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

 Тутаркасси олим-
пиецсене хатĕрлет 
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  Урана пăчкăпа 
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Кашни 
çыннăнах 
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пур, район 
çыннисен 

«Тăван Ен» 
пур
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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

Çырăнтару 

индексĕ

П6022

Кашни 
çыннăнах 
тăван ен 

пур, район 
çыннисен 

«Тăван Ен» 
пур

Васкăр юлташсем!Васкăр юлташсем!

Çырăнтару 

индексĕÇырăнтару 

индексĕÇырăнтару 

П6022

Александр ЛОЦМАНОВ, 
Ишлей

Синоптиксем юр вăй      лă 
çăвасси, пăр  па хутăш 
йĕп хÿ вĕçте ресси, 
çул се не хÿсе  лар тас-
си пирки пĕл   терни 

тÿрре тухрĕ. Пра  вительствăра 
çыхăну сечĕ сене çирĕп йĕр-
кепе ĕçлеттерме сĕннĕ. Ял 
тăрăх пуçлăхĕсем вара теле-
фон ирхи виççĕренех та-
тăлмасăр шăнкăртатни пирки 
калаççĕ. Вăйлă çил-тă вăла 
пула рай онти 22 ялта çынсем 
çутăсăр юлнă. 

Район, ял тăрăх пĕлтерĕшлĕ  
çул сем çинчи лару-тăрупа 
паллашма «Тăван Ен» хаçат 
жур  налисчĕсем те тунтикун 
çанталăкран хăрамасăрах 
çу ла тухрĕç. «Вконтакте» 
социаллă ушкăнри офи циаллă 
страницăра, хамăрăн сай-
тра онлайн-репортаж выр-
наçтарса тăтăмăр. Çакна ку-
ра унтан та кунтан йыхрав-
ласа çырма пуçларĕç. «Юр 
хÿсе лартнипе цивилизацирен 
татса лартнă пекех туйрăмăр 
хамăра. «Тăван Ен» сайтĕнче 
хамăр урама палласа илсен ва-
ра тинех хаш! сывласа ятăмăр. 

Тĕнче пĕтмен иккен-ха», – 
шÿтлерĕ Ишекре пурăнакан 
Екатерина Иванова. Пирĕн 
журналистсем унта пулнă 
хыççăн Янăша çул тытрĕç. Ку 
ял тăрăхĕнче вăйлă çиле пула 
хăш-пĕр ял-салара электри-
чество сÿнсе ларнă. Ял тăрăх 
пуçлăхĕ Иван Грачев ялсем 
патне пыракан çулсене та-
сатнине пĕлтерчĕ. Тепĕр кун-
не ял-салари çулсене уçасси 
çинчен каларĕ. Пĕр вăхăтра 
сакăр яла çитсе çулсене та-
сатма йывăртарах пул-
нине палăртаççĕ ял тăрăх 
администрацийĕнче. «Юр 
хăвăрт хÿсе лартать. Çур 
метр тăршшĕ купасене паян 
иккĕмĕш хут тасатрăм ĕнтĕ», 
–  терĕ вырăнти тирпейлÿçĕ 
Валентин Малютин пире ун 
чухне.

Çил-тăмана пула Вăрман-
Çĕктер ял тăрăхĕнче те йы-
вăр лăхсем сиксе тухнă. Çын -
сен газ кăмакисем сÿн се 
ларнă. Газ службинче ĕçле-
кенсем çулсене юр хÿсе лар-
тнипе вĕсем патне вăхăтра 
çитеймен. Ял тăрăх пуçлăхĕ 

Олег Ерманов газовиксене 
пулăшу кĕтекенсем патне 
хăйĕн «Лада Нива» маши-
нипе çитернĕ. 

Февралĕн 6-мĕшĕнче води-
тельсем Станъял тата Çÿл  -
тикасси ялĕсенчи çул сене 
тасатма ирхи виçĕ сехетрех 
тракторĕсене тапратса тухнă. 
Çÿлтикассинчи юр куписем юр 
тасатакан техникăн ăскăчĕнчен 
те чылай çÿллĕрех пулнă. Рай-
онти çулсемшĕн яваплă под-
рядчик вĕ  сене тасатманнипе 
ял-саласене вăхăтра кĕреймен.  
Олег Ерманов журналистсе-
не икĕ талăкра ял тăрăхĕнчи 
пур ял-салари çула та тасатса 
пĕтер ме шантарчĕ. «Эпир ни-
кама та манман, пурин патне 
те çитетпĕр, пур çула та таса-
татпăр», – ăнланма ыйтать 
çынсене Олег Анисимович.

Кăткăс лару-тăру тунти-
кун райадминистрацире ир-
хи канашлура сÿтсе явнă 

тĕп ыйту пулчĕ. Муници-
палитет ертÿçин тивĕçĕсене 
пурнăçлакан Владимир Ди-
митриев ял тăрăх пуçлăхĕсене 
халăхпа талăкĕпех çыхăну 
тытса тăма, лару-тăрупа 
тимлĕ кăсăкланма, тăвалла 
хăпарайман йывăр тиевлĕ 
транспорт хатĕрĕсене çул 
çинче пулăшу кÿме сĕнчĕ. 
«Техникăна малтан палăртса, 
вăя виçсе явăçтармалла. 
Йывăр участоксем çинчи 
лару-тăрăва тимлĕ сăнаса 
тăмалла, вĕсем транспорт 
çыхăнăвне чарса ан ларччăр», 
– хушрĕ Владимир Пав-
лович. Хĕл варри кăна-ха 
халĕ. Çанталăк малашне мĕн 
хатĕрлесси паллă мар. Ырă 
сĕнÿ вара нихăçан та ытлаш-
ши пулмĕ. 

 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА, 
ЕЛЕНА ГУБАНОВА

  ÇУЛ-ЙĔР   

Çанталăк пăсăлнин сăлтавĕпе синкерлĕ лару-тăру 
тухасран сыхланас тĕллевпе Чăваш Республикин-
че чрезвычайлă лару-тăрусене асăрхаттарас  тата çут 
çанталăк инкекĕсен сиенне пĕтерес пĕрлехи патшалăх 
тытăмĕнчи пур управлени органĕпе вăйĕшĕн те февралĕн 
5-мĕшĕнчен ЧР Министрсен Кабинечĕн Председателĕн 
йышăнăвĕпе пысăк хатĕрлĕхпе тăмалли режима  вăя 
кĕртнĕ. Çакă енчен те инкек сиксе тухсан республикăри ĕç 
тăвакан влаç органĕсен ăна сирсе яма транспорт, техни-
ка хатĕрĕсемпе тивĕçтерме хатĕр тăмаллине пĕлтерет. Му-
ниципалитет ертÿçисем вара çакăнччен чылай маларахах 
канăçа çухатрĕç: диспетчерсемпе пĕрле канмалли кунсен-
че те дежурствăра тăчĕç. 

Шупашкар районĕн 2017 
çулхи социаллă-экономика 
аталанăвне тата 2018 çулхи 
тĕллевсене халалланă 
отчетлă пуху 2018 çулхи 
февралĕн 12-мĕшĕнче 
Кÿкеçри тĕп культура 
çуртĕнче иртет. 15 сехетре 
пуçланать. 

КĂНТĂР КОРЕЙĂРИ ПХЁНЧХАНЬРЕ 
ФЕВРАЛĔН 9-25-МĔШĔСЕНЧЕ иртекен 
Хĕллехи  XIII Олимп вăййисене респу-
блика историйĕнче пуçласа Чăваш Ен-
рен икĕ спортсмен хутшăнаççĕ. Татьяна 
Акимова (биатлон) тата Лана Прусакова 
(слоуп-стайл). «Олимп юхăмĕ политикăна 
куçса кайнине пăхмасăрах пирĕн спорт-
сменсем Олимпиадăна хутшăнни –
çамрăк спортсменсене çитĕнтермелли 
тÿсĕмлĕх, ăсталăх тĕслĕхĕ», – палăртнă 
Чăваш Ен Пуçлăхĕ Михаил Игнатьев влаç 
органĕсен представителĕсемпе эрне-
серен иртекен планеркăра. 

«ТРАКТОР ЗАВОЧĔСЕМ» КОНЦЕРН 
ПРЕ ДПРИЯТИЙĔСЕН  ĕçне-хĕлне 
йĕркелеме хальхи вăхăтра «Ростех» 
патшалăх корпорацийĕ икĕ управляющи 
компани – граждан тата çар дивизионĕсем 
тăрăх – туса хунă. Икĕ управляющи ком-
пани те Чăваш Енре туса кăларакан тавар 
кирлĕлĕхне çирĕплетнĕ. «Темиçе заказ – 
çав шутра груз вакунĕсем туса кăларма 
та – пур, «Промтрактор-Промлитпа» Шу-
пашкар агрегат завочĕ ахаль тăмĕç,  – 
пĕлтернĕ вице-премьер Владимир Ав-
релькин регион Пуçлăхĕ хутшăннипе 
эрнесерен иртекен планеркăра. – Паян-
хи кун тĕлне предприятисенче ĕç укçи 
тÿлессипе çыхăннă парăм çук. «Халăх лăпкă 
маррине ăнланмаллах, анчах та «Ростех» 
хăватлă компани патшалăх заказĕсемпе 
пирĕн площадкăсене пушă вырттармĕ», 
– тенĕ Чăваш Ен Пуçлăхĕ Михаил Игна-
тьев çакна хирĕç. 

Альп тăвĕсем 
«канаççĕ» Çÿлтикассинчи юр куписем юр 

тасатакан техникăран та çÿллĕрех
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Журналистсем 
айккинче пăхса 
тăмаççĕ

Гиннес кĕнекине – 
çăпатапа

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

Кăткăс лару-тăру тунти-
Сăн ÿкерчĕксене пăхса тĕлĕнĕр: 
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Михаил ИГНАТЬЕВ, 
Чӑваш Республикин Пуçлӑхӗ

– Патшалăх ял хуçалăхне ата-
лантарма çăмăллăхлă кредит-
семпе тивĕçтерсе пысăк тĕрев 
пани савăнтарать, кредитсе-
не илнĕ чухне процент став-
ки чи пĕчĕкки пулни никамшăн та 

вăрттăнлăх мар. Халăх кредитсемпе техника туя-
нать, хуралтăсене çĕнетет, выльăх-чĕрлĕх ĕрчетет, 
ӳсен-тăран лаптăкĕсене ӳстерет, усă курман çĕр 
лаптăкĕсене те пусă çаврăнăшне чылай кĕртнĕ. 
Ялта пурăнакансен пурнăç условийĕсен шайĕ куç 
умĕнчех ырă енне улшăнса пычĕ.  

Раç çей 
Пре зи ден чĕн
суйлавĕ

П резидент пулас 
текенсенчен пĕр 
пайĕ юлашки 
кунсенче ма-
лашнехи кĕре-

шĕве хутшăнма ки лĕшмен. 
Социаллă хÿтлĕх партийĕн 
кандидачĕ Михаил Козлов 
тата хăйĕн кандидатурине 
суйлава хăй тăратнă 
Кострома облаçĕн депутачĕ 
Вла димир Михайлов ре-
гистрациленме кирлĕ 
чухлĕ çынсене алă пуста-
райманнине пĕлтернĕ. 
Суйлавран тухассине  Раç -
çей халăх партийĕ тă-
ратнă Ирина Волынец та 
пĕлтернĕ. Çынсене алă 
пустарнă хутсене 18 сехетчен 

йышăннă. 
Путинăн штабĕ çынсене 

алă пустарнă хутсене тунти-
кунах ЦИКа тăратнă, суй-
лавăн иккĕмĕш тапхăрне 
куçрĕ: регионсемпе, суй-
лавçăсемпе ĕçлеме тытăнчĕ. 
Паллах, кандидат хăй кă-
на çавăн пысăкăш ĕçе пур -
нăçлаймасть. Çавăнпа шан-
чăклă çынсен институтне 
ĕçлеттермелле. 

Владимир Путин хăйĕн 
шанчăклă çыннисемпе тĕл 
пулу ирттерни çинчен чă-
ваш журналисчĕсене пи рĕн 
республикăран тĕл пулăва 
хутшăннă Владимир Ива-
новпа Елена Барсукова 

– кандидатăн шанчăклă 
çыннисем тата ăна пулă-
шакан Обществăлла шта-
ба пĕрле ертсе пыракан-
сем – каласа панă. 

Елена Барсукова пĕлтер  -
нĕ тăрăх, çынсене алă пус-
тарнă чух не волонтерсем 
халь   хи Президентăн кан-
ди       датурине ырлакансене 
пурне те алă пусма ирĕк па     -
нă. Çавăнпах законпа кир -
лĕ чухлĕ кăна мар, самай 
ну   майрах – темиçе çĕр пин 

– çын на алă пустарнă. Халĕ 
суйлав кампанийĕн чи 
яваплă тапхăрĕ пуçланать. 
Владимир Путин хăйĕн 
шанчăклă çыннисене суй-
лавçăсемпе май пур таран 
нумайрах тĕл пулу ирттер-
ме хушнă. Шупашкар ху-
ли, Калинин урамĕ, 80-
В адрес па обществăлла 
йышăну пÿ лĕмĕ ĕçлет. 
Унта хăйĕн сĕ нĕвĕпе тата 
ыйтăвĕпе кашни ех пыма 
пултарать.  

Президентăн шаннă 
çыннисем ĕçе пуçăнчĕç 

Январĕн 31-мĕшĕнче РФ 
Тĕп суйлав комиссийĕ 
Раççей Президенчĕ пу-
лас текен кандидат-
сенчен çынсене алă 

пустарнă документсене 
йышăнса пĕтернĕ. Çакă суйлав 

кампанийĕн пĕрремĕш тапхăрĕ вĕçленнине 
пĕлтерет. 10 кун хушшинче комисси çынсене 
алă пустарнă хутсене тĕрĕслет, ун хыççăн 
вĕсене регистрацилесси çинчен йышăну 
кăларать. 

Наука сферин хисеплӗ ӗҫченӗсем!     
Сире Раҫҫей наукин кунӗ ячӗпе чун-чӗререн 

саламлатӑп! 
Чӑваш Енӗн наука вӑй-хӑвачӗ чӑннипех пысӑк. 

Ҫакна пирӗн ӑсчахсем тӗрлӗ сферӑра тӑвакан 
ҫитӗнӳсем шанчӑклӑн ҫирӗплетеҫҫӗ, вӗсене 
патшалӑх шайӗнче пулӑшу кӳреҫҫӗ, инновациллӗ 
таварсем туса кӑларакансем те вӗсемпе хӑйсен 
ӗҫӗнче хапӑл туса усӑ кураҫҫӗ. 

Паян наука пӗрлӗхӗ техника тата ҫут ҫанталӑк 
пӗлӗвӗсем, гуманитари ӑслӑлӑхӗсем енӗпе 200 ыт-
ла тӗплӗ те тарӑн тата практикӑллӑ тишкерӳ-тӗпчев 
ирттерет. Асӑннӑ ӗҫсене тивӗҫлӗн пурнӑҫлама  
республикӑра 65 наука шкулӗ, 15 конструктор 
бюровӗ, 43 тӗпчев лабораторийӗ туса хунӑ. 

Патшалӑх политики ӑслӑлӑх, вӗрентӳ тата ин-
новаци ӗҫ-хӗлне пулӑшса пыма тӗллев лартать.

Влаҫ органӗсемпе наука сферин тата чӑн эко-
номика секторӗн ӗҫченӗсем пӗр-пӗринпе тачӑ 
ҫыхӑнса ӗҫлени ӑслӑлӑх туса хатӗрлекен япа-
ласене производствӑна васкавлӑн кӗртме ҫул 
уҫать. Аслӑ шкул наукипе промышленноҫ пӗрле 
ӗҫлемелли ҫӗнӗ майсем аталанаҫҫӗ, ӑслӑлӑхпа 
тачӑ ҫыхӑннӑ отрасльсенче мала иртмелли проек-
тсем пурнӑҫланаҫҫӗ, туса кӑларакан инновациллӗ 
таварсен тӗсӗ тата калӑпӑшӗ  пысӑкланать. 

Пӗтӗм продукцин калӑпӑшӗнче инновациллӗ 
таварсен танлаштаруллӑ виҫи 25 процента яхӑн. 
Ҫакӑ Чӑваш Ене инновацие аталантармалли 
кӑтарту енӗпе Раҫҫейре малта пыракан реги-
онсен йышӗнче сыхланса юлма май парать.                  

Хӑйсен пултарулӑхӗпе вӑй-халне ӑслӑлӑха 
халалланӑ мӗнпур ҫыннӑн ырми-канми ӗҫӗ ма-
лашне те республика пуянлӑхне ӳстерсе пыма, 
ҫынсен пурнӑҫ пахалӑхне лайӑхлатма, Чӑваш 
Ене тата аслӑ Раҫҫее пысӑк усӑ кӳме пулӑшасса 
ҫирӗппӗн шанса тӑратӑп. Сире ҫирӗп сывлӑх, те-
лей, ӑнӑҫлӑх, ҫӗнӗ идейӑсемпе проектсем  тата 
пӗлтерӗшлӗ открытисем сунатӑп.

ФЕВРАЛĔН 6-МĔШĔНЧЕ ЧĂВАШ 
ЕН ПУÇЛĂХĔ МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ 
«МРСК Волги»-«Чувашэнерго» 
ПАО филиалăн центрĕнче пулнă. 
Михаил Васильевич энергетик-
сене çанталăк пăсăлнипе сик-
се тухнă кăлтăксене вăхăтра 
пĕтернĕшĕн, çынсене электриче-
ствопа пахалăхлăн тата шанчăклăн 
тивĕçтернĕшĕн тав тунă – çапла 
пĕлтерет регион Пуçлăхĕн пресс-
служби. Аса илтерер, февралĕн 
4-мĕшĕнче каçхине çанталăк 
пăсăлнăран Чăваш Енри 12 ра-
йонти ялсем çутăсăр юлнăччĕ. 
Ял-салара пурĕ 64 подстанци 
хăйĕн ĕçне чарса лартнă.  

Тĕл пулура асăннă организацин 
инвестици программине те сÿтсе 

явнă. Генеральнăй директорăн 
çумĕ – «Чувашэнерго» филиал 
директорĕ Дмитрий Иванов ор-
ганизаци электроэнергетика ком-
плексне аталантарас тĕллевпе 
тухăçлă ĕçленине палăртнă. 
Вăл пĕлтернĕ тăрăх, 2018 çулта 
электричество линийĕсене ре-
конструкцилеме тата модер-
низацилеме, трансформатор 
подстанцийĕсене улăштарма 
500 млн яхăн укçа-тенкĕ уйăрма 
палăртнă. Чи пысăк проектсен 
шутне «Атайкасси» тата «Кÿкеç» 
подстанцисене реконструкци-
лес ĕçĕн пĕрремĕш тапхăрне 
те кĕртмелле. Вĕсенче вăй 
трансформаторĕсене улăштарма 
тĕллевленĕ.  

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИНЧЕ ĔÇЕ ÇŸРЕМЕН 
ТИВĔÇЛĔ КАНУРИ 276 пин çыннăн пен-
си виçине хăпартнă, вăтамран вăл 457 
тенкĕ ÿснĕ. Пенси укçи вăтамран 12,9 пин 
тенкĕпе танлашать. 2017 çулхи декабрĕн 
31-мĕшĕ тĕлне РФ Пенси фончĕн Шупаш-
кар районĕнчи уйрăмĕнче учетра 16251 
çын тăрать. Çулталăк пуçланнăранпа пен-
си илекенсен шучĕ 391 çын чухлĕ ÿснĕ. 

2018 ÇУЛХИ ЯНВАРЬ УЙĂХĔНЧЕ ЧĂВАШ 
РЕСПУБЛИКИНЧЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЛЛĔ 28 
çынна тупса палăртнă. Чирлисен 64,3% – 
арçынсем. Регистрацилеме пуçланăранпа 
регионта пурĕ 2631 ВИЧ-инфекциллĕ çынна 
шута илнĕ. Шупашкар районĕнче январь 
уйăхĕнче ВИЧ-инфекциллĕ икĕ арçынна 
тата пĕр хĕрарăма тупса палăртнă. Çак 
тĕслĕхсенчен пĕринче амăшĕ ачине хырăмпа 
çÿренĕ чухне тата çуратнă чухне ертнĕ.  

2018 çулта Чăваш Ене тирпей-
илем тата хăтлăх кĕртме 262 
млн тенкĕ уйăрĕç. 

Этем яланах тавралăха лайăхрах 
тата хăтлăрах тума тăрăшнă. 90-мĕш 
çулсенче пирĕн чечексем ларт-
са ÿстересси пирки шухăшлама 
вăхăт пулман. Çĕршыв ун чухне 
пĕтес мар тесе кăна тăрăшнă. Кай-
ран пĕчĕккĕн-пĕчĕккĕн тавралăха 
хăтлăх кĕртесси – хуласен-
чи коммуналлă хуçалăхăн 
уйрăлми пĕр пайĕ пулни 
патне таврăнтăмăр. Раççей 
Президенчĕ çакă «çынсемпе 
вырăнти влаç органĕсен 
тачă çыхăнса ĕçлемелли тĕп 
юхăмĕсенчен пĕри» пулнине 
пĕрре мар палăртнă.

Президентăн 2012 çулти «май-
ри указĕсенчен» пĕри çут тĕнчене 
килнĕ хыççăн лару-тăру лайăх ен-
нелле самаях улшăнни курăнчĕ. Ун-
та çынсене хăтлă çурт-йĕрпе тата 
пахалăхлă коммуналлă пулăшупа 
тивĕçтерес тĕллеве палăртнăччĕ. 
2016 çултанпа вара хăтлă хула 

хутлăхне йĕркелесси РФ Прави-
тельствин приоритетлă проекчĕ 
пулса тăчĕ. 

Республика Раççей Президенчĕн 
Хушăвĕсене çирĕп пурнăçлать. 6 
çул хушшинче Чăваш Ен хулисен 
кăна мар, саласемпе пысăках мар 
ялсен сăн-сăпачĕ те палламалла 
мар улшăнчĕ. Вĕсене тротуарсем, 

хальхи вăхăтри пысăках мар 

архитектура формисем, фонтан-
сем, клумбăсем илемлетеççĕ. Урам-
сене тĕрлĕ çутăпа капăрлатасси те 
йăлана кĕрсе пырать. Пурĕ 1400 ыт-
ла картишре юсав ĕçĕсем ирттернĕ, 
ачасем валли пин ытла вăйă тата 
спорт площадки вырнаçтарнă. 160 
ытла çĕнĕ парксем, аллейăсемпе 

скверсем йĕркеленĕ.  
2017 çулта Раççей 

строительство ми-
нистерствин тата 
Чăваш Республикин 
килĕшĕвĕпе «Хăт лă 
хула хутлăхĕ» про-
граммăпа 260 млн 

ытла укçа-тенкĕ уйăрнă. Субси-
дисене Шупашкар, Çĕнĕ Шупаш-
кар, Çĕмĕрле, Канаш, Улатăр ху-
лисем, Патăрьел, Куславкка, 
Сĕнтĕрвăрри, Çĕрпÿ районĕсем 
тивĕçнĕ. Çынсем хăйсем хăш объ-
екта хăтлăх кĕртмеллине суйланă 
тата проектсене çирĕплетес ĕçе 

хутшăннă.
Пĕтĕмĕшле обществăлла 14 

вырăна тата 73 картише хăтлăлатнă, 
вăйă тата спорт оборудованийĕн 
çĕр-çĕр элементне вырнаçтарма 
май килнĕ. Улатăр, Çĕмĕрле, Ка-
наш хулисенчи культурăпа кану 
паркĕсене, Çĕнĕ Шупашкарти Ель-
ник ращине çĕнĕ сăн кĕртнĕ. Тата 
ытларах ĕç пурнăçлама май килетчĕ. 
Нумай вăхăта çынсенчен заявкăсем 
йышăнас,  эскизсемпе проектсене 
хатĕрлес, обществăлла тишкерÿсем, 
конкурс процедурисем ирттерес 
ĕçсем çине тăкакланчĕ. 

Ку пилотлă проект пулчĕ. Кăçал 

вăл туллин ĕçлесе кайĕ. Федераци 
бюджетĕнчен пур муниципалитет та 
пулăшу илме пултарать. Пĕлтĕрхи 
çитменлĕхсене шута илнĕ. Халĕ 
пур проекта та республикăн тĕп 
архитекторĕ çирĕплетмелле. Урăх 
вĕсене «чĕркуççи çинче» ÿкерме 
пулмасть. Заявкăсемпе эскизсе-
не вара малтанах хатĕрлемелле. 
Çапла майпа, 2018 çулта пире та-
та пысăкрах улшăнусем кĕтеççĕ. 

ЧР Пуçлăхĕ Михаил Игнатьев 
Патшалăх Канашне янă Çырура 
çынсен сĕнĕвĕсене шута илсе 
обществăлла вырăнсене тата кар-
тишсене тирпей-илем кĕртес, хула 
хутлăхне хăтлăлатас  ĕçе малалла 
тăсмалли пирки каланă. 

Районти 7 ял тăрăхĕнче (Тутар-
касси, Атайкасси, Кÿкеç, Çĕньял, 
Шĕнерпуç тата Лапсар ял тăрăхĕсем) 
пин çын ытла пурăнакан ял-сала 
саккăр. «Хăтлă хула хутлăхĕ» 
приоритетлă проекта хутшăнма 
2018-2022 çулсенче муниципаллă 
программăсем йĕркеленĕ, 96 кар-
тишпе обществăлла 6 вырăнта ун-
ти хăтлăлăх шайне пĕлме инвен-
таризаци ирттернĕ. 11 картиш 
территорийĕсен тата обществăлла 
4 вырăнăн дизайн-проекчĕсене 
хатĕрленĕ, хальхи вăхăтра Чăваш 
Ен строительство министерствин тĕп 
архитекторĕ кăтартнă  çитменлĕхсене 
пĕтерессипе тимлеççĕ.  

Хăтлă хула хутлăхне йĕркелес 
ĕçĕн çĕнĕ çул-йĕрĕсем 
 РАÇÇЕЙ ПРЕЗИДЕНЧĔН ХУШĂВНЕ ПУРНĂÇЛАСА  

ран пĕчĕккĕн-пĕчĕккĕн тавралăха хальхи вăхăтри пысăках мар 

Пирĕн çак программа ма-
лалла тăсăласси çинчен 
тивĕçлĕ пĕтĕмлетÿ тумалла.

В.В. ПУ ТИН,  РФ Пре зи ден чĕ
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Райадминистрацин ял хуçалăх та-
та экологи пайĕн кăтартăвĕсемпе, 
2017 çулта районти хуçалăхсен пур 
категорийĕнче чĕрĕ виçепе 67,7 пин т 
аш-какай туса илнĕ, çав шутра 66 пин 
т – ял хуçалăх предприятийĕсенче. 
2016 çултипе танлаштарсан ÿсĕм пур 

– 9%.
Сĕт суса илесси те 

ÿсĕмпе пырать, иртнĕ 
çулхи пĕтĕмĕшле сăвăм  
39,6 пин т, 2016 çултипе 
танлаштарсан 5% ыт-
ларах.  Çурри ытла – 
19,4 пин т – ял хуçалăх 
предприятийĕсен тÿ-
пине тивет. Хуçа лăхсенче 
пĕр ĕнерен илекен 
сăвăм виçи 7063 кг-
па (ÿсĕм – 10%) танла-
шать. Пĕлтĕрхи асăннă 
тапхăрпа танлаштар-
сан сĕт суса илесси 
«Атлашевский»СХК ООО 
(114%), «Чурачикское» 
ОАО (126%) курăмлă ÿснĕ. 

2018 çулхи янва рĕн 1-мĕшĕ тĕлне ял 
хуçалăх пред приятийĕсенче 7075 пуç 
мăйракаллă шултра выльăха, çав шу-
тра 2983 сĕтлĕ ĕнене, 19225 сыснана 
шута илнĕ. 
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 Волковсем, 1978 çул

  ПРОКУРАТУРА ПĔЛТЕРЕТ

 ЯЛ ХУÇАЛĂХĔ

Вектор

Библиотекăсенче – «Тă ван Ен» кĕтесĕ

2017 çулта «Çурт-
йĕр» программăпа 
хăйсен пурăнмалли 
условийĕсене 
21 çамрăк çемье, 
11 çамрăк тата ялта 
пурăнакан специа-
лист лайăхлатнă. 
19 тăлăх ачана та çурт-
йĕрпе тивĕçтернĕ.  

– Ача çурални – çемьешĕн 
савăнăç. Иртсе кайнă çул миçе 
çемьене «телей кайăкне» ил-
се килчĕ-ши? Арçын ачасем е 
хĕр ачасем ытларах çуралчĕç?

– Пĕлтĕр ача çуралнине 
ĕнентерекен 587 акта ре-
гистрацилерĕмĕр. Арçын 
ачасемпе хĕр ачасен йышĕ 
пĕр пекрех, çулталăкра 293 
арçын ача кун çути курчĕ, 
хĕр ачасем пĕрре ытларах. 
Çакна палăртса хăвармалла: 
3 ача амăшĕ – 18 çул тултар-
ман çамрăк хĕрарăмсем, 2016 
çулта вĕсем тата нумайрахчĕ 
– саккăрăнччĕ. 124 ача тул-
ли мар çемьесенче çуралнă. 
Çапах та хĕрарăмсем пĕччен 
ача çуратнă тĕслĕхсем чак-
сах пыраççĕ. Темиçе çул кă-
тартăвĕсене илсен çакă ку-
рăнать: 2014 çулта тулли 
мар çемьере 158 ача кун çу ти 
курнă пулсан, 2015 çулта вĕ-
сен йышĕ чакнă – 143 пулнă, 
2016 çулта – 132. 
– Юлашки çулсенче нумай 
ачаллă çемьесен йышĕ ÿссе 
пыни куç умĕнче...

– 2017 çулта 256 çемьере 
2-мĕш, 91 çемьере 3-мĕш, 29 
çемьере 4-мĕш, 10 çемьере 
5-мĕш, 4 çемьере 6-мĕш, 
1 çемьере 7-мĕш ачасем 
çуралнă. Чăнах та, юлаш-
ки çулсенче çемьесенче 

пĕрремĕш ачасем сахал-
рах çуралаççĕ. Çакă пирĕн 
районшăн та кăтартуллă.  
Пĕлтĕр çамрăк 196 çемьере 
1-мĕш ачасем кун çути курнă, 
ку вăл 2016 çултипе тан-
лаштарсан 64 ача сахал-
тарах. Çакна та палăртса 
хăвармалла: кăçал 7 йĕкĕреше 
регистрацилерĕмĕр. Ачасен 
çураласлăхне пăхсан çакă 
паллă: пепкесем ытларах де-
кабрь уйăхĕнче çут тĕнчене 
килнĕ – 60-ăн, чи сахалли – 
февраль уйăхĕнче (36 ача).
– Паянхи кун ашшĕ-амăшĕ 
хăйсен тĕпренчĕкĕсем вал-
ли хăйне евĕрлĕ ят суйласа 
тĕлĕнтерет. Мода-ши çакă? 
Пирĕн районта ачасем вал-
ли мĕнлерех ятсем суйлаççĕ?

– Ывăл çуралнă çемьесем 
Максим (18 тĕслĕх), Алек-
сандр (11), Егор (11), Илья 
(11), Кирилл (11), Матвей (11), 
Михаил (11), Никита (11), 
Роман (11) ятсене ытларах 
суйларĕç. Хĕр ачасенчен Ан-
на (19), Виктория (16), София 
(16), Анастасия (12), Екате-
рина (12), Дарья (11), Ксе-
ния (11) ятсем анлă сарăлчĕç. 
Хăш-пĕр ашшĕ-амăшĕ хăй-
сен тĕпренчĕкĕсене сайра тĕл 
пулакан ятсем пама та тă-
рăшать. Районта халĕ Габри-
элла, Гликерия, Амелия, Ру-

фина, Одри, Аксинья, Силь-
вия, Дерья, Василена, Ана-
бель, Евангелина, Тея, Ви-
та, Айдар, Азат, Демир, Ат-
нер, Добрыня, Лука, Доми-
ник, Корней, Фирдавс ятлă 
ачасем пур. 
– Туй кĕпи тăхăннă, телейпе 
çиçекен каччăпа хĕре курсан 
ирĕксĕрех вĕсен пуласлăхĕ 
çирĕп пуласса ĕненетĕн. 2017 
çулта миçе мăшăра «эсир çак 
самантран упăшкипе арăмĕ» 
теме тÿр килчĕ сирĕн?  

– Пĕлтĕр ЗАГС уйрăмĕн-
че 451 мăшăра регистра-
цилерĕмĕр, вĕсенчен 367-
шĕ пирĕн район çыннисем те 
мар, çапах çемье чăмăртама 
Кÿкеçри ЗАГС пайне суйласа 
илнĕ. Çемье çавăрма шухăш 
тытнă 902 çынтан 768-шĕ 
пĕрремĕш хут çырăнчĕç. Ыт-
ти çул 18 çула çитмен çамрăк-
сене регистрациленĕ пулсан, 
2017 çулта кун пек тĕс лĕх 
пулмарĕ. Арçынсем вăтам-
ран 25-34 çулсенче çемье çа-
вăрма тăрăшаççĕ пулсан, хĕр-
сем кăшт маларах – 18-24 
çулсенче çемье пурнăçĕ вал-
ли «пиçсе» çитеççĕ. 
– Кÿкеçри ЗАГСăн илемлĕ 
те хăтлă çуртне ытти рай-
он çамрăкĕсем те куç хыв-
ни вăрттăнлăх мар та, ют 
çĕршыв çыннисем те кунтах 
çырăнма кăмăл тăваççĕ тени-
не илтнĕччĕ. Çапла-и?

– 2017 çулта ют çĕршыв 
çамрăкĕсем 4-ăн пирĕн ЗАГС-
ра çемьеленчĕç. Украина, Ка-
захстан, Беларуç çĕршывĕсен 
çыннисем хăйсен мăшăрĕсене 
тупрĕç. Республикăра ва-
ра пĕтĕмĕшле ют çĕршыв 
çыннисем 28 çемье çавăрнă. 
Мăшăрсем уйрăмах çулла 
– июль, август, сентябрь 
уйăхĕсенче венчет çĕри 
тăхăнма кăмăллаççĕ.
– Паянхи çемье çирĕп-и?

– Пĕлтĕр 194 çемье уйрăл-
чĕ. Çул çитмен ачаллă 6 çе-
мьене арканасран сыхласа 
хăварни савăнтарать. Уй-
рăлма шухăшланăскерсем, 
пирĕн специалистсемпе 
калаçнă хыççăн шухăшĕсене 
улăштарчĕç. Уйрăлакансем 
вăтамран 25-39 çулсенче. 132 
уйрăлнă мăшăрăн çул çитмен 
пĕрлехи ачасем те пур. Ашшĕ-
амăшĕ уйрăлнăран пĕлтĕр 197 
ача тулли мар çемьесенче 
пурăнма тытăнчĕ. 
– Килĕштерсе пурăннине 
мĕн çиттĕр? Кун пек кил-
йышра сывлăх та çирĕпрех, 
ĕмĕр те вăрăмрах. Çапах та 
мăшăрланăва, ача çуралнине 
регистрациленисĕр пуçне 
çын вилнине çыртарма та 
ЗАГС органнех шаннă-çке. 

– Çулталăкра ЗАГСра 541 
çын, çав шутра 277 арçын (пурнă-
çăн вăтам виçи 63 çул  па тан-
лашать), 264 (77 çул) хĕрарăм 
вилнине регистрацилерĕмĕр. 
Шел те, çулталăк тултарман 
1 ача ĕмĕрлĕхех куçне хуп-
нă тĕслĕх те пулчĕ районта. 
Çывăх çыннине çухатнă çе мьен 
çакна манмалла мар: вил  ни 
çинчен документа 3 кунтан 
кая юлмасăр килсе илмелле. 
– Тĕрлĕ организацие заяв  -
ленисемпе тухассине пат      ша-
лăхăн пĕрлехи пор та лĕ урлă 
йĕр келесе ячĕç. Çак çăмăллăх-
сене эсир те сĕ не тĕр-и?

– Эпир те вăхăтпа тан пы-
рат  пăр, патшалăхăн тата  му -
ни ципаллă пулăшăвăн Пĕр-
ле хи порталĕ урлă ЗАГСа за-
явленисем парасси 2013 çул-
танпа анлă сарăлсах пычĕ. 
Пĕлтĕр пĕрлехи портал урлă 
электрон мелпе 1166 заявлени 
йышăннă, вĕсенчен чылайăшĕ 
ача çуралнине регистрацилес-
сипе, мăшăрланассипе, çын 
вилни пирки хут илессипе 
çыхăннă.     ВЕРА ШУМИЛОВА

Савакансем пĕрлешеççĕ, ачасем çуралаççĕ 
  ÇАВРА СĔТЕЛ   

Пурнăç çăмхи малаллах тăсăлать... Ĕмĕр 
тăршшĕпех савăнăçра та, хуйхăра та юрат-
са пурăнма тупа туса çак пÿртре пÿрнесене 

ылтăн çĕрĕ тăхăнтараççĕ савакан-
сем, «çĕнĕ кайăк» тупăннине те кун-
тах килсе документпа çирĕплетеççĕ, 
этемĕн пурнăç çулĕ вĕçленни çинчен 
калакан хута та çакăнтанах илеççĕ. 
Çын кун-çулĕн пĕтĕм ÿкерчĕкне 

курма тивет администрацин ЗАГС пайĕн ĕçченĕсен – 
савăнăçпа телей куççульне те, хурлану туйăмне те... 
Иртсе кайнă çула пĕтĕмлетме пай ертÿçине Алина 
МАКСИМОВĂНА сăмах парар-ха. 

Савакансем пĕрлешеççĕ, ачасем çуралаççĕ 
 

Пурнăç çăмхи малаллах тăсăлать... Ĕмĕр 
тăршшĕпех савăнăçра та, хуйхăра та юрат-
са пурăнма тупа туса çак пÿртре пÿрнесене 

 Шанăçран тухса патшалăх службин-
чен хăтарнă коррупционерсем çинчен 
сведенисене 2018 çулхи январĕн 
1-мĕшĕнчен ятарлă реестра кĕртеççĕ. 

2017 çулта федераци законода-
тельствине коррупци сĕмĕллĕ прес-
тупленисемшĕн шанăçран тухнипе 
ĕçрен кăларса явап тыттарни çинчен 
сведенисене патшалăхăн информаци 
тытăмĕн патшалăх службипе çыхăннă 
пайне вырнаçтарас йĕркене улшăнусем 
кĕртнипе çыхăннă çакă. 

Çапла вара «Коррупципе кĕрешесси 
çинчен» федераци законне «Шанăçран 
тухнипе ĕçрен хăтарнă çынсен реестрĕ» 
çĕнĕ статья хушăнчĕ. Асăннă реестра 
патшалăх интернетра пурте курма пул-
таракан информаци тытăмĕн тÿре-шара 
ĕçĕпе çыхăннă пайĕнче вырнаçтараççĕ. 
Шанăçран тухнипе ĕçрен кăларнă çынсем 
çинчен сведенисене реестра кĕртессине, 
асăннă реестртан сведенисене хуратас-
сине Раççей Правительстви татса парать 
тата палăртать. 

Ял тăрăхĕнчи ĕçсене 
пĕтĕмлетесси, тĕрлĕ çивĕч 
ыйтăва сÿтсе явасси, малаш-
нехи плансене палăртасси – 
çакăн пек йĕркепе иртеççĕ 
ялсенчи отчетлă пуху-
сем. Вĕсем иртнĕ эрнерен 
пуçланчĕç.

Апаш ял тăрăхĕнче пухусене 
февралĕн 9-16-мĕшĕсенче ирт-
терме палăртнă. Халăхпа тĕл пул-
малли вырăнсем – Шăнкас клубĕ, 
Эсеккассинчи выльăх-чĕрлĕх 
ĕрчетекенсен çурчĕ, Апаш клуб-
музейĕ. Шемшер халăхĕпе ял тăрăх 

пуçлăхĕ февралĕн 27-мĕшĕнче 
Шорчекассинче шкул çуртĕнче 
тĕл пулĕ. Атайкасси ял тăрăхĕнче 
4 пуху ирттерме палăртнă: Атай-
кассинчи, Сархурăнти, Йăршури, 
Явăшри культура вучахĕсенче. 
Вăрман-Çĕктер ял тăрăхĕнче 
6 пуху пулмалла: Атăлъялти 
клубра, Çĕктерти пултарулăх 
çуртĕнче, Çÿлтикассинчи, Малти 
Ункăпуçĕнчи, Шупашкаркассин-
чи культура вучахĕсенче, Хыркас-
синчи ял тăрăх администрацийĕн 
çуртĕнче. Ишек ял тăрăхĕнче пу-
хусем февралĕн 21-мĕшĕнчен 
пуçланаççĕ. Çынсем пухăнмалли 
вырăнсем – Ишек сали, Мăн Мар-
кари, Çатра Маркари клубсем. 

Ял тăрăх пуçлăхĕ чаканарсем-
пе те, ырашпулăхсемпе те, мал-
тикассисемпе те тĕл пулĕ. Иш-
лей ял тăрăхĕнче пĕрремĕш пу-
ху февралĕн 10-мĕшĕнче Олкаш 
клубĕнче иртĕ. Ял тăрăх пуçлăхĕ 
матикассисемпе, хачăксемпе, 
хорамакассисемпе тĕл пулма 
палăртать. Пухусем çавăн пекех 
Чурачăк шкулĕнче, Етĕрнекасси, 
Мускаринкасси клубĕсенче, Иш-
лейре те иртмелле. 

Кÿкеçре отчетлă пуху тĕп культу-
ра çуртĕнче февралĕн 15-мĕшĕнче 
18 сехетре пуçланать. Кăшавăш 
ял тăрăхĕнче пухусем февралĕн 
22-мĕшĕччен тăсăлĕç. Ял тăрăх 
пуçлăхĕн палăртнă вăхăтра ти-
мĕрçырмасемпе, мăналсемпе, 
ярăскассисемпе, мишерсемпе, 
мемешсемпе, сопаккассисемпе, 

кăшавăшсемпе, вăрăмтусемпе, 
кăрмăшсемпе тĕл пулмалла. Лап-
сар ял тăрăхĕнче пухусем Карачу-
рара, Çатракассинче, Вăрманкасра, 
Ойкассинче иртмелле. Сарапакас-
си ял тăрăхĕнче пурăнакансем 
Шорккара, Сарапакассинче, Ко-
лешшара, Хурăнлăхра иртекен 
пухусене хутшăнма пултараççĕ. 
Тĕл пулусен вырăнĕ – вырăнти 
культура çурчĕсем. Пикшикре, 
Самуккассинче те пухусене гра-
фикпе палăртса хунă. Çырмапуç 
ял тăрăхĕнче вĕсем Иккассин-
че, Чăрăшкассинче, Толиккассин-
че иртĕç. Çĕньял-Покровски ял 
тăрăхĕнче пуçлăх яранкассисем-
пе, çĕньял-покровскисемпе, пар-
хикассисемпе, мăн кивпулăхсемпе 
тĕл пулма палăртать. Çĕньял ял 
тăрăхĕнче пухусем февралĕн 

8-мĕшĕнчен тытăнса мартăн 
15-мĕшĕччен 10 ялта иртĕç. Чă-
рăшкасси ял тăрăх пуçлăхĕ чан-
кассисемпе, энтимĕркассисемпе, 
анаткас-тăрăнсемпе, шуркассисем-
пе, лапракассисемпе, вăрманкас-
тăрăнсемпе, хăймалакассисемпе, 
чăрăшкассисемпе тĕл пулма 
палăртать. Шĕнерпуç ял тăрăхĕнчи 
14 ялта та пухусем иртмелле, 
пы сăкрах пайĕ – кăнтăрлаччен. 
Янăш ял тăрăхĕнче февралĕн 
16-мĕшĕнче харăсах 3 ялта çын-
семпе тĕл пулма тĕллевленĕ – 
Кĕçĕн Турханта, Мамăшра, Аначкас-
синче. Ял тăрăх пуçлăхĕ янăшсемпе 
тата тимой мамăшсемпе те тĕл 
пулса калаçĕ.  
Пухусен графикĕпе  tavan-en.
ru сайтра паллашма май пур.

 РАЙОНТА      

Пухусем пуçланчĕç

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИНЧИ НУМАЙ 
ХВАТТЕРЛĔ ÇУРТСЕНЧЕ 2014-2043 
çулсенче капиталлă юсав ĕçĕсем ирт-
терес программăпа килĕшÿллĕн, 2016-
2017 çулсенче нумай хваттерлĕ 15 
çурта 14,3 млн тенкĕлĕх тĕплĕн юсанă, 
çавна май 774 çын хăйсен пурăнмалли 
условийĕсене лайăхлатнă.  

РФ ÇУЛ-ЙĔР ХĂРУШСĂРЛĂХĔН 
ПАТШАЛĂХ ИНСПЕКЦИЙĔН ШУ-
ПАШКАР РАЙОНĔНЧИ уйрăмĕнчен 
пĕлтернĕ тăрăх, февралĕн 2-мĕ-
шĕнче «М7 «Атăл» автоçулăн 641-
мĕш çухрăмĕнче авари пулнă. Му-
скавран Ĕпхÿ хули еннелле пыракан  
«ГАЗ-278812» автомашина водителĕ 
ывăннипе руль умĕнчех çывăрса 
кайнă, хирĕç транспорт килекен çул 
çине тухса «Ивеко» тиев машинипе 
çапăннă. «ГАЗ-278812» автомашинăн 
25 çулти водителĕ васкавлă меди-
цина пулăшăвĕ çитичченех вил-
се кайнă. Иномарка водительне 
больницăна леçнĕ.  

РФ ПРЕЗИДЕНЧĔН ПУÇАРĂВĔПЕ 2018 ÇУЛТИ 
ЯНВАРĔН 1-МĔШĔНЧЕН тытăнса пĕрремĕш 
ача çуралнă çемьесене социаллă тÿлевпе 
тивĕçтерме палăртнă. Укçа-тенке ача çулталăк 
çурă тултариччен тÿлемелле.

Çулталăк пуçланнăранпа райадминистра-
цин ЗАГС уйрăмĕнче çемьере чи пĕрремĕш 
çуралнă 16 ачана регистрациленĕ. Районти 
халăха социаллă пулăшу паракан уйрăмра çак 
çăмăллăхпа усă курма тĕллевленĕ 2 çемьерен 
документсем йышăннă та. Тепĕр 14 çемье 
патне тÿлев çинчен информацие çитернĕ, 
çавăнпа унпа усă куракансен йышĕ çитес 
вăхăтрах ÿсмелле. 

Уйăхсерен пĕрремĕш ача çуралнишĕн 
паракан тÿлев Чăваш Енре 8 910 тенкĕпе 
танлашĕ.  
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 АХРĂМ

Саппасри чапаевецсен 
чунне мĕн ыраттарать?

Пирĕн легендарлă начдив Василий Чапаев çут 
тĕнчене килнĕренпе 131 çул та çитрĕ. Каллех 

февралĕн 9-мĕшĕнче Шупашкарта унăн палăкĕ 
умне чĕрĕ чечексем хурăпăр эпир – саппасри 
гвардеец-чапаевецсен канашĕн членĕсем.

1965 çулхи кĕркунне комсомол шефа илнĕ 
дивизие чăвашран службăна чи малтан кайни-
сем эпир. Шупашкар районĕнченех темиçен.  

Пур-ши пирвайхи чапаевец çинчен çырса 
хуни Осиповсен çурчĕ çинче? Хăй вĕреннĕ 
шкулта та, ял клубĕнче те стендсем питĕ 
кирлĕ. Çакăнта вара вĕсен тăванĕсен 
пулăшăвĕ калама çук вырăнлă пулĕччĕ. 
Сăн ÿкерчĕксене, биографие редакцире 
те йышăнса юлĕç. Ытти призыври ча-
паевецсен сăн ÿкерчĕклĕ стенчĕсем те 
питĕ паха пулĕç.

Апаш çынни Валентин Осипов Ча-
паев ячĕллĕ дивизире службăра тăнă 
хыççăн çар тивĕçне Куславккара ма-
лалла тăснă. Унăн пурнăçĕ синкерлĕ 
татăлнă. Валентин Осипова В. Власи-
хинпа Н. Рыбаков та питĕ лайăх ас 
тăваççĕ. Николай Рыбаков Етĕрне 
районĕнчен службăна лекнĕ. Па-
ян вăл Тренккасси поселокĕнче 

чаплă çурт лартнă прораб-строитель. Вла-
димир Власихин полковник вара Кÿкеçрех тĕпленнĕ, рай-
онти ветерансен канашне ертсе пырать. Вĕсем çавăн пе-
кех пирĕн Советăн хастар членĕсем те.

Саппасри чапаевецсем-интернационалистсем çар тивĕçне 
«Василий Чапаев» кимĕсене хирĕç карап çинче те пурнăçланă. 
Афганистан, Куба, Вьетнам, Камбоджи, Монголи çĕрĕсем 
çинче пин-пин чăваш каччи мирлĕ пурнăçшăн çапăçăва 
кĕнĕ. Чех пăлхавĕсенче те интернационалист тивĕçне тÿрĕ 
кăмăлпа пурнăçланă вĕсем. Çапăçу хурне тÿсме чапаевец-
сен ачисене те пÿрчĕ.  Пирĕн тивĕç – кашнин пирки çырса 
хунисене тирпейлĕн пуçтарса пырасси.

 АНАТОЛИЙ МАКСИМОВ, ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИНЧИ САППАСРИ 
ГВАРДЕЕЦ-ЧАПАЕВЕЦСЕН СОЮЗĔН ЧЛЕНĔ

 
Пурнăç çулĕ тумхахлă те-
се ахальтен каламан ват-
тисем. Кашни çыннăн 
пурнăçĕ хăйне евĕрлĕ ис-
тори, телейпе хурлану та 
пĕр-пĕринчен уйрăлми. Па-
ян вулаканăмăра Кăрмăшри 
ваттисен çуртĕнче 
пурăнакан 75-ри Петр Ни-
колаевич Николаевăн 
пурнăçĕпе паллаштарар-
ха. Çар пенсионерĕн, чĕрĕк 
ĕмĕр çĕршыв хÿттинче 
тăнăскерĕн шăпи тĕрлĕ 
пулăмпа пуян.

Çĕпĕре тухса тарнă
Петр Николаевич 1942 çулта 

Канаш рай онĕнчи пĕр ялта 
кун çути курнă. Ашшĕне Тăван 
çĕршывăн Аслă вăрçине илсе 
кайнă чухне вăл çут тĕнчене 
те килсе ĕлкĕреймен, амăшĕн 
варĕнче 6-мĕш уйăх пурăннă. 
Икĕ хĕр ÿстерекен çемье пуçĕ 
тĕнчене ывăл килсе хăйĕн 
сассипе савăнтарасса куç пек 
кĕтнĕ, анчах çак телее курай-
ман. Вăрçă хирне тухса кайич-
чен Канаш витĕр иртсе кайнă 
чухне мăшăрне чукун çул çине 
йыхравланă, хаяр вăрçă хирне 
кĕрес умĕн хăйĕн хыççăн тĕпкĕч 
хăварасси çинчен пĕр самант та 
ĕмĕтленме пăрахман. «Кам?» 
– ыйтнă вăл мăшăрĕнчен 
курнă-курман. «Ывăл», – те-
ни унăн чĕрине сар çу сĕрнĕ 
пе кех пулнă, савăннипе сал-

так йĕрсех янă. Анчах пĕчĕк 
ывăлне утьăкка! сиктерме тÿр 
килмен салтака, вăл Ленин-
град çывăхĕнчи пĕр çапăçура 
пуçне хунă. 

Ашшĕсĕр çитĕннĕ 3 ача ял-
та. Вăхăт иртнĕçемĕн пĕччен 
хĕрарăм йывăрлăхсене па-
рăнтарма ывăннăскер тепĕр 
мăшăр тупнă. 12-ри Петĕр 
амăшĕпе «çĕнĕ ашшĕ» патĕнче 
пурăнма тытăннă, икĕ аслăрах 
аппăшĕ тĕп килте юлнă. 1952 
çулта пĕр çуллахи кун аслатиллĕ 
çумăр вăхăтĕнче çиçĕм çапнипе 
хĕрсем пурăнакан кил-çурт 
кĕл пулать. Юрать, никам 
та шар курман. Çунса кайнă 
çемьене вырăнти колхоз та-
та çынсен пулăшăвĕпе мун-
ча евĕр пура лартса параççĕ. 
12-ри Петĕр тăван килне 
таврăнать, аппăшĕсемпе пу-
рăнма тытăнать. Кÿршĕ ялта 
пурăнакан амăшĕн тата «çĕнĕ 
ашшĕн» çемйинче хăйне ыт-
лашши туять пĕве кĕрсе пыра-
кан ача. Вăл колхозра вăй ху-
рать, фермăра кĕтÿ, лашасене 
пăхать, каçхи шкулта вĕренсе 
7 класс пĕтерет. 16 çулта ника-
ма пĕлтермесĕр кÿршĕ ял ачи-
семпе ерсе ялтан тухса утать. 
Çамрăксем Çĕпĕре кайма тĕв 
тăваççĕ. Çула май кÿршĕ ялта 
пурăнакан кукашшĕ патне кĕрсе 
çул çине тухма кивçен укçа ый-
тать. Тăванĕ панă 200 тенкĕ – 
ун чухне çав тери пысăк укçа 
– ăна палăртнă вырăна çитме, 
малтанласа пурăнма çитет те. 

Новосибирскри чукун çул учи-
лищин директорĕ, вăрçăран 
хăрах алăпа таврăннă Иван 

Кузьмич (ятне халĕ те ас тăвать 
Петр Николаевич) çамрăксене 
вĕрентÿ учрежденине вырнаçма 
пулăшать. Вĕренÿ çулĕччен 
маларах çитнĕ арçын ачасем 
училищĕре юсав ĕçĕсем ирт-
терме пулăшаççĕ. Шăратмалли 
лампăпа çурт никĕсĕ çинчи 
«кăмпасене» çунтарнине лайăх 
ас тăвать Петр Николаевич. 7 
тенкĕ стипенди тÿленĕ, çитернĕ, 
тумлантарнă, пурăнмалли 
вырăн тупса панă – ялтан аякри 
хулана килнĕ çамрăкшăн çакă 
çителĕклĕ пулнă. Çуллахи кани-
кул вăхăтĕнче те яла  çÿремен 
вăл, вырăнтах ĕç тупнă. 

 Службăра – 25 çул
Училище пĕтернĕ çамрăксене 

Çурçĕр Казахстана чукун 
çулсене электрификацилеме 

ăсатаççĕ. Пуйăс çинче пынă 
чухне радиопа Юрий Гагарин 
пĕрремĕш хут тĕнче уçлăхне 
парăнтарнине илтме тÿр ки-
лет яшсене. Çак хыпарпа хă-
партланнă çамрăксем ĕçе тă-
рăшса пурнăçлама сăмах панă. 
18 çула çитнĕ çамрăкăн салтака 
кайма ят тухать. Пуç не шакла 
кастарнă каччă сал так аттине 
тăхăнма кăна хатĕрленнĕ, çÿлтен 
приказ килнĕ: «Монтажниксе-
не хăвармалла». Тĕрлĕ халăх 
çын нине пĕр чĕлхе – вырăс 
чĕл хине пĕлни пĕрлештерсе 
тăнă. Петр Николаевич ва-
ра, чăваш ялĕнчен тухнăскер, 
вырăсла яках калаçайман. 
«Тĕрĕс каламастăмччĕ те ман-
ран кулатчĕç. Намăсланнипе 
макăраттăм та», – халĕ те хур-
ланса аса илет вăл çамрăк чух-
нехине. 

Казахстанра чукун çулсене 
электрификацилес ĕçе вĕçлесен 
унăн салтак аттине тăхăнма 
лекетех. 3 уйăх салтак ĕçне 
вĕреннĕ хыççăн ăна службăна 
Киров облаçне яраççĕ. 1962-
1965 çулсем çапла иртнĕ: плац-
дарм тăрăх урасене тÿрĕ тытса 
утнă, салтак режимĕпе пурăннă 
вăхăт. Петр Николаевич спор-
тра ÿсĕмсем кăтартнă, йĕлтĕрпе 
лайăх чупнă. Пысăк шанăç па-
ракан салтака демобилизаци 
вăхăчĕ çитсен та чаçрех юлма 
сĕнеççĕ. «Сверхсрочная служ-
ба» тенĕ вăл вăхăтра, халĕ ăна 
«контракт» сăмах улăштарать. 
Спортра çитĕнÿсем тăвакан 
çамрăк Мускаври Тренер-
сен шкулне вĕренме кĕме 
хăтланать. 

(Вĕçĕ çитес номерте)

 АННА ФИЛИППОВА

чунне мĕн ыраттарать?

Çур ĕмĕр пĕрле пурăннă хыççăн...

 ШĂПА  

«Мăшăр хваттере кĕртмерĕ»
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Манăн атте – Сталинград хÿтĕлевçи
Пурнăç таппи

Февралĕн 2-мĕшĕнче Ста-
линград хулине вăрçă 
фашисчĕсенчен ирĕке 
кăларнăранпа 75 çул çитрĕ. 
Пирĕн халăхшăн çакă питĕ 
пĕлтерĕшлĕ пулăм. Хула-
на ирĕке кăларассишĕн пынă 
çапăçу 200 куна тăсăлнă, мĕн 
чухлĕ çухату тÿснĕ халăх, совет 
паттăрĕсемшĕн вăл пĕрремĕш 
пысăк çĕнтерÿ пулнă.

Çак хулана тăшмансенчен 
хÿтĕлекенсенчен пĕри манăн ат-
те – Петр Макарович Макаров 
(Эсеккасси ялĕ). Вăл Паçпакри 
пуçламăш шкулта ĕçленĕ, вăрçă 
пуçланнă çул Çутĕç пайĕ (РОНО) 
Мăн Пÿкассинче ĕçлеме янă, шку-
ла ертсе пыма шаннă.

Петр Макаровича 1942 çулхи 
апрелĕн 1-мĕшĕнче çара кайма 
повестка параççĕ. Вăл Сталин-
град фронтне çитет, командирсем 
хатĕрленĕ вĕрентÿ батальонĕнче 
виçĕ уйăх вĕреннĕ хыççăн сержант 
званине илсе Ворошилов ячĕллĕ 
стрелоксен 76-мĕш номерлĕ ди-
визине лекет, «Максим» пуле-
мет расчечĕн командирĕ пулать. 
Пĕрремĕш çапăçăва вăл августăн 
2-мĕшĕнче Дон шывĕ хĕрринчи 
Клетски станци çывăхĕнче кĕрет. 
Çак тытăçура вăл икĕ хутчен аман-
сан та çапăçу хирĕнчен тухмасть, 
тăшмана хирĕç кĕрешет. 1942-
1943 çулсенче кĕркуннепе хĕлле 
тăшмансем Сталинград хулине 

хирĕç питĕ хаяр çапăçу пуçланă. 
Атте тăракан дивизи те хулана 
тăшмана парас мар тесе кунне-
çĕрне пĕлмесĕр нимĕçсемпе 
çапăçнă. Çухатусем çав тери ну-
май пулнă. Анчах та пирĕн сал-
таксем парăнман. 

Ку çапăçура манăн аттене вăйлă 
амантнă, снаряд ванчăкĕ ури 
витĕр тухнă. Санчаçрен хăрах 
урасăр тухать вăл. «Дон шывĕ 
хĕрринче манăн урана пăчкăпа 
татрĕç», – тетчĕ вăл вăрçă 
çулĕсене аса илсе. Çапла вара 
вăл хăрах урине Сталинградри 
вăрçă хирĕнче хăварнă, инвалид 
пулса юлнă.

Оренбургпа Ташкент хулисенче 
9 уйăх сипленнĕ хыççăн комис-

си ăна çар службине тивĕçлĕ мар 
тесе 2-мĕш ушкăн инвалидлăхне 
парса киле янă.

Вăрçăра хăюлăхпа паттăрлăх 
кăтартнăшăн ăна «Хĕрлĕ Çăлтăр», 
Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин 
I степень орденĕсемпе, «Сталин-
града хÿтĕленĕшĕн» медальпе 
наградăланă. Вăрçăран таврăнсан 
та атте инвалид тесе пуçа усса лар-
ман. Мĕн тивĕçлĕ канăва тухич-
ченех пуçламăш шкулта ĕçленĕ. 
Унăн вĕрентÿ стажĕ 40 çула яхăн. 
Яланах обществăлла ĕçре хастар 
пулнă. Район хаçачĕпе «Ленин 
çулĕпе» тачă çыхăну тытнă, тĕрле 
тĕрленчĕк çырса тăнă. 

Ĕçре пысăк çитĕнÿсем тунăшăн 
правительство унăн ĕçне пысăк 
хак панă. Атте «Хисеп Палли» 
ордена, «Ĕçре палăрнăшăн» та-
та «Ĕçпе вăрçă ветеранĕ» медаль-
сене тивĕçнĕ.

Петр Макарович аннепе На-
талия Сергеевнăпа 7 ача пăхса 
ÿстерсе тивĕçлĕ воспитани панă. 
Паянхи кун та ял çыннисем, ат-
те вĕрентнĕ ачасем аттене ырăпа 
асăнаççĕ. Тайма пуç сире, Ста-
линграда хÿтĕленĕ паттăрсем!

Вăрçă çулĕсем тухмаççĕ асăмран,
Манас çук вĕсене нихăçан.
Çын куççулĕ ан юхтăр çĕре
Таса пултăр яланах тÿпе!

 КСЕНИЯ МИХАЙЛОВА, 
АРККАССИ 

 АСА ИЛŸ

П. Макаров

П. Николаев
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ВЛАДИМИРОВ 
УУП № 9

Участковый уполномо-
ченный полиции Боль-
шекатрасьского сель-
ского поселения
Прием граждан: втор-

ник, четверг с 16.00 до 19.00 по адресу: 
д. Большие Катраси, ул. Молодежная, дом 
16, телефон (8-835-40) 2-96-10.

Д. Большие Катраси, д. Василькасы, д.  
Малое Янгильдино, д. Малые Карачуры, 
д. Митрофанкасы, д. Сархорн, д. Яуши.  

В Чувашском 
национальном музее в 
рамках Года добровольца 
и волонтерства в 
Российской Федерации 
открылась выставка 
«Память сердца... память 
земли». Она проходит 
под лозунгом «Война не 
закончилась, пока не 
найден последний солдат».

В настоящее время в Чува-
шии действует 32 объедине-
ния регионального отделе-
ния Поискового движения 
России. На выставке с по-
мощью фото показана рабо-
та поискового отряда ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева, поиско-
вого отряда «Георгиевская 
лента» ЧГУ им. И.Н. Улья-
нова, Чувашской республи-
канской общественной орга-
низации «Поисковое объеди-
нение «Алые маки», Чуваш-
ской республиканской обще-
ственной организации «По-
исковый отряд «Веда», поис-
кового отряда  «Пламенные 
сердца» Новочебоксарского 
химико-механического тех-
никума, поискового отряда 
Чувашского регионального 
отделения Русского геогра-
фического общества. Также 
здесь представлены найден-
ные ими во время экспеди-
ционных раскопок на местах 
сражений времен Великой 
Отечественной войны массо-
габаритные макеты оружия, 
элементы боеприпасов, сна-
рядов, вещи военного време-
ни как защитников Отечества, 
так и немецких солдат. Осо-

бое место на выставке зани-
мает стенд о стоящем у исто-
ков зарождения поискового 
движения Чувашии Влади-
мире Михайловиче Бурми-
строве. Здесь представлена 
уникальная Книга Памяти, 
в которой сделаны заметки 
его рукой.

На торжественной цере-
монии открытия директор 
Чувашского национально-
го музея Ирина Меньшико-
ва отметила, что открытие 
выставки приурочено к Го-
ду добровольца и волонтер-
ства, объявленному в Рос-
сии. «Многие знают о вой-
не только по документаль-
ным фильмам, а наша вы-
ставка поможет прикоснуть-
ся к тем трагическим собы-
тиям и узнать ее изнутри», 
– сказала она.

Руководитель региональ-
ного отделения Поисково-
го отделения России Евге-
ний Шумилов подчеркнул, 
что Чувашский националь-
ный музей вышел к поиско-
викам с предложением орга-
низовать выставку. «Выстав-
ка призвана вселить надеж-
ду в тех, кто ищет своих без 
вести пропавших на войне 
родственников. Совсем не-

давно разными поисковы-
ми отрядами России были 
найдены останки двух уро-
женцев Чувашии, которые в 
ближайшее время будут захо-
ронены». В честь погибших 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны была объ-
явлена минута молчания.

Говоря о представленных 
на выставке экспонатах Ев-
гений Шумилов резюмиро-
вал, что за последний год 
экспедиции поисковиков 
республики проходили на 
территории от Черного до 
Баренцова морей. В состав 
поисковых отрядов входят 
и школьники, и студенты, 
и трудящиеся. «Надеемся, 
что выставка пробудит ин-
терес у посетителей выяс-
нить, где воевали их пред-
ки, пропавшие и погибшие 
при защите Отечества», — 
добавил он. 

Выставка бесплатная, она 
будет действовать на протяже-
нии месяца на 4 этаже Чуваш-
ского национального музея.
Полина ГРУЗДЕВА, 
представитель Нижегородской 
поисковой организации «Курган»: 

– Из 5000 солдат, найденных 
во время экспедиций, в которых 
наряду с другими поисковика-

ми принимали участие члены 
нашей организации с 1987 года, 
удалось установить имена толь-
ко 397, то есть только один из 10 
солдат обретает имя. Это свя-
зано с тем, что смертные меда-
льоны были упразднены в ноя-
бре 1942 года, у солдат остались 
только красноармейские книж-
ки, которые, как вы понимаете, 
после нахождения в земле не 
могли сохраниться. Бумажный 
вкладыш медальона хранился 
в эбонитовой капсуле, из кото-
рой военнослужащие похорон-
ной команды должны были изъ-
ять половинку бумажной анкеты, 
а сам медальон вновь плотно за-
крутить и вложить погибшему в 
специальный кармашек. Хочется 
сказать и про медальоны немец-
ких солдат. Две одинаковые по-
ловинки жестяного жетона кре-
пились на шнурке. Похоронная 
команда отламывала половинку, 
нанизывала на проволочку, а вто-
рая половинка оставалась с по-
гибшим. При каждом погибшем 
немецком солдате была стеклян-
ная емкость, в ней хранилась бу-
мажка, на которой были описаны 
обстоятельства гибели солдата.
Дмитрий АЛЕКСЕЕВ,
руководитель поискового 
отряда ЧРО Российского 
географического общества: 

– На нашей родной земле по-
строены самые восточные обо-
ронительные рубежи: Сурский, 
Казанский, Волжский. Лучшая их 
сохранность именно в Чувашии. 
Они рылись женскими и детски-
ми руками в мороз. Достоверно 
установлено, что два класса из 
Мариинско-Посадского района 
официально были призваны для 
рытья окопов, среди них был и 
поэт Андрей Эшпай. Он сочи-
нил речевку, с которой учени-
ки шли на укрепление рубежей.

 ЕЛЕНА ГУБАНОВА

Из недр земли – на хранение потомкам
На выставке в Чувашском национальном музее представлен 
уникальный деревянный медальон участника ВОВ

 С. АЛЬГЕШЕВО
1 ФЕВРАЛЯ ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ В С. АЛЬ-
ГЕШЕВО возле нового здания местно-
го ФАПа соорудили снежную горку. Как 
рассказала «Тăван Ен» староста села Ро-
за Алексеева, она обратилась с инициа-
тивой о строительстве снежной горки к 
главе Синьяльского сельского поселения  
Андрею Михайлову. Место для катания 
детей на санках и «ватрушках» обустрои-
ли на детской площадке. Здесь уже есть 
рядом лыжная трасса, то есть теперь соз-
даны все условия для полноценного зим-
него отдыха. «За один вечер с помощью 
трактора построили горку», – сказала Ро-
за Васильевна. 

 С. ЧЕМУРША И Д. ЧИГАНАРЫ
МОДУЛЬНЫЕ ФАПЫ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ 
В 2018 ГОДУ В С. ЧЕМУРША СИНЬЯЛЬ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И Д. ЧИ-
ГАНАРЫ Ишакского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашии. Как сооб-
щила «Тăван Ен» старший фельд шер Че-
боксарской районной больницы Алевти-
на Окликова, здание новых ФАПов – типо-
вые, аналогичные построенным в с. Аль-
гешево, д. Сятра-Марги и д.  Эндимирка-
сы. В настоящее время Чебоксарская рай-
онная больница получает технические 
условия для строительства зданий. Пла-
нируется, что возведение ФАПов начнет-
ся 1 апреля.  

 Д. НИЖНИЙ МАГАЗЬ
2 ФЕВРАЛЯ В НИЖНЕМАГАЗЬСКОЙ СЕЛЬ-
СКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРОШЛО ОТЧЕТНОЕ 
СОБРАНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЕНЬ АЛА-
ТЫРЬКАСЫ И НИЖНИЙ МАГАЗЬ. Старо-
ста деревни Нижний Магазь Людмила Пе-
трова выразила беспокойство по поводу 
низких темпов сбора денежных средств 
на вывоз ТБО.

Глава Атлашевского сельского поселе-
ния Анатолий Фомин сообщилл, что стро-
ительство водопровода в деревне Ниж-
ний Магазь включено в Республиканскую 
программу «Обеспечение населения пи-
тьевой водой» на 2018 год.  

Депутат Собрания депутатов Чебоксар-
ского района Анатолий Доронин довел до 
жителей деревень, что на участке доро-
ги «Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск» до 
деревни Нижний Магазь в 2018 году будет 
проводиться капитальный ремонт по ре-
спубликанской программе «Безопасные 
качественные дороги». 

Подошел к концу самый, по-
жалуй, интригующий этап 
избирательной кампании – 
сбор и проверка подписей. 
Этап сбора преодолели шесть 
кандидатов. И вот теперь они 
могут вздохнуть свободнее. 
Центризбирком завершил 
выборочную проверку пред-
ставленных подписей.

Действующий глава государ-
ства Владимир Путин зареги-
стрирован кандидатом по ито-
гам проверки подписных ли-
стов. Об этом сообщила пред-
седатель Центральной изби-
рательной комиссии РФ Элла 
Панфилова.

По ее словам, успешно прош-
ли проверку подписей пяте-
ро выдвиженцев от непарла-
ментских партий — Григорий 
Явлинский («Яблоко»), Борис 
Титов (Партия роста), Сергей 
Бабурин (Российский общена-
родный союз), Максим Сурай-
кин («Коммунисты России») и 
Ксения Собчак («Гражданская 
инициатива»). Повторная про-
верка не объявлена ни для ко-

го. Это означает, что для их офи-
циальной регистрации канди-
датами в президенты объек-
тивных препятствий не оста-
лось. Дело за решением ЦИК 
РФ. Штаб Владимира Путина 
раньше других сдал необхо-
димое количество подписных 
листов. Поэтому и решение о 
регистрации принято быстрее.

Ранее были зарегистрированы 
выдвиженцы от парламентских 
партий Владимир Жириновский 
(ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ), 
которым не требовалось соби-
рать подписи в свою поддерж-
ку. Таким образом, на данный мо-
мент претендентов на главный 
пост в стране осталось восемь.

Видимо, «подписной» этап по-
требовал напряжения всех сил 

и ресурсов. Косвенным свиде-
тельством тому является почти 
полное отсутствие предвыбор-
ной агитации. В Чувашии пока 
замечена только наружная ре-
клама трех кандидатов: Влади-
мира Жириновского, Павла Гру-
динина и Владимира Путина.

Впрочем, именно в день ре-
гистрации Владимир Путин об-
завелся новой командой под-
держки. Группа активных мо-
лодых людей Чувашии объя-
вила о создании движения в 
поддержку действующего Пре-
зидента России. Инициаторы 
движения заявили об этом на 
специально собранной пресс-
конференции.

Каждый из них имеет богатый 
опыт общественно-полезной 

работы и авторитет в моло-
дежной среде. С журналиста-
ми пришли пообщаться и вы-
разить свою позицию предста-
вители волонтерских, студенче-
ских, школьных объединений, 
спортивной и культурной об-
щественности. Ребята говори-
ли о том, что за последние го-
ды появилось множество воз-
можностей для самореализа-
ции молодых людей. Вспоми-
нали о грантовой поддержке 
со стороны государства, о до-
ступности образования, о боль-
шом внимании к делам моло-
дежи вообще и волонтерского 
движения в частности.

Спортсмены уверены, что Вла-
димир Путин сам показыва-
ет личный пример здорового 
образа жизни и поддержива-
ет развитие спорта во всех его 
формах. У нас в республике это 
особенно заметно. Количество 
появившихся за последние го-
ды современных спортивных 
объектов весьма внушительно.

Кроме того, инициаторы со-
общили, что любой гражданин 
может заявить о своем жела-
нии стать волонтером Путина 
или вступить в команду Putin 
Team. А сами они в ближайшее 
время откроют свою группу в 
социальной сети Вконтакте. 

 ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

Подошел к концу самый, по-

Кандидаты в президенты РФ 
прошли проверку подписей
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ОВ НЫ, не пре-
неб ре гай те зна-
ка ми и при ме та-

ми. Ес ли до ро гу пе-
ре бе жа ла чер ная 

кош ка – про пус ти те ко-
го- ни будь впе ред.
ТЕЛЬ ЦЫ, ста рай тесь сох-

ра нять трез вый 
взг ляд на ве щи. 

Из лю бой си туа-
ции вы ра но или 

позд но най де те вы ход, 
ес ли проя ви те мудрость.

Б ЛИЗ НЕ ЦЫ, вы 
сно ва вст ре ти-
тесь с быв шим 
пок лон ни ком, и 
дру жес кие от но-

ше ния мо гут лег ко пе ре-
рас ти в ро ман ти чес кие.

РА КИ, не стес няй-
тесь об ра щать ся 

за по мощью к 
друзьям. Приш-
ло вре мя за ду-

мать ся о круп ных по-
куп ках.

ЛЬ ВЫ, на ра бо-
те пос та рай тесь 

по быст рее завер-
шить все на ча тые 

де ла, в про тив ном 
слу чае « не пой дут» но вые.
ДЕ ВЫ, не стоит при ни-

мать необ ду ман ных ре-
ше ний, ко торые мо гут 
пов лечь за со бой по-

те ри. Из- за нап ря-
жен но го сос тоя-
ния мо гут воз ник-
нуть ссоры.

ВЕ СЫ, за что бы вы 
не взя лись, везде 
вас ждет успех. В 
лич ных от но ше-

ниях не де ля обе-
щает сло жить ся 

удач ным об ра зом.
С КОР ПИО НЫ, из- за проб-

лем на ра бо те вы бу де-
те чувст во вать се-

бя не ком форт но. 
Ду шев ное рав-

нове сие по мо гут 
восс та но вить близ кие лю ди.

СТ РЕЛЬ ЦЫ, вам 
при дет ся приз-
нать, что пе ре-

вос пи тать че лове-
ка невоз мож но. 
Пос та рай тесь по-

нять и при нять его та ким, 
ка ков он есть. 

КО ЗЕ РО ГИ, от дох-
нуть пока не по-
лучится. Не стоит 
об ра щать вни ма-
ние на не кор рект-

ные выс ка зы ва ния кол лег.

ВО ДО ЛЕИ, на ко пив-
шая ся ус та лость на-

ко нец даст о се-
бе знать. Д ва-т ри 
дня за свой счет, и 

вы бу де те сно ва в 
ст рою.

РЫ БЫ, что- то 
не дает вам по-
коя. Раз бе ри тесь 

в своих чувст вах. 
Расп ро щай тесь с те-

ми, кто ме шает вам дви-
гать ся даль ше.

ЧИТАЙТЕ www.tavanen.ru 
  В 2018 году будут реконстру-
ированы подстанции «Катраси» 
и «Кугеси».
 Отчетное собрание в Ердово: те-
пличный комплекс, борьба с ли-
сами, заброшенные земли.
 В военкомате в п. Кугеси про-
должается постановка на учет 
молодых людей допризывного 
возраста.
 На сайте «Тăван Ен» зарабо-
тал новый онлайн-сервис для об-
ращений граждан.

 СПОРТ      

3 февраля  в п. Новое Ат-
лашево состоялось тор-
жественное открытие но-
вой хоккейной площад-
ки на территории детско-
го парка, рядом с супер-
маркетами. Еще до начала 
мероприятия гостям и жи-
телям  п. Новое Атлаше-
во была представлена яр-
кая концертная програм-
ма с участием взрослого 
коллектива  «Цивилия» и 
юных солистов.  Заводные 
песни никого не оставили 
равнодушными, местные 
школьники с большим ин-
тересом наблюдали за 
тренирующимися взрос-
лыми хоккеистами и, по-
стукивая коньками, жда-
ли, когда же их выпустят 
на лед.

Н апомним, что Че -
боксарский рай -
он за дости же-
ние наи луч ших 
зна чений по ка  -

зателей деятельности ор-
ганов местного само управ-
ления городских ок ругов и 
муниципальных рай онов по 
итогам 2016 года получил 
из республиканского 
бюджета грант в размере 
4,2 млн рублей, из которого 
800 тысяч выделено  на 
закупку хоккейной коробки 
в Атлашевском сельском 
поселении.

В торжественной церемо-
нии открытия приняли уча-
стие вице-спикер Госсовета 
Чувашии Альбина Егорова, 
заместитель министра спор-
та и физической культуры 
Чувашии Игорь Головин, 
врио главы района Алевти-
на Исаева, и.о. главы адми-
нистрации Владимир Дими-
триев, глава Атлашевского 
сельского поселения Анато-
лий Фомин.

Вице-спикер Госсовета Чу-
вашии Альбина Егорова, по-
здравляя атлашевцев с от-
крытием, сказала: «Иници-
ативы граждан, как говорит 
Глава Чувашии Михаил Иг-
натьев, нужно поддерживать. 
Благодаря руководству ре-
спублики создаются объек-
ты, способствующие разви-
тию спорта. Мы здесь побы-
вали еще 23 января и виде-
ли, что и мальчишки, и дев-

чонки активно катаются на 
коньках. Это означает высо-
кую востребованность спор-
тивного объекта».

Заместитель министра 
спорта Чувашии Игорь Го-
ловин отметил: «Говоря об 
Олимпийских играх хоте-
лось бы отметить, что Чува-
шию будут представлять на 
них три человека: Татьяна 
Акимова в биатлоне, Лана 
Прусакова и ее тренер Ни-
кита Васильев в фристайле. 
Надеюсь, что в вашем по-
селке в будущем появятся 
такие люди, которые смо-
гут быть отобранными на 
Олимпиаду».

И.о. главы администра-
ции района Владимир Ди-
митриев выразил надежду, 
что подобные хоккейные 
площадки будут появлять-
ся и в других сельских по-
селениях. Он вручил от се-
бя лично хоккейную клюш-
ку главе Атлашевского сель-
ского поселения Анатолию 
Фомину. 

Право перерезания крас-
ной ленты  было предо-
ставлено самым маленьким 
участникам церемонии – до-

школятам. Для всех гостей 
праздника выступили юные 
фигуристки. Затем состоял-
ся товарищеский хоккейный 
матч между командами «Со-
юз» и командой Лапсарско-
го сельского поселения. Ко-
манда поселка Кугеси вы-
играла со счетом 7:2.

Как рассказал глава Ат-
лашевского сельского по-
селения Анатолий Фомин, 
по итогам аукциона хоккей-
ная коробка приобретена за 
763 тысячи рублей, еще 163 
тысячи выделено из бюд-
жета поселения. Эти сред-
ства ушли на выравнива-
ние площадки, а также на 
оплату работ по установ-
ке данной хоккейной ко-
робки. В поселении много 
планов по благоустройству 
данной площадки, ведь оно 
принимает участие в про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Проект отдан на согласова-
ние в Минстрой Чувашии. 
С одной стороны хоккейной 
коробки будут располагать-
ся трибуны с теплыми по-
мещениями. Вокруг всей 
этой площадки будет трех-

метровая беговая дорож-
ка, на которую будет уло-
жено специальное покры-
тие, остальная часть будет 
заасфальтирована для ка-
тания детей на роликовых 
коньках, скейтбордах. Сза-
ди нынешней хоккейной 
площадки будет футболь-
ное поле, еще планирует-
ся обустроить волейболь-
ную площадку и площадку 
для установки гимнастиче-
ских турникетов. В поселе-
нии надеются, что открытие 
новой хоккейной площадки 
будет способствовать созда-
нию хоккейной команды и 
развитию хоккея в целом.

 

Ольга 
НИКОЛАЕВА,
жительница п. 
Новое Атлашево:

– У меня двое 
детей. Они оба 
рады открытию 
катка, хоккей-

ной коробки. Старший сын 
сразу же после ее установ-
ки заставил купить коньки. 
С большим удовольствием 
теперь после школы с дру-
зьями катаются. У него поя-
вился новый круг общения, 
новый круг интересов. Нам 
не нужно теперь  в город ез-
дить, это для нас очень удоб-
но и комфортно.

Раиса МУХИНА, 
жительница п. 
Новое Атлашево, 
63 года:

– Я тут ря-
дом работаю, 
поэтому каж-
дый день вы-
хожу на заня-

тия на тренажерах рядом с 
хоккейной площадкой. Она 
нам очень нужна, молодежь 
воодушевлена ее открытием.

 ЕЛЕНА ГУБАНОВА

Для ледовых дружин
В п. Новое Атлашево новая хоккейная площадка 
станет частью спортивного мини-городка

 У ВСЕХ НА СЛУХУ     

У пограничников  – 
свое братство

3 февраля в военном комиссариате Че-
боксарского и Мариинско-Посадского рай-
онов состоялось организационное собра-
ние воинов-пограничников, проживаю-
щих на территории Чебоксарского райо-
на. Более 50 воинов запаса в актовом за-
ле военкомата вспоминали свою службу, 
выступали с предложениями об улучше-
нии работы по военно-патриотическому 
воспитанию учеников в школах и рабо-
чих на предприятиях района. Они так-
же проголосовали за создание движе-
ния Чебоксарского районного отделения 
Республиканского союза «Пограничное 
братство». В своих выступлениях пред-
седатель Пограничного братства Чува-
шии Анатолий  Шорников, председатель 
Чебоксарского отделения Пограничного 
братства Виталий Григорьев высказали 
надежду, что это славное начинание по-
служит благому делу воспитания подрас-
тающего поколения, заботы о ветеранах-
пограничниках. Особые слова на встрече 
были сказаны о 75-летии Сталинградской 
битвы, пограничники отдали дань подви-
гу советских солдат. На собрании высту-
пили военный комиссар Александр Кочу-
ров, бывший прокурор района, погранич-
ник Александр Моисеев. В рамках встре-
чи состоялось вручение удостоверений, 
подтверждающих членство в организа-
ции, а также календарей, подготовлен-
ных к 100-летию пограничных войск. 

—.
— .
— .
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РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 31 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ

14

13

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

мальчиков  8
девочек            6

средний возраcт    78

средний возраcт   71
мужчин    4

женщин   9

4 1   
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4 14
По данным районного отдела ЗАГС

насчитывается
 в Чебоксарском 

районе по итогам 
Всероссийской 

сельхозпереписи.

 О ЧЕМ ГОВОРЯТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В производственном цехе типографии

23754
личных 

подсобных 
хозяйства

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙ-
СКОЙ НАУКИ. История этого 
праздника началась в 1724 го-
ду, когда по распоряжению 
Петра I в России была осно-
вана Академия наук. В 1991 
году она переименована в 
Российскую Академию наук.
9 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТНАЯ ДА-
ТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОС-
СИИ. В этот день в 1904 году 
российский крейсер «Варяг» и 
канонерская лодка «Кореец» ге-
ройски сражались с японской 
эскадрой в бухте Чемульпо.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

РОССИИ. В 1923 году появился 
воздушный флот, задача кото-
рого –  перевозка пассажиров,  
почты и разного рода грузов.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМА-
ТОЛОГА. 
10 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ДИПЛО-
МАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА. 
Дипломаты – это люди, на-
ходящиеся в первых рядах в 
борьбе за защиту интересов 
нашей страны. Дипломатиче-
ская деятельность скрыта от 
взоров большинства граждан, 
не имеющих прямого отноше-
ния к этой сфере. 

 ФОТОФАКТ

Малышка пошла 
на поправку

Утром, 2 февраля, в отделение реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных БУ «Городская кли-
ническая больница № 1» Минздрава Чувашии по ли-
нии скорой помощи был доставлен новорожденный 
ребенок, найденный в мусорном баке в Чебоксарах 
по улице Энгельса. Его обнаружили прохожие и вы-
звали машину скорой помощи.

Она в настоящее время находится в боксированной па-
лате в специальном кювезе, где поддерживается темпе-
ратура и влажность воздуха. Состояние девочки стабиль-
ное, она получает необходимое лечение и находится под 
контролем врачей-неонатологов.

Главный специалист-неонатолог Минздрава Чувашии Та-
тьяна Полякова рассказала: «Девочка доношенная, без па-
тологий, чувствует себя хорошо, ест с аппетитом. Динами-
ка хорошая, учитывая, что ребенок перенес сильнейший 
стресс, и была реальная угроза жизни ребенка из-за пе-
реохлаждения и других неблагоприятных факторов. До-
брые сердца и руки медицинского персонала отчасти ком-
пенсировали малышке материнскую любовь и заботу». 

Сказал – и сделал
Депутат Чебоксарского районно-
го Собрания депутатов, экс-глава 
Вурман-Сюктерского сельского по-
селения Николай Хорасев оформил 
подписку на газету «Тăван Ен» на 
ближайшие полгода для социально 
незащищенных слоев населения. 

Теперь благодаря его финансовой 
поддержке газету Чебоксарского рай-
она получают вдовы участников ВОВ, 
участники ВОВ, малоимущие гражда-
не  Вурман-Сюктерского сельского по-
селения как с помощью почтальонов, 
так и в магазинах Ишлейского райпо. 
«Я, как депутат и как местный житель, 
считаю очень важным, чтобы наши ува-
жаемые жители почтенного возраста 
могли прочитать новости о районе, 
республике и в целом получить мно-
го разнообразной информации из га-
зеты», – отметил Николай Евгеньевич. 

Ранее на www.tavanen.ru сообщалось, 
что меценат Сергей Сорокин подписал 
газету 30 жителям Вурман-Сюктерского 
сельского поселения.

Напомним, что досрочная подпис-
ная кампания на газету «Тăван Ен» про-
должается, вы можете успеть оформить 
подписку на II полугодие 2018 года газе-
ту «Тăван Ен» за 385 рублей 50 копеек. В 
магазинах Ишлейского РаЙПо можно бу-
дет получать газету со следующего ме-
сяца по июнь по цене 200 рублей. Со-
общите о своем желании продавцу и он 
оформит подписку прямо у прилавка. 

3 февраля я в Чувашском респу-
бликанском институте образо-
вания состоялся 1 этап XXIII Ре-
спубликанских интеллектуаль-
ных игр младших школьников.

В них приняли участие ученики 
Янышской школы Анна Борзаева, 
Дмитрий Смирнов и ученица Иш-
лейской школы Анастасия Егорова. 
Они выступали в чувашских костю-
мах и демонстрировали свое зна-
ние чувашского языка и литерату-
ры. По итогам первого этапа Дми-
трий Смирнов занял 3 место по чу-
вашскому языку. 

 2 этап игр пройдет 23 марта в 
столичной школе №54. 

Миниатюрные лапти, вошед-
шие в Книгу рекордов Рос-
сии, были сделаны в августе 
прошлого года  в творческой 
мастерской в этнокомплексе 
«Ясна» (Кшаушское сельское 
поселение Чебоксарского 
района Чувашии). Их изгото-
вила из выбеленного лыка 
гид-экскурсовод, директор 
по развитию этнокомплекса 
Елена Клементьева. 

В начале января от 
ру       ководства Кни-
ги рекордов России 
пришел ответ, что ре-
корд будет зафик си-

рован, а на официаль ном сайте 
Книги появится фо то мини-
лаптей, этого уникального 
чувашского сувенира. 

«Лапти появились совер-
шенно спонтанно. Сначала я 
изготовила их длиной 3 сан-
тиметра, потом мои дети по-
просили попробовать сделать 
еще меньше. Давай, говорят, 
сделай самые маленькие, ка-
кие только можешь. Вот так 
и получились  лапти, шири-
на которых 1,2 см, а длина — 
2 см. Потом я решила отпра-
вились письмо в Книгу рекор-

дов России с фотодоказатель-
ствами моего изделия, после 
чего в январе пришло пись-
мо, что рекорд зафиксиро-
ван. В настоящее время гото-
вим фотографии для вклю-
чения в Книгу, к ним предъ-
являются строгие требова-
ния. На миниатюрные лап-
ти нанесен декупаж, в осно-
ве орнамента — одна чуваш-
ская руна, символизирующая 
центр Вселенной, основу ро-
да, начало начал», — поведа-
ла мастер. 

Елена Клементьева зани-
мается рукоделием с детства, 
любит шить, вязать, плести по 

дереву. В их семье родители, 
бабушка всегда учили детей 
уметь делать все своими ру-
ками. Сестра Елены Марина 
Гермагеновна Федорова зани-
мается резьбой по дереву, все 
наличники на домиках в эт-
нокомлексе «Ясна» выполне-
ны ее руками. Сыновья Еле-
ны Гермагеновны увлекаются 
резьбой, плетением по дере-
ву и лепкой из глины.

Планируется, что в февра-
ле информация о рекорде с 
фото  появится на сайте Кни-
ги рекордов России.

  ЕЛЕНА ГУБАНОВА 

Лапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготокЛапти с ноготок

Требуется утеплить
В новом здании Отделения общей вра-
чебной практики в д. Большие Кара-
чуры для достижения более высоких 
температур будет установлена тепло-
вая завеса. 

В настоящее время внутри кабинетов 
она составляет 18-20 градусов при норме 
24. Об этом сообщила «Тăван Ен» стар-
ший фельдшер Чебоксарской районной 
больницы Алевтина Окликова. 2 февра-
ля председатель Комитета Государствен-
ного Совета Чувашской Республики по 
социальной политике и национальным 
вопросам Вячеслав Рафинов посетил со-
циальные учреждения поселка Кугеси 
Чебоксарского района. Парламентарий 
побывал в детских дошкольных учреж-
дениях п. Кугеси, провел встречи с кол-
лективами детских садов и работника-
ми Отделения общей врачебной прак-
тики в деревне Большие Карачуры. В 
ходе рабочей поездки депутат провел 
мониторинг температурного режима 
в детских дошкольных учреждениях. В 
ходе проверки детского сада «Ягодка» 
отклонения от нормы были выявлены 
на первом этаже здания, здесь требу-
ется утеплить пол в нескольких груп-
пах, в игровых и спальных комнатах. В 
детском саду «Крепыш», функциониру-
ющем с 2015 года, стандарты темпера-
турного режима соблюдаются, работа-
ет бассейн. 

К вековому юбилею художника 
Бывший директор Ишакского краеведеческого музея (Че-

боксарский район Чувашии), автор книги об эвакуирован-
ных в с. Ишаки детях из блокадного Ленинграда Галина Со-
ловьева написала свою пятую книгу, на этот раз – о народ-
ном художнике Российской Федерации, уроженце д. Сятра-
Марги Владимире Мешкове. Она приурочена к его 100-лет-
нему юбилею, который будет отмечаться 15 августа 2019 
года. Книга увидит свет в третьем квартале этого года. 

В Кугесьском детском саду  «Крепыш» на прогулочной площадке 
старшей группы родители с воспитателем Людмилой Бахтиновой 
соорудили снежные постройки для улучшения двигательной 
активности детей, для сюжетно-ролевых игр. Особенно детям 
понравилось игровое поле с воротами для игры в хоккей.  В детском 
саду еще только разучивают элементы этой игры, выполняя 
игровые упражнения с клюшкой и шайбой, дети пока имеют  лишь 
элементарные представления о хоккее, поэтому пока  обучение идет 
без использования коньков. Взяв клюшки, дети испытали настоящий 
азарт игры, почувствовав себя настоящими хоккеистами! 

Уважаемые читатели! Вы можете присылать новости, об-
ращения, жалобы, сообщения, фотографии, предложе-

ния по приложению «Вайбер» на редакционный 
номер 89656874459. Он работает круглосуточ-
но. При желании анонимность может быть со-

хранена. Мы ждем от вас как рассказы о со-
бытии в вашем населенном пункте, так и по-

желания по улучшению контента издания.
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# ТЕЛЕСЕРИАЛ 
* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм

     лепрограмма
Понедельник

12 февраля
Вторник
13 февраля

Среда
14 февраля

Четверг
15 февраля

Пятница
16 февраля

Суббота
17 февраля

Воcкресенье
18 февраля

1 КАНАЛ
4.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Командные соревно-
вания. Мужчины (произволь-
ная программа). Женщины 
(произвольная программа)

7.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет 16+
13.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Женщины. Гонка пресле-
дования

15.15, 3.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 История неизвестно-

го подвига. Крепость Бада-
бер 16+

22.30 *ПУТИН
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

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

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

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Мужчины 12,5 км. Гон-
ка преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал

18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.00 #ЛАБИРИНТЫ 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

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

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00-9.55 Пирĕн фондран. 
Ака-суха юрри. А. Васильев

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Туслăх пултăр ĕмĕре. Уяв 

концерчĕ 12+
8.30 Ăнсăртран кĕмсĕрт! Ка-

мит 6+
10.00 Яланах халăхпа. 

К.В.Иванов ячĕллĕ Чăваш 
патшалăх академи драма 
театрĕ 100 çулта 6+

13.00, 18.30 Республика. Хы-
парсен кăларăмĕ

13.05, 20.10 Мой новый друг 12+
13.30, 19.30 Республика. Ин-

формационная программа
13.35, 1.30 Стеклянный дом 12+
14.00, 2.30 Большое сердце 12+
14.30 Детский ТЕЛЕсад 6+
15.00, 23.00 Республика. Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
15.05, 1.00 След в истории 12+
15.30, 23.30 Республика. Инфор-

мационная программа 12+
15.35 Юратса пурăнсан. Мария 

Горшкова 12+
18.00, 2.00 Республика в дета-

лях 12+
19.00 Эх, юррăм янара! 12+
20.00 Сделано в Чувашии 12+
20.30 Каçхи тĕл пулу 12+
21.00 Пĕртăвансем, юрлар-и? 

Пĕртăван Малинасен 
концерчĕ 16+

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. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ 16+

21.40 #ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ 16+

23.40 Итоги дня
0.10 Поздняков 16+
0.20 #СВИДЕТЕЛИ 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.15, 3.25 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 

3.05 Время покажет 16+
14.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхёнчха-
не. Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м. 
Эстафета. Санный спорт. 
Женщины

16.00 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 История неизвестно-

го подвига. Крепость Ба-
дабер 16+

22.30 *ПУТИН
23.40 Вечерний Ургант 16+

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

20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт

12.45, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время

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

СТВИЯ 12+
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 #ЛАБИРИНТЫ 12+
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 

6.07-6.10, 6.35-6.41 
Вести-Чăваш ен

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

9.00 Ирхи тĕпел. Премьера
9.40-9.55 Вăрçă ачисем
12.45-13.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Ре-

спублика. Хыпарсен 
кăларăмĕ 12+

6.30, 15.30, 23.30 Респу-
блика. Информационная 
программа 12+

7.00, 13.35 Сделано в Чува-
шии 12+

7.10, 13.45 Мой новый 
друг 12+

7.30, 14.00, 1.00 След в 
истории 12+

8.00, 15.05, 1.30 Стеклян-
ный дом 12+

8.30, 14.30, 2.30 Большое 
сердце 12+

9.00, 13.05, 18.00, 2.00 Ре-
спублика в деталях 12+

9.30 Каçхи тĕл пулу 12+
10.00, 15.35 Пĕртăвансем, 

юрлар-и? Пĕртăван Мали-
насен концерчĕ 16+

13.00, 18.30 Республика. 
Хыпарсен кăларăмĕ

13.30, 19.30 Республика. 
Информационная про-
грамма

19.00 Эх, юррăм янара! 12+
20.00 Гости студии 12+
21.00, 0.00, 3.00 Диана и 

звезды чувашской эстра-
ды. Концерт 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. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ 16+

21.40 #ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ 16+

23.40 Итоги дня
0.10 #СВИДЕТЕЛИ 16+

1 КАНАЛ
4.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Пары (ко-
роткая программа)

7.45 Доброе утро
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет 16+
14.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхёнчха-
не. Биатлон. Женщины. 15 
км. Индивидуальная гон-
ка. Санный спорт. Мужчи-
ны. Двойки

16.00 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 История неизвестно-

го подвига. Крепость Бада-
бер 16+

22.30 *ПУТИН
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 #МЕДСЕСТРА 12+
2.15 Россия от края до края
3.05 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия - Китай

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.30, 

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Хок-
кей. Мужчины. Групповой 
турнир. Словакия - Россия

18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.00 #ЛАБИРИНТЫ 12+
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 

6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-
Чăваш ен

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

9.00 Пирĕн фондран. Хĕвел 
çулĕпе. Видеофильм. 2 пай

9.30-9.55 Ÿнер тĕнчи. А. Мит-
тов ÿнерçĕ. 1 пай

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Республи-

ка. Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 Республи-

ка. Информационная про-
грамма 12+

7.00, 14.00, 20.00 Гости сту-
дии 12+

8.00, 15.05, 1.00 След в исто-
рии 12+

8.30, 13.35, 1.30 Стеклянный 
дом 12+

9.00, 13.05, 18.00, 2.00 Ре-
спублика в деталях 12+

9.30, 2.30 Большое серд-
це 12+

10.00, 15.35 Диана и звезды 
чувашской эстрады. Кон-
церт 12+

13.00, 18.30 Республика. Хы-
парсен кăларăмĕ

13.30, 19.30 Республика. Ин-
формационная программа

19.00 Эх, юррăм янара! 12+
21.00, 0.00, 3.30 *АЛБЕНА 

ЮРАТĂВĔ 16+
0.30, 3.00 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. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ 16+

21.40 #ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+

23.40 Итоги дня
0.10 #СВИДЕТЕЛИ 16+

1 КАНАЛ
4.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия - Китай 
Скелетон. Мужчины

6.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км

11.00 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 

3.05 Время покажет 16+
15.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Командная 
эстафета

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 История неизвестно-

го подвига. Крепость Бада-
бер 16+

22.30 *ПУТИН
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
4.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пары 
произвольная программа

7.55, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

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

Местное время
12.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры в Пхёнчха-
не. Биатлон. Мужчины 20 
км. Индивидуальная гон-
ка. Сноуборд - кросс. Муж-
чины. Финал. Фигурное 
катание

18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.00 #ЛАБИРИНТЫ 12+
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ЧТВ
8.07-8.10, 8.35-8.41 Вести-

Чувашия. Утро
9.00-9.55 Приложение силы
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 Республи-

ка. Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

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

7.00, 14.00, 20.30 Гости сту-
дии 12+

8.00, 15.05, 1.00 След в 
истории 12+

8.30, 13.35, 1.30 Стеклян-
ный дом 12+

9.00, 13.05 Республика в де-
талях 12+

9.30, 2.30 Большое серд-
це 12+

10.00, 15.30 *АЛБЕНА 
ЮРАТĂВĔ 16+

12.30, 0.30 Кил ăшши 12+
13.00, 18.30 Республика. 

Хыпарсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 Республика. 

Информационная про-
грамма

18.00, 2.00 И в шутку, и все-
рьез 6+

19.00 Эх, юррăм янара! 12+
20.00, 3.00 Правительствен-

ная связь 12+
21.30, 0.00, 3.30 Все начина-

ется с любви. Концерт Да-
нилы Ленского 16+

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. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ 16+

21.40 #ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 
16+

23.40 Итоги дня
0.10 #СВИДЕТЕЛИ 16+

1 КАНАЛ
4.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Ске-
летон. Мужчины

6.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане
10.40 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Хок-
кей. Россия - Словения

13.00, 16.45, 18.25 Время по-
кажет 16+

14.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Фри-
стайл. Женщины. Акробати-
ка. Финал

15.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 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 Ро-

берт Плант 16+
1.10 *ОТЕЛЬ ГРАНД БУДА-

ПЕШТ 16+
3.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Кер-
линг. Россия - США

РОССИЯ 1
4.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Мужчины 
короткая программа. Лыж-
ные гонки. Мужчины 15 км

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

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 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание

18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.00 #ЛАБИРИНТЫ 12+
0.45 *ВО САДУ ЛИ, В ОГО-

РОДЕ 12+

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00 Республика Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 0.00 Республика 

Информационная програм-
ма 12+

7.00, 13.05 Правительствен-
ная связь 12+

7.30, 14.00, 20.00 Гости сту-
дии 12+

8.30, 15.05, 1.00 След в исто-
рии 12+

9.00, 13.35, 1.30 Стеклянный 
дом 12+

9.30, 2.30 Большое серд-
це 12+

10.00, 15.35 Все начинается с 
любви Концерт Данилы Лен-
ского 16+

13.00 Республика Хыпарсен 
кăларăмĕ

13.30, 19.30 Республика Ин-
формационная программа

18.00, 2.00 Республика в де-
талях 12+

18.30, 23.00 Эрне Хыпарсен 
тишкерĕвĕ 12+

21.00, 0.30, 3.00 Яланах 
халăхпа К.В.Иванов ячĕллĕ 
Чăваш патшалăх академи 
драма театрĕ 100 çулта 6+

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. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ 16+

0.00 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+

0.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

1.25 Место встречи 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.20 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Мужчины 
(произвольная программа)

8.50 Смешарики. Спорт
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
12.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Женщины. Эста-
фета. 4х5 км. Биатлон. Жен-
щины. Масс-старт. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал

15.00 Ээхх, Разгуляй! 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 *ЭВЕРЕСТ 12+
1.15 *НЕМНОЖКО ЖЕНА-

ТЫ 16+

РОССИЯ 1
4.45 #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 вре-

мя 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 11.40 Вести
12.10 *ЛЕГЕНДА №17 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Хок-
кей. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - США

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *РАДУГА В ПОДНЕБЕ-

СЬЕ 12+
0.55 *ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО 

12+

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Эрне. Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
7.00 Республика. Информаци-

онная программа 12+
7.30, 14.30 Гости студии 12+
8.30, 15.30 Стеклянный дом 

12+
9.00 Республика в деталях 12+
9.30 След в истории 12+
10.00, 1.30 Праски кине-

ми мăнукне авлантарать. 
Камит-мюзикл 12+

12.30 Большое сердце 12+
13.00, 23.00 Сарпиге. Балет в 

2-х актах по сказке Е. Ники-
тина 6+

16.00 Правительственная 
связь 12+

16.30 Бухты барахты 6+
17.00 Касхи тĕл пулу 12+
17.30, 4.30 *ЛЕСОМ 12+
19.00 Ырă кăмăлпа 12+
19.30, 3.00 Кĕмĕл сасă. Гала-

концерт 12+
21.30 Мыскарасăр туй пул-

масть. Камит 12+

НТВ
5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с алексеем зи-

миным
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 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! 6+
22.35 Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире Спецвыпуск. 2 ч 16+
23.30 Международная пило-

рама 18+
0.30 Квартирник НТВ у маргу-

лиса Группа Квартал 16+

1 КАНАЛ
5.25 *ЕГЕРЬ 16+
6.00, 12.00 Новости
6.10 Егерь 16+
7.25 Смешарики. ПИН-код
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета

11.00 В гости по утрам с Марией Шукшиной
12.20 Теория заговора 16+
13.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. Акроба-
тика. Финал. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 500м. Финал

15.50 Финал конкурса Лидеры России
17.15 Я могу! Шоу уникальных способностей
19.10 сезона. Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное Время
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 

лига 16+
0.45 *ИГРА 16+

РОССИЯ 1
4.55 #СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗА-

КОНА 12+
6.45 Сам себе режиссёр
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неде-

ля в городе
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт

16.15 *БУДУ ЖИТЬ 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
0.30 Дежурный по стране Михаил Жва-

нецкий
1.30 *ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ 12+

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. События недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Мыскарасăр туй пулмасть. Камит 12+
7.30 Касхи тĕл пулу 12+
8.00 Бухты барахты 6+
8.30 Правительственная связь 12+
9.00 Эрне. Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
10.00 Ырă кăмăлпа 12+
10.30, 3.00 Çерем çинчи çиçĕм. Трагикомеди 12+
12.30 Яш чух, самрăк чух 12+
13.00, 0.00 Песни России 12+
16.30 Детский ТЕЛЕсад 12+
17.00 *ЯЛТА 12+
18.30 Мой новый друг 12+
18.35 Время вкуса 12+
19.00, 5.00 $ Взять и полюбить 6+
20.00 Эх, юррăм янара! 12+
20.30 Иксĕлми çăлкуçсем. Гала-концерт 12+
23.30 Яш чух самрăк чух 12+

НТВ
5.10, 1.05 *ПЕТРОВКА, 38
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
13.00 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 *КУРКУЛЬ 16+

 АНЕКДОТЫ 

На уроке физкультуры в шко-
ле учитель спрашивает Вовочку: 

– Вовочка, за сколько смо-
жешь стометровку пробежать?

 Вовочка почесал затылок и 
ответил: 

– Ну рублей за 100 смогу…

Классный руководитель спра-
шивает детей: 

– Дети, знаете ли вы, какой 
вид птиц не вьет гнезда? 

Вовочка тянет руку. Учитель 
предлагает ему ответить: 

– Кукушка! – отвечает Вовочка. 
– Правильно! А ты знаешь по-

чему? – спрашивает учитель-
ница. 

– Да! Потому, что она в ча-
сах сидит!
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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

Воспитани пир-
ки сăмах пынă чух-

не профилактикăн пур 
субъекчĕ те сыхă тăрĕ

 ПУÇЛĂХ ПУРНĂÇĔНЧИ ПĔР КУН  

Ял тăрăх пуçлăхĕн çăкăрĕ 
çăмăл тесе шухăшлакан 
йăнăшать. Çакна эпир 
Вăрман-Çĕктер ял тăрăх 
ертÿçипе Олег Ерманов-
па пĕр кун ирттерсе хамăр 
куçпа курса ĕнентĕмĕр. 
«Пуçлăх пурнăçĕнчи пĕр 
кун» проект шайĕнче пирĕн 
шăпах унта çитмеллеччĕ.

Чи пысăк ĕç
Журналистсем ял тăрăхне 

çитнĕ кун ирех кунта РФ МЧСĕпе 
ШĔМ ĕçченĕсем хĕвĕшетчĕç. 
Олег Ерманов хăй те комис-
сипе пĕрле суйлав участокĕсем 
2018 çулхи суйлава мĕнле 
хатĕрленнипе вырăна çитсе 
паллашрĕ. Унпа пĕрлех – эпир 
те. Комисси Вăрман-Çĕктер 
шкулĕнче, Ишлей райповĕн 
икĕ лавккинче, Салапайкас-
синчи, Çÿлтикассинчи шкул-
сенче, Çĕктерти пултарулăх 
çуртĕнче вырнаçнă 1701-1706 
номерлĕ суйлав участокĕсене 
тĕрĕслесе тÿхрĕ,  кăлтăксене, 
çитменлĕхсене мартăн 18-мĕшне 
кĕтмесĕр пĕтерме хушрĕ. 

Çул çинче ял тăрăх пуçлă-
хĕн кулленхи ĕçĕсемпе кă-
сăкланатпăр. Пирĕнпе калаçнă 
вăхăтра алăран руле ямасăр  
шăнкăравсене йышăнма та 
ĕлкĕрет вăл. «Хĕлле çулсене 
юртан тасатса тăрасси чи пысăк 
ĕç. Акă паян трактористсем ир-
хи тăватă сехетренех юр тĕкеççĕ. 
Унччен икĕ кун пĕр чарăнмасăр 
ĕçлерĕç», – ăнлантарать Олег 
Ерманов «хурçă учĕпе» Малти 
Ункăпуçĕнчи Тепличная урам-
ра трактор çумне пырса ларнă 
май. Çĕнĕ урамра темиçе кил 
кăна пулин те трактор çула уçсах 
тăрать. Хăш-пĕр вырăнта трак-
тор алтăрĕнчен те çÿллĕрех ку-
пасем пухăннă. «Çынсене питĕ 
лайăх ăнланатăп. Виççĕмĕш 
сменăра ĕçлекенсем те пур. 
Хăш-пĕрин ирпе ĕçрен кил-
мелле е каймалла», – тет Олег 
Анисимович çакăн евĕр лару-
тăрăва çийĕнчех татса пама 
тăрăшнине палăртса. Темиçе 
кун пĕр чарăнмасăр юр çусан, 
çил-тăвăлта çулсене хÿсе ларт-
сан тракторсем пĕр вăхăтра пу-
рин патне те çитеймеççĕ çав. Пĕр 
вырăнтан тасатса кайнă хыççăн 
теприне уçса килнĕ тĕле унччен-
хи вырăна юр хÿсе те лартать! 
Çакăн пек лару-тăрура кашни 
хăйĕн килĕ умĕнчи юра кĕреçепе 
тасатсан тем пек пысăк пулăшу.

Çĕнĕ урамсем 
хушăнсах  пыраççĕ
Кайри Ункăпуç ялĕ çумĕнчи 

кран аякранах курăнать. Ялăн 
хĕвел анăç енĕпе М-7 трасса 
(Салапайкасси ял еннелле) 
хушшинчи çĕр лаптăкĕ çинче 
«Раççей çемйисене валли çурт-
йĕр» программăпа коттеджсем 

те, нумай хваттерлисене те  
хăпартаççĕ. «Паянхи куна пĕр 
çуртăн никĕсне хывнă, çулсем 
сарма çĕр лаптăкĕсем палăртнă. 
Контракт условийĕсемпе, 17,424 
га çинче 10 сотăй хушма участок-
лă 87 коттедж (вăтамран 150 
тăваткал метрлă пурăнмалли 
кĕтессем). Пурăнмалли çурт-
йĕрĕн пĕтĕмĕшле лаптăкĕ 51242 
тăваткал метрпа танлашĕ, çав 
шутра 25,1 пин тăваткал метр 
– эконом-класлă çуртсем», – 
ăнлантарать Олег Анисимович. 

 «Ак çак вырăнта блокпа 
модульлĕ котельнăй лартма 
палăртнă», – тет Олег Ерманов 
Çĕктер поселокĕнчи гаражсем 
умĕпе иртнĕ чухне. Поселокра 
1,5 км ытла тăршшĕ теплотрас-
са выртать, пăрăх диаметрĕ 219 
мм, вĕри шыв унтах сивĕнсе  
каять. Çавна май çухатусем, 
тăкаксем пысăк. 

«Январь уйăхĕнчен çÿп-çапа 
турттарса тухнăшăн экспери-
мент шайĕнче квитанцисем 
тăрăх тÿлеме пуçлаççĕ çынсем. 
Организаци халăхпа почта урлă 
килĕшÿ тунă. Хĕлле  контей-
нерсене уйăхра икĕ хут пушатса 
каяççĕ», – ăнлантарать Олег Ер-
манов администраци çуртĕнчен 
инçех мар тăракан туларах кайнă 
çÿп-çап контейнерĕсене çитес 
вăхăтра турттарса тухмаллине 
ĕнентерсе. Ял тăрăх пуçлăхĕн  
санкцилемен свалкăсемпе 
те кĕрешме тивет. Вăрман 
çывăхĕнче, çырмара çÿп-çап 
тăкса хăвараççĕ. Акă пĕлтĕр кăна 
çакăн пек пĕр çÿп-çап купине 
тупса тĕп тунă. Ял тăрăхĕнчи 
кашни ял-салара çÿп-çап 
контейнерĕсем вырнаçтарнине 
кура  коммуналлă çÿп-çапа турт-
таракансем çапла тăваççĕ текен 
шухăша та сирмест Олег Ер-
манов. Акă, сăмахран, кÿршĕ 
Муркаш районĕнчи Шомик  
ялĕнчи халăх ăна çÿп-çап кон-
тейнерĕсем лартса пама ыйт-
ни те пулнă иккен. Иртнĕ 
çулхи декабрь уйăхĕнче ял 
тăрăх территорийĕнче шурă 
юр айĕнче тата çÿп-çапăн 
икĕ вырăнне  тупса палăртни 
çинчен те каларĕ Олег Аниси-
мович. Вĕсене те тасатса тĕп ту-
малла пулать.

Шывпа тивĕçтермелли тытăм 
кивелнипе аварисем кунта час-
часах. Шыв пăрăхĕсен сечĕсене 
юсама 400 пин тенкĕ тăкакланă. 
Хыркассинче, Салапайкассинче, 
Çĕктерте юсав ĕçĕсем ирттернĕ. 
Малти Ункăпуç, Çÿлтикассинчи 
скважинăсем валли насуссем 
туяннă. Акă виçĕ кун каялла 
Кайри Ункăпуç ялĕнче насус 
çунса кайнă. Скважина пат-
не пыракан çула çил-тăвăла 
пăхмасăр уçса насуса юсанă. 
Хыркассинчи Юбилейная урам-
ра çĕнĕ шыв пăрăхĕсене хума 
проект планне хатĕрлемелли 

çинчен те каларĕ ял тăрăх 
пуçлăхĕ. Кивĕ пăрăхсем çынсен 
анкартисем урлă иртеççĕ. 
Çĕрĕшсе тухнипе пÿрнепе 
тĕксенех шăтнине палăртать 
Олег Ерманов. Юсав ĕçĕсене 
инициативлă бюджет про-
граммипе пурнăçа кĕртмелле. 
Ĕçсемшĕн ял тăрăх бюджечĕн 
шучĕпе тÿлеççĕ, материалсене 
вара халăх хăй укçи-тенкипе 
туянать.  

 Хĕлле хăвăртах тĕттĕмленнипе 
çынсем урамри çутăпа çыхăннă 
ыйтусене татса памашкăн 
пулăшу ыйтаççĕ. Лампочкăсем 
те час çунса каяççĕ. Чылай ял-
та энергие перекетлекен çутă 
приборĕсем лартнă. «Çĕнĕ урам-
сем хушăнсах  пыраççĕ. Вĕсене 
çутăпа тивĕçтерме те укçа-тенкĕ 
сахал мар кирлĕ. Энергие пе-
рекетлекен лампăсен шучĕ 
ÿсет. Анчах çакна пур çĕрте 
те пĕр харăс тума май çук», – 
ăнлантарать ял тăрăх пуçлăхĕ. 

«2017 çулта Шарпаш ялĕнчи 
клуба юсаса çĕнетрĕмĕр, çурт 
тăррине, алăк умне, урай, 
электричество пралукĕсене 
улăштартăмăр. Кăçал Шу-
пашкаркасси клубĕнчи урая 
та юсасшăн», – тет Олег Ер-
манов иртнĕ çул туса ирттернĕ 
ĕçсемпе паллаштарса. Шу-
пашкаркассинчи клуба юса-
ма пулăшу ыйтса Республикăн 
Культура министерствине заяв-
ка та тăратнă. Çÿлтикассинчи 
культура çуртĕнче хывăнса 
тăхăнмалли пÿлĕм те тумалла.

 «Вăрманкассинче икĕ урам-
ри çула сартăмăр, анчах 140 м 
çула хурса çитереймерĕмĕр – 
укçа-тенкĕ çитмерĕ. Подрядчик 
çак укçапах çула вĕçне çитерме 
сĕнчĕ. Анчах çупа çăкăр çине 
сĕрнĕ пек çул кирлĕ мар.  Тех-
ника условийĕсене тата нор-
мативсене пăхăнмасăр хунă 
çул нумайлăха чăтмасть. Кăçал 
«Хăрушлăхсăр тата пахалăхлă 
çулсем» программăна хутшăнса 
çак çула сарса пĕтересшĕн. 
Çавăн пекех Çÿлтикассинчи, 
Станъялти çул участокĕсене 
те юсамалла. Программа 2020 
çулччен ĕçлет. Çитес çулсенче 
ытти çул участокне те юсама 
планлатпăр. Анчах ял тăрăхĕнче 
тăпраллă çулсем те пур. Вĕсене 

чул-кирпĕчпе сарса йĕркене 
кĕртетпĕр. Вăй çитнĕ таран вак 
чул хуратпăр», – ăнлантарать 
Олег Анисимович. 

Ял тăрăхĕнчи пур ял-салара та 
пушар сÿнтермешкĕн гидрант е 
пĕве-кÿлĕ, е çĕре чавса хунă шыв 
пички пур. Пушар хăрушсăрлăхĕ 
енчен ял тăрăхĕ чи шанчăклă ял 
тăрăхĕсен шутне кĕрет.  

«Пуян» пуçлăх
Ял тăрăх пуçлăхĕн тилхепине 

иккĕмĕш çул тытса пырать Олег 
Ерманов. Вăл çак ял тăрăхĕнчех 
çуралса ÿснĕ. Аслăрах ÿсĕмри 
çынсем ăна пĕчĕк чухне чупса 
çÿренине те ас тăваççĕ пуль. Сал-
так аттине хывсан Чапаев завод-
не кочегара ĕçлеме вырнаçнă 
вăл, кайран администраципе 
хуçалăх уйрăмĕнче вăй хунă. 
Ял тăрăх пуçлăхне лартсан та-
та тепĕр тăватă кун завода ут-
нине пытармасть Олег Ани-
симович. Хăйĕн ĕçне пысăк 
яваплăха туйса пурнăçлать 
вăл. Унăн телефонĕ талăкра 
пĕр сехетлĕхе те шăпланмасть. 
«Манăн яланах халăхпа çыхăну 
тытмалла-çке», – ăнлантарать  
ял тăрăх пуçлăхĕ. «Хăш чухне 
киле çывăрма кăна килетĕп», – 
çапла хуравлать вăл пушă вăхăчĕ 
пирки кăсăклансан. Пĕр-пĕр 
ыйтупа çынсене шăнкăравласа 
пĕлтермелле пулсан мăшăрĕпе 
ывăлĕ те телефона алăран 
ямаççĕ. Олег Анисимовичăн хăш 
чухне кун тăршшĕпе çул çинче 
200 çухрăма  яхăн та çÿреме ти-
вет. Кун вĕçĕнче администрацие 
таврăнсан ăна алă пусма темиçе 
сантиметр хулăнăш документ-
сен пуххи кĕтет.

Мĕн çинчен ĕмĕтленет-ха ял 
тăрăх пуçлăхĕ? Çывăрса тăранма 
тата  юлташĕсемпе пулăра тĕл 
пулма. Отпускра мунча çунни 
çинчен çĕрле шăнкăравласа 
пĕлтерсен Олег Анисимович 
хăй те вут-çулăма сÿнтернĕ çĕре 
хутшăннă. Вак укçасем пухас-
си вара – унăн чун киленĕçĕ. 
Шкул çулĕсенченех  тенкĕсемпе 
кăсăкланаканскер паянхи куна 
пухнă вак укçан шутне хăй те 
пĕлмест.  Юбилей тенкисемсĕр 
пуçне 96 çĕршыври вак укçа та, 
ĕлĕкхи тенкĕсем те пур унăн 
коллекцийĕнче.  

 Хĕллехи сивĕсенче те Олег 
Ерманова Атăл çинче вăлтапа 
курма пулать. Ашшĕ те пулăçă 
пулнă. «Атăл хĕрринче çăкăр 
турттармалли будкăра çĕр каçса 
шкула тухса утаттăмăр. Тимĕр 
кăмакара вутă çатлаттарнă 
сасăпа, хумсен сассипе çывăрса 
каяттăмччĕ. Ирпе те хум çырана 
çапнă сасăпа, чарлансен сасси-
пе вăранса каяттăм». Шывра 
хăйне кăвакал пекех туйнине 
палăртать Олег Анисимович. 
«Кунĕпех шыва кĕме хатĕр», 
–  тет вăл. Пуçламăш класра 
вĕреннĕ чухнех ялти пĕве урлă 
арçын ачасемпе тупăшмалла 
ним мар ишсе каçнă вăл. 9-мĕш 
класра вара Атăл урлă тепĕр ен-
не пилĕк çухрăма хыçа хăварса 
утравсем таран ишсе çитнĕ. 
Аквалангпа та чăмма юратать 
вăл. 6 метр тарăнăш бассейн-
ри шыв айĕнчи чăрăш йĕри-
тавра çаврăнса Çĕнĕ çул кĕтсе 
илни çинчен сăн ÿкерчĕксем 
аса илтереççĕ. Шывра икĕ ми-
нут ытла сывламасăр тăма пул-
тарать. «26 кг  таякан çуйăн 
пулă, 14 кг йывăрăш çăрттан, 
8,6 кг шăла, 6 кг çупах тытнă», 
– тет Олег Ерманов чи пысăк 
пулă йывăрăшĕпе кăсăклансан. 
Кĕркунне вара кăмпа пуçтарма 
юратать ял тăрăх пуçлăхĕ. «Икĕ 
се хетре пĕр катер кăмпа тат-
ни те пулать. Тепĕр чухне кар-
çинккана та тултарма вăхăт çук. 
Шуса пырса кăмпасене тат-
са пыратпăр, хыççăн купасем 
туса хăваратпăр...» – тет вăл.  

Вăрман-Çĕктер ял тăрăхĕ Атăл 
хĕрринче вырнаçнă май вăл 
туристсемшĕн илĕртÿллине 
палăртать Олег Ерманов. 
Яхт-клуб та ĕçлет иккен кун-
та. Виндсерфинг шыв спорт-
не аталантарасси – çитес 
вăхăтра пурнăçламалли план-
сен йышĕнче. Кун пирки вара 
çуллахи номерсенчен пĕринче 
каласа кăтартăпăр. 
РЕДАКЦИРЕН: Проект эстафе-
ти Ишлей ял тăрăх пуçлăхне Ев-
гений Субботина куçать.
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Атăла парăнтарнă, 
юр кĕрчĕ мĕн вара?

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ 
Вăрман-Çĕктер ял тăрăхĕ  30 948 га 
лаптăклă. Вăл хула çывăхĕнче пул-
нипе «дачăллисен» шутне кĕрет, 
кунта регистрациленирен чылай ну-
майрах, 15 пине яхăн çын пурăнать. 
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Йĕрке хуралĕ  ÇĔНĔ ТЕХНИКА ТУЯННĂ ХЫÇÇĂН ПУШАР ЧАÇĔСЕНЧИ КИВĔ МАШИНĂСЕНЕ ИРĔКЛĔ 
ПУШАР ХУРАЛĔСЕНЕ ПАРĔÇ. 

 ЫЙТУ-ХУРАВ   

Пурлăха мĕн 
салатать?
2017 çулта Шупашкар 

район территорийĕнче 
чрезвычайлă лару-тă рă-
ва икĕ хутчен шута илнĕ. 
Çакăн çинчен Чăваш 
Республикинче чрез-
вычайлă лару-тăрусене 
асăрхаттарассипе та-
та пĕтерессипе ĕçлекен 
пĕрлĕхлĕ патшалăх ты-
тăмĕн Шупаш кар райо-
нĕнчи пайĕн пĕлтĕрхи 
пĕтĕмлетĕвĕсемпе пал-
лаш   тарнă май райадми-
нистрацин ял хуçалăх та-
та экологи пайĕн пуçлăхĕ 
Сергей Ванюшкин пĕл-
терчĕ. Чрезвычайлă лару-
тăрусем пĕлтĕр июль уй-
ăхĕнче çил-тă вăл вăйлă 
алхаснипе тата тăпра 
нÿрĕклĕхĕ пы сăккипе 
çыхăннă. «Çавра çил – 
шуйттан туйĕ» тесе ахаль-
тен каламаççĕ. Çил-тăвăл 
Ишекри çичĕ, Кÿкеçри пĕр 
хуçалăха шар кăтартнă. 
Çавăн пекех ăна пула та-
та тăпра нÿрĕклĕхĕ пы-
сăккипе икĕ ял хуçалăх 
предприятийĕ тăкак тÿснĕ. 
Çанталăк шар кăтартнă 
хуçалăхсене страховани 
компанийĕ тата Кÿкеç ял 
тăрăх администрацийĕ 
пулăшу кÿнĕ, «Ольдеев-
ская» Агрофирма» ЗАО-
на тата «Чурачикское» 
ОАОна патшалăх про-
граммипе килĕшÿллĕн 
Раççей Федерацийĕн 
бюджетĕнчен укçа-тенкĕ 
уйăрса панă.

«Пĕлтĕр районта 69 
пушар тухнă. Вĕсенче 
7 çын пур нăçĕ татăлнă, 
тăватă çын су ранланнă», 
– пĕлтерчĕ Сергей Алек-
сеевич. – Вут-çулăмра 
15703118 тенкĕлĕх 
пурлăх çунса кĕлленнĕ. 
2016 çулхипе танлаш-
тарсан çакă 43,9% ну-
майрах». Пушарсем ыт-
ларах электрооборудова-
ние вырнаçтарас тата ун-
па усă курас правилăсене 
пăснипе (22 пушар), 
кăмакана вырнаçтарнă 
тата усă курнă чухне хă-
рушсăрлăх йĕркисене  шу-
та илменнипе (15), вут-
çулăмпа асăрханусăр пул-
нипе (4), пирус туртнă 
чухнехи тимсĕрлĕхпе пул-
нипе (5) тухнă. Ятарла-
са тивертсе янипе ва-
ра пĕлтĕр хĕрлĕ автан 

15 хут! ташланă. Сергей 
Ванюшкин «çулăмлă» 
ял тăрăхĕсене те асăнчĕ. 
Кунта Çĕньял-Покровски, 
Шĕнерпуç, Çырмапуç, 
Çĕньял ял тăрăхĕсем 
кĕреççĕ. «69 пушартан 
42-шĕ çынсем пурăнакан 
вырăнта пулнине кура 
кил-çурта, пурлăха пу-
шарсенчен тата ытти ин-
кекрен (вăйлă çил-тăвăл, 
вăрман пушарĕсем, ейÿ, 
пăр çапни...) вăхăтра 
страхламалла», – çирĕп 
аса илтерчĕ вăл. 

Тутаркассинче, Вăрман-
Çĕктерте, Ишлей, Çĕньял 
тата Чăрăшкасси ял тă-
рăхĕсенче паян пушар 
хуралĕсем пур. Вĕсене йĕр-
келесси çинчен ыттисен 
те шухăшламаллине па-
лăртрĕ Сер гей Ванюш-
кин. Акă, сăмах ран, Ка-
наш районĕнчи кашни 
ял тăрăхĕнче пушар хура-
лĕ ĕçлет. Рес публикăри 
хăш-пĕр район иници-
ативлă бюджет програм-
мипе уйăрнă укçа-тен-
ке муниципаллă пушар 
хуралĕсем тума, пÿлĕмсене 
юсама усă курнă.

Муници па литетра «Хă-
рушлăхсăр ху  ла» аппарат-
па программа ком плексĕ 
аталанать. Ял тăрă хĕсем 
тата организацисем выр-    
наç тарнă камерăсене шу-
та ил месĕр çынсем нумай 
пухă накан вырăн сенче 29 
видеокамера ĕçлет. 2018 
çулта тата икĕ камера 
туян ма планланă. 

«Пĕтĕм Раççейри шыв-
шурсем çинче çăлакан-
сен обществи» обще-
ство организацийĕн рес-
публикăри уйрăмĕн ертÿ-
çин çумĕ Владимир  Васи-
льев çын сене ишме кă на  
мар, путакана çăлма та 
вĕрен тмелли çинче пусăм 
турĕ. Рес публи кăра шыв-
ри ăмăрту дисцип линине 
çĕнĕрен пуçласа ярас си 
çинчен каларĕ. Сăмах май, 
2016 çулта шыв çинче 5 
çын путнă пул сан, пĕлтĕр 
3 синкер пулнă.  

Пушар хуралĕсене –
çĕнĕ техника
Вениамин Петров пу-

шарсен шучĕ республикăра 
пĕлтĕрхи шайран 7,3% 
чакнине палăртрĕ. 2016 
çулта 941 хут вут-çу лăм 
тух нă пулсан, пĕлтĕр хĕрлĕ 

автан 872 хут ташланă. 
Çавăн пекех вĕсенчен вил-
нисен шучĕ те сахалланнă, 
93-рен 63 таран чак нă. 
Шупаш кар районĕ пушар-
сен шучĕпе рес  пуб ликăри 
ял-сала районĕ сенчен 
8-мĕш вырăн йышăнать, 
вилнисен шучĕпе – 11-мĕш 
вырăнта. Вениамин Ива-
нович пĕччен пурă  накан-
сене, эрех-сăрапа иртĕ-
хекенсене тата пĕчĕк 
ача  сем ÿсекен со циаллă 
хăруш лăхлă лару-тăрăва 
кĕрсе ÿкнĕ çемье сене уй-
рăмах сăнаса тăмал лине 
каларĕ. 

Пĕрлĕхлĕ çăлав служ-
бин «112» номерĕ рес-
публикăра эрнере 15 
пине яхăн шăнкăрав 
йышăнать. Ытларах ыт-
ла рикун па шăматкун 15 
сехетрен  пуç ласа 21 сехет-
чен çынсем пулă шу ыйт-
са шăнкăравлаççĕ. Çак 
шăн кă равсенчен çурри 
ахаль шăнкăравсем пул-
нине палăртать Вениамин 
Петров.  Е ачасем выляса 
пусаççĕ, е, сăмах ран, «те-
лефон çине симкартăна 
лартаймастăп...» текен 
çакăн евĕр пустуй ыйту-
семпе вăхăта йышăнаççĕ. 
Çав вăхăтра  ытти сем, тен, 
чăнах та пулăшу кĕтеççĕ.   

Вениамин Петров тер-
роризмран хÿтĕлессипе 
çыхăннă программăна 
пурнăçа кĕртме 89 млн 
тенкĕ уйăрнине асăнчĕ. 
Вĕсенчен 59 млн тенкĕ –  
республика бюджетĕнчен, 
ытти – муниципалитет 
бюджетĕнчен. Çак укçа-
тенкĕпе тĕрĕслев обо   -
рудованийĕ, çав шутра 
рамкăллисем те, тимĕр 
шыракан прибор, бен-
зогенераторсем туяннă. 
Мартăн 8-мĕшĕ тĕлне 
оборудовани çитмелле. 
Ăна муниципалитета 2018 
çулхи суйлавра усă курма 
çитереççĕ. 

«Пушара хирĕç кĕре-
шекен службăна хатĕр-
хĕтĕрпе тивĕç термешкĕн 
20 млн тенкĕ пăхса хунă. 
Çавăн пекех кăçал техни-
ка туянма  103 млн тенкĕ 
уйăр нă», – пĕлтерчĕ Ве-
ниамин Иванович. Çак 
укçа-тенкĕпе «УРАЛ» 
йышши 16 пушар ма-
шини туянĕç. Çĕнĕ тех-
ника туяннă хыççăн пу-
шар чаçĕсенчи кивĕ 
машинăсене ирĕклĕ пу-
шар хуралĕсене парĕç. 
Хутса ăшăтакан гараж-
сене чи малтанах çитеççĕ 
вĕсем. Кунсăр пуçне 
Чăваш Республикинчи 
вăрман пушар службин-
чен «ЗИЛ» никĕсĕнчи 
пушар машинисене 
кăлараççĕ. Вĕсем те хăй 
ирĕкĕпе йĕркеленĕ пушар 
хуралĕсен харпăрлăхне 
куçĕç. 

Пушар хăрушсăрлăхĕпе 
çыхăннă ĕçсене тивĕçлĕ 
пурнăç ланăшăн Вăрман-
Çĕктер ял тăрăх пуçлăхĕ 
Олег Ерманов, Ишлей ял 
тăрăх пуçлăхĕ Евге ний 
Субботин райадминистра-
цин тав хучĕсене тивĕçрĕç. 
Кÿкеçри 41-мĕш пушар 
чаçĕн пай пуçлăхне Вик-
тор Герасимова та тивĕçлĕ 
наградăпа палăртрĕç.   

Çавăн пекех канаш-
лу суйлав участокĕсене 
суйлав вăхăтĕнче тер-
роризм хă рушлăхĕнчен 
хÿтĕлессине та та хĕллехи 
вăхăтра пушар сÿн терме 
усă куракан шыв-шур 
патне çитмелли майсене  
сÿтсе яв рĕç. Раççей МЧСĕн 
Шупаш кар районĕнчи 
надзор ĕçĕпе профилак-
тика уйрăмĕн пуç лăхĕн 
çумĕ Олег Порфирьев 
сăмахĕсем тăрăх, суйлав  
учас токĕсенче автоматика 
тытăм  не, вĕсен юсавлăхне, 
эва куаци алăкĕсене, ог-
нетушительсем, çутăпа 
тивĕçтермелли хатĕрсем 
пуррине чи малтан 
тĕрĕслеççĕ.  

 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

бензогенератор, тимĕр 
шыракан прибор, УРАЛ... 
района килеççĕ
 ХĂРУШСĂРЛĂХ

бензогенератор, тимĕр 

Теракт, çил-тăвăл, вут-çулăм:
хÿтĕленме вăй çитĕ-и?

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ
Шупашкар районĕнче пу-
шарпа кĕрешме 149 пу-
шар гидранчĕ, 85 кÿлĕ-
пĕве, 101 çын пĕвеленĕ 
шыв-шур, 191 шыв баш-
ни пур. 

Коррупцие асăрхамасăр 
тăраймăн

Коррупци сĕмĕллĕ преступленисенчен асăрханас 
тĕллевпе патшалăх учрежденийĕсенче йĕрке 
çирĕп пулнине пĕлетпĕр. Анчах та коммер-

ци организацийĕсен ĕçĕ-хĕлне прокуратура 
ĕçченĕсем ку енĕпе мĕнле сăнаса тăраççĕ-ха?

  Александр НЕСМЕЛЫЙ, Шупашкар хули

Зелфинас КАРАМА, 
Шупашкар район прокурорĕ:

– «Коррупципе кĕрешесси çинчен» феде-
раци законĕн 3-мĕш статйипе килĕшÿллĕн, 
çакна хирĕç тăмалли тĕп принципсен 
шутĕнче чи малтанах – ăна асăрхаттарассипе 
мерăсем йышăнасси. 

Çак ĕçе вăйлатасси 2013 çулхи январĕн 
1-мĕшĕнчен «Коррупципе кĕрешесси 

çинчен» федераци законĕн 13.3-мĕш статйи вăя кĕнĕренпе 
уйрăмах çирĕпленчĕ. Вăл коррупцирен сыхланма ор-
ганизацисене мерăсем йышăнма хистет. Çак тивĕçе 
харпăрлăх ĕлкине, йĕркелÿпе право формине пăхмасăр 
пур организацин (юридици сăпачĕн) пурнăçламалла. 

Статьян 2-мĕш пайĕнче коррупцие хирĕç çирĕп 
мерăсене илсе кăтартнă. Вĕсен йĕркисене организаци-
сенче йышăнма тивĕç. Кунта коррупцие е ытти йĕркене 
пăснă тĕслĕхсене асăрхаттарассишĕн яваплă должнăçри 
çынсене палăртасси, организаци ĕçченĕсен харпăр хăйне 
ĕçре мĕнле тытмаллине тата этика кодексне йышăнни, икĕ 
ен хирĕçĕвĕсенчен асăрханасси тата вĕсене сиресси. 
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Выбирай автомобиль у лучшего дилера LADA 
в России – «Диал-Авто»

1 февраля 2018 г. в Москве 
состоялась дилерская конфе-
ренция LADA, на которой бы-
ли подведены итоги работы 
дилеров LADA России в 2017 
г. По результатам глобального 
рейтинга автосалон «Диал-
Авто» занял I место среди 
всех официальных дилеров 
LADA в России, которых насчи-
тывается более 300. Соответ-
ствие дилера стандартам АВ-
ТОВАЗа, качественная работа 
сотрудников, высокая оценка 
салона покупателями помогли 
завоевать «Диал-Авто» I место 
в рейтинге.

Выбирайте автомобиль у луч-
шего дилера LADA в России. 
В феврале «Диал-Авто» пред-
ставляет выгодные цены** на 
весь модельный ряд автомо-
билей LADA:

LADA Granta от 319 900 руб. 
и LADA Kalina от 365 540 руб.  
с высоким дорожным просве-
том, комфортным и вместитель-

ным салоном, отличными дина-
мическими характеристиками, 
коробками передач МТ и АМТ.

LADA Vesta от 512 910 руб. 
и LADA XRAY от 553 410 руб. 
Современные автомобили, не 
уступающие в своем уровне 
иномаркам - стильный дизайн, 
превосходная шумоизоляция, 
огромное разнообразие совре-
менных опций. 

LADA 4x4 от 405 510 руб. 
Легендарный внедорожник, 
для которого не существует 
непроходимых дорог. 

LADA Largus  от 470 410 
руб. Единственный автомо-
биль такого класса, который 
обеспечивает по-настоящему 
комфортную посадку до семи 
взрослым пассажирам.

LADA Priora от 373 410 руб.  
Популярный автомобиль бла-
годаря отличным ходовым ка-
чествам, солидному набору оп-
ций, достойной проходимости, 
доступной цене. 

Найдите свою LADA в «Диал-Авто». В феврале для Вас 
действуют преимущества:

1. Выгода по «Трейд-Ин» - до 40 000 руб.***
2. Выгода на автомобили LADA с ПТС 2017 года.
3. Выгода 10% по госпрограммам «Первый автомобиль» и 

«Семейный автомобиль».
4. Комплект зимних шин в подарок при покупке автомоби-

ля в «Диал-Авто» с 02.02.18 по 28.02.18.

Февралĕн 1-мĕшĕнче райадминистраци-
ре чрезвычайлă лару-тăрăва асăрхаттарас та-
та пĕтерес, пушар хăрушсăрлăхĕпе тивĕçтерес 
енĕпе ĕçлекен комисси ларăвĕ иртрĕ. Унта 
Чрезвычайлă лару-тăру ыйтăвĕсемпе ĕçлекен 
патшалăх  комитечĕн председателĕ Вениамин Пе-
тров хутшăнчĕ. 

* Кредит предоставляется ПАО «Совком-
банк» (Генеральная лицензия Банка России 
№963 от 5 декабря 2014 года). 14,45% - ми-
нимальная процентная ставка в кредитном 
договоре по продукту «АвтоСтиль-Добрый 
Экспресс» и распространяется на все авто-
мобили Lada (Лада). Валюта кредита - руб-
ли РФ; минимальный срок кредита – 6 меся-
цев, максимальный срок кредита – 72 меся-
ца; Сумма кредита от 90 000 до 2 500 000 ру-
блей. Предложение действует до 28.02.2018.

**Рекомендованные розничные цены на 
автомобили (кроме LADA Vesta, LADA XRAY и 
LADA Priora) указаны на модели в минимальных 
комплектациях с учетом выгод по программе 

«Трейд-ин» и «LADA Finace» с совмещением вы-
год по госпрограммам «Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль». Право на единовре-
менную выгоду 10% в рамках госпрограммам 
предоставляется гражданам, приобретающим 
первый раз автомобиль в собственность или 
имеющим двух или более несовершеннолетних 
детей. Срок действия предложения с 01.01.2018 
по 28.02.2018. Рекомендованные розничные це-
ны на LADA Vesta, LADA XRAY и LADA указаны с 
учетом выгод по госпрограммам «Первый авто-
мобиль» и «Семейный автомобиль».

***Указана максимальная выгода по про-
граммам «Трейд-Ин» - 20 000 руб. и «ЛАДА 
Финанс» - 20 000 руб.  

Ждем вас по адресу: Чебоксары, ул. Автомобилистов, д. 2
Телефон: 8(8352)220-120
dialavto.lada.ru 
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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.
02-10. Ячмень, пшеницу, мелкий 
и семенной картофель. Доставка. 
Тел.: 8-961-338-21-08.
02-11. Сурăхсем, пÿтексем. Тел.: 
8-917-673-36-90.
02-12. Çумăр курман  тюкланă 
костер утă. 100 тенкĕ. Тел.: 8-937-
383-61-78. Альберт.

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.

02-04. Старые подушки, пери-
ны. Пух гусиный и утиный. Тел.: 
8-999-609-50-32.

ТĔРЛĔРЕН
РАЗНОЕ

02-03. Утерянное удостоверение 
ветерана боевых действий   РА № 
475942, на имя Васильева Алексея 
Олеговича, выданный МВД Чуваш-
ской Республики 31 марта 2009 г., 
считать недействительным.

ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

01-45.  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семе-
новым А.И., адрес: ЧР, п. Кугеси, ул. 
Советская, д. 50, тел. 8(83540)2-26-
14, mega221@mail.ru, № регистра-
ции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 5545, выполня-
ются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с када-
стровым номером 21:21:160113:197, 
расположенный: ЧР, Чебоксарский 
район, сдт «Илем», участок 197.

Заказчиком кадастровых работ 
является Иванова М.В., адрес: ЧР, 
г. Чебоксары, Мясокомбинатский 
проезд, 4-ая Линия, д. 10Б, тел.: 
89176581436.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы 
состоится по адресу:  ЧР, Чебок-
сарский район, сдт «Илем», уча-

сток 197 - 12 марта 2018 г. 11-00 ч.
С проектом межевого плана зе-

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

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельного участка на местности, 
обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с 
проектом межевого плана прини-
маются с 08.02.2018 г. по 12.03.2018 
г. по адресу: ЧР, Чебоксарский рай-
он, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50.

Смежный земельный участок, в 
отношении местоположения гра-
ниц которого проводится согла-
сование: 21:21:160113:202, адрес 
участка:  ЧР, Чебоксарский район,  
сдт «Илем», участок 202.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
02-05. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лу-
киной Екатериной Владимиров-
ной, почтовый адрес: 428000, ЧР, 
г. Чебоксары, ул. Дзержинского, 
д. 20, каб. 9, тел. (8352) 23-12-68, 
адрес электронной почты e-mail: 
katya_1401@mail.ru, № регистра-
ции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 37674, СНИЛС 
139-652-161 80, выполняются када-
стровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного 
по адресу: ЧР, Чебоксарский рай-
он,  Вурман-Сюктерское с/пос., са-
доводческое товарищество "Сюк-
терский", участок 159.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Кудрявцева Надеж-
да Владимировна, почтовый адрес: 
г. Чебоксары, ул. Пролетарская, 
д. 3а, кв. 75.

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, 12 
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 8 февраля 2018 г. 
по 7 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 земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
02-06. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСО-

ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим, кадастровый инже-
нер Ященко И. Ю., номер квалифика-
ционного аттестата 21-13-23, адрес: 
ЧР, г. Чебоксары, Президентский 
бульвар, д. 31, e-mail: inzhener21@
ya.ru, тел.: 8(8352) 20-44-77, извещает 
участников долевой собственности 
СХПК им. Ленина о подготовке про-
екта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных 
долей в Абашевском сельском по-
селении Чебоксарского района Чу-
вашской Республики.

Заказчиком работ по подготов-
ке проектов межевания земель-
ных участков является Админи-
страция Абашевского сельского 
поселения, адрес: Чувашская Ре-
спублика, Чебоксарский район, с. 
Абашево, Абашевский проезд, д. 1.

Кадастровый номер исходного 
земельного участка 21:21:000000:49, 
адрес: Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Абашевское 
с/пос. 

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Чебоксары, Прези-
дентский бульвар, д. 31, офис 303, 
с 9-00 ч. по 16-30 ч. в течении 30 
дней со дня опубликования насто-
ящего извещения. Для ознакомле-
ния с материалами проектов ме-
жевания заинтересованным ли-
цам необходимо при себе иметь:

- документ, удостоверяющий 
личность;

- свидетельство о праве соб-
ственности на земельную долю или 
иной документ в соответствии со 
ст. 18 Федерального закона №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участ-
ка после ознакомления с проек-
том межевания направляются или 
вручаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по 
двум адресам:

1) 428000, Чувашская Республи-
ка, г. Чебоксары, Президентский 
бульвар, д. 31, офис 303.

2) 428000, Чувашская Республи-
ка, г. Чебоксары, ул. Карла Марк-
са, д. 56 "Управление Росреестра 
по Чувашской Республике".
02-07. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Проко-
пьевой Татьяной Владимировной, 
адрес: Канашский район, деревня 
Верхнее Девлизерово, Школьная 
улица, 38, tanechka_prokopeva@
list.ru, тел. +79279930849, квали-

фикационный аттестат № 21-15-
53 от 15.12.2015 г. в отношении 
земельных участков расположен-
ных  по адресу: ЧР, Чебоксарский 
район, Большекатрасьское сель-
ское поселение, СНТ «Катрась-
ский», участок 246, выполняются 
кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Владимиров А.И., адрес: 
ЧР, г. Чебоксары, ул. Гастелло, д. 
11, кв. 56.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адре-
су: ЧР, Чебоксарский район, Боль-
шекатрасьское сельское поселе-
ние, СНТ «Катрасьский», участок 
246, 12 марта 2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЧР, г. Чебокса-
ры, ул. К. Маркса, д. 52Б.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения 

границ земельных участков на мест-
ности принимаются  только в пись-
менной форме  08 февраля 2018 г. 
по 12 марта 2018 г. по адресу: ЧР, 
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: з/у К№ 21:21:122001:245, 
ЧР, Чебоксарский район, Большека-
трасьское сельское поселение, СНТ 
«Катрасьский», участок 245;  з/у К№ 
21:21:122001:247, ЧР, Чебоксарский 
район, Большекатрасьское сельское 
поселение, СНТ «Катрасьский», уча-
сток 247;  з/у К№ 21:21:122001:248, 
ЧР, Чебоксарский район, Больше-
катрасьское сельское поселение, 
СНТ «Катрасьский», участок 248.

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

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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 МОДУЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА 
1 кв. см. – 

от 26 руб.

РЕКЛАМА 
ТАТА ПĔЛТЕРŸ 

 8(83540) 
2-12-59

Куры-молодки, 
несушки. Поросята.  

11 ФЕВРАЛЯ ЯРМАРКА 
с. Ишаки с 8-00 до 9-00, ТЦ 
Дорожник с 9-40 до 10-00.

 8-903-058-96-81.
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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
5

Пенсионерам 

скидка 5%

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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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

-4
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Рубрика 

«Соболезнование» 
для юрлиц и ИП1 – 

600 РУБ, 
для частных лиц2 – 

400 РУБ. 

02-09. Администрация Чебоксарского района извещает о том, что 
решением комиссии по проведению торгов аннулированы резуль-
таты подведенных итогов на официальном сайте Российской Феде-
рации по опубликованным извещениям в районной газете «Тăван 
Ен» (№48 от 07.12.2017 года и №49 от 14.12.2017 года) о намерении 
предоставить в собственность земельных участков.

Комфортная и безопасная зима на Nissan Terrano с выгодой 
до 161 000 руб.  в Автоцентре Автон

 Зимой как никогда важно быть уверенным в своем автомобиле. На каждый каприз природы Nissan 
Terrano отвечает решительно и уверенно. На улице мороз – в салоне тепло и комфортно, идеальный об-
зор благодаря обогреву лобового и заднего стекол. Выпал глубокий  снег – полный привод и высокий 
клиренс не дадут Вам застрять в сугробах. При движении на трассе в метель на безопасность работают 
система динамической стабилизации ESP, система полного привода Nissan All Mode 4х4. 

От конкурентов Nissan Terrano отличает уровень безопасности и качество японского бренда. Систе-
мы ABS, EBD, ESP, передние подушки безопасности водителя и пассажира - уже в базовой комплектации, 
полноразмерная запаска. Кроме  того, не нужно доплачивать за стандартные автомобильные аксессуа-
ры, вроде пепельницы

 Отзыв владельца Nissan Terrano: Михайлов Сергей (42 года), г. Шумерля:
- Почему  Nissan  Terrano? Я хотел полноприводный  внедорожник с большим багажником и хорошим дви-

гателем за «разумные деньги». Долго присматривался, советовался, читал всевозможные автомобиль-
ные форумы  и выбрал  Nissan Terrano.  Доволен!  Не зря говорят – «вещь по цене».

В феврале, только у официального дилера Nissan Автоцентра Автон, действуют выгодные предложе-
ния на покупку автомобиля.
 Выгода до 30 000 руб. для каждого покупателя.1

 Выгода до 110 000 руб. по программе трейд-ин или утилизации.1

 Выгода до 20 000 руб. для тех, кто сдает по программе трейд-ин автомобиль Nissan.1

Остались вопросы? Мы ответим на них по тел.: (8352) 23-00-77 или в салоне по адресу г. Чебоксары, 
ул. Автомобилистов, д. 1.  

1Максимальная выгода предоставляется на автомобили Nissan Terrano в комплектации Elegance (Элеганс) 2017 г.в. и достигается за счет 
снижения цены на 30 000 руб., выгоды в размере 110 000 руб. при участии клиента в программе по утилизации и трейд-ин от Nissan, а также 
выгоды в размере 20 000 руб. для клиентов — участников программы «В кругу Nissan» (подробности — на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan 
и в дилерском центре) при сдаче предыдущего автомобиля Nissan по схеме «трейд-ин». Предложение ограничено и действует с 01.02.2018 
по 28.02.2018. Количество автомобилей ограничено. *Инновации, которые восхищают.
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Сдаем в аренду офисное помещение пло-
щадью 23,7 кв. м.  на 6 этаже  редакционно-

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

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

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

 ЫЙТУ-ХУРАВ

 ХЫПАР-ХĂНАР

Саламлатпăр

 2018 ÇУЛ РАÇÇЕЙРЕ – ВОЛОНТЕР ÇУЛТАЛĂКĔ

валюта 
курсĕ

Февраль      Вырсарникун.. -11°
Февраль      Тунтикун .......... -12°
Февраль      Ытларикун ....... -12°
Февраль     Юнкун ............ -13°

11
12
13
14

$ 56,95
€ 70,53

Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Февраль 8

...Февраль, 9

...Февраль, 10

  -7°       - 12 °

  -8 °        -11°

  -10 °        -14°

курсĕ
08.02.2018

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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Курăмлă хаклав

Февралĕн 3-мĕшĕнче 
тĕп хуламăрти  Трак-
тор тăвакансен 
керменĕнче «Иксĕлми 
çăлкуçсем» радиокон-
курс кăтартăвĕсене 
пĕтĕмлетрĕç. Унта Орен-
бург облаçĕнчи, Тутар, 
Пушкăрт республикисен-
чи йăхташăмăрсем та-
та Чăваш Енĕн фольклор 
ушкăнĕсем хутшăнчĕç. 

Пурĕ – 24 коллектив. Вĕсенчен 
пĕри – пирĕн «Тăрăн ен». Мал-
танах Çĕрпÿ рай онĕнчи Па-
варкасси юрă çисемпе иртнĕ 
тупăшу Наци радиовĕнче эфи-
ра тухрĕ. Итлекенсен сасăлавĕ 
хыççăн эпир çĕнтерни паллă 
пулчĕ. Пире Шупашкара – 
Хĕллехи Акатуя (ку уява çапла 

ят па чĕç) – йыхравларĕç. 
Тăрăн тăрăхĕнче ĕлĕк-авал 
янăранă «Шур пурçăнтан 
шур карта çавăрар-и…» юр-
ра пире Шинер Тăрăн ялĕнче 
пурăнакан 80 çулти Рим-

ма Андриановна Тимофее-
ва шăрантарса панăччĕ. Çак 
юрă çĕнĕрен чĕрĕлсе вăй 
илчĕ, конкурса хутшăнма 
юрăхлă пулчĕ. Жюри членĕсем 
пирĕн пултарулăха пысăк хак 

пачĕç.  «Тăрăн ен» фольклор 
ушкăнне регионсен хушшин-
чи «Иксĕлми çăлкуçсем»  ра-
диоконкурса хастар хутшăнса 
халăх юррине упраса хăварас 
ĕçре çитĕнÿсем тунăшăн 
3-мĕш степеньлĕ дипломпа 
тата кубокпа хавхалантарчĕç.

Пысăк сцена çинче пире 
çапла асăрхаса кăмăл туни чу-
на тыткăнлать, çунатлантарать. 
Малалла тата вăйлăрах ĕçлеме 
хистет, çĕнĕ ĕмĕтсем çуратать, 
вăй-хал хушать.

Пурăнатпăр-ха апла, чăва-
шăм, пурăнатпăр. Еплерех 
асамлăх, тус-тăванлăх, чă-
ваш лăх туйăмĕ саланчĕ чунă-
мăрсенчи кĕвĕ-çемĕ урлă ку-
ракансемпе лăк тулнă зала. 
Пач палламан ентешсем ăшă 
сăмахсем каласа савăнтарчĕç. 

Нихăçан та никам чĕлхи те 
ан çаврăнтăр чăваш пĕтет те-
се калама! 

 АНТОНИНА ЕФИМОВА, 
ВĂРМАНКАС ТĂРĂН

Ырӑ ӗҫ тӑвасси йӑлана кӗтӗр

2018 ҫула Раҫҫейре ырӑ ӗҫ 
тӑвакансен ҫулталӑкӗ те-
се палӑртнине культура 
ӗҫченӗсем пысӑк хавхала-
нупа йышӑнчӗҫ. Чӑваш Енре 
пурӑнакансем вара чăваш 
халăхне çутта кăларакана 
И. Я. Яковлева халалласа 
кăçал мероприятисем ирт-
терме палӑртаҫҫӗ.

Кӑшавӑшри культура ҫуртӗнче 
тимлекенсем ҫӗнӗ ҫула пысӑк хав-
халанупа пуҫларӗҫ. Куракан умне 
тата та ытларах, кӑсӑклӑрах уяв 
каҫӗсем, ҫӗнӗ хайлавсем ҫитерме 
планланипе пӗрлех хӑйсемпе 
кӳршӗлле пурӑнакан ял ҫыннисене 
те пултарулӑхӗпе савӑнтарма тӗв 
турӗҫ. Ырӑ ӗҫ пуҫарӑвӗпе февралĕн 
2-мӗшӗнче культура ҫурчӗ ҫумӗнчи 
«Алтӑр ҫӑлтӑр» эстрада ушкӑнӗ 
Йӑршу ял клубне ҫул тытрӗ. Курма 
пухӑн нисене артистсем юрӑ  хыҫҫӑн 
юрӑ парнелерӗҫ, ташӑ семпе савӑн-
тарчӗҫ. Залра ларакансен ҫавӑн 

пекех тӗрлӗ конкурса хутшӑнса 
кӑмӑла ҫӗклеме те май пулчӗ. 
С. Калишова, А. Кирил лова, Р. 
Чернова, С. Порфирьев юрланӑ 
юрӑсем куракана савӑк кӑмӑл 
парнеленипе пӗрлех ҫамрӑк 
вӑхӑтсене аса илтерчĕç, тӑван ки-
ле илсе ҫитерчӗҫ, юратупа туслӑх, 
тӑванлӑх туйӑмӗсене пӗтӗҫтерсе 
пӗр тӗвве ҫыхрӗҫ.

Йӑршусем концертпа кӑмӑллӑ 
юлни куҫкӗрет: кашниех артистсе-
не тав тунипе пӗрлех хӑйсем пат-
не час-час килсе ҫӳреме ыйтрӗ. 
«Эсир пире кӑмӑллӑ йышӑнни, 
пирӗнпе пӗрле юрласа савӑнни, 
тӑвӑллӑн алӑ ҫупса хавхалантар-
ни – пирӗншӗн чи хаклӑ парне», – 
ӑшшӑн уйрӑлчӗҫ кӑшавӑшсем кил 
хуҫисенчен. Чунри ӑшӑ туйӑмпа, 
пысӑк хастарлӑхпа ыр кӑмӑллӑх 
стартне йышӑнчӗҫ  культура 
ҫуртӗнче ӗҫлекенсем.

 РЕГИНА ЧЕРНОВА, 
КĂРМĂШ

Дорогого, любимого 
супруга, папу,  дедушку 
Бориса Михайловича 
ЩУКИНА,  от всей 
души поздравляем с днем 
рождения!
Ты у нас самый сильный, 
заботливый, любящий и вни-
мательный. Мы не всегда  по-

ни маем, каких твоих усилий стоит наше счас-
тье и благополучие. Но твердо знаем, что  твой 
каждодневный труд – это пример высо кой 
работоспособности, ответственности и справед-

ливости. Мы тебя очень любим и гордимся 
то бой. Пусть каждый день приносит новые 
радости, а здоровье никогда не подводит тебя.

  С большой любовью супруга, дочь, 
зять и внук.

01-28
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Унччен вара ун-
та хутшăнма кăмăл 

туни сен мандат комис-
сине харпăр хăйĕнчен за-

явка тăратмалла. Çемье 
коман дисенчен, ача садне 
çÿрекенсенчен, VIP-чупăва 
хутшăнакансенчен вĕсене 9 
сехет те 50 минутчен йышă  на-
ççĕ.  Шкул ачисен, арçынсем-
пе хĕрарăмсен заявкăсене  

11 сехетчен памалла.  
Çемье эстафетинче чупа-

кансен пурĕ 3450 метрлă 
дис танцие хыçа хăвармалла 
пулать. Райадминистрацин 
пай пуçлăхĕсем, ял тă рăх 
администрацийĕсен ер -
тÿçисем, район депута чĕсем, 
предприяти-орга низаци  
ер  т ÿçисем VIP- чупăва 
хут   шăнĕç. Çак ушкăнра 

ăмăртакан арçынсем 2018 
метрлă дистанцире тупăшĕç, 
хĕрарăмсен 1200 метрлă 
дистанцие чупса тухма ти-
вĕ. Ача садне çÿрекенсем 
йĕлтĕрпе 450 метр ярăнса  
вăя тĕрĕслĕç. Ытти ушкăнта 
чупакан хĕрсемпе каччăсен, 
арçынсемпе хĕрарăмсен фи-
ниша çитиччен 3 çухрăма 
парăнтарма тивĕ.

«Бичурин тата хальхи самана» музейра  
«Литературăллă Çĕнĕ Шупашкар» альманахăн 
тăваттăмĕш кăларăмĕн презентацийĕ иртнĕ. Çĕнĕ 
Шупашкарти «Çунатсем» литература пĕрлешĕвĕн 
членĕсем – «Тăван Ен» хаçат редакцийĕнче 2009 
çулта вăй хунă Александр Шпаннагель, Сер-
гей Тихонов тата Алевтина Корочкова сăвăçсем 
Кÿкеç лицейĕн 7 «ф» класс вĕренекенĕсене хăйсен 
хайлавĕсемпе паллаштарнă. 

Александр Шпаннагель сăввисем кашни çынна 
пырса тивеççĕ. Вăл хăйĕн хайлавĕсене тĕнчери чи 
хаклă çынна – аннене, пурнăç çулĕ çинче пĕлтерĕшлĕ 
утăмсем тума пулăшакан вĕрентекене те халаллать. Унăн 
хайлавĕсенче философиллĕ шухăшсем те пытанаççĕ. Тĕл 
пулура вăл ачасене халалланă сăвăсене те янăраттарнă. 

Сергей Тихоновăн, вăл филологи енчен пĕлÿ ил-
мен пулсан та, пултарулăхĕ анлă. Унăн хайлавĕсемпе 
нумайăшĕ кăсăкланаççĕ. Сăвăç, çулçÿревçĕ хăйĕн 
сăввисенче тĕрлĕ темăна хускатать. Пурнăçра пул-
са иртекен пăтăрмахсене сăнлама та именмест вăл. 
Тĕслĕхрен, Раççей спортсменĕсене Олимп вăййисене 
кĕртес теменни те ăна тивĕçлĕ сăмахсемпе рифмăсем 
шырама хистенĕ.   Алевтина Корочкова вара хăйĕн 
хайлавĕсенче ачасене чи çывăх çынсене упрама 
чĕнсе калать.  «Çемье – пирĕн пурнăçри чи хаклă 
тупра» – акă мĕнле шухăш тĕп пулса тăрать унăн 
сăввисенче. Хайлавçă пултарулăхĕпе унăн хĕрĕ Ма-
рина та паллаштарнă, амăшĕн сăввисене чун-чĕри 
витĕр кăларса вулани шкул ачисене тыткăнланă.   

 ТĔЛ ПУЛУ

Кÿршĕ сĕрĕм кăларать: 
мĕнле чармалла?

Кÿршĕ подъездра пĕрмаях туртать. Пи-
рус шăрши хваттере кĕнипе хĕлле те 
кантăка уçса уçăлтарма тивет. Подъез-

дра туртма юраманни пирки каланине  
вара вăл хăлхана та чикесшĕн мар! Сăмах 
витĕмĕ çуккипе халтан кайрăм, пирус тур-
такан кÿрше мĕнле вырăна лартмалла-ши?

 Мария ПЕТРОВА, Кÿкеç поселокĕ

Анатолий ИВАНОВ, 
адвокат, Чăваш Республикин тава 
тивĕçлĕ юрисчĕ:

– Табак туртаканăн кăна 
мар, пирус тĕтĕмне сывлакан 
çынсен те сывлăхĕ сиенленет. 
«Граждансен сывлăхне табак 
тĕ тĕмĕнчен тата ăна туртнин 
юлашкийĕсенчен сыхласси» 

саккуна 2013 çулта февралĕн 23-мĕшĕнче 
йышăннă. Çав çулхи июлĕн 1-мĕшĕнчех вăл 
вăя кĕчĕ, пируса обществăлла вырăнсенче тур-
тма чарнă. Кунта нумай хваттерлĕ çуртсенчи 
пурте усă куракан вырăнсем тата лифтсем те 
кĕреççĕ. Подъездра туртнăшăн 1500 тенкĕ 
таран штрафласа административлă йĕркепе 
явап тыттарма пултараççĕ.

Енчен те кÿршĕ эсир асăрхаттарнине шута 
илмест пулсан ăна йĕрке хуралĕн органĕ урлă 
витĕм кÿме май пур. Вырăнти ШĔМ уйрăмне 
заявлени çырмалла е ăна полицин участокри 
уполномоченнăйĕ патне çитермелле. Çакна вал-
ли çын подъездра, ятарласа уйăрман вырăнта, 
пирус туртнине ÿкерсе илмелле, сăн ÿкерчĕке 
хăçан тунине кăтартмалла. Кÿршĕ подъездра та-
бак мăкăрлантарнине çирĕплетсе пама пултара-
кан тата темиçе çынна тупни вара, иккĕленÿсĕрех, 
судра эсир çĕнтерессе пĕлтерĕ.   

?

Иртнĕ шăматкун Кÿкеçри 1-мĕш шкулта «Тав тăватăп» ыр 
кăмăллăх акцийĕ старт илнĕ. Пĕтĕм тĕнчери акци Сочи 
хулинче иртнĕ çамрăксемпе студентсен фестивалĕнче 
паллă вырăс бобслеистски Ирина Скворцова пуçарăвĕпе 
аталанчĕ.  Вăл хăйĕнпе Олимпиадăра пулса иртнĕ инкек 
хыççăн ура çине тăма пулăшнă çынсене çапла майпа 
тав тунă. Аслă классенче вĕренекенсем «Тав тăватăп» 
акци открыткисене Ирина Алексеевăпа Зоя Бусоргина 
волонтерсенчен илме тивĕçнĕ. Открыткăсемпе вĕсем 
малашне хăйсене ырă тăвакансене тав тăвĕç.    

 ПУЛТАРУЛĂХ 
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УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков 

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


