 11-шĕн çие юлнă. 2017 çулта Шупашкар 
районĕнче 2016 çултипе танлаштарсан хырăм пăрахнă 
тĕслĕхсем 10,5 % чакнă. 

 Кун йĕркинче
Елена ПЕТРОВА, 
Шупашкар район больницин тĕп тухтăрĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлаканĕ:

– Чăваш Республикинче тĕрлĕ 
ÿсĕмри çынсем диспансе-
ризаци витĕр тухаççĕ. Дис-
пансеризаци профилактика 
медицинин тĕп мелĕсенчен 
пĕри пулса тăрать. Вăл 

 2018 ÇУЛ РАÇÇЕЙРЕ – ВОЛОНТЕР ÇУЛТАЛĂКĔ

И. Михайлова: 
«Çĕнĕ хваттерте хăтлăрах»

ЧР Пуçлăхĕ çĕнĕ хваттер 
хуçисене саламланă самант

Чиркÿ строительстви 
мĕншĕн калаçтарать?

Иккассинче чиркĕве Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçинче пуç хунисене асăнса лартнă 
палăк вырăнĕнче çĕклеме палăртнă 

тесе тĕрлĕрен калаçакан пур. Пĕрисем 
çакă сас-хура кăна теççĕ, теприсем вара ăна 
саракансем хыççăн кайса çакна ĕненме те 
хатĕр. Компетентлă органсем мĕнлерех ху-
рав параççĕ-ши?

   Петр СИЛЬВЕСТРОВ, Шупашкар хули
Шупашкар район администрацийĕнчен 

пĕлтернĕ тăрăх, лару-тăрупа вырăна тухса 
паллашнă. Паянхи кун тĕлне унта строительство 
материалĕсене кÿрсе килнĕ, темиçе свай çапнă. 
Таса Турă амăшĕн Введени чиркĕвĕн строитель-
ство  проекчĕпе килĕшÿллĕн парка йывăçсем 
лартассине, çав шутра улмуççи садне тирпей-
лессине те,  пăхса хунă. Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçинче пуç хунисене асăнса лартнă палăка 
ниçта та куçармĕç. Ăна тирпейлĕн пăхса тăрĕç. 
Унта кĕрсе çÿреме уйрăм вырăн та пур. Чиркĕве 
çĕклеме юнашар  çĕр лаптăкĕ çителĕклĕ, чиркĕве 
шăпах унта хăпартма палăртаççĕ.

Иккассинче пулас чиркÿ вырăнне палăртма ма-
ларах прихут канашĕн пуçарăвĕпе архитектор-
сене, тĕн ĕçченĕсене чĕннĕччĕ. Халăх шухăшне 
пĕлме 2016 çулхи мартăн 6-мĕшĕнче Иккасси са-
линче, Шаккăл ялĕнче  пурăнакансемпе ирттернĕ 
пухура вĕсен сĕнĕвĕсене тишкернĕ. Пухăва 69 
çын хутшăннă, вĕсенчен 68-шĕ чиркĕве Ик-
кассинчи Школьная урамри палăкпа юнашар 
хăпартмашкăн сасăланă, пĕр çын кăна хирĕç 
пулнă. Çавăн пекех Иккассинче чиркÿ строи-
тельстви пирки ыйтăм ирттереççĕ. Паянхи ку-
на чиркĕве палăкпа юнашар лартма килĕшнине 
палăртса 254 çын алă пуснă.  

?
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 Волковсем, 1978 çул

  АТАЛАНУ ÇУЛĔПЕ      Вектор

  КУÇА-КУÇĂН   

Библиотекăсенче – «Тă ван Ен» кĕтесĕ

Çак ку нах Раç çейĕн Тĕп суй-
лав ко ми те чĕн че рет лĕ ла рă-
вĕ ирт нĕ. Унăн пĕ тĕм ле тĕ вĕ-
сем пе по ли ти ка пар ти йĕ сем 
тă рат нă 12 кан ди да тăн çын-
се не алă пус тар мал ла. Вĕ сем-
сĕр пуç не суй ла ва хăй сен кан-
дида ту ри не хăй сем тă рат нă 
В ла ди мир Ми хай лов па В ла-
ди мир Пу ти на çын се не алă 
пус тар ма ирĕк па нă.

А са ил те рер, пар ла мент 
пар ти йĕ сен 2 предс та ви тель-
не – В ла ди мир Жи ри новс-
кий пе (ЛДПР) Павел Г ру ди-
ни на (КПРФ) – çын се не алă 
пус тар ма сă рах РФ Пре зи ден-
чĕ пу лас те кен кан ди дат сен 
шу чĕ пе ре гист ра ци ле нĕ. Ыт-
ти кан ди да та ре гист ра ци лес-
си (е ре гист ра ци ле мен ни) РФ 
ЦИКĕ кан ди дат шăн çын сем 
алă пус ни не пăх са тух нă хыç-
çăн пал лă пу лĕ. Çак ĕçе ян ва-
рĕн 31- мĕ шĕн чи 18 се хет чен 
пур нăç ла мал ла пулнă. Суй лав 
ку нĕн че бюл ле тень ре ка мăн 
ху ша ма чĕ сем пу лас са те ми-
çе кун тан пĕ лĕ пĕр. 

Пĕ тĕ мĕш ле Пре зи дент пу лас 
те кен сем 16 юл чĕç. Ку хи сеп те 
та тăк лă йы шă ну мар. Раç çей 
тĕп суй лав ко ми те чĕн ла рă вĕ 
хыç çăн те пĕр кан ди дат хă йĕн 
кан дида ту ри не пă ра хăç ла нă. 

Мо нар хи пар ти йĕн ли де рĕ Ан-
тон Ба ков Пре зи дент «ă мăр-
тă вĕн чен» ту хас са пĕл тер нĕ. 
Сăл та вĕ – вăл Гам би çĕр шы-
вĕн граж да ни нĕ пул ни. Çа-
пах та унăн заяв ле ни не пăх-
са ту хич чен та та офи циал лă 
йы шă ну тă вич чен вăл кан ди-
да тах шут лан са тă рĕ. Г ри го-
рий Яв линс кин («Яб ло ко»), 
Бо рис Ти то вăн («Партия ро-
ста») та та Ксе ния Соб ча кăн 
(«Г раж данс кая ини циа ти ва») 
тĕп шта бĕ сен че кир лĕ чух лĕ 
çын на (100 пин ыт ла) алă пу-
старнине пĕлтернĕ. 

Суй ла ва хă йĕн кан ди да-
ту ри не хăй тă рат нă В ла ди-
мир Пу тин шта бĕ çын се не 
алă пус тар са пĕ тер ни çин чен 
ян ва рĕн 22- мĕ шĕн че пĕл тер-
нĕ. Раç çей ре кир лин чен, 300 
пин рен, са май ну май çын алă 
пус нă – 1 млн та 600 пин ыт-
ла. В ла ди мир Пу ти на Чă ваш 
Ен ре пу лă ша кан Об щест вăл-
ла штаб та во лон тер сен чен 
çын се не алă пус тар нă до ку-
мент се не йы шăн ма ча рăн-
нă. Çын се не алă пус та рас ĕç-
ре ну май об щест во ор га ни-
за цийĕ, об щест вăл ла ха лăх 
фрон чĕн ре гион ти уй рă мĕ-
сем та та пар ла мент па по ли-
ти кăн «Е ди ная Рос сия» та-

та «Сп равед ли вая Рос сия» 
пар ти йĕ сем хас тар хут шăн-
чĕç. Ку – икĕ пар ти по ли ти ка 
хи рĕ çÿ лĕ хĕ пир ки ман са пĕр 
кан ди да тах сă мах па та та ĕç пе 
пу лăш нă пĕр ре мĕш пу лăм.  

В ла ди мир Пу ти на пу лă ша-
кан Об щест вăл ла шта ба пĕр-
ле ерт се пы ра кан сен чен пĕ-
ри В ла ди мир Ива нов суй ла-
ва хут шăн ма пул та ра кан рес-
пуб ли кă ри каш ни ик кĕ мĕш 
çын халь хи Пре зи дент кан ди-
да ту ри не ыр ла ни не пĕл тер-
нĕ. Çа вăн пах кир лин чен ыт-
ла рах çын алă пус нă. В ла ди-
мир Ни ко лае вич çак ĕçе хут-
шăн ма ки лĕш нĕ во лон тер-
се не, В ла ди мир Пу тин кан-
ди да ту ри шĕн алă пус нă Чă-
ваш Ен çын ни се не тав ту нă. 
Ун сăр пуç не штаб пÿлĕмĕн че 
(Ка ли нин ура мĕ, 80-В) В ла-
ди мир Пу ти нăн об щест вăл-
ла прием нă йĕ ĕçе ты тăн чĕ. 

Çын се не алă пус та рас ĕçе 
пĕ тĕм ле тес си ну маях юл ма-
рĕ. Çа кăн хыç çăн кан дидат-
сен «ă мăр тă вĕн че» юл ни сен 
прог рам ми пе пал ла шă пăр. 

Суй лав ку нĕч чен уйăх ма ла-
рах вĕ сем мас сăл лă ин фор ма-
ци ха тĕ рĕ сен че аги та ци ирт-
тер ме пул та раç çĕ. 

Раç çей ЦИКĕ кан ди дат сен 
шан чăк лă çын ни сен хуш ма 
спи сок не ре гист ра ци ле нĕ. 
В ла ди мир Пу ти нăн шан чăк-
лă çын ни – об щест вăл ла шта-
ба пĕр ле ерт се пы ра кан сен-
чен 3- мĕ шĕ, «Чă ваш Рес пуб-
ли кин ме ди ци на ас со циа ци-
йĕ» об щест вăл ла ор га ни за ци 
ка на шĕн пред се да те лĕ Еле-
на В ла ди ми ров на Бар су ко-
ва. Çап ла ва ра, шта ба пĕр ле 
ерт се пы ра кан 3 пред се да-
тель те – Пу тин кан ди да тăн 
шан чăк лă çын ни сем. Çа кă 
вĕ се не, тĕс лĕх рен, ре гион ри 
те ле ви де ни ри те ле де бат сен-
че та та суй лав сĕ мĕл лĕ ытти 
ме роп рия ти ре хăй сен кан ди-
да чĕн ятĕн чен хут шăн ма май 
па рать.  

Раç çей Пре зи ден чĕ пу лас те кен кан ди дат сем шĕн 
алă пус та рас ĕç вĕç лен нĕ

– Тер ри то ри сен чи суй лав ко-
мис си йĕ сен спи сок не пи чет кă-
ла рă мĕ сем ур лă граж дан сем пат-
не çи тер мел ли вă хăт хы çа юл чĕ 
ĕн тĕ. Ха лĕ вĕ сем пал лă. Ку суй-
лав сем пу рĕ 1162 суй лав учас то-
кĕн че ир теç çĕ. Кул лен хи учас ток-
сем сĕр пуç не ирĕк лĕх сĕр хă вар-
нă вы рăн сен че учас токсем йĕр-
ке ле нĕ.  Следст ви изо ля то рĕн че 

ик кĕ, та та 12 – ра йон сен чи пы сăк 
боль ни цă сен че.

– Суй лав вă хă тĕн че ви део сă-
нав йĕр ке лес си пал лă. Вăл пур 
учас ток ра та пул мĕ- тĕр?

– Вĕ се не суй лав çă сен йы шĕ пин-
рен ыт ла рах учас ток сен че кă на 
выр наç та рĕç –  каш нин че ик шер. 
Кун пек ки сем рес пуб ли кă ра пу рĕ 

349. Çа вăн пе кех вĕ сен че ти мĕр 
шкап сем, ви деот ранс ля ци вал ли 
кир лĕ обо ру до ва ни пул мал ла. Çак 
учас ток сен чен ин тер не та он лайн- 
ре жим па транс ля ци пы рĕ. Урăх-
ла ка ла сан ви део ка ме рăл лă вăл 
е ку учас ток ра са сă лав мĕн ле пы-
ни не каш ни асăр ха са тă ма пул та-
рĕ. Кун сăр пуç не тер ри то ри сен-
чи  пур 29 суй лав ко мис си йĕ те 
ка ме рă сен айĕн че ĕç лĕ. Шу паш-
кар та 125 учас ток ра çĕ нĕ конст-
рук цил лĕ КОИБ сем выр наç та раç çĕ.
– Ку суй лав сен че та та мĕн ле 
çĕ нĕ лĕх пу лĕ?

– Те пĕр са мант каш ни  участо-
ка орг тех ни кă па – компью тер па 
та та прин тер па – ти вĕç те рес си-
пе çы хăн нă. Пĕр ре мĕ шĕ суй лав çă 
хăй па лăрт нă вы рăн та са сă лас си  
пир ки çыр нă заяв ле ние йы шăн-
ма кир лĕ, теп ри – суй лав ко мис-
си йĕ сен про то ко лĕ се не пи чет ле-
ме.  Ен чен те унч чен вĕ се не алă-
па çыр са ха тĕр ле нĕ тĕк, ха лĕ ва-
ра пур те пĕр пек пу лĕç. Пĕр ре-
мĕш эк земп ляр ко мис си ре уп-
ра нать, ыт ти се не, алă пус са çи-
рĕп лет нĕ хыç çăн кă сăк ла на кан 
ен се не па рĕç.

– Са сă сене шут ла мал ли  тех ни-
ка ха тĕ рĕ се не мĕн ле усă кур-
ма па лăр таç çĕ?

– Суй лав бюл ле те нĕ се не сă на-
са тă мал ли комп лекс сем халь хин-
че çĕ нĕ йыш ши сем пу лĕç. Вĕ се не 
рес пуб ли кă на пĕл тĕр хи де кабрь 
уйă хĕн чех ил се кил нĕ. Шу паш кар-
та 125 учас ток ра çĕ нĕ конст рук-
цил лĕ КОИБ сем выр наç та раç çĕ, 
мĕн шĕн те сен вĕ сем пе чи пы сăк 
учас ток се не ти вĕç тер ме тĕл лев 
ларт нă. Мĕн вăл КОИБ? Са сă ла-
мал ли ав то ма ти за ци ле нĕ еш чĕк, 
е урăх ла ка ла сан – ска нер лă ур-
на. Бюл ле те не ыт ти чух не еш чĕ ке 
чăм тар нă пек – ху шăк ран ямаç çĕ, 
ăна пич чĕн енĕ пе ска нер çум не 
тыт мал ла çеç. Çын кам шăн са сă-
ла ни не комп лекс хăех шута илет.
– Унăн прог рам ми не улăш тар-
ма пу лать-и?

– Çук. Ку комп лекс сен ни мĕн-
ле прог рам ма та çук. Вĕ сем ска-
нер лаç çĕ кă на.
– Ĕнер кан ди дат сен чен алă пус-
тар нă хут се не йы шăн мал ли 
вă хăт вĕç лен чĕ. Çав вă хăт рах 
хă шĕ- пĕ рин ячĕ пал лă та ĕн тĕ. 

Ма лал ла кан дидат се не бюл ле-
тень ри спи со ка кĕр тес си мĕн-
ле пул са пы рĕ?

– ЛДПР та та КПРФ кан ди да чĕ-
сем В ла ди мир Жи ри новс кий пе 
Павел Гру ди нин, пар ти сен чен пул-
нă май, спи со ка тÿ рех кĕ чĕç. Ыт-
ти сен ва ра ре гист ра цич чен чы-
лай çи рĕп тĕ рĕс лев ви тĕр тух ма 
ти вĕ.  Халĕ алă пустарнă хутсе-
не тишкерессипе ĕçсем пыраççĕ.
– Чă ваш Ен ре хăш кан ди дат-
сем шĕн алă пус тар нă?

– В ла ди мир Пу тин шăн, Ксе ния 
Соб чак шăн, Г ри го рий Яв линс кий-
шĕн алă пус тар ни не пĕ лет пĕр.  

– Енчен те суйлав кунĕнче ре-
гистраци вырăнĕнчен аякра 
пулчĕ тăк суйлавçă хăйĕн пра-
висене мĕнле пурнăçа кĕртме 
пултарать?

– Унăн мартăн 18-мĕшĕнче хăй 
пулакан вырăнта сасăлама ыйтса 
мартăн 12-мĕшĕччен çакăн пек 
заявленипе территорисенчи ки-
рек хăш суйлав комиссине е ну-
май функциллĕ центра пымалла.

 ТАТЬЯНА МАЙОРОВА

«Са сă ла ма ан сат!»
 суй лав кам па ни йĕн тĕп ло зунг ĕ çакăн пек

Раç çей Пре зи ден чĕн суй лав кам па ни йĕ хĕр сех 
пы рать. Рес пуб ли кăн тĕп суй лав ко миссийĕнче 

Чă ваш Ен ре вăл лăп кă ир тет те се шу хăш ла-
маç çĕ. «Лăп кă ир тес се шан ни тÿр ре тух ма-
рĕ.  Ку суй лав сем пе об щест вăн пĕ тĕм си йĕ, 
пат ша лă хăн пĕ тĕм ты тă мĕ кă сăк ла нать.  
Каш ниех хут шă нас шăн», – тет Рес пуб ли-

кăн тĕп суй лав ко мис си йĕн пред се да-
те лĕ Александр ЦВЕТ КОВ. Çĕр шыв пу-

лас лă хĕ шĕн пĕл те рĕш лĕ тап хăр та ирт тер нĕ пресс- кон фе рен ци-
ре вăл ко мис си сен ĕç не кăт кăс ла та кан са мант семпе, суй лав çă-
сен пра ви сем пе çы хăн нă ый ту се не ху рав ла рĕ. 

  КУÇА-КУÇĂН   

 суй лав кам па ни йĕн тĕп ло зунг ĕ çакăн пек

Раç çей Пре зи ден чĕн суй лав кам па ни йĕ хĕр сех 
пы рать. Рес пуб ли кăн тĕп суй лав ко миссийĕнче 

Чă ваш Ен ре вăл лăп кă ир тет те се шу хăш ла-
маç çĕ. «Лăп кă ир тес се шан ни тÿр ре тух ма-
рĕ.  Ку суй лав сем пе об щест вăн пĕ тĕм си йĕ, 
пат ша лă хăн пĕ тĕм ты тă мĕ кă сăк ла нать.  
Каш ниех хут шă нас шăн», – тет Рес пуб ли-

Раç çей 
Пре зи ден чĕн
суйлавĕ

Тĕр лĕ сăл тав па суй лав кам па ни йĕ сен-
чен кан ди дат сем тух са ÿк сех пы раç-
çĕ. РФ ЦИКĕ пĕл тер нĕ тă рăх, ян ва рĕн 
22- мĕ шĕн че «ЧЕСТНО» пар ти тă рат нă Ро-
ман Ху дя ков хă йĕн кан ди да ту ри не суй-

лав ран кă лар нă. Вăл хăй не май лă çын се не 
В ла ди мир Пу тин шăн са сă ла ма чĕн се ка ла нă. 

ЧĂВАШСТАТ ПĔЛТЕРНĔ ТĂРĂХ, 2018 çулхи 
январĕн 1-мĕшĕ тĕлне Чăваш Республикинче 
1230479 çын пурăннă, вĕсенчен 768350 çын 
хулара тĕпленнĕ, 462129 çын – ялта.  Шупаш-
кар хула округĕнче 502255 çын пурăнать, çав 
шутра Шупашкарта – 491715 çын. Шупашкар 
районĕнче ытти муниципалитетпа танлаш-
тарсан халăхăн чи пысăк йышĕ – 62080 çын. 

2017 ÇУЛТА РАЙОНТИ БОЛЬ НИЦĂРИ МА-
ТЕРИАЛПА ТЕХНИКА БАЗИНЕ çирĕплетме 
9858352,16 тенкĕ тăкакланă. Çак  укçа-тенкĕпе 
медицина оборудованийĕсем туяннă, юсав 
ĕçĕсем ирттернĕ. 

ШУПАШКАР РАЙОН БОЛЬНИЦИН 2017 
ÇУЛХИ ĕçĕн пĕтĕмлетĕвĕсемпе тĕплĕнрех 
www. tavan-en.ru сайтра паллашма май пур. Ц
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Раç çей Пре зи ден чĕ пу лас те кен кан ди дат сем шĕн 

2017 çулхи октябрĕн 
12-мĕшĕнчен Раççей 
Банкĕ 200 та-
та 2000 тенкĕллĕ 
банкнотăсене 
çаврăнăша кĕртрĕ. 

Тепĕр теплица 
хута кайрĕ 

Район, республика экономикине ку  -
рăмлă тÿпе хывакан «Ольдеевская» 
агрофирмăра пысăк пĕлтерĕшлĕ 
пулăм – виçĕмкун кунта тин çеç ре-
конструкциленĕ 1 га лаптăклă теплица 
хута кайрĕ. 2010 çултанпа предприятире 
теплицăсене çĕнетессипе çыхăннă ин-
вестпроектсем ăнăçлă пурнăçланаççĕ – 
паянхи куна пĕтĕмĕшле 25 гектартан 
18-шне реконструкциленĕ.

Ăшă пынине, вентиляторсен, хĕллехи 
сивĕрен тата çуллахи шăрăхран сыхлакан 
шторăсен ĕçне компьютер урлă йĕркелесе 
тăракан теплицăсенче калчасем паркан 
çитĕнеççĕ. Ÿсен-тăран аталанса вăй илтĕр, 
пахча çимĕç тухăçпа савăнтартăр тесе 
тумлам-тумлам пыракан шывпа тата усăллă 
япаласемпе апатлантарас ĕçе специа-
листсем пĕлсе пурнăçлаççĕ. Çапах та кун-
та чи пĕлтерĕшли – пахчаçăсем хăйсен 
ĕçне професси ăсталăхĕпе, чунтан юрат-
са пурнăçлани. Предприятире 30 çул ытла 
вăй хуракан Людмила Ипатьева та çакнах 
çирĕплетет. «Эпир пахча çимĕçе хамăр 
ачасене пăхнă пек пăхатпăр, вĕсем чече-
ке ларнишĕн, пĕрремĕш çимĕç панишĕн 
чунтан савăнатпăр», – ĕçе чун-чĕререн 
парăнни курăнать унăн сăмахĕсенче.   

Предприятин тĕп агрономĕ Екатери-
на Аввакумова пĕлтернĕ тăрăх, хăяр 
калчисене декабрь уйăхĕнче-январь 
пуçламăшĕнче акаççĕ. Калчасем 26 ку-
на çитсен, 4-5 çулçă кăларсан, куçарса 
лартаççĕ. Ытти теплицăра хăяр калчисем 
чечеке ларма тытăннă пулсан, тин кăна ре-
конструкциленинче калчасене виçĕмкун 
кăна куçарса лартрĕç-ха. «Уйăхран тин 
куçарса лартнă калчасенчен пĕрремĕш 
тухăç илмелле», – шантарчĕ тĕп агроном.   

Теплицăсенчи калчасене пыл хурчĕсемпе 
тĕкĕлтурасем шăркалантараççĕ. «Шăр-
калантаракан пахча çимĕçĕн тути лайăхрах, 
пахалăхлăрах, усăллăрах. Пестицидсем-
пе тата ытти хими препарачĕсемпе усă 
курмастпăр», – палăртать Екатерина Ав-
вакумова. 

РФ Президенчĕ Владимир Путин 
ял хуçалăх отраслĕнчи инвестици 
проекчĕсем патшалăх кÿрекен пулăшу 
витĕмĕпе пурнăçланине палăртать. «Оль-
деевская» агрофирма та 2015 çултанпа 
патшалăх пулăшăвĕпе усă курать. «Çакă 
пире тăкаксене саплаштарма пулăшать», 
– тет предприятин производство енĕпе 
ĕçлекен директорĕ Владимир Романов. 
Çăмăллăхлă кредитсемпе, субсидисемпе 
усă курса 2017 çулта 3 га теплицăна ре-
конструкцилеме тĕллевленĕ. Çĕнĕ йыш-
ши теплицăсене хута яни производство-
на та ÿстерме май парать. Агрофирмăра 
2017 çулта производство калăпăшĕ 10 пин 
тоннăпа танлашнă пулсан, кăçал унтан 
10% ытларах пахча çимĕç туса илесшĕн. 

ĔНЕР ИРХИ 9 СЕХЕТ ÇУРĂРА МУР-
КАШ РАЙОНĔНЧИ КАЛАЙКАССИ 
ÇЫВĂХĔНЧЕ «Шупашкар-Мускав» 
рейспа çÿрекен автобус аварие лекнĕ. 
Малтан палăртнă тăрăх, маларах юр 
вăйлă вĕçтернине пула автобус умри 
хăвăрт чарăннă çăмăл машина çине 
пырса кĕнĕ. Çакăн хыççăн пассажир 
транспорчĕ çул айккине пăрăнса 
айккăн выртнă. Компани пассажир-
сене тепĕр автобуспа 20 минут хуш-
шинче тивĕçтернĕ. Çул-йĕр инкекĕ 
вырăнĕнче ĕнер кун тăршшĕпех 
патшалăх автоинспекторĕсем ĕçленĕ. 
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Кашни сăн ÿкерчĕк – хăйне евĕр тĕнче, хăйне уйрăм 
вăхăт. Малтанласа вăл е ку сăн ÿкерчĕк темиçе 
çыншăн (ÿкерекеннишĕн, ÿкерĕнекеннишĕн) çеç 
кăсăклă пулсан, вăхăт иртнĕçемĕн вĕсем исто-
ри техĕмĕпе сывлама пуçлаççĕ. Иртнĕ кунсене 
сăнлакан кăсăклă сăн ÿкерчĕксем пулсан пирĕн па-
та çитерме тăрăшăр. Сăн ÿкерчĕкпе пĕрле кĕскен те 
пулсан унти çынсем çинчен каласа пама ан манăр.

 ПУÇ ВАТМАЛĂХ

СЫЛ ТĂ МАЛ ЛА: 1. Тверь та та Нов го род 
об ла çĕн чи кÿ лĕ. 4. Раç çей фут бол клу бĕ. 
9. Г ре цин Вă та Çĕр ти нĕс ри ут ра вĕ. 10. 
Ĕлĕк чă ваш сем … е пуç çап нă. 12. Кăн-
тă рал ла вĕç се кай ман ка йăк. 16. Че хи пе 
Сло ва кин ук çи. 17. Про зă па çыр нă пы-
сăк произве де ни. 18. Г руз е пас са жир-
сем турт тар мал ли ха тĕр сем. 21. Хы пар 
ва леç се çÿ ре кен ка йăк. 23. Че ля бинск 
об ла çĕн чи «У рал» ав то ма ши на кă ла-
ра кан ху ла. 25. Кал ча … шăт са тух рĕ. 
27. Араб сен чĕл хи пе куль ту ри не тĕп-
че кен çын. 28. Ка зак сен ялĕ. 29. Ху ла-
ри транс порт. 30. АПШ ри штат.

АЯ ЛАЛ ЛА: 2. Хрис тиан чир кĕ вĕн чи ас-
лă чин. 3. Шкул ачин днев ни кĕн чи пал-
лă. 5. Раç çей юрис чĕ, ад во кат (1842-1908 
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Сыл тă мал ла: 1. Се ли гер. 4. Спар так. 9. Крит. 10. Ки ре мет. 12. Ча на. 16. Кро на. 17. Ро ман. 18. 
Транс порт. 21. Ча как. 23. Миасс. 25. Ша кăр. 27. Ара бист. 28. Ста ни ца. 29. Трам вай. 30. Ала ба-
ма. Ая лал ла: 2. Епис коп. 3. Еди ни ца. 5. Пле ва ко. 6. Ака де ми. 7. Якут ка. 8. Па ра на. 11. Еланс-
кая. 13. Б ратск. 14. Кăр тăш. 19. Та лант. 20. Тă ма на. 22. Ана па. 23. Мис ка. 24. Сĕ тел. 26. Ари на. 

В ЛА ДИС ЛАВ ПЛА ТО НОВ,  ШОРК КА

çç.) Фе дор  … . 6. Чă ваш ял ху çа лăх ... йĕ. 7. 
Са ха-Я ку ти хĕ ра рă мĕ. 8. Б ра зи ли пе Ар ген-
ти нă ри юхан шыв. 11. Акт ри са, СССР ха лăх 
ар тис чĕ (1898 -1972 çç.) Клав дия … . 13. Ан-
га ра юхан шы вĕ çин чи … ху ли па тĕн чи ГЭС. 
14. Пу лă ( вы рăс ла – ерш). 19. Каш ни çын нăн 
та пур теç çĕ. 20. Çĕр ле хи су нар çă ка йăк. 22. 

Ху ра ти нĕс хĕр рин чи ку рорт ху ла. 23. Кухньă ри апат 
пĕ çер мел ли ха тĕр. 24. Ун йĕ ри- тав ра пу кан сем лар-
таç çĕ. 26. А.С. Пуш кин поэ тăн ня ни … Ро дио нов на. ХУ

РА
ВС

ЕМ

Пурнăç таппи

«Ва тă çын ăсĕ – тă ва тă 
çын ăсĕ», – те нĕ ват-
ти сем. Çак сă мах се не 
Мал ти Ун кă пу çĕн чи 
90 çу ла çит нĕ Геор гий 
Сер гее вич Кар шев 
пир ки те ка ла нă. 

У нăн аш шĕ, Сер гей 
Кар шев, 1888 çул та çу-
рал нă, I тĕн че вăр çи не 
хут шăн нă. Амă шĕ, Пав-
ли на Иг натьев на, Мă-
нал хĕ рĕ пул нă. Çемье-
ре 4 ача – 3 хĕр пе ывăл 
– çи тĕн нĕ. Ас ли – Фе-
до ра, хыç çăн Геор гий, 
Ав дотья, Ни на. Геор-
гий Сер гее ви чăн, ĕç пе 
тыл ве те ра нĕн аса ил-
мел ли ну май. «Вăр çă 
вă хă тĕн че ла ша сем пе 
ача сем ĕç ле нĕ. Ир хи не 
хĕвел ту хич чен уй- хи ре 
тух са кай нă та каç сĕ мĕ 
çап сан кă на каял ла тав-
рăн нă. Ук çа тÿ ле мен, çу 
ка çич че нех « па так шăн» 
вăй ху нă. 13 çул ти ача-
сем мă шăр лă ла ша сем-
пе çĕр су ха лат тă мăр. Уй-
се не пу шă вырт тар ман, 
пĕ тĕм пех ак нă. Фрон т 
вал ли ты рă- пу лă ха тĕр-
ле нĕ. Пат ша лă ха ки лĕ-
рен 40 кг аш- ка кай, 8 
кг шă рат нă çу, 100  çă-
мар та, тир пуç тар са па-
нă. 5 михĕ ты рă ху ла-
на ил се каят тă мăр. Та-
са мар тыр ра алă па çа-
вăр са аллат та рат чĕç ты-
рă йы шă на кан сем. Хĕр 
а ча сем те ар çын ача сем-
пе та нах ĕç ле нĕ. Са ла-
пай кас си пе Хыр кас си 
шку лĕ сен че вĕ рен нĕ. 
1947 çул та Çĕк тер ти пи-
ло ра мă ра хă ма сем çур-
нă», – ка ла са па рать ве-
те ран. 1947 çул хи ию нĕн 
16- мĕ шĕн че ăна çар рет-
не илеç çĕ. Вăл пĕр çул та 
пĕр уйăх Че ля бинск ху-
лин чи Хĕр лĕ Ялав лă çар 
авиа ци йĕн штур ман-
сем пе çы хă ну спе циа-
лис чĕ се не ха тĕр ле кен 
учи ли щин че вĕ рен нĕ, 
çар авиа ци йĕн ра дис-
чĕ пул са тă нă. «Вĕ рен-
се пĕ тер сен пи ре чаç-

се не ячĕç. Амур об лаç-
не çит сен пи рĕн ва кун-
се не тыт са чар чĕç. Çав 
вă хăт ра, 1948 çул та, пи-
рĕн чаç се не Çур çĕр Ко-
ре йă ран кă лар ма пуç-
ла нă ик кен. Амур об-
ла çĕн че ну маях пул ма-
рă мăр, При морье край-
не ку çар чĕç», – аса ил-
чĕ вăл. Геор гий Кар ше-
ва 1948 çул та, При морье 
край ĕнчи вăрт тăн авиа-
ци ча çĕн че çар ти вĕç не 
пур нăç ла нă вă хăт ра ко-
ман до ва ни «Совет Çа-
рĕ пе Флот не – 30 çул» 
ме даль пе чыс ла нă. Çав 
вă хăт ра ту нă сăн ÿкер-
чĕкре вăл – мал ти рет-
ре, су ла хай ен че ла ра-
кан ни. 

Ас лă сер жант зва ни-
не ти вĕç нĕ çар ра дис чĕ 
Геор гий Кар шев 5 çул 
çу рă хĕс мет ре тă нă. Вăл 
ки ле 1952 çул хи де каб-

рĕн 31- мĕ шĕн че тав рăн-
нă. 1953 çул та кол хоз ра 
бри га дир та ĕç ле ме ты-
тă нать. 1954 çул та, Са-
ла пай кас син че ра диоу-
зел уçăл сан ĕнер хи сал-
та ка çар ра дист не ĕç ле-
ме ку çа раç çĕ. Ун та вăл 
1954-1968 çул сен че вăй 
ху рать. Сă мах май, ха лĕ 
вăл çурт ра Са ла пай кас-
си ял биб лио те ки выр-
наç нă. 1963 çул та Са ла-
пай кас син чи çĕ нĕ шкул 
хă парт нă çĕр те те тă-
рăш нă çам рăк. Ха лĕ 9 
çын ран тă ра кан бри га-
дă ран вăл пĕч чен кă на 
юл нă. Çĕк тер ти пи ло ра-
мă ран шкул вал ли хă ма-
сем те турт тар нă, 9 çул 
кла дов щик ре тă рăш-
нă. Сов хоз ри ĕне фер-
мин комп лек сĕн че ко-
че гар та, ун тан сле сарь те 
вăй хур са ти вĕç лĕ ка нă-
ва ту хать ве те ран. 

Геор гий Сер гее вич 
кÿр шĕ хĕ рĕ пе Зоя Ни-
ко лаев нă па çемье çа-
вăр нă. Вĕ сем 5 ача – Во-
ло дя, Аль би на, Ве ниа-
мин, Юрий та та Ро за 
– ÿс тер нĕ, пур не те ас-
лă пĕ лÿ па нă. Зоя Ни-
ко лаев на Çĕр пÿ тех ни-
кум не вĕ рен ме çу ран çÿ-
ре нĕ. Вăл Са ла пай кас-
си шку лĕн че пуç ла мăш 
класс ачи се не вĕ рент-
нĕ. Шел те, 2006 çул-
та мă шă рĕ пе ачи сен-
чен ĕмĕр лĕ хех уй рăл са 
кай нă. Ачи сем аш шĕн 
ĕç не ма лал ла тă саç çĕ. 
«Ху сан ти авиа ци инс-
ти ту тĕн че ра дио тех ни ка 
фа куль те тĕн че ăс пух рĕ. 
Ман хыç çăн икĕ сы пăк-
ри йă мăк та ун та вĕ рен-
ме кĕ чĕ. Ха лĕ Ижевск-
ра пу рă нать. Аль би на 
йă мăк та çав фа куль те-
тах пĕ тер чĕ. Ве ниа мин 
– « вĕ çев ап па ра чĕ сен 
дви га те лĕ сем» фа куль-
те та. Ун тан Чĕм пĕр те 
ĕç ле рĕ. Юрий Мус кав-
ри МИФ ра ядер лă фи-
зи кă на вĕ рен нĕ», – ка-
ла са кă тарт рĕ унăн ывă-
лĕ В ла ди мир. В ла ди мир 
Кар шев 1980-2008 çул-
сен че Чă ваш те ле ви де-
ни йĕн че сту ди обо ру до-
ва ни не тĕ рĕс ле се тă нă 
çĕр те учас ток на чаль-
ни кĕ пул са ĕç ле нĕ. Ха-
лĕ Мус кав ран кил нĕ. 

90 çул хи Геор гий Кар-
шев тул ли пур нăç па пу-
рă нать. Вăл кĕсье те ле-
фо нĕ пе те çă мăл лă нах 
ка ла çать, каш ни çу лах 
çы рăн са иле кен «Тă ван 
Ен» ха çа та та ву лать. Ха-
лĕ те ра дист сен мор зе 
аз бу ки не пĕ лет. 9 мă-
ну кĕ пе тата 4 кĕ çĕн мă-
ну кĕпе мă наç ла нать ве-
те ран. Сă мах май, унăн 
пĕр мă ну кĕ – На деж да 
Толс то ва – Хыр кас син-
чи поч та уй рăм не ăнăç-
лă ерт се пы рать. Çы хă-
ну ĕç не мă ну кĕ сем ма-
лал ла тă саç çĕ.                                                                                                             

 НИ КО ЛАЙ СМИР НОВ, 
АТĂЛЪЯЛ 

90 çул – сул мак лă вă хăт

Тăван çĕршывăн Аслă 
вӑрçин ахрӑмĕ çынсен 
чĕрисене паянхи кун та  
пăчăртаса ыраттарать. Ле-
нинград хулине нимĕçсен 
блокадинчен хӑтарнăранпа 
январĕн 17-мĕшĕнче 75 çул 
çитрĕ. Ишекри таврапĕлӳ 
музейĕнче вӑрçӑ çулĕсенче 
Ленинградран илсе килнĕ 
ачасене халалланӑ кĕтес 
кашни çулах пуянланса та 
çĕнелсе пырать. Акӑ январь 
уйӑхĕн 26-мĕшĕнче музей-
ра Альбина Малышкинăпа 
Ишекри пĕтĕмĕшле вӑтам 
пĕлӳ паракан шкул ачисем 
тĕл пулу ирттерчĕç.

Альбина Ивановна 1938 
çулта Кӑшавӑш ялĕнче ну-
май ачаллӑ çемьере çуралнӑ. 
Пилĕк пĕр тăван ÿснĕ вĕсем. 
Ашшĕ вӑрçӑра пуçне хунӑ, 
амӑшĕ колхозра ĕçленĕ. Вӑл 
Ишекри ача çуртĕнче 1946-
1948 çулсенче пурӑннӑ. Ун-
па пĕрле 1936 çулта çуралнӑ 
пиччĕшĕ Анатолий те пулнӑ. 
Çав йывӑр та выçӑ вӑхӑта Аль-
бина Ивановна хальхи пе-
кех ас тӑвать. Саккăрти   хĕр 
пĕрчи вырӑсла пĕр сӑмах та 
пĕлмен. Майĕпен çĕнĕ чĕлхене 
те хӑнӑхнӑ, Ленинград ачи-
семпе çывӑх туслашнӑ. Унӑн 
кравачĕпе юнашар тепĕр кра-
вать çинче çывӑракан шурӑ 
çӳçлĕ Юра ятлӑ Ленинград 
ачине лайӑх ас тӑвать. Пĕрре 
хĕлле вĕсене мунчана çӑвӑнма 
илсе тухсан çав ачана урамра 
çил вĕçтерсе кайнӑ, мĕншĕн те-
сен апат çименнипе питĕ им-
шер, чирлĕ тата вӑйсӑр пулнӑ 
вӑл. Ача çуртĕнче варра кун-
не виçĕ хутчен апат çитернĕ, 
Ишек шкулне вĕренме илсе 
çӳренĕ, кун йĕркине çирĕп 
пӑхӑнтарнӑ. Ачасен пурин те 
пĕр пек портфельсем пулнӑ. 

Пĕррехинче ачасенчен: 
«Сирĕн киле каяс килет-и, 
е кунтах пурӑнатӑр?» – тесе 
ыйтсан Анатолий пиччĕшĕ 
киле кайма кӑмӑл тунӑ. Ки-
ле леçиччен пиччĕшĕпе 
иккĕшне пĕрер вырӑн хатĕрĕ – 
çиввитисемпе çытар пичĕсем 
– панӑ. Альбина хӑйне симĕс 
тĕслĕ пальто тӑхӑнтартнине 
аса илчĕ. Пиччĕшĕ валли 
юрăхли çукран хĕр ача паль-
тине тӑхӑнтартнӑ. Килте нимех 
те çимелли çуккипе Альбина 
ачасен çуртĕнчен кайнишĕн 

пӑшӑрханнӑ та. Килĕнче 
кӑмака хутма та вутă пулман, 
пӳртре шыв шӑннӑ.

Альбина Ивановна 30 çул 
ытла Шупашкарти пир-авӑр 
(текстильный) комбинатĕнчи 
план уйрӑмĕнче экономистра 
тӑрӑшнӑ. Çемьеленнĕ, ача-
пӑчаллӑ пулнӑ. Халĕ мӑнуксем 
те савӑнтараççĕ.

Анатолий пиччĕшĕ 1955-
мĕш çулта Хусанти авиаци-
пе çар техника училищине 
вĕренме кĕнĕ, унтан 1961-1966 
çулсенче Киеври авиацин аслӑ 
çар училищинче ӑс пухнӑ. 
Беларуç çĕрĕнче, Аякри Хĕвел 
тухӑçĕнче, 1981 çултан Киевра 
службӑра пулнӑ. Халĕ тивĕçлĕ 
канура. Киевра пурӑнать. Аль-
бина Ивановна вара – Шупаш-
кар хулинче. Пиччĕшĕ Чӑваша 
килсессĕн Ишек музейне яла-
нах кĕрсе тухма тӑрӑшаççĕ. 
Халĕ те Екатерина Павловна 
заведующи тĕл пулӑва йыхрав-
ласан вӑл питĕ хумханса кайнӑ. 
Хӑйне манманшӑн, ачасемпе 
тĕл пулӑва чĕннĕшĕн тем пе-
кех савӑннӑ, мĕншĕн тесен ку 
вырӑнсенче унӑн ачалӑхĕн пĕр 
пайĕ иртнĕ-çке. Вăл иккĕмĕш 
Тăван çĕршыв пулса тăнă 
уншăн. Шкул ачисем те Аль-
бина Ивановна каласа пани-
не сывлăш çавăрма хăймасăр 
итлесе ларчĕç. Тĕл пулуран 
темле шӑппӑн та шухӑшлӑн 
тухрĕç вĕсем.

 ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА, 
ИШЕК ШКУЛĔ, ВĔРЕНТЕКЕН

ИШЕК ТĂРĂХĔ – 
иккĕмĕш Тăван çĕршыв

 ТĔЛ ПУЛУ  

 СĂМАХ МАЙ 
Тăван çĕршывăн Аслă вăрçи 
пынă 1943 çул вĕçĕнче со-
вет çарĕ Ленинград хулине 
хăтарма тĕплĕ   хатĕрленнĕ. 
1944 çулхи январĕн 14-мĕ-
шĕнче вĕсем унăн блока-
дине сирме юлашки опе-
рацие пуçарнă. 871 кун 
блокадăра тăнă хулана 
çĕршывпа çыхăнтаракан 
çула уçасси тата тăшмана Ла-
дога кÿллин кăнтăр енĕнчен 
тапăнса аркатасси унăн тĕп 
тĕллевĕ пулнă. Ленинград-
па Волхов фрончĕсем крон-
штад артиллерийĕпе усă 
курса 1944 çулхи январĕн 
27-мĕшĕ тĕлне Ленингра-
да, ун хыççăнах çывăхри 
хуласене хăтарнă. Гитлер 
çарĕ чаксах пынă. 

Г. Каршевăн аса илсе 
каласа памалли нумай

«Совет çарĕпе флотне – 
30 çул» медаль хуçисем
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КОНСТАНТИНОВ 
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Участковый уполномо-
ченный полиции Аба-
шевского, Сирмапосин-
ского, Сарабакасинско-
го сельских поселений

д. Чиршкасы, ул. 11 Пятилетки, 1, тел.:  
2-77-47, 2-11-82, 2-74-24.

c. Абашево, дд. Заовражная, Клычево, 
Байсубаково, Эзеккасы, Моштауши, Б. Ян-
гильдино, Икково, Икковское лесничество, 
Карандайкасы, Сирмапоси, Чиршкасы,  Ша-
кулово, Ямбарусово, Дом животноводов, 
Мокшино, Пикшик, Самуково, Сарабакасы,  
Сятракасы, Тохмеево, Хурынлых, Шорки-
но, станция Шоркино, 26 км Горьковской 
ж/д, 28 км Горьковской ж/д. 

В Чувашской Республике 
принято первое заявление 
о направлении материн-
ского капитала на социаль-
ную адаптацию ребенка-
инвалида.

Жительница города Чебок-
сары приобрела для сына-
первоклассника, обучающего-
ся на дому, компьютерную тех-
нику и телефон, которые будут 
оплачены из средств материн-
ского капитала.

По данным Пенсионного фон-
да, в Чебоксарском районе 64 се-
мьи с детьми-инвалидами име-
ют сертификаты на материнский 
капитал, в целом по республике 
– более 700 семей. Средства мат-
капитала можно направлять на 
товары и услуги для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов. Их мож-
но использовать в любое время, 
не дожидаясь трехлетия ребенка.

Сначала родители ребенка-
инвалида обращаются в органи-
зацию здравоохранения для за-
полнения направления на медико-

социальную экспертизу (МСЭ). За-
тем – в учреждение МСЭ с заяв-
лением о внесении в индивиду-
альную программу реабилитации 
или абилитации (ИПРА) рекомен-
даций о необходимых ребенку то-
варах и услугах из соответствую-
щего Перечня.

После того как сведения будут 
внесены, семья может приобре-
тать товары и услуги, сохраняя все 
сопутствующие платежные доку-
менты (договоры купли-продажи 
либо товарные или кассовые че-
ки, либо иные платежные доку-
менты, договор об их оказании, 
заключенный в законодатель-
ном порядке).

Важно отметить, что индиви-
дуальная программа реабилита-
ции должна быть действитель-
на на день приобретения това-
ров и услуг.

После приобретения семья 
должна обратиться в органы 
социальной защиты для под-
тверждения наличия товара. В 
течение 5 дней после обращения 
должностное лицо органа соцза-
щиты приходит к семье домой и 
составляет акт проверки нали-
чия товара, один экземпляр ко-
торого остается семье для пред-
ставления в Пенсионный фонд.

После этого владелец серти-
фиката обращается в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
или в МФЦ за компенсацией рас-
ходов на приобретенные товары 
или услуги.

На рассмотрение заявления за-
конодательством отводится месяч-
ный срок. При положительном ре-
шении в течение 10 дней средства 
материнского капитала будут пе-
речислены на счет заявителя.  

23 января в Центральной библиотеке 
Чебоксарского района состоялась встре-
ча руководителя клиентской службы 
Управления ПФР в Чебоксарском рай-
оне Анной Тимофеевой  с учащимися 9 
класса Кугесьской школы № 1.

В ходе встречи Анна Вячеславовна рас-
сказала учащимся о системе обязатель-
ного пенсионного страхования, о том, 
как на будущую пенсию влияют зарпла-
та, стаж, служба в армии, рождение де-
тей, уход за престарелыми людьми. Кро-
ме этого она продемонстрировала воз-
можности раздела «Электронные услу-
ги ПФР» на сайте Пенсионного фонда РФ, 
объяснила, как пользоваться личным ка-
бинетом и с какой целью его используют. 
По ее словам, с каждым годом в «Лич-
ном кабинете гражданина» все больше 
электронных услуг: по назначению пен-
сии, по материнскому капиталу, есть за-
пись на прием через Интернет и многое 
другое. Всем участникам встречи были 
вручены учебники «Все о будущей пен-
сии» и буклеты. 

Проведенная встреча вызвала боль-
шой интерес и множество вопросов, 
на которые были получены квалифи-
цированные ответы. 

В КУГЕСЬСКОМ ЛИЦЕЕ ПРОШЛО СЕМИ-
НАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ С МОЛОДЫМИ ПЕ-
ДАГОГАМИ РАЙОНА, впервые трудо-
устроенными после окончания вуза в 2017-
2018 учебном году. Помощь и поддержка 
молодых педагогов в их профессиональ-
ном становлении, обмен опытом друг с 
другом, консультация опытных педагогов-
наставников – цель таких встреч. С при-
ветственным словом выступила заведу-
ющий ИАЦ управления образования О.А. 
Аристархова. Она проинформировала мо-
лодых педагогов о видах поддержки учи-
телей Чебоксарского района, призвала ак-
тивно участвовать в районных меропри-
ятиях. М.А. Павлова подвела итоги рабо-
ты совета молодых педагогов за первое 
полугодие 2017-2018 учебного года. В ра-
боте педагога немаловажную роль играет 
ораторское искусство. Педагог-психолог 
управления образования Р.В. Дмитриев 
провел тренинговое занятие по разви-
тию навыков ораторского мастерства. 

В ЗОНЕ ОХРАНЫ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУР-
СОВ ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА прохо-
дят операции по регулированию числен-
ности диких кабанов. Дирекция по охране 
животного мира и особо охраняемых при-
родных территорий с 17 января на землях 
государственных природных заказников, в 
зеленых зонах  соседнего Моргаушского 
района также добыла всего 9 особей каба-
нов. В рамках данных мероприятий с нача-
ла 2018 г. на территории республики добы-
то 23 особи. Напомним, что регулирование 
численности диких кабанов производится 
в связи с выявлением случая африканской 
чумы свиней среди кабанов в декабре про-
шлого года. Соответствующие распоряже-
ния Минприроды Чувашии о регулирова-
нии численности были изданы 19 декабря 
2017 г. В целях недопущения распростра-
нения африканской чумы свиней среди ди-
ких кабанов, а также исключения зараже-
ния домашних свиней кабанов будут от-
лавливать до 1 апреля 2018 г. 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 5 ПО ЧУ-
ВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (в пос. Кугеси) 
продолжает обучающие семинары для 
налогоплательщиков. Следующий из них 
пройдет 2 февраля 2018 года в 10 час. 00 
мин. в инспекции по темам:
 Основные изменения налогового зако-

нодательства с 01.01.2018, в том числе по 
имущественным налогам.
 Декларирование гражданами доходов 

за 2017 год.
 Порядок исчисления и уплаты страхо-

вых взносов в 2018 году.
 Контролируемые сделки. Порядок пред-

ставления уведомления о контролируе-
мых сделках.
 Правильность заполнения платежных 

документов на перечисление налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему. Проблемы невыяс-
ненных платежей.
 Досудебное урегулирование налого-

вых споров.
 Новый порядок применения контрольно-

кассовой техники (онлайн-кассы). 

К СЛОВУ
Важно отметить, что наряду с новыми возможностями у 
семей с детьми-инвалидами сохраняется право на бесплат-
ное получение товаров и услуг, предусмотренных ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

27 ян ва ря в Чу вашс-
кой го су дарствен-
ной сельс ко хо-

зяйствен ной ака де мии 
прош ло про филь ное тес-
ти ро ва ние уча щих ся аг рок-
лас сов. Бо лее 40 один над-
ца тик ласс ни ков из Крас-
ноар мейс ко го, Ба ты ревс ко-
го, Че бок сарс ко го, Ур марс-
ко го и Ци вильс ко го ра йо нов 
прове ри ли свои зна ния по 
био ло гии и фи зи ке. Пос ле 
провер ки ре зуль та тов ис пы-
та ний ко мис сия оп ре де ли-
ла силь ней шую де сят ку уча-
щих ся аг рок лас сов, ко торые 
ста ли счаст ли вы ми об ла да-
те ля ми сти пен дии ЧГСХА - 
аг рар ный вуз бу дет вып ла-
чи вать в те че ние пер вых пя-
ти ме ся цев 2018 го да.

С ти пен диа та ми ака де мии 
ста ли, за няв шие мак си мум 
бал лов по дис цип ли не «Био-
ло гия»: 1 мес то – Сне жа-
на В ла ди ми ро ва (Т ра ковс-
кая СОШ Крас ноар мейс ко-
го ра йо на),  2 мес то – Ксе-
ния Ива но ва (Ур марс кая 
СОШ им. Г.Е. Его ро ва), 3 
мес то – На та лия Ми хай ло ва 
(Т ра ковс кая СОШ), 4 мес то 
– По ли на Со ловье ва (Т ра-
ковс кая СОШ) и Оль га Ва-
силье ва (К рас ноар мейс кая 
СОШ). По фи зи ке луч шие 
ре зуль та ты по ка за ли сле-
дую щие уче ни ки: 1 мес то – 
Д мит рий Пет ров (Т ра ковс-
кая СОШ), 2 мес то – Ни ки-
та Ива нов (Ур марс кая СОШ 
им. Г.Е. Его ро ва), 3 мес то – 
Олег Цы га нов (Ба ты ревс-
кая СОШ № 2), 4 мес то – 
Ва дим Ни ки тин (Т ра ковс-

кая СОШ), 5 мес то – Илья 
Сум ков (Я нышс кая СОШ Че-
бок сарс ко го ра йо на).

П ро рек тор по учеб ной и 
науч ной ра бо те Чу вашс кой 
ГСХА Люд ми ла Кор ни ло ва, 
де кан фа куль те та био тех но-
ло гий и аг ро но мии Оль га 
Каю ко ва, де кан ин же нер-
но го фа куль те та Ни ко лай 
Пуш ка рен ко теп ло позд-
ра ви ли сти пен диа тов с ус-
пеш ным тес ти ро ва нием и 
приг ла си ли участ во вать в 
науч но-п рак ти чес ких кон-
фе рен циях, ор га ни зуе мых 
аг рар ным ву зом. Сти пен-
диа ты удос тои лись дип ло-
мов и слад ких по дар ков. В се 
участ ни ки по лу чи ли сер ти-
фи ка ты учас тия в про филь-
ном тес ти ро ва нии.

У ча щие ся аг рок лас сов 
приз нают ся, что им ин те-
рес но на за ня тиях и прият-
но чувст во вать се бя час тич-
кой ака де мии. Пос коль ку 
клю че вы ми нап рав ле ния-
ми ра бо ты спе циа ли зи ро-
ван ных аг рар ных клас сов 
яв ляет ся зна комст во стар-
шек ласс ни ков с ос но ва ми 
ве де ния ма ло го биз не са и 
предп ри ни ма тельст ва в аг-

роп ро мыш лен ном сек то ре, с 
сов ре мен ны ми дос ти же ния-
ми предп рия тий АПК, но-
вы ми тех но ло гия ми школь-
ни ки с не тер пе нием ждут 
выезд ных за ня тий на ве ду-
щие предп рия тия АПК рес-
пуб ли ки. Участ вуя в дис кус-
сиях, экс кур сиях, соз да вая 
элект рон ные пре зен та ции, 
исс ле до ва тельс кие ра бо ты, 
уча щие ся аг рар ных клас-
сов зна ко мят ся с ос но ва ми 
эко но ми ки, ме недж мен та, 
пра ва, эко ло гии и сельс ко-
го хо зяйст ва.

И зу че ние ма те риа ла прог-
рам мы аг рок лас сов спо собст-
вует це ле нап рав лен ной под-
го тов ке обу чаю щих ся к пос-
туп ле нию в выс шие учеб ные 
заве де ния аг рар но го про фи-
ля. Пре по да ва те ли ака де мии, 
вст ре чаю щие ся со школь ни-
ка ми на еже не дель ных за ня-
тиях, от ме чают: ны неш ние 
вы пуск ни ки серьез но от но-
сят ся к вы бо ру бу ду щей спе-
циаль нос ти и мно гие уча-
щие ся аг рок лас сов уже сде-
ла ли свой вы бор. 

Но воис пе чен ные сти-
пен диа ты Чу вашс кой го-
су дарствен ной сельс ко хо-

зяйствен ной ака де мии по-
де ли лись свои ми впе чат ле-
ния ми от за ня тий, экс кур-
сий и пла на ми на бу ду щее.
О лег ЦЫ ГА НОВ, 
Ба ты ревс кая СОШ № 2: 

– На за ня тиях в аг рок лас сах 
я всег да по лу чаю что- то но вое, 
что не дает ся в шко ле в ба зо-
вом ва риан те. У ме ня ос та лись 
очень хо ро шие впе чат ле ния от 
экс кур сий. Мно гое уви дел свои-
ми гла за ми, а не прос то в га зе-
те про чи тал. Мы по бы ва ли на 
«Яд рин мо ло ко». Ко неч но, хо-
чет ся по се тить и дру гие ве ду-
щие предп рия тия рес пуб ли ки. 

К се ния ИВА НО ВА, 
Ур марс кая СОШ:

– За ня тия в аг рок лас сах –  
это до пол ни тель ные зна ния, 
ко торые при го дят ся мне и при 
сда че ЕГЭ, и в бу ду щем, я ду-
маю. Я бла го дар на ака де мии за 
выезд ные за ня тия. Это всег да 
очень ин те рес но, по то му что 
уз наешь дру гую сто ро ну то го, 
к че му ты при вык, рас ши ряет-
ся кру го зор. К при ме ру, как по-
лу чают ся ве щи, ко торые уже 
ста ли обы ден ны ми. Се год ня я 
прош ла тес ти ро ва ние по био-
ло гии. За да ния бы ли слож ные, 
но мы сп ра ви лись.

 НАДЕЖДА ОСИПОВА

По мощь аби ту риен там

 ВЕСТ НИК ВУ ЗОВ

По мощь аби ту риен тамПо мощь аби ту риен там
В Чу вашс кой сель хо за ка де-
мии наз на че на сти пен дия 
10 уче ни кам аг рок лас сов

И. Сумков стал сти-
пендиатом
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Ес ли что- то и ом-
ра чит жизнь ОВ-

НОВ, так это мел-
кие неп рият нос-

ти. Суп руг об ра дует 
сюрп ри за ми, де ти – хо ро-
шим пове де нием.
ТЕЛЬ ЦОВ ждут не тру-

до вые буд ни, а 
сп лош  ные ро-

ман ти чес кие зна-
комст ва. При дет ся 

быст ро ме нять на ме чен-
ные пла ны.

Б ЛИЗ НЕ ЦОВ мо-
жет ждать рас-
с та ва ние с воз-
люб лен ным. Они 
пе ре не сут это 

спо кой но, так как дав но 
за ду мы ва лись об этом.

РА КАМ пре дос-
та вит ся воз мож-

ность прой ти 
кур сы по вы ше-
ния ква ли фи ка-

ции. Не от ка зы вай тесь 
от та ко го пред ло же ния! 

ЛЬ ВЫ, не удив-
ляй тесь, ес ли вы 

спон тан но ре ши-
те пе рей ти на но-

вую ра бо ту, пе ре-
е хать в дру гой ра йон или 
ку пить ав то. 

ДЕ ВЫ, уст рой те суб-
бот ник на да че: выб-
ро си те все лиш нее, 

пок рась те за бор, 
прове ди те ге не-
раль ную убор ку 
в до ме. 

ВЕ САМ и в ра бо-
те, и в лич ной жиз-
ни по ра провес ти 
ра бо ту над ошиб-

ка ми. Проб ле мы с 
лю би мым ре шать 

при дет ся поэ тап но. 
С КОР ПИО НОВ ждет 

пре мия. Прият но бу-
дет ее пот ра тить в 

тор го вом цент-
ре. Не за будь те 

приоб рес ти пре-
зен ты для до мо чад цев. 

СТ РЕЛЬ ЦЫ, сох-
ра няй те тер пе-
ние и дейст вуй-

те пла но мер но. 
Из бы ток энер гии 
мо жет привес ти 

к необ ду ман ным ша гам. 
Д ля КО ЗЕ РО ГОВ 

проб ле мой ста-
нут взаи моот но-
ше ния с ок ру жаю-
щи ми. Воз дер жи-
тесь от выс ка зы-

ва ний в их ад рес.

У ВО ДО ЛЕЕВ хо ро-
шее вре мя для де-

ло вых поез док. В 
до ро ге лег ко за-
вя зать  зна комст-

ва и прос то от лич-
но провес ти вре мя.

У РЫБ на ко пи-
лось не ма ло дел, 
ко торые тре буют 

не мед лен но го ре-
ше ния. В су ма то хе 

дней не за бы вай те о близ-
ких лю дях. 

К СЛОВУ
В прош лом го ду кон курс про-
во дил ся в Мор довс ком го су-
дарствен ном универ си те те име-
ни Н.П. Ога ре ва. Г лав ную ко ро-
ну тог да за вое ва ла сту дент ка 
ме ди цинс ко го фа куль те та ЧГУ 
Татья на Се ме но ва, имен но поэ-
то му наш вуз и при ни мает но-
вый кон курс у се бя.

ЧИТАЙТЕ www.tavanen.ru 
  В Атлашевском сельском 
поселении стартуют отчет-
ные собрания.
 5 жителей Чебоксарско-
го района, которые удиви-
ли в 2017 году.  
 Чебоксарскому райо-
ну переданы 4 новых ав-
тобуса.
 Абашевский народный 
театр готовится предста-
вить новую постановку.
 Депутат Чебоксарского 
районного собрания де-
путатов получил свидетель-
ство о рождении дочери.

В прокуратуре Чебоксарского 
района состоялось оператив-
ное совещание под председа-
тельством начальника управ-
ления по надзору за соблюде-
нием федерального законода-
тельства прокуратуры ЧР 
Д.В. Тимофеева, также присут-
ствовал и.о. начальника отдела 
по делам несовершеннолетних 
и молодежи  А.А. Ермолаев. 

На совещании рассмотрены 
итоги работы прокуратуры рай-
она по укреплению законности 
и правопорядка за 2017 год, со-
стояние межведомственной  ко-
ординационной деятельности  
по противодействию преступ-
ности  на территории района.

Прокурор района З.М. Карама 
отметил, что в результате слажен-
ной координационной деятельно-
сти правоохранительных органов 
района, органами местного само-
управления достигнуты положи-
тельные результаты. По его словам, 
прокуратурой района в истекшем 
году была проделана большая ра-
бота по защите прав граждан.

Начальник управления прокура-
туры ЧР дал положительную оценку 
деятельности прокуратуры, отметил 
недостатки и упущения. Кроме это-
го он подчеркнул важность защиты 
прав субъектов предприниматель-
ской деятельности, соблюдения за-
конов в области охраны  окружаю-
щей среды и  природопользования. 
Также обратил особое внимание на 
вопросы защиты прав, интересов 
инвалидов, престарелых, соблю-
дение законодательства жилищно-
коммунального хозяйства и  жилищ-
ные права граждан. 

Самым удачным временем 
для посева и посадки принято 
считать момент растущей Лу-
ны. В этих фазах наиболее акти-
вирован рост растений и дви-

жение сока в куль-
турах. 

Убывающая Луна спо-
собствует посадке и пересад-
ке клубневых культур, пото-

му что вся накопленная энер-
гия идет в корни.

Запрещенными для посева яв-
ляются дни новолуния и полно-
луния. В полнолуние астроло-

ги не рекомендуют также зани-
маться  пересадкой растений, 
обрезкой деревьев, стрижкой 
кустарников, пасынкованием.

Культура и виды работ Февраль Март Апрель Май Июнь

Баклажаны, кабачки, тыква 4-8, 18, 23 20-24 4-6, 8-11, 19-23 18-19, 24, 26-27 14-15, 21-23, 29

Все виды капусты - 20-26 17-22, 27-30 18-19, 25, 27 14-15, 21-25, 29

Картофель, свекла, топинамбур, петрушка 
на корень, репа, морковь, брюква 20-25 8-10, 19-23, 

27 5, 7, 9-11, 19-23 1-2, 6, 11, 30-31 6-7, 10-11

Салат, листовая петрушка, горчица, укроп, 
кинза, сладкий перец - 8-11, 20-24 7-11, 22-23, 

25-26 17-18, 23 18-19, 24-25

Редис, редька, дайкон - 20-23 2-4, 7-8, 12-13 2, 6, 11, 30-31 6-7, 10-11

Перец сладкий 17-18, 22, 26 20, 25-26 18, 22, 27-28, 30 19, 25, 27 14-15, 23-24, 27-29

Огурцы, бахчевые (арбуз, дыня) 25-26 20-24, 26 17, 21-22, 27, 29 18-19, 24, 26 15, 22-23, 25, 27

Фасоль, горох, бобы 18, 21, 25-26 20-21, 25-26 18, 21, 27-28, 30 18, 25, 27-28 14-15, 23-25, 29

Томаты 18, 22, 25-26 21, 25-26 18, 21-22, 27, 29-30 19, 24, 27 14, 21, 23-24, 27, 29

Цветы луковичные (высадка) - 6-7, 9, 12, 16 14, 21-22, 26-29 4-5, 9-10, 30-31 -

Цветы (посадка семенами) 17-18, 21-26 21, 24-26 18, 21-22, 27-30 18-19, 24, 27-28 14-15, 23-24, 27, 29

Лунный календарь садовода

Самым удачным временем 
для посева и посадки принято 
считать момент растущей Лу-
ны. В этих фазах наиболее акти-
вирован рост растений и дви-

жение сока в куль-
турах. 

Убывающая Луна спо-
собствует посадке и пересад-
ке клубневых культур, пото-

18, 22, 25-26

Цветы луковичные (высадка)

Цветы (посадка семенами) 17-18, 21-26

Х ра ни тель уни каль ной кол-
лек ции древ не го ка занс ко го 
ро да пред ла гает экс по ни ро-
вать ее в Цент ре краеве де-
ния и ту риз ма в Че бок сарс-
ком ра йо не.

В  ла де лец уни каль-
ной эт ног ра фи чес-
кой кол лек ции пред-
ме тов прик лад но го 
ис кусст ва и эт ног ра-

фии тюркс кой куль туры XVII-
XX вв. Ра фаэль Тух фа тул лае-
вич Ха ли тов  из г. Ка за ни го-
тов пред ло жить ее для экс по-
ни ро ва ния Сою зу краеве дов 
Чу ва шии и лич но ее пред се-
да те лю Сер гею Со ро ки ну для 
раз ме ще ния в Цент ре краеве-
де ния и ту риз ма в д. Ма лый 
Сун дырь. 

«Я хо тел бы ор га ни зо вать 
выс тав ку при над ле жа щих мне 
100 ста рин ных пред ме тов в 
эт но комп лек се, ко торый при-
над ле жит Сер гею Со ро ки ну, 
мо жет быть, от ва ше го Сою-
за краеве дов пос ту пят и дру-
гие пред ло же ния. Ра нее эта 
выс тав ка бы ла ор га ни зо ва-
на в Ка занс ком Крем ле, в На-
цио наль ном му зее. Я лишь в 
2009 го ду, пос ле смер ти от-
ца, Тух ва тул лы Ха ли то ва, уз-
нал о хра ня щих ся в семье бо-
гатст вах. В сем извест но, что 
та тары и чу ва ши прои зош ли 
от бул гар, поэ то му ду маю, что 
моя выс тав ка бу дет ин те рес-
на и жи те лям ва ше го ре гио-
на», — расс ка зал «Тă ван Ен» 
Ра фаэль Ха ли тов.

Кол лек ция Ха ли то ва 
сос тоит из ве щей, ко-
торые ве ка ми пе ре да ва-
лись в его ро ду от прап ра-
де душ ки по ма те ринс кой ли-
нии Са ды кул лы Габ дул лае-
ви ча, жив ше го в де рев не Ку-
шар Ка занс ко го уез да Ка занс-
кой гу бер нии. Это бо лее  ста 
пред ме тов произве де ний ис-
кусст ва: юве лир ные ук ра ше-
ния, пред ме ты бы та и уб ранст-

ва жи ли ща ко чев ни-
ков тюр ков, ру ко пи-

си на арабс ком и ста-
ро та тарс ком язы ках, вы-

шив ка и мно гое дру гое. Жем-
чу жи ной и гор достью се мей-
но го соб ра ния яв ляет ся го лов-
ной убор знат ной та тар ки, а 
мо жет быть, чу ваш ки, ко торый 
при над ле жал, по пред по ло же-
нию ка занс ких уче ных, царс-
ко му ро ду. Ве ду щий науч ный 

сот руд ник От де ла эт но ло ги-
чес ких исс ле до ва ний инс ти ту-
та ис то рии им.Ш. Мард жа ни 
АН РТ, кан ди дат ис то ри чес-
ких наук С.В. Сус ло ва в своем 
экс перт ном зак лю че нии на пи-
са ла, что го лов ной убор при-
над ле жал древ ним князьям 
За ка занья Яу ше вым. 

В фев ра ле прош ло го го да в 
Му зее ис то рии го су дарствен-
нос ти Та тарс та на в рам ках 
выс та воч но го проек та «Кол-
лек ция моей семьи» откры-
лась выс тав ка «Пу те шест вие 
в прош лое: пред ме ты тюркс-
кой куль туры из се мей но го 
соб ра ния Ра фаэ ля Ха ли то ва».

Тог да ис кусст вове ды от ме-
ти ли, что предс тав лен ные на 
выс тав ке пред ме ты – это яр-
кая ил люст ра ция эт ног ра фии 
тюркс ких на ро дов Ев ра зии 
пе рио да XVII-XX ве ков. Сре-
ди экс по на тов – пред ме ты на-
цио наль но го кос тю ма и пов-
сед нев но го бы та, юве лир ные 
ук ра ше ния, мо не ты, ру ко пи си, 
тка ни с там бур ной вы шив кой, 
объе ди нен ные куль тур ны ми 
осо бен нос тя ми, свойствен ны-
ми на ро дам тюркс ко го проис-
хож де ния. Сох ра ни лись фраг-
мен ты ста рин ной конс кой 
сб руи, ко то рую мож но да-
ти ро вать XVII ве ком. Жем-
чу жи ной соб ра ния яв ляет-
ся ред кий женс кий го лов ной 
убор ци линд ри чес кой фор мы, 
ук ра шен ный юве лир ны ми 
подвес ка ми раз лич ной фор-
мы с прик реп лен ным наг руд-
ни ком и на кос ни ком.

Ре дак ция «Тă ван Ен» ока жет 
ин фор ма цион ное со дейст вие 
в слу чае откры тия выс тав ки 
на тер ри то рии Че бок сарс ко-
го ра йо на. 

www.tavanen.ru
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От пред ков бул гар

Кол лек ция Ха ли то ва 
сос тоит из ве щей, ко-
торые ве ка ми пе ре да ва-
лись в его ро ду от прап ра-

ва жи ли ща ко чев ни-
ков тюр ков, ру ко пи-

си на арабс ком и ста-
ро та тарс ком язы ках, вы-
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Отделение Фонда социально-
го страхования в Чебоксар-
ском районе с сегодняшнего 
дня граждан начнет принимать 
по новому адресу. В связи с пе-
реездом представительство бу-
дет находиться по адресу: Че-
боксарский район, п. Кугеси, ул. 
Советская, д. 50 (здание почты).

Рафаэль Халитов сотрудничать 
намерен серьезно
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РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 23 ПО 30 ЯНВАРЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ

12

16

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

мальчиков  6
девочек            6

средний возраcт    66

средний возраcт   64
мужчин    10

женщин   6
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16 616
По данным районного отдела ЗАГС

На республиканский 
конкурс социальных 

плакатов «Безопас-
ность в Интернете» 

представлены

 ФОТОФАКТ ДЕЛА МЕСТНЫЕ       ГОД ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ

В производственном цехе типографии

К СЛОВУ
В прош лом го ду кон курс про-
во дил ся в Мор довс ком го су-
дарствен ном универ си те те име-
ни Н.П. Ога ре ва. Г лав ную ко ро-
ну тог да за вое ва ла сту дент ка 
ме ди цинс ко го фа куль те та ЧГУ 
Татья на Се ме но ва, имен но поэ-
то му наш вуз и при ни мает но-
вый кон курс у се бя.

93

для д       ок Почем у
не всегда нужно 
верить ИнтернетуКроссворд-загадка

Загадка

для д       окдля д       ок
от ом ид лка е нС ао ыев тС

1. Под голубыми небесами,
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, ... лежит.  (А.С. Пушкин)

2. Чародейкою зимою околдован ... стоит. 
И под снежной бахромою, неподвижною, немою 
Чудной жизнью он блестит.  (Ф.И. Тютчев)

3. Белая ... под моим окном
Принакрылась снегом, точно серебром. 
На пушистых ветках снежною каймой
Распустились кисти белой бахромой.  (С.А. Есенин)

4. Зима, крестьянин, торжествуя, 
На дровнях обновляет путь. 
Его ..., снег почуя, 
Плетется рысью как-нибудь.   (А.С. Пушкин)

5. По дороге зимней, скучной 
... борзая бежит, 
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.    (А.С. Пушкин)

1

2

3

4

5

Один из наших любимых праздников – день Святого Вален-
тина, когда можно делать романтичные послания – вален-
тинки и другие поделки для симпатичных нам людей. Кста-
ти, первую валентинку в мире в 1415 году написал своей же-
не герцог Орлеанский, находясь в темнице. 

Основой любой поделки на день Святого Валентина яв-
ляется сердечко, обозначающее теплые, нежные чувства 
к адресату, и, конечно же, любовь. Не зря мы отмечаем та-
кой душевный, романтичный и согревающий праздник хо-
лодной зимой. Сегодня мы предлагаем сделать своими ру-
ками простые симпатичные валентинки, ведь праздник уже 
не за горами.

Интернет очень занимателен, но не всегда надежен. 
Многие сведения берутся неизвестно откуда и пере-
ходят из одного материала в другой. Сайты бездумно 
копируют занятные статьи, пытаются удивить и шоки-
ровать свою аудиторию, но не несут ответственность 
за достоверность информации. Именно поэтому кни-
ги всегда намного надежнее.

Это вовсе не означает, что срочно придется бежать в 
библиотеку, вспомнив о заданном реферате. В Интерне-
те есть много книг в электронном формате. Многие из 
них являются бесплатными, поэтому так легко прочи-
тать в онлайн или скачать на компьютер. Но ссылки на 
различные источники только украсят работу и сделают 
ее более значимой, так как указано, откуда она взята.

Если использовать не учебник, а статью из Интернета, 
обязательно нужно указать автора. Кстати, слепо дове-
рять Интернету не следует даже в обычной жизни, не 
связанной со школой или университетом. Все, что пи-
шут, безумно интересно, но частенько далеко от исти-
ны. Очень часто перевирают даже цитаты из мультиков 
и книг. Не стоит доверять и отзывам. Во-первых, лю-
ди весьма субъективны, а во-вторых, часто специаль-
но очерняют компании или предметы, чтобы ограни-
чить их потребление. Обычно так пытаются бороться 
с конкурентами, а кто-то просто вредничает. В любом 
случае принимай все к сведению, но больше доверяй 
проверенным источникам информации.

На прогулке с детьми группы «Непоседы» Кугесьского 
детского сада «Крепыш» воспитатель Александра Ильина 
загадывала загадки о зиме, а дети с удовольствием 
отгадывали.
Они обратили внимание на то, что зима-«волшебница» 
надела свой белоснежный наряд на деревья и кусты. После 
прогулки ребята сделали аппликацию «Деревья в снегу». 
При помощи ножниц из белой бумаги они нарезали снег и 
наклеили на дерево. В итоге у всех получились красивые 
снежные деревья.

6 ФЕВРАЛЯ – Блаженной Ксении Петербург-
ской (XIX в).
10 ФЕВРАЛЯ – Вселенская родительская мя-
сопустная суббота.
12 ФЕВРАЛЯ – Собор Вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоуста.  Начало Сырной 
недели. Масленица.
15 ФЕВРАЛЯ – Сретение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.
18 ФЕВРАЛЯ – Прощеное воскресенье. Неде-
ля Сыропустная.
19 ФЕВРАЛЯ – НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА.
25 ФЕВРАЛЯ – Неделя 1-я Великого поста. Тор-
жество православия. Иверской иконы Бо-
жьей Матери. 

1 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ЛИФТОВОГО ХО-
ЗЯЙСТВА в России. В этот день в 1949 году вы-
шло в свет постановление Совета Министров 
СССР «Об организации производства лифтов».
2 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. В 
этот день в 1943 году советские войска разгро-
мили немецко-фашистские войска в Сталинград-
ской битве после 200 героических дней обороны. 
6 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БАРМЕНА. В 
этот день отмечается День святого Аманда, одно-
го из великих христианских апостолов, который 
считается покровителем виноделов, пивоваров, 
рестораторов и барменов. 
7 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕС-
ОБРАЗОВАНИЯ. В прошлом году он отмечался 
впервые. Инициатором праздника выступила 
Русская Школа Управления. 

На прошлой неделе в рамках Года Добровольца в России 
в Кугесьской общеобразовательной школе-интернате для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
состоялся концерт для воспитанников учреждения. 
Учащиеся чебоксарской школы №1 представили на суд 
зрителей спектакль по сказке «Про Федота-стрельца 
удалого молодца».

Жительница поселка Кугеси Алина Прагуськина 
(Трофимова) создает для своего жилища не только 
красивые поделки, еще и практичные предметы. В 
этом ей помогают дочери Ирина и Кристина. На досуге 
девчонки с удовольствием занимаются рукоделием. 
Созданные своими руками куклы расположились в 
ванной комнате: в их руках ватные палочки, под юбкой 
– место для хранения ватных дисков. На кухне еще одна 
кукла держит коробочку с чайными пакетиками. На 
стенах висят удивительной красоты вышитые картины. 
Каждый предмет выполняет свою миссию. 

Кто больше всех кричит, а мень-
ше всех делает.

(Петух)

А знае е ли вы?т
 Самая короткая война в 
истории человечества дли-
лась 38 минут. Это произо-
шло в 1896 году, когда Ан-
глия атаковала Занзибар, 
султан сдался ровно через 
38 минут, потеряв около 
570 человек. Со стороны 
Англии был ранен только 
один солдат.

 Может вы знаете, кто 
изобрел обыкновенные нож-
ницы? Или вы думаете, что 
они существовали всегда? 
Так вот, ножницы изобрел 
один из величайших уче-
ных всех времен – Леонар-
до да Винчи.
 А знаете ли вы, что чих-
нуть с открытыми глаза-
ми не получится? Так что 
или чихайте, или смотри-
те в оба. Одно из двух!

Маме

работы
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# ТЕЛЕСЕРИАЛ 
* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм

     лепрограмма
Понедельник

5 февраля
Вторник
6 февраля

Среда
7 февраля

Четверг
8 февраля

Пятница
9 февраля

Суббота
10 февраля

Воcкресенье
11 февраля

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

Новости
9.15, 4.05 Контрольная за-

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

покажет 16+
15.15 Давай поженим-

ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 #ЧУЖАЯ ДОЧЬ 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 

Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 #ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 12+
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 #ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ 12+
23.50 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
2.25 #ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ! 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 

Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00-9.55 Приложение 

силы
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
06.00  Эревет. Детский ан-

самбль народных ин-
струментов (0+)

08.00  Один день с про-
фессионалом (6+)

08.30   Ама кайăк çулĕпе. 
Çамрăксен театрĕн 
спектаклĕ (6+)

10.30  Жемчужина (12+) 
12.30  И в шутку, и все-

рьез (6+)
13.00, 15.00, 18.30,  23.00 

Республика. Хыпарсен 
кăларăмĕ

13.05  Литература тĕпелĕ 
(12+) 

13.30, 15.30, 19.30, 23.30 
Республика. Информа-
ционная программа 

13.35  IT не обойти (12+) 
14.00  Мысли вслух (12+) 
15.05  Бухты барахты! (0+)
15.35  Туслăх пултăр 

ĕмĕре. Уяв концерчĕ. 
(12+)

18.00  Республика в дета-
лях (12+) 

  19.00  Биир кун. Под од-
ним солнцем (12+) 

20.00  Мысли вслух (12+) 
21.00, 00.00   *ФУГА  

(12+) 
01.00  Здоровая Чувашия 

(12+) 

НТВ
5.00, 6.05 #СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 #МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.25 #УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 Место 

встречи
17.00, 19.40 *НЕВСКИЙ 

16+
21.35 #ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ 16+

23.40 Итоги дня

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

вости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженим-

ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ЧУЖАЯ ДОЧЬ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 #ИЩЕЙКА 12+

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

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

Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 #ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 12+
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 #ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ 

12+
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
2.25 #ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ! 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Ирхи тĕпел. Премьера
9.40-9.55 Туристический 

маршрут
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
06.00, 13.00, 15.00, 18.30, 

23.00  Республика. Хы-
парсен кăларăмĕ  (12+)

06.30, 13.30, 15.30, 23.30  
Республика. Инфор-
мационная програм-
ма (12+)

07.00  Мысли вслух (12+) 
08.00  Здоровая Чувашия 

(12+) 
08.30  IT не обойти (12+) 
09.00  Республика в дета-

лях (12+) 
09.30  Литература тĕпелĕ 

(12+) 
10.00, 15.35   *ФУГА  (12+) 
12.00, 17.00  Мир без вой-

ны (12+) 
  13.05  Республика в дета-

лях (12+)
13.35  IT не обойти (12+) 
14.00  Мысли вслух (12+) 
15.05  Здоровая Чувашия 

(12+) 
 18.00  Республика в дета-

лях (12+) 
19.00  Биир кун. Под одним 

солнцем (12+)
19.30  Республика. Инфор-

мационная программа
20.00  Мысли вслух (12+) 
21.00  Нумай та пĕтет, сахал 

та çитет (12+) 
   00.00  Нумай та пĕтет, са-

хал та çитет (12+) 
00.30  Кил ăшши (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 #СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 #МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.25 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 *НЕВСКИЙ 

16+
21.35 #ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ 16+

23.40 Итоги дня

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

вости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ЧУЖАЯ ДОЧЬ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 #ИЩЕЙКА 12+
2.10 *НА ОБОЧИНЕ 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 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 #ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ 12+
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
2.25 #ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ! 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Пирĕн фондран. Хĕвел 

çулĕпе. Видеофильм. 1 
пай

9.25-9.55 Секреты здоровья 
и красоты

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

НТРК ЧУВАШИИ
06.00, 13.00, 15.00, 18.30, 

23.00  Республика. Хыпар-
сен кăларăмĕ  (12+)

06.30, 13.30, 15.30, 19.30,  
23.30  Республика. Ин-
формационная програм-
ма (12+)

07.00  Мысли вслух (12+) 
08.00  Она была актрисою. 

Документальный фильм 
(12+)

08.30  IT не обойти (12+) 
09.00  Республика в дета-

лях (12+) 
09.30  Литература тĕпелĕ 

(12+) 
10.00  Нумай та пĕтет, сахал 

та çитет (12+) 
12.30  Кил ăшши (12+) 
13.05  Республика в дета-

лях (12+) 
13.35  IT не обойти (12+) 
14.30  Мысли вслух (12+) 
15.05  Она была актрисою. 

Документальный фильм 
(12+)

15.35  Нумай та пĕтет, сахал 
та çитет (12+) 

18.00  Республика в дета-
лях (12+) 

19.00  Биир кун. Под одним 
солнцем (12+) 

20.00  Не благодаря, а во-
преки. Документальный 
фильм (12+)

21.00, 00.00  ÇĔЛЕН ТЫТА-
КАН. Чăвашла куçарнă 
фильм (16+)  

00.30  Кил ăшши (12+)

НТВ
5.00, 6.05 #СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 #МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.25 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 *НЕВСКИЙ 

16+
21.35 #ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+
23.40 Итоги дня

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время пока-

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

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 #ЧУЖАЯ ДОЧЬ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 #ИЩЕЙКА 12+
2.35 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчха-
не. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия

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

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

Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 #ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 12+
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 #ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ 

12+
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
2.25 #ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ! 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Аса ил-ха, салтак. Пре-

мьера
9.20-9.55 Пирĕн фондран. 

Эревет ансамбль
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
06.00, 13.00, 15.00, 18.30, 

23.00  Республика. Хы-
парсен кăларăмĕ  (12+)

06.30, 13.30, 15.30, 19.30,  
23.30  Республика. Ин-
формационная про-
грамма (12+)

07.00  Мысли вслух (12+) 
08.00  Жемчужина (12+) 
08.30  IT не обойти (12+) 
09.00  Республика в дета-

лях (12+) 
09.30  Литература тĕпелĕ 

(12+)
10.00, 15.35  ÇĔЛЕН ТЫТА-

КАН. Чăвашла куçарнă 
фильм (16+)  

12.30  Кил ăшши (12+) 
13.05  Республика в дета-

лях (12+) 
13.35  IT не обойти (12+) 
14.30  Мысли вслух (12+) 
15.05  Жемчужина (12+) 
18.00  И в шутку, и все-

рьез (6+)
19.00  Биир кун. Под одним 

солнцем (12+)
20.00  Большое сердце 

(12+)
20.30  Пять секретов насто-

ящего мужчины (12+)
21.00  Юрăсен юрри (6+) 
00.00  Юрăсен юрри (6+)
00.30  Кил ăшши (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 #СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 #МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.25 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 *НЕВСКИЙ 

16+
21.35 #ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ 16+

23.40 Итоги дня

1 КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка
7.30 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание

10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.25 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 #ГОЛОС. ДЕТИ
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Городские пижоны. Джо 

Кокер 16+
2.05 *БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
4.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Рос-
сия - Финляндия. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования. Мужчины (корот-
кая программа). Пары (ко-
роткая программа)

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 #ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 #ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ 12+
0.50 *ДЕРЕВЕНЩИНА 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Мастер спорта
9.20-9.55 Матери Сталин-

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

НТРК ЧУВАШИИ
06.00, 13.00, 15.00, 18.30,  

Республика. Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)

06.30, 13.30, 15.30, 19.30,  
23.30  Республика. Ин-
формационная програм-
ма (12+)

07.00  Большое сердце (12+)
07.30  День перемен (12+)
08.00  Жемчужина (12+) 
08.30  IT не обойти (12+)
09.00  И в шутку, и всерьез (6+)
09.30  Литература тĕпелĕ (12+) 
10.00  Юрăсен юрри (6+)
13.05  Кил ăшши (12+) 
13.35  Большое сердце (12+)
14.30  День перемен (12+) 
15.05  Жемчужина (12+) 
15.35  Юрăсен юрри (6+) 
18.00  Республика в дета-

лях (12+) 
18.30, 23.00  Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ  (12+)
19.00  Биир кун. Под одним 

солнцем (12+) 
20.00  КВН. За кадром (12+) 
20.30  Открой свое дело (12+) 
21.00  Бессмертные шедевры 

маэстро (12+)
  00.00  Бессмертные шедев-

ры маэстро. (12+)

НТВ
5.00, 6.05 #СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 #МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 

16+
10.25 #УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 *НЕВСКИЙ 

16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
0.00 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
1.00 Место встречи 16+

1 КАНАЛ
5.00 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 #ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Спорт
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Скиатлон

11.20 Смак 12+
12.10 *ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ 12+
14.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. Жен-
щины. 3000 м. Шорт-трек. 
Мужчины. 1500 м. Финал. 
Женщины. 500 м. Квалифи-
кация. Женщины. 3000 м. 
Эстафета. Квалификация

17.00 К юбилею любимого ар-
тиста. О чем молчал Вячес-
лав Тихонов 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием Ди-
бровым

19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.00 Детектив Девушка в по-

езде 16+
0.55 *ПЕРЕВОЗЧИК 16+
3.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Швейцария

РОССИЯ 1
4.40 #СРОЧНО В НОМЕР! НА 

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

время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Би-
атлон. Женщины 7, 5 км. 
Спринт. Санный спорт. Муж-
чины. 1 и 2 заезд

16.10 *ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *МАТЬ ЗА СЫНА 12+
1.00 *УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ 12+

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

НТРК ЧУВАШИИ
06.00  Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ  (12+)
07.00  Республика. Информа-

ционная программа (12+)
07.30  Пĕрремĕш утăмсем (0+)
09.00  Республика в деталях (12+) 
09.30  Бессмертные шедевры 

маэстро (12+)
12.00  Кил ăшши (12+) 
12.30  Литература тĕпелĕ (12+) 
13.00  Уйăх тулнă каç (12+) 
14.30  Пĕрремĕш утăмсем (0+)
16.00  Здоровая Чувашия (12+) 
16.30  Бухты барахты (6+) 
17.00  Каçхи тĕл пулу (12+) 
17.30  Ăнсăртран кĕмсĕрт! Ка-

мит (6+) 
19.00  Ырă кăмăлпа (12+) 
19.30  Шанель пике. Камит (12+) 
23.00  Вăрмана юлнă 

çамрăклăх. Драма (16+) 
01.00  Здоровая Чувашия (12+) 

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05, 3.25 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.35 Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире Спецвыпуск 16+
23.30 Международная пило-

рама 18+

1 КАНАЛ
5.45 #ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Виолетта из Атамановки 12+
7.50 Смешарики. ПИН-код
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 В гости по утрам с Марией Шукшиной
11.15 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Наталья Варлей. Свадьбы не будет! 12+
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-

хане. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. Фри-
стайл. Женщины. Могул. Финал

17.15 Я могу! Шоу уникальных способностей
19.10 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI века
23.40 *ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРА-

ВОВ 16+

РОССИЯ 1
4.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 

Фигурное катание. Командные соревнования: 
танцы короткая программа, женщины короткая 
программа, пары произвольная программа

8.35 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
9.15 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчха-

не. Лыжные гонки. Мужчины 15 км + 15 км. 
Скиатлон

11.10 Вести
11.30 Смеяться разрешается
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчха-

не. Санный спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. Фигур-
ное катание. Командные соревнования

16.35 *ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
0.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 12+
1.25 *ЛЮБОВЬ И РОМАН 12+

ЧТВ
8.35-9.15 Вести-Чувашия. События недели

НТРК ЧУВАШИИ
06.00  Вăрмана юлнă çамрăклăх. Драма (16+) 
08.00  Бухты барахты (6+) 
08.30  Стеклянный дом (6+) 
09.00  Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ  (12+) 
09.30  Кил ăшши (12+) 
10.00  Ырă кăмăлпа (12+) 
10.30  Туслăх пултăр ĕмĕре. Уяв концерчĕ. (12+)
13.00  Пирĕн пурнăç хăтлăхра (12+)
14.30  Ăнсăртран кĕмсĕрт! Камит (6+) 
16.00  Здоровая Чувашия (12+) 
16.30  Бухты барахты (6+) 
17.00  Именем детства, во имя детства! (0+)
18.30  Мой новый друг (12+) 
18.35  Детский ТЕЛЕсад (6+) 
19.00  *ПОСЛЕДНЯЯ КРАЖА  (12+)
20.00  Биир кун. Под одним солнцем (12+) 
20.30  Янра, юрă! Пирĕн фондран (12+)
23.30  Здоровая Чувашия (12+) 
01.00  Бухты барахты (6+) 

НТВ
4.55, 1.00 *ПАСПОРТ 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13..0 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 *ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ 6+

 ПРАВОПОРЯДОК 

Изучаем мнения читателей
1. Вы выписываете газету «Тăван 

Ен»? (нужное подчеркнуть)
Да  Нет
Покупаю
Читаю у родственников, соседей, 

в библиотеке, на работе
2. Что вам нравится в газете?
Новости республики
Охват всех сфер жизни
Рассказы о судьбах односельчан
Криминальная хроника
3. Читаете ли вы новости на сай-

те www.tavanen.ru?
Да  Нет
4. Что вы бы хотели видеть в га-

зете?
Больше новостей о деревнях, их 

жителях
Только страницы на чувашском 
Побольше рассказов о судьбах
Советы для дачников, по ЗОЖ
Подробная телепрограмма 
5. Ваши пожелания газете

Занесите анкету в редакцию, отправьте 
письмом или по Вайбер: 89656874459.
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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.

  РА ЙОН ТА

Хусан Турă амăшĕн чиркĕвĕ. 
Алькеш сали. 1974 çул

 Кинеми çав те-
ри ĕçчен пулни-
не палăртаççĕ çы-

вăх çыннисемпе ăна пĕ-
лекенсем. 

43 çул водительте вăй 
хунă ывăлĕ Михаил каланă 
тăрăх, амăшĕ ăна машина-
трактор юсас ĕçре те ăс па-
ма тăрăшать, ытти ĕçе те 
хăй пурнăçлама васкать. 
«Иртсе кайнă чухне ян-ян! 
туни илтĕнет пулсан тÿрех 
шухăшлатпăр – кинемее 
каллех ĕçлеттересшĕн 
мар», – кула-кула каласа 
параççĕ пускилсем. Чăнах 
та, 100 çула çитнĕ кине-

ми пĕр самант та ĕçсĕр 
ларасшăн мар. «Юр çуса 
кайсанах картише шăлса 
тасатма васкать, кăçал ик-
сĕмĕр кил картинчен юр та 
кăлартăмăр. Вăл тиесе па-
рать, эпĕ урама туртатăп. 
Курса ĕлкĕреймесен тула 
тумланмасăрах тухса ка-
ять, сивĕ мар тет. Халич-
чен вырăнпа выртса чир-
лени пулман, сунас тавраш 
ерсен хуппипе пĕçернĕ çĕр 
улмие утиялпа витĕнсе 
сывланипе сипленет», – 
амăшĕпе мăнаçланать Ми-
хаил.

«Икĕ çул каялла çурт 

тăр        ринчи юра тасатма та 
хăпар   са кайрĕ. Мана: «Кин,  
пусма лартса хă вар-ха, юр 
антаратăп», –  тет. Эпĕ 
килĕш мерĕм. Кÿрше чĕнсе 
килсе пусма ларттарнă, 
юр антарнă. Ун хыççăн 
çурт тăррине улăштарма 
лекрĕ вара», – калаçăва 
хутшăнать Люба кинĕ те.

Саратов облаçĕнчен амă-
шĕн юбилейне килнĕ Зи-
наида хĕрĕн те аса ил-
мелли пурах. «Пĕрре, 
кил картинче кирпĕчсене 
кувалдăпа аркатать. Хăйне 
сиен тăвасран ĕç хатĕрне 
туртса илтĕм те, мана 

вăрçса тăкрĕ хайхи. Хăй 
имшерскер кăна, çĕр ул-
ми кăларнă чухне ретре чи 
малтан пыратчĕ, утă çулнă 
чухне вăй питти арçынран 
кая мар 3 метр сарлакăш 
илетчĕ. Ишек пасарне хăех 
çÿретчĕ», – 2-3 çул каялла 
пулнине куç умне кăларать 
вăл.

Паян Зоя Даниловнăн 
8 мăнукпа 12 кĕçĕн мă-
нук. 100 çул тултарни-
не пăхмасăрах вăл килти 
ĕçсене пурнăçлама тăрă-
шать. Шăпах ĕçченлĕх ăна 
çирĕп сывлăхлă пулма, 
ĕмĕр урлă каçма пулăшнă 
та – ĕнентереççĕ çывăх 
çыннисем.  

  АННА ФИЛИППОВА

Кашамансемпе – куçа-куçăн

Çĕршыври синкерсем 
хыççăн республикăн 
вĕрентÿ тытăмне воспи-
тание явăçтарас енĕпе 
пысăк улшăну кĕтет. 

Январĕн 29-мĕшĕнче «Чăваш 
Ен – ачалăха хÿтĕлессишĕн» ав-
токараван Шупашкар район-
не çитрĕ. Кÿкеçри 1-мĕш шкулта 
иртнĕ мероприятие ЧР вĕрентÿ та-
та çамрăксен политикин министрĕн 
çумĕ – Республикăри хĕрарăмсен 
канашĕн председателĕ Алевти-
на Федорова, Шупашкар рай-
он администрацийĕн пуçлăхĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлакан Влади-
мир Димитриев, Шупашкар рай-
он прокурорĕ Зелфинас Кара-
ма, райадминистрацин вĕрентÿ 
управленийĕн пуçлăхĕ Борис Рома-
нов, ЧР ШĔМ представителĕсем, çул 
çитменнисем йĕркене пăсассине 
пÿлессипе ĕçлекен профилакти-
ка тытăмĕнчи учрежденисен, 
вĕрентÿ учрежденийĕсен, ача 
сачĕсен представителĕсем, пе-
дагогсем, психологсем, нарко-
логсем, ашшĕ-амăшĕ тата çул 
çитменнисем хутшăнчĕç.

Йăлтах çемьерен 
пуçланать
Алевтина Федорова хăрушă 

лару-тăрăва кĕрсе ÿкнĕ çемьесене 
тата ачасене тупса палăртма, 
пулăшу пама общес твăна 
явăçтарни пĕлтерĕшлĕ пулни-
не палăртрĕ. Профилактикăн  
тĕрлĕ субъекчĕн пĕр-пĕринпе 
тачă çыхăнса ĕçлемелле. Ачасене 
воспитани парасси шкулăн кăна 
мар, чи малтанах çемье тивĕçĕ. 
Ашшĕ-амăшне воспитани па-
ма пуçламалли самант та çитни 
çинчен каларĕ министр çумĕ. 
«Юлашки вăхăтра ашшĕ-амăшĕ 
ачасене воспитани парас ĕçе 
вĕрентÿ учрежденийĕ çине, урăхла 
каласан учительсем çине, тиеме 
тăрăшать. Ача шкула 6-7 çулта ки-
лет. Апла пулсан воспитанин тĕп 
никĕсĕсене ачана ашшĕ-амăшĕ ăса 
хывма пулăшать. Çавăнпа çемье 
пахалăхĕ çинчен калаçмалла, пур-
те çемьерен пуçланать-çке», – терĕ 
Алевтина Федорова. 

Райадминистраци пуçлăхĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлакан Владимир 
Димитриев муниципалитетра çул 
çитменнисем йĕркене пăсассине 
тата çапкаланса çÿрессине 
пÿлессипе ĕçлекен органсен ĕçĕ 
çинче чарăнса тăчĕ. Владимир Пав-
лович ачасене тивĕçлĕ воспитани 
парасси общество умĕнче тăракан 
пĕлтерĕшлĕ тĕллевсенчен пĕри 
пулнине палăртрĕ. «Профилакти-
ка субъекчĕсем пĕрле канашла-
ни те малашнехи ĕçе тухăçлă ирт-
терме тата программăсене сÿтсе 
явма май парĕ», – терĕ вăл. Рай-

онти ачасене тивĕçлĕ воспитани 
пама вĕсене тĕрлĕ кружока,  сек-
цие, спорт мероприятийĕсене 
явăçтарнине, çул çитменнисен 
пушă вăхăтне усăпа ирттересси-
не тимлĕх уйăрнине асăнчĕ вăл. 

Шупашкар район прокурорĕ 
Зелфинас Карама прокурату-
ра çемье тата ача интересĕсене 
хÿтĕлесе пурнăçланă ĕçсемпе 
пал лаштарчĕ. 2014 çултанпа çул 
çитменнисем йĕркене пăснă 
тĕслĕхсем чакнине цифрăсемпе 
çирĕплетрĕ вăл. Суд сакки умне 
ларни çамрăк биографийĕнчи 
яланах ура хурса пыракан «ху-
ра пăнчă» иккенне палăртрĕ 
прокурор. Ашшĕ-амăшĕ е ача-
ран чылай аслăрах тантăшĕсем 
çул çитменнисене пусахланă 
тĕслĕхсем те пулаççĕ. Шупашкар 
район прокуратури тăлăх тата 
ашшĕ-амăш хÿтлĕхĕсĕр юлнă ача-
сен прависене те хÿтĕлет, алимент 
тÿлессинчен тарса çÿрекенсене 
те явап тыттарать, ача сачĕсене, 
шкулсене тăтăшах тĕрĕслевсемпе 
тухса çÿрет. Ачасене пахалăхлă 
апат-çимĕçпе тивĕçтерессине 
асăрхаса тăрать.  

Райадминистрацин вĕрентÿ 
управленийĕн информацийĕпе 
аналитика центрĕн психологĕ Ро-
ман Дмитриев юлашки вăхăтра 
ачасем çине интернет, тĕпрен ил-
сен социаллă страницăсем витĕм 
кÿнине палăртрĕ. Ачасене право 
пулăшăвĕ парассипе ача сачĕсенче, 
шкулсенче право кунĕсем иртни-
не асăнса хăварчĕ вăл. «Кашни 
ачан социаллă паспорт пур, унпа 
килĕшÿллĕн социаллă педагогсем 
психологи пулăшăвĕ параççĕ», –  
терĕ психолог. 

Усрав ашшĕнчен 
шар курмĕччĕ тен...
Автокараван мероприя тийĕсен 

шайĕнче çак кун районта виçĕ 
секци ĕçлерĕ. Пĕрремĕш секци-
ре социаллă хăрушлăхлă лару-

тăрăва кĕрсе ÿкнĕ çемьесене, çав 
шутра ачасене те, пулăшу памал-
ли хĕрарăмсен  алкоголизмĕнчен 
хăтăлмалли çул-йĕре сÿтсе яв-
рĕç. Çавăн пекех кăмăл пур-
рисем хумхантаракан ыйту-
па педагог-психологран  кон-
сультаци илме, чунĕсене уçма 
пултарчĕç. Акт залĕнче вара 
2-мĕш секци ĕçлерĕ. Унта ача-
сене çул çитменнисем йĕркене 
пăснăшăн административлă тата 
уголовлă яваплăх тытни çинчен 
ăнлантарчĕç.

Социаллă хăрушлăха кĕрсе ÿкнĕ 
çемьесемпе ĕçлесси виççĕмĕш 
секцин тĕп теми  пулчĕ. Унта 
ача сачĕсен заведующийĕсем, 
шкул директорĕсем хутшăнчĕç. 
Алевтина Федорова çĕнĕ çул 
пуçламăшĕнче Пермь хулинче 
тата Бурятире çул çитменнисем 
тĕлĕшĕпе пулса иртнĕ синкерлĕ 
пулăмсене аса илчĕ. Çак тема паян-
хи кун çивĕч тăнине палăртрĕ вăл. 
Кунсăр пуçне пуçа ыраттаракан 
ытти самант та пур: кăкăр ачисем 
аслисен асăрхавĕсĕр, тимсĕрлĕхне 
пула сарăмсăр вилни. «Пĕлтĕр 
республика территорийĕнче 
пĕчĕк ачасем синкерлĕ вилнĕ 9 
тĕслĕх пулнă пулсан, кăçал ва-
ра январь уйăхĕнче кăна 6! Çакă 
профилактикăн пур субъекчĕн 
те тимлĕ пулмаллине тепĕр 
хут аса илтерет. Нормăпа пра-
во акчĕсемпе килĕшÿллĕн шкул 
профилактика субъекчĕсен шут-
не кĕрет. Садике йышăнсанах 
ача мĕнле çемьерен килнине 
сăнамалла. Çак информацие шку-
ла çитермелле. Мĕншĕн тесен ача 
шкула килсен унăн çемйинче мĕн 

пулса иртнине унта пĕлмесен 
те пултараççĕ. Ачасене алă 
çинчи пилĕк пÿрне пекех каш-
нине лайăх пĕлмелле. Вĕрентÿ 
учрежденийĕ ачан çемйинче 
мĕн пулса иртнине пĕлсе тăрса 
ашшĕ-амăшне те витĕм кÿме 
пултарать. Ачасен тетрачĕсене, 
дневникĕсене тĕрĕсленĕ чухнех 
страницăсене тишкерме ан манăр. 
«Кăвак кит» вăйă çул çитменнисен 
хушшинче сарăлнине шăпах 
ÿкерчĕксем тăрăх пĕлнĕ те», – 
терĕ обществăлла пĕрлешÿ ертÿçи 
вĕрентÿ сферинче тăрăшакансене 
ача хăйĕн ытларах вăхăтне ача 
садĕнче, шкулта ирттернине 
палăртнă май. Ку хăрушă вăйă 
интернет уçлăхĕнче сарăлнă. 
Социаллă ушкăн йĕркелÿçисем 
хăйĕн серепине ытларах та ыт-
ларах ачана илĕртессишĕн çине 
тăраççĕ, кайран вара вĕсене лайăх 
пĕлсе çитсен «ыратакан» мăкăль 
çине пусса, психологи мелĕсемпе 
ирĕксĕрлесе хăйсем çине алă 
хуртараççĕ.

Çемьесем тăватă категорие 
пайланнине те асăнчĕ Алевти-
на Федорова. Пĕрремĕшне ко-
миссире учетра тăраканнисем 
кĕреççĕ. Январь уйăхĕнче Смо-
ленск облаçĕнче пулса иртнĕ 
синкере те аса илчĕ Алевтина 
Николаевна. «Ача садикре ки-
ле кайма хирĕçлесе макăрнă, 
унта хăйне хĕненине пĕлтернĕ. 
Анчах çакна никам та шута ил-
мен... Çакă аслисен айăпĕ мар-
и-ха?» – ĕçтешĕсен шухăшĕпе 
кăсăкланчĕ вăл. Воспитатель-
сем ача сăмахĕсене шута хунă 
тăк кăçал шкула каймалли хĕр 

пĕрчи, паллах, усрав ашшĕнчен 
шар курмĕччĕ. 

Иккĕмĕш ушкăна учетра 
тăман, анчах эрехпе иртĕхекен 
ашшĕ-амăшĕпе ÿсекен ача-
сем кĕреççĕ. Акă нумаях пул-
масть Элĕкре тăватă уйăхри ача 
«симĕс çĕленпе» туслă амăшĕн 
сĕтне ĕçнипе наркăмăшланса 
вилнĕ. Хĕрарăм урăлмасăр эрех-
сăра ĕçнине темшĕн никам та 
асăрхаман. Виççĕмĕш ушкăнра 
– тулли мар çемьесем. Амăшĕ е 
ашшĕ укçа ĕçлесе илес шутпа урăх 
хулана кайса ачисене аслашшĕ-
асламăшĕпе хăварать. Анчах ача 
пуçламăш классенче аслисене 
итлет пулсан, 7-8-мĕш классенче 
ватă çын çул çитменскере ÿкĕте 
кĕртеймĕ. Социаллă паспортра 
ачасем асламăшĕпе е аслашшĕпе 
кăна юлнине кăтартмалла. Ăнăçлă, 
анчах ачисене çителĕклĕ вăхăт 
уйăрман çемьесем те пур. Ун пек 
ашшĕ-амăшне шкула йыхравласа  
ачасемпе иртекен мероприятисе-
не  явăçтарас сĕнÿ те пулчĕ. Обще-
ство воспитателĕсен те тÿпи пысăк 
çак ĕçре. Ашшĕсен канашĕсене 
йĕркелесси хулари шкулсенче 
пурнăçа кĕрсе пырать ĕнтĕ.

Автокаравана хутшăнакансем 
çул çитменнисене ÿстерекен 
çемьесен прависене хÿтĕлессипе 
çыхăннă ыйтусене те пăхса 
тухрĕç. Çавăн пекех психологсен 
мобильлĕ ушкăнĕ ĕçленине па-
лăртрĕç. Ашшĕ-амăшĕ, учительсем 
ыйтнипе вĕсем вырăна çитсе ача-
на психологи пулăшăвĕ параççĕ. 
Ачасем хăйсене хумхантаракан са-
мантсем çинчен тăванĕсене кала-
са пама вăтанаççĕ пулсан, чылай 
чухне ют çынна чунĕсене уçаççĕ. 
Кашни вĕрентÿ учрежденийĕнче 
пĕрремĕш хутра дежурнăй ад-
министратор вĕсене итлеме 
хатĕр пулмалла. Малашне çак 
ĕçе вĕрентÿ учрежденийĕсенче 
мĕнле йĕркеленине волонтер-
сем вырăна тухса сăнаса тăрĕç. 

  АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

 САМАНА ТĔКĔРĔ Ача ÿстересси 
ача вăййи мар

 СĂМАХ МАЙ 
Февралĕн 3-мĕшĕ – Хăрушлăхсăр интернетăн пĕтĕм тĕнчери 
кунĕ. 2004 çултанпа ăна  февралĕн пĕрремĕш ытларикунĕнче 
паллă тăваççĕ. Çак кун – ашшĕ-амăшне ачисем интернетра вăхăта 
мĕнле ирттернипе кăсăкланмалли, вĕсем унти хăрушă ушкăнсене 
лексе шар курассине пÿлмелли сăлтав. Çак тĕллевпех шкулсен-
че, библиотекăсенче ачасемпе хăрушсăрлăх урокĕсем иртеççĕ.

 ШКУЛ КОРРЕСПОНДЕНЧĔ

Тĕ лĕн мел ли, чӑ нах та, ну май пул чĕ
Хĕл ле хи вӑхӑт пи тĕ илем лĕ. Йĕ ри- тав ра шурӑ 

юр выр тать, йывӑç сем пас айĕн че ла раç çĕ. Эпир, 
Ишек шку лĕн че 5- мĕш клас ра вĕ ре не кен сем, Çĕ-
нĕ çу ла лайӑх паллӑ сем пе кĕт се ил тĕ мĕр. Çавӑн 
пек хас тар пул ни шĕн пи ре класс ертӳ çи Д мит рий 
Ни ко лае вич Ро зов Шу паш кар ху ли не экс кур сие 
ил се кай рĕ. Пи рĕн пе пĕр ле Софья Г ри горьевӑ па 
Вик то рия Матья но ван амӑ шĕ сем Ок са на Оле гов-
нă па Ири на В ла ди ми ров на пы ма кӑмӑл ту рĕç. 

Ю ратнӑ тĕп ху ламӑр та кур мал ли пи тĕ ну-
май. Чи мал тан эпир Чӑ ваш на ци му зей не çул 
тытрӑмӑр. Ун та чӑ ваш халӑ хĕн чӑн-чӑн ис то-
ри йĕ сăн лан нă. Эпир ку рав за лĕ сен че тĕ лĕн се 
пӑх са çӳ ре рĕ мĕр. Кай ран Атӑл хĕр рин че конь-
ки пе ярӑн са ки лен тĕ мĕр, Хĕрлĕ ла пам ри çӳл лĕ 
те капӑр чӑрӑ ша  кур са савӑнтӑмӑр. 

Вӑхӑт ирт ни си сĕн ме рĕ те. Ча сах ки лел ле çул 
тытрӑмӑр. Шу паш кар ху ли не теп ре кай са ку рас 
ĕмĕт пе пурӑ натпӑр. 

  УЛЬЯ НА АНД РЕЕ ВА, ИШЕК ШКУ ЛĔ, 5- МĔШ КЛАСС
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Воспитани пир-
ки сăмах пынă чух-

не профилактикăн пур 
субъекчĕ те сыхă тăрĕ
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Патриот  ПАЯНХИ КУН ТА ВĂЛ ЧĂВАШСЕНЕ ПĔТĔÇТЕРЕС, МУСКАВ ÇĔРĔ ÇИНЧЕ ЧĂВАШ ЧĔЛХИ 
МАЛАШНЕ ТЕ ЯНРАСА ТĂТĂР ТЕСЕ ТĂРĂШАТЬ. 

 

Чувашская Республика Чебоксарский  район
Глава Синьял-Покровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2018 г. №1 деревня Пархикасы

О назначении публичных слушаний по обсуждению   предо-
ставления разрешения на отклонение  от предельных  параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта  ка-
питального  строительства

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Россйской  Федерации, Федеральным  законом  от 6 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об  общих  принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Синьял-Покровского 
сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республи-
ки и на основании Положения о публичных слушаниях, утверж-
денного решением Собрания депутатов Синьял-Покровского сель-
ского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики от 
10.11.2005 года № 01-07, на основании заявления  АО  «Чебоксар-
ская  машинно-технологическая  станция» от 10.01.2018  №01/005  
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставле-
ния  разрешения на  отклонение  от предельных параметров   раз-
решенного  строительства, реконструкции объектов  капитального  
строительства: а) Производственно-вспомогательное здание №1; б) 
Слесарно-сварочный  цех №3; в) Производственно-вспомогательное 
здание №2; г) Производственно-вспомогательное здание №3 в  гра-
ницах  земельного участка с кадастровым  номером 21:21:112005:201 
по ул. Промышленная, д. 6а ст. Ишлеи Чебоксарского района Чуваш-
ской  Республики  в части:

- уменьшения минимального отступа от границ земельного  участка 
с южной стороны  с 3 м до 0 м, с юго-восточной стороны  с 3 м до 0 
м, с западной стороны с 3 м до 0 м, с северной стороны  с 3 м до 0 м;

- уменьшения  минимального размера земельного участка  с 
5000 кв.м.  до 3000 кв.м.

  на 05 марта  2018 г. в здании администрации Синьял-Покровского  
сельского поселения, расположенного по адресу: Чебоксарский  
район, д. Пархикасы, ул. Садовая, д. 1, начало в 16 часов. 

2. Предложения и замечания направлять в администрацию  
Синьял-Покровского сельского поселения Чебоксарского района 
Чувашской Республики по адресу: Чебоксарский район, д. Пархи-
касы, ул. Садовая, д. 1.

 3.  Опубликовать данное постановление в газете  «Тăван  Ен» и раз-
местить на официальном сайте администрации Синьял-Покровского 
сельского поселения в сети Интернет.

 4. Назначить Смирнову Е.А., заместителя главы администрации 
Синьял-Покровского сельского поселения, ответственной за под-
готовку и проведение публичных слушаний.

4. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления   остав-
ляю за  собой.

 Глава Синьял-Покровского сельского поселения Р.В. Васильев

4. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления   остав-

 Глава Синьял-Покровского сельского поселения Р.В. Васильев 01
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Район хаçачĕпе шкул 
çулĕсенчех туслă пулнă 
вăл. Ун чухне Геннадий 
Викторов хăй ÿссе пĕлÿ 
илсен темиçе томлă 
кĕнеке авторĕ пулса 
тăрасса шухăшламан 
та. «Тăван Ен» хаçат 
ăна хăйĕн çулне тупма 
пулăшнă тет халĕ.

Çамрăк 
корреспондент
Геннадий Александро-

вич 1951 çулта февралĕн 
2-мĕшĕнче Мăн Маркара 
çуралнă. Шкулта вĕреннĕ 
чухнех вăл журналист пул-
ма ĕмĕтленнĕ. 6-мĕш клас-
ра арçын ачан «Ленинец» 
район хаçатĕнче пĕрремĕш 
заметкисем кун çути ку-
раççĕ. Çулталăкран Ген-
надий чăх-чĕп пăхакансем 
патне кайса вĕсемпе ин-
тервью хатĕрлет. «Коля 
почтальон кашни уйăхра 
мана «ĕç укçи» килсе 
паратчĕ – 1-1,5 пус. Уншăн 
эпĕ питĕ хĕпĕртеттĕм. 
Çакă мана тата та çырма 
хавхалантаратчĕ паллах», 
– тет Геннадий Алексан-
дрович паян аса илсе.

Ăна кура колхоз пред-
седателĕн ывăлĕ Вале-
ра Леонтьев та хаçата 
çырса тăма пуçлать. Па-
ян вăл отставкăри мили-
ци полковникĕ. Арçын 
ачасем пĕр пĕринпе 
ăмăртмалла хут хуратаççĕ. 
Камăн материалĕсене 
хаçатра ытларах пичет-
леççĕ!? Шкул ачисене ни-
кам та çырма вĕрентмен, 
чун туртнипе заметкăсем 
хатĕрленĕ вĕсем. «Редак-
цире штатра тăман кор-
респондентсемпе семи-
нар ирттернине пĕлсен 
кÿрентĕм. Ара, Валерăна 
чĕннĕ унта, мана ва-
ра çук», – аса илет Ген-
надий Викторов. Хаçат 
çыракансемпе, редактор-
па çывăхрах паллашнă 
пулсан, тен, вăл вăхăтрах 
журналистикăра хăйне 
шыври пулă пекех туйнă 
пулĕччĕ – çак шухăш та 
пуçа пĕрре мар килнĕ.

Станок умĕнчи 
ачалăх
Паянхи кун çамрăксем 

пир тĕртмелли станока 
краеведени музейĕсенче 
кăна курма пултараççĕ 
пулсан, Геннадий ун 
умĕнче ир те каç тăнă. 
«Чи малтанах чăпта çапма 
курăс хатĕрлеттĕмĕр. Çăка 
хуппине ислетсе пÿлĕмре 
çакса тухаттăмăр. Каçпа 
вара ватти те, вĕтти те 
çăка хуппине пайăн-
пайăн уйăрма ларатчĕ. 
Кайран вĕсене станок 
çине карăнтарса пир 
тĕртеттĕмĕр», – ĕçпе 

пиçĕхсе иртнĕ Геннадийĕн 
ачалăхĕ. Станок умĕнче 
иккĕн ĕçленĕ. Пĕр енче 
Геннадий, тепĕр енче унăн 
аслашшĕ тăнă. Пĕр пир 
татăкĕ тĕртме çур сехет 
иртнĕ. Норма та пулнă, 
ирпе 4-5 пир татăке, каçпа 
тата ытларах тĕртмелле 
пулнă. Ывăнсан тепĕр ача-
на, Лизăна е сайра-хутра 
Кольăна станок умне 
тăратнă. Геннадийĕн ирхи 
пилĕк сехетрех ыйхăран 
вăранма тивнĕ. Пир-
тен хуçалăхра усă кур-
малли михĕсем çĕленĕ. 
Вĕсене кашни эрнере 
пĕр михĕшĕн 4 пус пар-
са сутнă. Çак укçа-тенке 
çемье валли тăкакланă 
пулсан аптрамасчĕ-ха. Ан-
чах… Геннадий ашшĕ бух-
галтерта ĕçленĕ. Кассăра 
укçа тухмасан ăна тавăрма 
тивнĕ. «Аттен çакăн чухлĕ 
укçа тухман. Ăна пуçтарса 
памалла. Унсăрăн ăна 
тĕрмене хупаççĕ», – тенĕ 
арăмĕ упăшкине пулăшма 
тăрăшса. Вара пĕтĕм çемье 
станок умне тăнă. Ялта 
укçа тумалли урăх май 
пулман.

Темиçе çултан ашшĕне 
ĕçрен кăлараççĕ. Арçын 
часах ĕçме пуçлать. Киле 
ÿсĕрле таврăнсан харкаш-
нипе Геннадийĕн те ыт-
тисемпе пĕрле тухса тар-
ма тивнĕ. Каярахпа унăн 
ашшĕ мастер-десятнике 
вĕренсе тухса колхозра 
тĕрлĕ объект хăпартма 
пуçлать. Ял çумĕнчи сыс-
на фермине тунă ĕçре 6-7-
мĕш класс ачисемпе пĕрле 
Геннадий та хутшăнать: 
раствор çăрать, кирпĕч 
хурать. Ашшĕ каллех 
ĕçме пуçлать. Арçын 
ача çитĕнсен пурнăçне 
строительствăпа çыхăн-
тармастăпах тесе хăйне 
сăмах парать. Анчах 
пурнăç мĕнле çаврăнса 
тухасса  никам та кала-
ма пултараймасть-çав. 
Паян Геннадий юсав та-
та строительство ĕçĕсене 
пурнăçлакан пĕчĕк пред-
приятие ертсе пырать.

Ĕмĕт хыççăн кайса
Вăтам шкула вĕренсе 

пĕтерсен Геннадий  фи-
зик-ядерщик пулма  ĕмĕт -
леннĕ. Вĕрентекенĕ сен 
витĕмĕпе (вăл вăхăтра 
атомщиксем çинчен те 
хавхалануллă çырнă) 

пурнăçне физика та-
та ăсчах профессийĕпе 
çыхăнтарма тĕв туса кач-
чă И.Н. Ульянов ячĕл лĕ 
чăваш патшалăх универ-
ситетне физикăпа мате-
матика факультетне çул 
тытать. Мускава вĕрен-
ме кайсан вара жур-
налистика ĕçне сирсе 
пуçĕпех вĕренĕве пикенет 
çамрăк каччă. Кам чаткăра 
вĕреннĕ чухне те пичет-
ленмест. Мускав çывăхне 
куç са килсен тĕрлĕ техни-
ка журналĕсене статьясем 
çырма пуçлать. Республи-
ка хаçачĕсемпе те çыхăну 
тытать. Вĕсенче Мускав-
ри чăвашсен пурнăçĕпе 
паллаштарать, паллă ен-
тешĕмĕрсемпе интервью-
сем хатĕрлет. Журналист 
çăкăрĕ пĕртте çăмăл мар-
рине хăйĕн çинче туй-
са илет.

«Лайăх ăсчах пулмаш-
кăн аслă шкула вĕренме 
кĕриччен физикăпа мате-
матика шкулне пĕтермелле 
пулнă. Паллах, эпĕ шкул-
та олимпиадăсенче мал-
ти вырăнсене  сахал 
мар йышăннă. Анчах 
физикăпа математикăна 
тĕплĕн шĕкĕлчемен. 
Çакна Мускаври инсти-
тутра вĕреннĕ чухне туй-
са илтĕм. Кайран диссер-
таци ĕçне вĕçне çитерме 
математикăна çителĕксĕр 
пĕлни кансĕрлерĕ», – 
тет Геннадий Викторов 
çулсем иртнĕçемĕн хыçала 
çаврăнса пăхнă май. Ап-
ла пулин те вăл темиçе 
çул космос аппарачĕсен 
управленийĕн центрĕнче 
наука сотрудникĕнче 
ĕçленĕ. Спутниксене ерт-
се пымалли технологие 
лайăхлатма май паракан 
программăсем, хатĕрсем 
тата майсем тĕпчесе-
шухăшласа кăларнă. Çак 
ăслайсем тăрăх ытти ав-
торпа пĕрле вунă ытла сви-
детельство илнĕ. Вĕсенчен 
виççĕшĕпе çар ĕçĕнче усă 
кураççĕ.

Общество деятелĕ, 
çыравçă... 
Геннадий Александро-

вич Мускав чăвашĕсен диа-
спорин общество пурнăçне 
хастар хутшăнать. «19 
çулта Мускавран Шупаш-
кара килсе республикăри 
министрсен канашĕнче 

Мускавра чăваш культу-
рин обществине йĕркелес  
шухăша пĕлтертĕм. Мана 
В.С. Пряников уйăх каял-
ла чăваш культурин об-
ществине йĕркеленине 
пĕлтерчĕ. Унпа кайран 
Мускавра çыхăнтăм», – 
аса илет пĕтĕм чунĕпе 
чăвашлăхшăн çунакан 
Геннадий Александрович. 
Чăваш культурин обще-
ствин мероприятийĕсене 
хутшăнма пуçлать вăл. 
Чăвашсем çак тĕл пулу-
сене кĕтнине,  хутшăнма 
тăрăшнине палăртать Ген-
надий Викторов. «Вăхăт 
иртсен правление тепĕр 
хут суйларĕç, унăн пред-
седательне П.Н. Мулли-
на лартрĕç, мана ун çумĕ 
пулма шанчĕç. Виçĕ çул 
кашни уйăхра тенĕ пекех 
ентешĕмĕрсемпе тĕл пулу-
сем ирттереттĕмĕр. Вĕсем 
Лихачев ячĕллĕ заводăн 
культура керменĕнче пин 
ытла çынна пухатчĕç», 
– тет Геннадий Викто-
ров. Паянхи кун та вăл 
чăвашсене пĕтĕçтерес, 
Мускав çĕрĕ çинче чăваш 
чĕлхи малашне те янраса 
тăтăр тесе тăрăшать.

Геннадий Алексан-
дрович çыравçă ĕçĕнче 
те палăрнă автор. Унăн 
пилĕк кĕнеке кун çути 
курнă. Компьютерпа ка-
лăплама пуçланисем тата 
темиçе. Мускав çу мĕнче 
объектсем хăпар тать вăл. 
Вăхат сахалрах пулни-
пе çыравçă ĕçне хĕллехи 
вăхăтра кăна кÿлĕнет. 

Геннадий Викторов 
хăй çуралса ÿснĕ тăван 
ялĕ çинчен те кĕнеке кă-
ларнă. Чылай тишкерÿ 
тума тивнĕрен çакна вал-
ли вунă çул та кирлĕ пул-
ни çинчен пĕлтерет  вăл. 
Шкулта литература уро-
кĕсене ертсе пыракан А.Т. 
Тимофеевпа тĕл пулса çак 
ĕçе вĕçне çитерет. Кĕнеке 
850 экземплярпа тухать.  
«Сыны Отечества: воспо-
минания и размышле-
ния» кĕнекен 1-мĕш та-
та 2-мĕш томĕсем Чăваш 
Енрен тухнă çар çыннисен 
юлташлăх туйăмĕ çин-
чен. 3-мĕш томĕнче вара 
ентешĕмĕрсен-çар çын-
нисен пурнăçне сăнланă. 

   МИЛЕНА СЕРГЕЕВА

«ВĂРĂ ВĂРĂМ, КУÇĔ ЧАР-
МАК, ПИЛĔКĔ ÇИНÇЕ» те-
кен халăх каларăшне пур-
те илтнĕ пуль. Çапла, вăрă-
хурах хăйĕн усал ĕçне 
тăвас тесе темĕнле май 
та шухăшласа кăларать. 
Акă Арккассинчи пĕр 
çурта чÿрече урлă кĕнĕ. 
Иккĕмĕш хутри кантăка 
ним мар çĕмĕрнĕ вăл. 
Кукăр алăллăскер унтан 
бензоçавапа электроплит-
ка йăкăртса тухнă.

ТИПÇЫРМАРА ВАРА ВИÇĔ 
АРÇЫН пĕр-пĕринпе калаç-
са татăлса вăрра кайнă. 
Вĕсенчен  иккĕшĕ унччен 
çын пурлăхне хапсăннăшăн 
явап тытни паллă. Закон 
умĕнче «таса» юлташĕ те 
вĕсем хыççăнах утнă. 20-25 
çулти вăрăсем çăра уççине 
тупса çуртран икĕ телевизор, 
дрель, акустика колонки-
сем, строительство инстру-
менчĕсем çаклатса тухнă. 
Преступниксем тĕлĕшĕпе РФ 
УК 158-мĕш статйипе (3-мĕш 
пай) уголовлă ĕç пуçарнă.

«ВĂРĂ ВĂРЛАМАСĂР 
ЧĂТАЙМАСТЬ», – çапла 
калас килет Шемшер ял 
тăрăхĕнчи пĕр арçын 
çинчен те. Çул çитмен чух-
нех вăл пĕрре саккун урлă 
пусса каçнă. Халĕ каллех 
тÿрĕ çултан пăрăннă. Çĕнĕ 
Тутаркасси поселокĕнчи 
пĕр лавккан çăраççине 
çĕмĕрсе кĕрсе кассăна пу-
шатса тухнă. 

ПРЕСТУПНИКСЕМ ÇЫН-
СЕНЕ УЛТАЛАМАЛЛИ 
çĕнĕ схемăсене çĕр çы-
вăрмасăр шу хăшласа 
кăла  ра  ççĕ пулмалла. Банк 
карттисенчен укçа-тенкĕ 
çухални те вĕсен хура 
ĕçĕпех çыхăннă. Вăрăсен 
вăлтине ватă çынсем кăна 
мар, çамрăксем те лекеççĕ. 
Акă Ишекре пурăнакан пĕр 
хĕрарăмăн банк карттин 
счечĕ çинчен преступник-
сем укçа-тенкĕ вăрланă. 
Апашри алă пиллĕк çулти 
арçыннăн та картта çинчи 
укçи-тенки  çапла майпах 
«ураланнă».   

 АЯКРИ ТĂВАН

чăвашлăхшăн хыпса çунакан 
авторшăн ку та сахал иккен

Пир станок умĕнчен космос 
аппарачĕсен центрне

Шупашкар район прокуратури Ишлей станцийĕнче вырнаçнă «Шу-
пашкарти машинăпа технологи станцийĕ» ОАО промышленноçри 
хăрушсăрлăх çинчен калакан законодательствăна пурнăçланине 
тĕрĕсленĕ. Общество балансĕнче производствăри  хăрушă 
объектсен шутне кĕрекен газпа усă курмалли сеть пур.

Предприятире 2018 çулта аварие хирĕç кĕрешмелли 
тренировкăсен графикне йĕркелемен. Кунсăр пуçне сирпĕнме 
тата çунма пултаракан  3-мĕш класри хăрушă производство 
объекчĕсемпе усă курма ирĕк паракан лицензие куçарса çырман. 

Тĕрĕслев пĕтĕмлетĕвĕсем тăрăх предприятин тĕп энергетикĕ 
тĕлĕшĕпе РФ КоАПĕн 9.1 статйипе 1-мĕш пайĕпе (промышленноç 
хăрушсăрлăхĕн требованийĕсене е производствăри хăрушă 
объектсен промышленноç хăрушсăрлăхĕ тĕлĕшĕнче пурнăçламалли 
ĕçсен  лицензи условийĕсене пăсни)  ĕç пуçарнă. Çак йĕркене 
пăснăшăн административлă штраф пăхнă. Должнăçри çынсене 
20 пин тенкĕрен пуçласа 30 пин тенкĕ таран штрафлама е ултă 
уйăхран пуçласа пĕр çулталăклăха дисквалификацилеме пултараççĕ, 
юридици сăпачĕсене – 200 пин тенкĕрен пуçласа 300 пин тенкĕ 
таран штрафлама е 90 талăк таран административлă йĕркепе 
ĕçе чарса лартаççĕ.  

 ПРОКУРАТУРА ПĔЛТЕРЕТ   
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Цена свободная

ДОСТАВКА

СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

09-37. Сено с доставкой. Тел.: 
8-917-652-96-14.
01-21. Сено в тюках. Тел.: 8-987-
677-01-07.

01-20. Сено в тюках. Тел.: 
8-927-853-42-96.

10-57. Коров, телок, бычков (мо-
лодняк). Доставка. 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.

12-81.  Пластиковые ОКНА от 
2400 руб за деревенское окно, 
утепленное в три стекла. Зим-
ние суперцены. Скидки до 50%. 
Заводское качество. Специ-
альный зимний монтаж. Тел.: 
8-927-668-69-55.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

05-14. Куплю КРС. Дорого. Тел.: 
8-905-197-61-66. 

01-32. Скотину, бычков, ко-
ров. Вынужденный забой. 
Дорого. Тел.: 8-906-382-99-
99. Дима.

01-31. Козлят, ягнят. Тел. 8-937-
376-73-44.

ĔÇ
РАБОТА

01-38. Требуются лицензирован-
ные сотрудники охраны   для рабо-
ты на заводе по Лапсарскому про-
езду, 35. Тел:  50-93-90, 22-88-50 .

В магазины п. Атлашево 
требуются:

Грузчики, работники тор-
гового зала. 

Тел. 8-910-136-00-16, 8-910-
109-34-19, 8-987-085-29-02, 

8-831-220-38-00.

ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

01-47.  Администрация Чебоксар-
ского района извещает о возможно-

сти предоставления в аренду сро-
ком на 20 лет земельного участка 
площадью 1000 кв.м., с условным 
номером 21:21:170801:ЗУ, распо-
ложенного по адресу: Чувашская 
Республика, Чебоксарский район, 
Шинерпосинское сельское посе-
ление, д. Малое Князь-Теняково, 
для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Подача заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды 
земельного участка осуществля-
ется в течении тридцати дней со 
дня опубликования извещения. 
Дата окончания приема заявле-
ний – 02 марта 2018 года, 17 ча-
сов 00 минут. Заявки принимаются 
в письменной форме,  по адресу: 
Чувашская Республика, Чебоксар-
ский район, пос. Кугеси, ул. Шос-
сейная, д. 15. Телефон для спра-
вок (8-83540) 2-14-00.  
01-48. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Семе-
нов А.И. адрес: ЧР, п. Кугеси, ул. 
Советская, д. 50, mega221@mail.
ru, тел. 8(83540)2-26-14 № реги-
страции в государственном ре-
естре лиц,  осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 5545, 
подготовлен проект межевания 
земельного участка образован-
ного путем выдела из землеполь-
зования СХПК «Сад», кадастровый 
номер 21:21:000000:32, местопо-
ложение: ЧР, Чебоксарский рай-
он, Большекатрасьское   сельское 
поселение.

Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельно-
го участка является: Грознов И.Г. 
адрес: ЧР, Чебоксарский район, 
д. Василькасы, ул. Садовая, д. 31, 
89603027207.

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: ЧР, Чебоксарский рай-
он, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в 
счет земельных долей земельно-
го участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адре-
су: ЧР, Чебоксарский район, п. Ку-
геси, ул. Советская, д. 50, а так-
же в отдел кадастрового учета 
- ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Чу-
вашской Республике-Чувашии, 
расположенного по адресу: ЧР, 

г. Чебоксары, Московский про-
спект, д. 37.
01-42. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЧР, г. Чебоксары, ул. Дзержин-
ского, д. 20, каб. 9, тел. (8352) 23-
12-68, адрес электронной почты 
e-mail: katya_1401@mail.ru, № ре-
гистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 37674, 
СНИЛС 139-652-161 80, выполняют-
ся кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: ЧР, Чебоксар-
ский район,  Вурман-Сюктерское 
с/пос., садоводческое товарище-
ство «Сюктерский», участок 159.

Заказчиком кадастровых работ 
является Кудрявцева Надежда Вла-
димировна, почтовый адрес: г. Че-
боксары, ул. Пролетарская, д. 3а, 
кв. 75, тел. 89278480828.

Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы со-
стоится по адресу: ЧР, Чебоксар-
ский район, Вурман-Сюктерское 
с/пос., садоводческое товарище-
ство «Сюктерский», участок 159, 5 
марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЧР, г. Чебокса-
ры, ул. Дзержинского, д. 20, каб. 9.

Обоснованные возражения о 
местоположении границ земель-
ных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана 
принимаются с 1 февраля 2018 г. 
по 2 марта 2018 г., по адресу: ЧР, 
г. Чебоксары, ул. Дзержинского, 
д. 20, каб. 9.

Смежный земельный участок, 

с правообладателями которого 
требуется согласовать местопо-
ложение границы: ЧР, Чебоксар-
ский район,  Вурман-Сюктерское 
с/пос., садоводческое товарище-
ство "Сюктерский", участок 129, 
К№ 21:21:103301:129.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»). 

Реклама. Пĕлтерÿсем
Все объявления 
дублируются 
на сайте  www.tavanen.ru
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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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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)
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 МОДУЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА 
1 кв. см. – 

от 26 руб.
Продаю отруби, 

зерно, семена. Цена 
договорная. Возмож-

но доставка от 2 т. 
с. Ишлеи, 

ул. Советская, д. 78. 

 8-937-951-09-35.
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 37-02-73
8-927-667-02-73 

Фабричная мягкая 
и корпусная мебель 

в наличии и на заказ 
Интернет-магазин 

mebelus21.ru

п. Кугеси, ул. Советская, 
87. ТД «Меридиан»01

-1
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Пенсионерам 

скидка 5%

О переносе жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами печат-
ной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в газете «Тăван Ен» 

при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году
Редакция газеты «Тăван Ен» сообщает о переносе даты проведения жеребьевки по распределению 

между зарегистрированными кандидатами печатной площади для публикации предвыборных агита-
ционных материалов в газете «Тăван Ен» при проведении выборов Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года. Она состоится 13 февраля 2018 года. Начало жеребьевки в 10.00 ч. Дата опублико-
вания предвыборных агитационных материалов каждого из зарегистрированных кандидатов опреде-
лится в соответствии с жеребьевкой, проводимой редакцией 13 февраля 2018 года с участием заинте-
ресованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистриро-
ванными кандидатами в редакцию газеты «Тăван Ен» по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский 
район, пос. Кугеси, ул. Шоссейная, 13 до 8.00 ч. 13 февраля 2018 года.

01-46. Результаты аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
 На основании распоряжения  от 25.12.2017 года № 710-р администрацией Чебоксарского района 

Чувашской Республики  был организован аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков, расположенных на территориях Чиршкасинского, Вурман-Сюктерского сельских поселений 
Чебоксарского района Чувашской Республики, который был признан несостоявшимся.

№ 
ло-
та

Месторасположение 
земельного участка

Разрешенное ис-
пользование, ка-

дастровый но-
мер земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Начальный раз-
мер годовой 

арендной пла-
ты земельного 

участка, руб.

Сумма 
задатка 

участни-
ка аукци-
она, руб.

Победитель

1 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Вурман-
Сюктерское сельское посе-
ление (земли сельскохозяй-
ственного назначения)

растениеводство
21:21:102103:199 310032 95025,00 95025,00

Была подана од-
на заявка , торги 
считать несосто-

явшимися
2 Чувашская Республика, Че-

боксарский район, Чиршка-
синское  сельское поселение 
(земли сельскохозяйственно-
го назначения)

для сельскохо-
зяйственного 
производства 

21:21:302003:332
797990 55620,00 55620,00

Заявок не было 
подано, торги 

считать несосто-
явшимися  

3 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Вурман-
Сюктерское  сельское посе-
ление (земли сельскохозяй-
ственного назначения)

растениеводство
21:21:100902:170 4500 4171,00 4171,00

Была подана од-
на заявка , торги 
считать несосто-

явшимися

Тел. 8-910-136-00-16, 8-910-
109-34-19, 8-987-085-29-02, 
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предлагает ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШ-
КИ, ЧЕРНОГО ГРАНИТА, СЕРОГО И БЕЛОГО МРАМОРА.
 Столики, скамейки, ограды, венки. 
 СКИДКИ, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. ГАРАНТИЯ. 
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА. БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

ПАМЯТНИКИ от 2200 рублей
АО «Базальт» 

8 (8352) 
56-29-68.

г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 7.
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Уважаемые абоненты –
пользователи газа!

АО «Газпром газораспределение Чебоксары» напоминает:
В отопительный период будьте особенно внимательны и осто-

рожны в обращении с газовыми приборами, имеющими отвод про-
дуктов сгорания в дымоход. 

Во избежание отравления угарным газом, для предотвра-
щения несчастных случаев в быту, связанных с пользовани-
ем газом, необходимо строго соблюдать требования правил и 
инструкций по пользованию газовыми приборами, а именно: 

- следить за нормальной работой газоиспользующего оборудова-
ния, исправностью дымовых и вентиляционных каналов, очищать 
эти каналы от засора, не изменять самовольно их конструкцию; 

- проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах до вклю-
чения и во время работы газовых приборов;

- не допускать установку шиберов в дымоходах от газовых при-
боров и не перекрывать вентиляционные каналы, обеспечивать 
достаточный приток воздуха в помещение при работающем газо-
использующем оборудовании; 

- периодически проверять оголовки и всю протяженность дымо-
ходов и вентиляционных каналов с целью предотвращения их об-
мерзания и закупорки; 

- не пользоваться газовыми приборами при их неисправности и 
утечке газа, при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных ка-
налах, при нарушении плотности кладки и штукатурки газифици-
рованных печей и дымоходов; 

- не оставлять работающие газовые приборы без присмотра; 
- не допускать самовольную перестановку, замену и ремонт га-

зовых приборов; 
- не использовать газовую плиту для обогрева помещения;
- обеспечивать доступ к газовым приборам специалистам газо-

вого хозяйства для проведения работ по их техническому обслу-
живанию согласно заключенным договорам; 

- не допускать к пользованию газовыми приборами детей до-
школьного возраста и лиц, не контролирующих свои действия и 
не знающих правила пользования этими приборами; 

- содержать в надлежащем техническом и санитарном состоянии 
помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, и не 
использовать их для сна и отдыха. 

Уважаемые потребители газа! Будьте внимательны 
в обращении с газовыми приборами и соблюдайте правила 

пользования газом в быту! 
АО «Газпром газораспределение Чебоксары»   АО «Газпром газораспределение Чебоксары»   
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Продается имущество предприятия банкрота 
- ОАО «Чувашавтодор», в том числе, БО «Дорож-

ник», объекты недвижимости, земельные участки, 
автотранспорт, ТМЦ. Тексты объявления о прода-

же опубликованы на сайте в сети Интернет - http://
bankrot.fedresurs.ru: Сообщения № 2300489 (Лоты 

3-13), № 2369178 (Лоты 2,14,15,17-26), № 2220091 (Ло-
ты 28-444), № 2322010 (Залог ООО «ТРИНИТИ ТУС»), 

№ 2398581 (Залог ООО «ТРИНИТИ ТУС», незалог), 
№ 2403392 (ТМЦ). Справки по тел. 89626002575, 

89626000223. Запрос по перечню имущества 
направлять на e-mail:89083033555@mail.ru.01
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Рубрика 

«Соболезнование» 
для юрлиц и ИП1 – 600 РУБ, 
для частных лиц2 – 400 РУБ. 
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Кăмăл
Саламлатпăр

  СПОРТ ЭРНИ

валюта 
курсĕ

Февраль      Вырсарникун.. 0°
Февраль      Тунтикун .......... -5°
Февраль      Ытларикун ....... -11°
Февраль     Юнкун ............ -10°

4
5
6
7

$ 56,18
€ 69,93

Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Февраль 1

...Февраль, 2

...Февраль, 3

  -13°     - 16 °

  -10 °        -19°

  -3 °        -10°

курсĕ
01.02.2018

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

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

       

     - 

Район чысне тивĕçлĕн хÿтĕлерĕç

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, Мăн Марка
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Култараççĕ

Чăрăш тавра çаврăнчĕç
Кашни килтех хĕрарăмăн ятран пÿлĕм пур. 

Вăл унта хăйне  мĕнле килĕшет - çавăн пек ха-
васланать: борщ пĕçерет е компот вĕретет...

  
– Миçе пулă тытрăн?
– Кольăран та сахалтарах.
– Анчах Коля пачах тытман вĕт.
– Эпĕ вара вăлтана та çухатрăм.

  
– Иртнĕ эрнере сĕт-çу заводне экскурсие 

кайрăм. Халĕ сĕт-турăх таврашне çăвара та 
хыпмастăп. Ку эрнере аш-какай комбинатĕнче 
пултăм. Халĕ кăлпасси çиместĕп. Çитессинче 
вара эрех-сăра заводне чĕнеççĕ. Ним тусан 
та каймастăп.

Ра йон та 
йĕл тĕр чу пă вĕ 
ирт рĕ

Çу рал нă ку нĕч чен те ми çе 
кун кă на пу рăн са çи те рей-
мен Çат ра кас си ялĕн че çу-
рал нă, Аф ган вăр çин че 
пуç ху нă Алек сандр Со ро-
кин. Вун тăххăрти яш ĕмĕ-
рĕ 1983 çул ти май уйă хĕн 
3- мĕ шĕн че та тăл нă. Ен те-
шĕ мĕ ре ха лал ла са шă мат-
кун йĕл тĕр чу пă вĕ ирт рĕ.

Ен теш ячĕ асă мăр тах
 Кач чă чул лă Аф га нис та на 

1982 çул хи ок тябрь уйă хĕн-
че лек нĕ, БМП çин че опе-
ра тор- на вод чик ре службă ра 
тă нă. Тăш ман ун ки не лек нĕ 
ро тă на çă лас тĕл лев пе çар 
ма ши ни те çа пă çă ва кĕ нĕ, 
ан чах сна ряд лек ни пе ун-
ти сал так сем аман нă. Ен-
те шĕн ку çĕ сем сан ча çе çи-
тич чен ху пăн нă... Çа пă çу-
ра пат тăр лăх кă тарт нă шăн 
Алек сандр Со ро ки на вил нĕ 
хыç çăн Хĕр лĕ Çăл тăр ор де-
нĕ пе наг ра дă ла нă. 19 çул ти 
яш пат тăр лă хĕ тă ва нĕ сем-
пе юл та шĕ сен, çы вăх çын-
ни сен асĕн че уп ра нĕ. Тă ван 
çĕр шыв ин те ре сĕ се не, юл-
та шĕ се не хÿ тĕ ле се пат тăр-
рăн вил нĕ ен те шĕ мĕ ре яла-
нах ас ра ты тас си, ÿс се пы-
ра кан ăрă ва пат рио тизм ла 
вос пи та ни па рас си çин чен 
аса ил тер чĕç çак кун йĕл тĕр 
чу пăв не офи циал лă май па 
уç нă çĕ ре хут шăн нă 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, Шу паш кар 
та та Сĕн тĕр вăр ри ра йо нĕ-
сен чи Çар ĕç ко мис са риа-
чĕн ко мис са рĕ Алек сандр 
Ко чу ров та та Аф га нис тан-
ри та та Çур çĕр Кав каз ри 
хи рĕç- тă ру сен ве те ра нĕ сем. 

Аф ган вăр çин ве те ра нĕ-

сен Шу паш кар ра йо нĕн-
чи уй рă мĕн пред се да те лĕ 
Ана то лий Сер геев чи мал-
та нах ен те ше ха лал ла са ка-
ра тэ енĕ пе ăмăр ту сем ирт-
тер ни не па лăрт рĕ. «Ю лаш-
ки 6 çул йĕл тĕр чу пă вĕ ир-
тет. Ăмăр ту се не В ла ди мир 
В ла ди ми ров пу çа рă вĕ пе, 
вăл шă пах Алек сандр па пĕр 
чаç ре службă ра тă нă, ирт-
тер ме ты тăн нă. Шел те, кă-
çал вăл ту пă шă ва хут шă-
най масть, ну май пул масть 
ĕмĕр лĕ хех пи рĕн тен уй рăл-
са кай рĕ. Вăр çă йĕрсĕр ирт-
мест, ве те ран сен йы шĕ са-
хал лан сах пы рать», – сал-
хул лăн ил тĕн чĕç унăн сă ма-
хĕ сем. Çа пах та вăл ăмăр ту 
йă ла на кĕ нĕ шĕн, ен те ше ха-
лал ла нă ту пă шă ва çи тĕн се 
пы ра кан ăру та хас тар хут-
шăн ни шĕн са вăн ни не пы-
тар ма рĕ.

Кил те – 7 мă шăр йĕл тĕр
Фев раль уйă хĕн че ир те кен 

«Раççей йĕлтĕр йĕрĕ» умĕн-
хи ре пе ти ци пул чĕ асăн нă 
ăмăр ту. Чи мал та нах VIP-
уш кăн старт ил чĕ. Аф ган 
та та Çур çĕр Кав каз хи рĕç 
 тă рă вĕ сен ве те ра нĕ сем пе 
пĕр ле стар та В ла ди мир Ди-
мит риев та тă чĕ. Си вĕ çил-
рен шик лен ме сĕр 3 çух рă-
ма хы çа хă вар са пĕ рин хыç-
çăн теп ри фи ни ша çит рĕç 
йĕл тĕр çĕ сем. Вĕ сем хыç-
çăн йĕл тĕр трас си не тĕр лĕ 
ÿсĕм ри хĕ р а ча сем пе хĕ ра-
рăм сем йы шăн чĕç. Ар çын 

ача сем пе ар çын сем те па-
лăрт нă дис тан цие пу рин-
чен мал тан па рăн та рас си-
шĕн пĕ тĕм вăй ран ма лал ла 
вир хĕн чĕç. Шкул ачи сем, 
ра йон ад ми нист ра ци йĕн, 
предп рия ти сем пе ор га ни-
за ци сен ĕç че нĕ сем, спорт 
ве те ра нĕ сем – пур те 3 км 
дис тан цие па рăн тар чĕç.

Юр ту кас син че пу рă на кан 
78 çул ти В ла ди мир Ев сеев 
ача ран пах йĕл тĕр пе тус лă.  
Хĕл ку нĕ сен че ки рек мĕн-
ле çан та лăк пул ни не пăх-
ма сăр йĕл тĕр сыр са Шем-
шер шкул не вас ка нă. Çам-
рăк чух не 5 та та 10 км дис-
тан ци се не па рăн тар ни не ла-
йăх ас тă вать вăл. Паян вара 
ве те ран сен уш кă нĕн че вăй- 
хал не тĕ рĕс ле рĕ. Спорт па 
тус лă ва тă конь ки пе ярăн ма 
та кă мăл лать. «Ку та ранч-
чен эмел ĕç се кур ман», – 
тет вăл, спорт па тус лаш ни 

ăна çи рĕп сыв лăх лă пул ма 
май па ни не па лăрт са. 

Çур çĕр Кав каз хи рĕç- тă-
рă вĕ сен ве те ра нĕ В ла ди мир 
Алек сеев та ра йон ша йĕн-
чи  йĕл тĕр чу пă вĕ сен чен 
юл масть. VIP-уш кăн ра вăл 
фи ни ша 4- мĕш çит рĕ. «Юр 
кă пăш ка рах паян, мазь сĕр-
нĕ рен çă мăл лăн ярăн са тух-
рăм, ун сă рăн йы вăр ки лет-
чĕ», – тет вăл çан та лă к хăй-
не е вĕр лĕх не па лăрт са. Ăс-
та лă ха туп та ма эр не ре 4 кун 
Лап сар çы вă хĕн чи йĕл тĕр 
ба зи не ярăн ма çÿ рет, кил-
ти сем те спортăн çак тĕ сĕ пе 
тус лă. Унăн ки лĕн че 7 мă-
шăр йĕл тĕр та ра нах.

Тун ти кун ирт нĕ пла нер-
кă ра «У лăп» спорт па сыв-
лăх цент рĕн ди рек то рĕ Сер-
гей Тун гу лов ăмăр тă ва пур 
шкул та хут шăн ман ни не ка-
ла рĕ. Çур ри кă на – 14 шкул 
спортс ме нĕ сем кил нĕ. Па-
лăрт нă вă хăт рах куль ту ра 
çур тĕн че «Лей ся, пес ня» 
кон курс ирт ни не, ăмăр тă-
ва хут шă на кан шкул ачи-
сен йы ш не çак сăл тав та ви-
тĕм кÿ ме пул тар ни не асăн-
чĕ ра йад ми нист ра цин вĕ-
рен тÿ уп рав ле ни йĕн пуç-
лă хĕ Бо рис Ро ма нов. Çа вăн 
пе кех пла нер кă ра ту пă шă-
ва хут шăн нă предп рия ти-
се не асăн  чĕç, ыт ти се не те 
мас сăл лă спорт ăмăр тă вĕ-
сен чен аяк ра тă мал ла мар-
ри не аса ил тер чĕç.

 АН НА ФИ ЛИП ПО ВА

Чи паха парне мĕн хак? 
Пат тă ра су ма су са...

   СЫ ВĂ ПУР НĂÇ    

ШУТА ИЛМЕ 
А. Сорокин ячĕпе иртнĕ ă мăр-
тă ва 191 çын хут шăн нă.

Чă рăш ка ссин че пу рă-
на кан Иван Ива но-
вич АНТОНОВА 60 
çул хи юби лей па чун- чĕ-
ре рен ăш шăн са лам лат пăр. 
Юман пек çи рĕп сыв лăх, 
вă рăм ĕмĕр, çемье ре юра-
ту па те лей, ăнă çу су нат пăр.

  Мă шă рĕ, ачи сем, 
тă ва нĕ сем.
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 60 
çул хи юби лей па чун- чĕ-
ре рен ăш шăн са лам лат пăр. 
Юман пек çи рĕп сыв лăх, 
вă рăм ĕмĕр, çемье ре юра-

Лю би м у ю ма м у, 
бабушку, Галину 
Евлампьевну ПО-
НОМАРЕНКО, поз-
дравляем с юбилеем! 
Желаем тебе крепкого 
здоровья, радости, достатка 
те бе, всем родным и близким. 
Пусть в твоем доме всегда царят 

покой, уют и гармония. Оставайся всегда такой 
же молодой, светлой, доброй и жизнерадостной!

  Любящие тебя дети, внуки 
и невестки

01-49

Шупашкар район депу-
тачĕсен пухăвĕн депутачĕ 
Юрий Михайлов пăр çин-
че ăмăртас енĕпе иртнĕ 
Раççей авточупăвăн 
Кубокĕнче виççĕмĕш 
вырăн йышăннă.

К убокăн пĕрремĕш 
тапхăрĕ Шупаш-
кар заливĕн пăрĕ 
çинче  шăматкун, 
январĕн 28-мĕ-

шĕнче, чупуçăсене пухнă. 
Унта çĕр шывăн 9 ре-
гионĕнчен про фессионаллă 
чупуçăсен 30 экипажĕ 
ăмăртма кăмăл тунă. Дви-
гатель виçине ку ра финиша 
вĕсем икĕ ушкăнпа тухнă. 
Чупăва хутшăнакансен 
пилĕк çавра ярăнмалла 
пулнă.

1600-лĕ двигательпе Ту-
тарстан представителĕсем  
çĕнтернĕ. Мускав сборнăйĕ 
иккĕмĕш пулнă, Чăваш 
Енĕн – виççĕмĕш. Регионăн 
пĕр лештернĕ командин 

йышĕнче Кÿкеç çынни, 
районти пысăк предпри-
яти ертÿçи тата депутат 
Юрий Михайлов та. «Ку вăл 
Раççей Кубокĕн пĕрремĕш 
тапхăрĕ пулчĕ. Çавăнпа та 
унта хутшăнакансемпе вăй 
виçме йывăртарахчĕ. Вĕсем 
– профессионалсем, чăн-
чăн ассем – спорт мастерĕн 

кандидачĕсем, спорт масте-
рĕсем. Чупуçăсем Мускав-
ран, Ижевскран, Самартан, 
Тольятирен, Йошкар- Ола-
ран, Волгоградран çитнĕ. 
Тутарстан Президенчĕн 
пич чĕшĕ Раис Минниха-
нов та старта тăчĕ. Чупăва 
«Лада Калина Классик»  
автомашинăпа хут шăн-

тăм. Хама лайăхрах та 
кăтартас килетчĕ, анчах 
та çамрăксемпе вăй виçме 
çăмăл мар, вĕсем нимрен 
те хă рамаççĕ. Уйрăмшар 
зачетра вуннăмĕш пултăм. 
Пăр çав тери пысăк паха-
лăх лăччĕ. Куракансем 
вăй лă хавхалантарса тă-
чĕç. Кубокăн иккĕмĕш 
тапхăрне хутшăнма Чере-
повеца çитме палăртатăп», 
– пайларĕ пирĕнпе хăйĕн 
шухăш-кăмăлне Юрий Вла-
димирович ăмăрту хыççăн.

Депутат хăй те район 
тер риторийĕнче иртекен 
авто чупусене йĕркелеме 
хастар хутшăннине па-
лăртни вырăнлă.

Февралĕн 3-4-мĕшĕсенчех 
Шупашкар заливĕн пăрĕ 
çинче автомобиль спорчĕпе 
– картингпа республикăн 
уçă чемпионачĕ иртĕ. 
Мартра Чăваш Республи-
ки Раççей Кубокĕн  юлаш-
ки тапхăрне йышăнма 
хатĕрленет. Тĕп трофей 
хуçине шăпах вăл палăртĕ.

 www.tavanen.ru

«Çамрăксем хăрама пĕлмеççĕ!»

 Январĕн 25-мĕшĕнче Шупашкарта ял хуçалăх 
академийĕнче кире пуканĕ çĕклессипе респу-
блика ăмăртăвĕсем иртнĕ. Вĕсем ЧР Пуçлăхĕн 
Кубокне çĕнсе илессишĕн шкул ачисен хуш-
шинчи Спартакиада шучĕпе пулнă. Шупаш-
кар район командине 13 спортсмен кĕнĕ. А. 
Кетмелева, Д. Рыпалов, Е. Афанасьева призлă 
вырăнсене йышăннă. Вĕсене пурне те А.И. 
Пономарев тренер-преподаватель хатĕрлет. 
Е. Новиков 68 кг сахалрах таякан спортсмен-
семпе ăмăртса пьедесталăн 3-мĕш картлаш-
ки çине хăпарнă. Командăсен хушшинче Шу-
пашкар районĕ 6-мĕш вырăна тухнă. 
 Январĕн 27-мĕшĕнче Вăрнар поселокĕнче 

иртнĕ Чăваш Республикин первенствине 
тата чемпионатне Кÿкеçри ача-пăча та-
та çамрăксен спорт шкулĕн бокс секцине 
çÿрекенсем те хутшăннă. Д. Архипов та-
та Р. Сергеев 1-мĕш вырăнсене йышăннă, 
И. Алексеев – 2-мĕш. 
 Çак кунах Шупашкарта фитнес-аэробикăпа 

республика ăмăртăвĕсем иртнĕ. Командăсен 
хушшинче шупашкаръенсем 5-мĕш вырăна 
тухнă. 
 Январĕн 28-мĕшĕнче Шупашкарта йĕлтĕр 

спортне тата биатлона кăмăллакан О.А. Ку-
саков тата С.В. Светлаков спорт ветеранĕсен 
парнисене çĕнсе илессишĕн каччăсен тата 
хĕрсен хушшинче йĕлтĕр чупăвĕсем иртнĕ. 
Кÿкеçри 1-мĕш шкул вĕренекенĕ И. Серапи-
онов финиша 5-мĕш çитнĕ. 
 Февралĕн 3-мĕшĕнче Çĕнĕ Тутаркасси 

поселокĕнче çĕнĕ хоккей коробкине уçаççĕ. 
Мероприяти 10 сехетре пуçланать. 


