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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

31-мĕшĕччен
сĕнет

çырăнма пулать. Васкăр, юлташсем!

Çырăнтару 

индексĕ

П6022

ШУПАШКАР РАЙОН ПУÇЛĂХНЕ СУЙЛАС-
СИ – район депутачĕсен черетлĕ пухăвĕнчи 
чи пирвайхи ыйту пулчĕ. Канашлăва 
республикăн Патшалăх Канашĕн депутачĕ 
Вячеслав Рафинов та хутшăнчĕ. Карачура 
округĕн депутачĕ Димитрий Захаров та-
та Вăрман-Çĕктер округĕн депутачĕ Ле-
онид Захаров район пуçлăхĕ пулма Ни-
колай Хорасев кандидатурине сĕнчĕç. 
Димитрий Захаров Николай Хорасевпа 
пĕрле ĕçленĕ май ăна çирĕп кăмăллă çын 
пек пĕлнине каларĕ. Леонид Захаров Ни-
колай Хорасева районти çамрăксем хи-
сепленине, вăл ял тăрăх пуçлăхĕнче вăй 
хунă вăхăтра ял тăрăхĕ экономикăри тата 
социаллă пурнăçĕнчи кăтартăвĕсемпе ял 
тăрăхĕсен ăмăртăвĕнче малти вырăна тух-
са районăн тĕп уявне – Акатуя – ирттерме 
тивĕçнине аса илтерчĕ. Депутатсем пĕр 
саслăн пулса уçă сасăлавра  Николай Ев-
геньевич кандидатурине ырларĕç. 

Район пуçлăхĕн тивĕçĕсене вăхăтлăх 
пурнăçлакан Алевтина Исаевăпа райадми-
нистраци пуçлăхĕн тивĕçĕсене пурнăçлакан 
Владимир Димитриев çĕнĕ пуçлăха салам-
ласа район энциклопедине парнелерĕç. 

Вячеслав Рафинов хăйтытăмлăх влаç 
органĕсене, депутатсен корпусне рай-
он ырлăхĕшĕн туслă, тухăçлă ĕçлеме 
сунчĕ. «Шупашкар районĕ яланах мал-
ти вырăнта пулнă, яланах малти ретре 
пултăр», – терĕ вăл. 

Çырăнтару 
Çырăнтару 

индексĕÇырăнтару 

индексĕÇырăнтару 
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Геннадий ГЕОРГИЕВ, 
Кÿкеç

Кашни 
çыннăнах 
тăван ен 

пур, район 
çыннисен 

«Тăван Ен» 
пур

Ĕнер Шупашкар районĕнче 
пĕтĕм республикăри пекех 
пĕрлехи информаци кунĕ 
иртрĕ. 16 ушкăн муници-
палитет çыннисемпе тĕл 
пулса Раççей  Президенчĕн 
суйлав кампанийĕнчи 
çĕнĕлĕхсемпе, пенси та-
та социаллă законода-
тельство улшăнăвĕсемпе 
паллаштарчĕ. Асăннă 
темăсене çутатнисĕр пуçне 
граждансен ыйтăвĕсене те 
хуравларĕç. 

Камера айĕнчи суйлав
Чăваш Республикин 

Патшалăх канашĕн вице-
спикерĕ Альбина Егорова 
ертсе пынă ушкăн Кÿкеç ри 
«ЧАПТС» ПФ ЗАО коллек-
тивĕпе тĕл пучĕ. Альбина 
Егоровна  2018 çулхи мартăн 
18-мĕшĕнче суйлав Чăваш 
Республикин тĕп суйлав 
комиссийĕнче, территорири 
28 суйлав участокĕнче, участо-
кри 1177 суйлав комиссийĕнче, 
çав шутра 2 следстви 
изоляторĕнче тата 13 меди-
цина стационарĕнче иртес-
сине пĕлтерчĕ. Суйлав мĕнле 
пынине 4 пин ытла сăнавçă, 
общество сăнавçисем, суй-
лав комиссийĕсен членĕсем, 
МИХ представителĕсем сăнаса 
тăрĕç. Сăнавçăсене суйлав 
участокĕнчен суд йышăнăвĕпе 
кăна кăларма пултарççĕ. Пĕр 
пин ытла сасăлавçа йышăнма 
пултаракан 349 суйлав учас-
токĕнче тата 28 территори-
ри суйлав комиссийĕсенче 
видеосăнав вырнаçтарĕç, ăна 
онлайн-режимпа Интернетра 
трансляцилеççĕ.  

Альбина Егоровна реги-

он правительствин полити-
кин тĕп çул-йĕрĕсем çинче те 
чарăнса тăчĕ: ФАП, шкулсе-
не тата ача сачĕсене рекон-
струкцилесси тата хăпартасси. 
«Шкулсенче 2-мĕш сменăсене 
пĕтермелле. Çакна валли 
республикăра хушма 16500 
вĕренÿ вырăнĕ йĕркелемелле. 
Кÿкеçри лицейра та çак 
йывăрлăх пур, 2-мĕш сменăра 
142 ача вĕренет. Поселокра 
тата пĕр шкул хăпартас ый-
ту çуралать», – терĕ Альби-
на Егоровна.  

Сĕт хакĕ пĕчĕк
Шупашкар тата Сĕнтĕр-

вăрри районĕсенчи Пен-
си фончĕн управленийĕн 
пуçлăхĕ Алевтина Исаева 
пенси тата социаллă зако-
нодательствăн кăçалтан вăя 
кĕрекен улшăнăвĕсемпе 
паллаштарчĕ. 2018 çулхи 
январĕн 1-мĕшĕнчен стра-
ховани пенсине 3,7% индек-
сациленĕ. Индексацие пу-
ла страховка пенсийĕнчи 
палăртнă тÿлев виçи уйăхне  
4982,9 тенкĕпе танлашать, 
пенси балĕн хакĕ – 81,49 
тенкĕпе (2017 çулта – 78,58 
тенкĕ). Чăваш Республикин-
че тивĕçлĕ канăва тухнă ĕçе 
çÿремен 276 пин çын пен-
сине хушса тÿлеме пуçланă. 
Ватлăхпа тивĕçлĕ канăва тух-
нисен пенсийĕ  вăтамран 
457 тенкĕ ÿснĕ, вăл 12,9 пин 
тенкĕпе танлашать. 

Февралĕн 1-мĕшĕнчен 
льготниксене кашни уйăх-
ра паракан тÿлеве 2,5% 
индексациленĕ.  Апрелĕн 
1-мĕшĕнчен социаллă пен-
сие 4,1% ÿстерме палăртнă. 

Августăн 1-мĕшĕнчен ĕçлекен 
пенсионерсен страховка 
пенсийĕсене 2017 çулхи стра-
ховка тÿлевĕсемпе çĕнĕрен 
шутласа парĕç. Тĕпрен ил-
сен 2018 çулта Пенси фон-
чĕн Чăваш Республикин-
чи управленийĕ пенси тата 
социаллă тÿлевсем валли 60 
млрд тенкĕ уйăрĕ.   

Райадминистраци пуçлăхĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлакан Вла-
димир Димитриев районăн 
социаллă-экономика ата-
ланăвĕпе паллаштарчĕ. 

«ЧАПТС» ПФ ЗАО тĕп 
директорĕ Максим Борода-
вин  предприятире иртнĕ 
çулта юсав ĕçĕсем ирттерме 
пуçланине пĕлтерчĕ, цехсене 
те реставрацилеççĕ. «2017 çул 
вĕçĕнче пĕлтерĕшлĕ догово-
ра алă пусса çирĕплетрĕмĕр. 
Минскри атомобиль завочĕн 
официаллă дилерĕ пулса 
тăтăмăр. Беларуç облаçĕпе 
хастар хутшăнма пуçларăмăр. 
«КаМАЗпа» та лайăх хут шă-
нусем.  Ял хуçалăх таварне 
туса кăларакансемпе тачă 
çыхăнса ĕçлетпĕр. Пред-
приятин налук парăмĕсем 
çук, ĕç укçине вăхăтра тата 
туллин тÿлетпĕр. Коллек-
тив çамрăкланса пырать», 
– терĕ вăл.  

Информаци кунĕн уш-
кăнĕ районти тĕп культура 
çуртĕнче районти клуб уч-
режденийĕсен ĕçченĕсемпе 
те тĕл пулчĕ. «Шупашкар 
районĕнче халăхран пĕр литр 
сĕте 11-13 тенкĕпе йышăнаççĕ 
пулсан, республикăра 15-16 
тенкĕпе пуçтараççĕ. Çакă 
мĕнпе çыхăннă-ши?» – çакăн 
пек ыйту пулчĕ залран. Вла-

димир Димитриев çакă ху-
лапа юнашар вырнаçнипе, 
халăхран пуçтаракан сĕт виçи 
пĕчĕк пулнипе çыхăннине 
палăртрĕ. Ытти районта  
халăх сăвакан сĕтĕн çуррине 
ытла пуçтараççĕ пулсан, 
Шупашкар районĕнче çак 
кăтарту  чылай сахал, кун-
не 3 тонна, пĕр сĕт машини 
кăна.  Альбина Егорова сĕт 
хакне фералĕн 15-16-мĕшĕнче 
Сочире иртнĕ экономика 
форумĕнче правительство 
шайĕнче та çĕклени çинчен 
каларĕ. Çĕршыва турттарса 
килнĕ типĕ сĕт нумай. Тамож-
ня пошлинипе çыхăннă ыйту 
та çуралать. Сĕт хакне витĕм 
кÿмелли мерăсем çинчен ЧР 
Патшалăх Канашĕнче те сÿтсе 
явнине асăнчĕ вăл. Çакна шу-
та илсе РФ Правительствине, 
РФ Патшалăх Думине сĕт хак-
не витĕм кÿмешкĕн çырупа 
тухнă. Типĕ сĕт калăпăшне 
пĕчĕклетсе халăхран туяна-
кан сĕт хакне çирĕплетмелле. 
Альбина Егорова халăхран 
пуçтаракан сĕт пахалăхĕ те 
ыйтусем çуратнине каларĕ. 
ЧР Патшалăх Канашĕн 
шайĕнче сĕт хакне сÿтсе яв-
нă чухне халăхран, постав-
щиксенчен пуçтаракан сĕт 
пахалăхне муниципалитет, 
патшалăх контракчĕсемпе 
Роспотребнадзор урлă тĕ-
рĕс лемеллипе çыхăннă ый-
тăва та хускатнă. Конкурс 
документацийĕсенче типĕ 
сĕтрен тунă сĕтлĕ напитока 
сĕт тесе кăтартаççĕ. Раççей 
шайĕнче йышăнма тивĕç  ме-
ра лару-тăрăва улăштарсан 
кăна.      АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА 
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  ПĔРЛЕХИ ИНФОРМАЦИ КУНĔ 

Ĕнер Шупашкар районĕнче Августăн 1-мĕшĕнчен ĕçлекен димир Димитриев çакă ху-

Çамрăк коллектив – лайăх кăтарту

ЧĂВАШ ЕНРИ ПРОМЫШЛЕННОÇ ПРО-
ИЗВОДСТВИН калапăшĕ кăçалхи январь 
уйăхĕнче 15,5 % ÿсрĕ. Республикăн эко-
номика аталанăвĕн министрĕ Владимир 
Аврелькин çакăн пирки Правительство 
çуртĕнче эрнесерен иртекен планеркăра 
пĕлтернĕ.  Электротехника отраслĕн 
предприятийĕсем те лайăх кăтартупа 
палăраççĕ. Январь уйăхĕнче пĕтĕмпе 3 
млрд тенкĕлĕх тавар кăларнă. Ку вăл иртнĕ 
çулхи çак тапхăртинчен 55% пысăкрах.  Про-
изводство калăпăшĕн ÿсĕмне тÿпе хывнă 
предприятисенчен патшалăх органĕсен 
порталĕнче «ИЗВА» ОООна чи малтан 
асăннă. Унăн производсто индексĕ «Ку-
баньэнерго» ПАО тата «Томскнефть» ОАО 
подстанцийĕсен реконструкцийĕ валли 
оборудовани туса кăларма тытăннине ку-
ра пысăкланнине палăртмалла. 

Хаçат 1932-мĕш çулхи июлĕн 
27-мĕшĕнчен тухса тăрать

Ашшĕпе ывăлĕ – 

  Повестка илме – 

  ХАМĂР ЯЛСЕМ

Кÿкеç пики – аслă 

Хакĕ 
ирĕклĕКĔÇНЕРНИКУНСЕРЕН ТУХАТЬ

 

  

 H
плюс Причебоксарье «Манăн 

аттере хăват!»



2 Февраль 22 - 28, 2018www.tavanen.ru TȘBAH EH    № 7 (106233-106234)

Хисеплӗ 
ентешĕмĕрсем!

Сире Тӑван ҫӗршыв 
хӳтӗлевҫин кунӗ ячӗпе 
чун-чӗререн саламлатӑп!

Ҫак хӑюлӑхпа паттӑрлӑх 
тата хастарлӑх уявӗнче 
эпир Раҫҫей ҫарӗн пат-
тӑрла ӗҫӗсемпе чаплӑ ҫӗн-
терӗвӗсене мӑнаҫланса аса 
илетпӗр, ҫар дежурствинче 
тӑракан, халӑхшӑн вӑй ху-
расси чун туртӑмӗ, Тӑван 
ҫӗршыва хӳтӗлесси вара – 

професси пулса тӑнӑ ҫынсене чыслатпӑр.
Раҫҫей ҫарӗпе флочӗн вӑй-хӑватне паян 

тӗнчере лайӑх пӗлеҫҫӗ. Ҫӗршывра обо-
рона промышленноҫӗ ӑнӑҫлӑ аталанать, 
Тӑван ҫӗршыв хӳтӗлевҫисен професси 
ӑсталӑхӗ ӳссе пырать. Ҫӗршыв ертӳлӗхӗн 
ҫирӗп тӗллевлӗ политикин ырӑ витӗмне 
пула ҫар службин сумлӑхӗ пысӑкланать. 

Тӑван ҫӗре хӳтӗлесси пирӗн пӗтӗм 
халӑхшӑн чыслӑ тивӗҫ шутланнӑ, шутла-
нать, шутланӗ те. Йывӑр вӑхӑтра яланах 
кадрти ҫар ҫыннисемпе пӗрле мӗнпур 
халӑх строя пӗр ҫын пек тӑнӑ. Шӑпах 
Тӑван ҫӗршыва чунтан юратни, ҫынсем 
унӑн интересӗсене, ирӗклӗхӗпе ника-
ма пӑхӑнманлӑхне хӳтӗлеме хуть хӑҫан 
та хатӗр пулни Раҫҫее аслӑ тата никам 
ҫӗнтерейми ҫӗршыв тӑвать. 

Хальхи ҫамрӑксене патриотла воспита-
ни парас ӗҫе кадет юхӑмӗ пысӑк тӳпе хы-
вать. Енчен те кашниех хӑйӗн гражданин 
тата ҫар тивӗҫне лайӑх шайра пурнӑҫласа 
пырсан, эпир пӗрле хамӑрӑн ачасен 
телейлӗ малашлӑхне тата тӑван ҫӗр ҫинче 
тӑнӑҫлӑх хуҫаланассине тивӗҫтерме пул-
тарасса ҫирӗппӗн шанса тӑратӑп. 

Мӗнпур ҫар ҫыннине служба тивӗҫӗсене 
чыслӑн та тӳрӗ кӑмӑлпа пурнӑҫланӑшӑн 
тав тӑватӑп. Чӑн-чӑн патриотлӑх тӗслӗхне 
кӑтартакан ветерансене пур кӑмӑлтан 
тайма пуҫ тата паттӑррӑн ҫапӑҫса вилнӗ 
салтаксене ӗмӗр-ӗмӗр асра упрар. 

Хаклӑ ентешӗмӗрсем, пӗтӗм чӗререн 
ҫирӗп сывлӑх, ырлӑхпа телей тата малаш-
лӑха шанчӑклӑн пӑхма сунатӑп!

 Кун йĕркинче
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Михаил 
ИГНАТЬЕВ, 

Чӑваш 
Республикин 

Пуçлӑхӗ

Валерий ФИЛИМОНОВ, 
ЧР Патшалăх Канашĕн председателĕ:

– Офицерсен клубĕн сте-
нисем хушшинче тĕл пулма 
пултарни, 15 çул ĕçлесе 
пурăнни «Сыны Отечества» 
юлташлăхăн вăй-хăват, ăс-

хакăллăх пуррине çирĕплетет. Раççей 
çарĕн историйĕ хăйĕн салтакĕсен 
хăюлăхне, Тăван çĕршыва юратнине 
çирĕплетекен нумай ас тăвăма упрать.

 РАÇÇЕЙ ПРЕЗИДЕНЧĔН ХУШĂВНЕ ПУРНĂÇЛАСА  
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Суйлав умĕнхи кампа-
нин черетлĕ тапхăрĕ 
пуçланчĕ. Регион-
сенче суйлавçăсемпе 
ĕçлеме тытăнчĕç. РФ 
Президенчĕ пулас те-
кен кандидатсем, 
кирлĕ чухлĕ çынна 
алă пустарнăскерсем, 
тĕрĕслев витĕр ăнăçлă 
тухса РФ ЦИКĕнче 
регистрациленнĕ. 
Тĕлĕнмелле хыпарсем 
пулмарĕç, патшалăха 
ертсе пырас текенсем 
саккăрăн юлчĕç. 

Вĕсенчен нумайăшĕ ре-
гионсем тăрăх саланчĕ. 
Чăваш Ене хальлĕхе пĕри 
те çитеймерĕ-ха. Суйлавч-

чен кам та пулин пур ре-
гиона та çитейĕ-ши – кала-
ма йывăр. Эппин, пĕтĕмпех 
вырăнти пулăшуран, штаб-
семпе агитаторсенчен килет. 

Тĕп тĕллев халĕ – кандидат-
сен хăйсен программине, 
çĕр шыв пуласлăхне епле 
курнине  суйлавçă пат-
не çитересси. Чăваш Ен-
ре хальлĕхе çак енĕпе шă-
пăртах. Хăйсен рекламăпа 

агитаци щичĕсене Павел Гру-
динин, Владимир Жиринов-
ский тата Владимир Путин 
выр наçтарнă. Çав вăхăтрах 
вĕсем Жириновскин Путин-
па Грудининран, иккĕшне 
пĕрле илсен те, темиçе хут 
нумайрах. Грудинин май-
лисем пичет продукцисене 
салатаççĕ, анчах  хальлĕхе 
мăраннăн тата сахал йыш-
па. Григорий Явлинскийпе 

Борис Титовăн штабĕсем 
те курăмлă хастарлăх 
кăтартмаççĕ. Пушшех те, 
Титовăн штабĕнче регион-
та ертÿçĕ суйласса кĕ теççĕ. 
Ытти кандидат пирки про-
фессионаллă политиксем 
те лайăхах пĕлсе каймаççĕ.

Владимир Путин, патшалăх 
ертÿçин полномочийĕсене 
пурнăçланă май, суйлав-
çăсемпе хутшăнма шанчăк-

лă çыннисен корпусне йĕр-
келенĕ. Вĕсемпе ирт тер нĕ 
тĕл пулура вăл закон па ирĕк 
панă вырăнсенче çынсем-
пе май пур таран ытларах  
хутшăнмаллине каланă.  

Пирĕн республикăра Вла-
димир Путинăн шанчăклă 
çын нисем виççĕн. Вĕсем 
пурте суйлавçăсемпе тĕл 
пулусем ирттерме тытăннă. 
Нико лай Казаковпа Елена 

Барсуко ва промышленноç 
пред при ятийĕсен коллек-
тивĕсемпе, Влади мир Ива-
нов – патшалăхăн мар ме-
дицина учрежденийĕсен 
персоналĕпе тĕл пулнă. 
Тен, тĕлĕнмелле те пулĕ, 
Путинăн шанчăклă çыннисем 
çынсемпе политика çинчен 
мар, çĕршывăн, республикăн, 
хулан пуласлăхĕ çинчен 
калаçаççĕ. Вĕрентÿ, куль-
тура, медицина аталанăвĕ 
çинчен те. Йывăрлăхсене  
пытармасăр çивĕч ыйтусем 
çинчен калаçасси – Влади-
мир Путин хăйĕн шанчăклă 
çын нисене тĕл пулусене 
шăпах çа кăн пек йĕркелеме 
сĕннĕ. Пур ыйту  па сĕнĕве 
те кандидатăн тĕп штабне 
çитереççĕ. 

Путинăн шанчăклă çын-
нисем ĕçе тĕплĕн пурнăçлас 
тĕллев лĕ. Кашнин гра-
фикĕнче – республикăри 
муниципалитет сенчи тĕрлĕ 
коллективпа вуншар тĕл пу-
лу йĕркелесси. 

Раç çей 
Пре зи ден чĕн
суйлавĕ

Паян Чăваш Ен 
çар учили щисен 
курсанчĕсен 10 пин 
çын пуçне тивекен 
шучĕпе Раççейре пĕр-
ремĕш вырăнта. Çа-
кăнта вара «Сы-
ны Отечес тва» па-
триотла общество 
организацийĕн тÿпи 
те пысăк пулнине 
палăртмалла. Иртнĕ 
эрнекун Мускавра 
Офицерсен çуртĕнче 
юлташлăх йĕр-
келеннĕренпе 15 çул 
çитнине паллă турĕç.

Раççей Президенчĕ Вла-
димир Путин 2012 çулхи 
майăн 7-мĕшĕнчи Хушăвĕпе 
çĕршывăн  хĕç-пăшаллă 
вăйĕсене аталантарас, 
çирĕплетес тата модерниза-
цилес  тĕллевсене палăртнă. 
Юлашки 6 çулта нумай 
ĕç пурнăçланă. Çар хĕç-
пăшалланăвĕ паян
 60%-ран та иртнĕ. Çар 
хăвачĕн, салтак пĕлĕвĕпе 
хăнăхăвĕн çÿллĕ шайне Си-
рири операци те кăтартса 
пачĕ, унта пирĕн сывлăшпа 
космос вăйĕсем террорист-
сен бандисене çапса аркатас 
ĕçе пĕлтерĕшлĕ тÿпе хыврĕç. 

Чăваш Республикин терри-
торийĕнче пысăк çар чаçĕсемпе 
пĕрлешÿсем юлман пулин 
те, çак тĕллевсене пурнăçа 
кĕртме регион пысăк тÿпе хы-
вать. Пирĕн патшалăх оборо-
нине çирĕплетес ĕçре Чăваш 
Ен пĕлтерĕшĕ ÿссех пырать, 
çар продукцийĕпе пĕрлех 
иккĕлле усă курмалли тавар 
туса кăларать. Оборонăпа про-
мышленноç комплексĕн ор-
ганизацисен реестрне Чăваш 
Республикин 7 предприяти-
не кĕртнĕ: «ЭЛАРА» АО, «ЧЭ-
АЗ», «В.И.Чапаев ячĕллĕ ЧПО», 
«Электроавтомат», «Электро-
прибор» завод», «КАФ», «5 Ар-
сенал» ОАО. Тата темиçе пред-
прияти çар тата граждансемшĕн 
пĕлтерĕшлĕ продукци туса 
кăларать.  Ку вăл пирĕн пред-
приятисен пахалăхĕн хăйне 
евĕрлĕ палли те. Çар продук-
цине йышăнакансем технологи 
процесне çирĕп тĕрĕслеççĕ. Çар 
çыннисем ыйтнине пур пред-

прияти те тивĕçтерме пулта-
раймасть. Паллах, оборонăна 
юрăхлă продукци вăрттăнлăхра. 
Чăваш Енре туса кăларнă япа-
ласене пур çарта та – çарпа 

тинĕс флотĕнче, ави-

ацире, космос аппарачĕсенче 
тата ракетăсенче, транспор-
тра, энергетикăра, çыхăну ха-
тĕрĕсенче тата ытти сферăра 
– усă курнине пĕлтерни çар 
вăрттăнлăхне уçни пулмасть. 
Продукцин хăш-пĕр тĕсĕ хăйсен 
характеристикипе ют çĕршыври 
аналогсенчен те лайăхрах. 

Анчах та çар вăл – техника 
кă на мар, вăл чи çĕнни пул-
сан та. Чи малтанах çар вăл – 
çарти тĕллеве хăйсен кăмăл-
сипечĕпе, ăс-хакăллăхĕпе тата 
вăйĕпе пурнăçлама  пултаракан 
çынсем. Çамрăксене службăна 
хатĕрлес ĕç республикăра тĕпре. 
Пĕр кунтах  салтак пулмаççĕ.

Чăваш Ен – республикăри 
«Зарница» тата «Орленок» финал 
вăййисене ирттерес йăлана 1968 
çултанпа тытса пыракан Раççей 
регионĕсенчен пĕри. Çулталăк 
хушшинче çамрăк армеецсен 
вăййисен пĕтĕм тапхăрне 30 пин 
ытла ачапа çамрăк хутшăнать. 
Нумай çулхи  пахалăхлă ĕç 
никĕсĕнче – Чăваш Республи-

кин Çар комассариачĕпе тухăçлă 
ĕçлени.

2016 çулта Чăваш Ен «Юнар-
мия» регионри уйрăма йĕр-
келенĕ регионсен шутне кĕчĕ. 
Паян вăл 4 пин ытла çамрăк ар-
мееца пĕрлештерет.

Юлашки çулсенче шырав юхăмĕ 
хастар аталанчĕ. Пурĕ 29 шырав 
отрячĕ ĕçлет. Çулсерен вĕсем 
Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин 
çапăçу хирĕсене экспедицисе-
не тухаççĕ, паттăррăн çапăçса 
пуç хунисен ас тăвăмне упраса 
хăварассипе тăрăшаççĕ.  Юлаш-
ки 3 çулта Чăваш Ен шыравçисем 
210 ытла салтак юлашкисене туп-
са палăртнă. Пĕлтĕртенпе шырав 
отрячĕсем Чăваш Ен Пуçлăхĕн 
грантне илсе тăраççĕ.   

Чăваш Енре РФ Пре зи ден-
чĕн çамрăксене оборонăпа 
çар службин никĕсĕнче мал-
танхи пĕлÿсене парассипе 
çыхăннă хушăвĕсем тухăçлă 
пурнăçланаççĕ. Çулсерен 5,5 пин 
ытла шкул ачипе студент вал-
ли вĕрентÿ сборĕсем иртеççĕ.

Республикăри ачасемпе 
çамрăксене воспитани парас 
ĕçре «КаДетство» – çамрăксенче 
патриотизм, чыслăх, граждан 
тивĕçне вăратакан кадет юхăмĕ 
– пĕлтерĕшлĕ вырăн йышăнать. 
Республикăри 23 муниципали-
тетра 114 кадет класĕпе 4 ка-
дет шкулĕ ĕçлет. Федерацин 
Атăл çи округĕнчи Совет Сою-
зĕн Геройĕ А.В. Кочетов ячĕллĕ 
Чăваш кадет корпусĕ çарпа па-
триот воспитанийĕ тата кадет 
пĕлĕвĕ паракан центр пулса 
тăчĕ. Кăçал вăл çĕнĕ вĕрентÿ 
корпусне куçмалла, унăн стро-
ительство ĕçĕсене РФ оборона 
министрĕ Сергей Шойгу хăй 
тĕрĕслесе тăрать. 

Пиншер арçын ачапа хĕр- 
ача спортăн çарпа приклад 
тĕ сĕпе тата техника дисцип-
линисемпе туслă. Паян кон-
тракт мелĕпе çĕршывăн Хĕç-
пăшаллă çарĕсенче 11 пине яхăн 
чăваш каччи службăра тăнинчен 
тĕлĕнме те кирлĕ мар. Чăваш 
çамрăкĕсем службăна кăмăлтан 
каяççĕ. Вĕсене хаклаççĕ те. 
Ахальтен мар Кремль полкĕн 
ретĕнче те пирĕн ентешсемех. 

Çапла майпа, Президент ху-
шăвĕсем Чăваш Енре пур-
нăçланаççĕ. Çĕршыв хÿтĕ левçисен 
кунĕ ячĕпе, хаклă ентешсем! 

СУЙЛАВ 2018: хастар агитаци тапхăрĕ çитрĕ

тинĕс флотĕнче, ави-

Пирĕн хамăр çĕршыва çарпа поли-
тика енчен хĕснинчен тата тапăнма 
пултарнинчен сыхламалла. Çавна май 
пĕлтерĕшлĕ тĕллевсенчен пĕри пирĕн 
Хĕç-пăшаллă Çарсене модернизаци-

лесси пулса юлать. В.В. ПУ ТИН,  РФ Пре зи ден чĕ

Вăйлă çар – вăйлă Раççей!

 Кун йĕркинче

УЯВ САЛАМĔ

СĂМАХ МАЙ
Февралĕн 
24-мĕшĕнче Ильин 
вице-адмирал 
парнисемшĕн «Сы-
ны Отечества» 
республикăра тур-
нир ирттерет. Çитес 
уйăхрах унăн офи-
церĕсем  Коче-
тов ячĕл лĕ кадет 
шкулĕнче пу лаççĕ. Ка-
дет класĕсен смотр-
конкурсне вара май 
уйăхĕнче ирттерме 
палăртса хунă. 

Пĕчĕк юбилей тата тепĕр 
çавра да тăпа та тÿр килет. Кăçал 
Хĕрлĕ Çар йĕр ке леннĕренпе 
100 çул çитет. Хăйĕн ĕçне-
хĕл не пĕрлешÿ Çĕршыв хÿ-
тĕлевçисен кунĕ умĕн кашни 
çулах пĕтĕмлетет. Мероприятие 
республикăран ЧР Патшалăх 
Канашĕн председателĕ Вале-
рий Филимонов та хутшăннă. 
Пуçламăш утăмсене юл  ташлăх 
пĕчĕк йышпах тунă, кайран 
«тăван çĕршыв ывăлĕсем» 
ерипен пилĕкçĕре те çитнĕ. 
Кăçал вĕсем хăй  сен тытăмне та-
та çирĕм офицера илнĕ. Йыш-
ра пирĕн ентеш, Мăн Марка-

ра çуралса ÿснĕ Геннадий Вик-
торов пуррине те палăртма 
кăмăллă. «Тăван çĕршывăн 
пулас хÿтĕлевçине курма 
тăрăшатпăр эпир хамăр йы-
ша илекенсенче. Вĕсенчен 
хамăртан та лайăхрах хÿтĕлев-
çĕсем çитĕнтересшĕн», – ка-
ласа панă «Чăваш Ен» патша-
лăх телерадиокомпани жур-
налисчĕсене «Сыны Отече-
ства»  регионри общество 
организацийĕн председателĕ  
Владислав Ильин.

Пысăк йышпа офицер-
сем Чăваш Ене çак эрнерех 
çитĕç. 



3Февраль 22 - 28, 2018 www.tavanen.ruTȘBAH EH     № 7 (106233-106234)

Н
. С

м
и

рн
ов

 с
ăн

 ÿ
ке

рч
ĕк

ĕ

Ц
И

Ф
РĂ

СЕ
Н

 Ч
ĔЛ

ХИ
П

Е

?



Владимир 
ДИМИТРИЕВ, 

ра йад ми ни-
ст ра ци пуç лă-

хĕн  ти вĕ çĕ се не 
пур нăç ла канĕ

02-47Р

Волковсем, 1978 çул

Кăçал майăн 1-мĕшĕнчен РФ 
Президенчĕн Хушăвĕпе ĕç укçин 

чи пĕчĕк виçи ÿсмелле. 

 РАЙОНТА

  ЫЙТУ-ХУРАВ    

Вектор

Библиотекăсенче – «Тă ван Ен» кĕтесĕ

 ÇИВĔЧ ЫЙТУ 

УЯВ САЛАМĔ
02-4702-47

Сĕт пахалăхĕ çинчен 
Халăхран пухакан сĕт пахалăхĕ пирки 

юлашки вăхăтра нумай калаçаççĕ. Юр-
вара пухакансем хушăран сĕт çăралăхне 
тĕрĕслеççĕ. Сĕтлĕ выльăх хуçин чăнах та 

справка тăратмалла-и? 
  Калерия АФАНАСЬЕВА, Шемшер

Сергей ЕФРЕМОВ,
Шупашкар район ветеринари службин 
ертÿçи:

– Выльăх-чĕрлĕх тытаканăн сĕт туяна-
кана законодательствăпа килĕшÿллĕн 
ветеринарипе санитарин эксперти-
зине ирттернине çирĕплетекен до-
кументсемпе тивĕçтермелле е юр-
вара сутиччен маларах вырăнтах 

тĕрĕслеттермелле. 
Чирлĕ ĕнесен сĕтне апат-çимĕçе усă курма, выльăх-

чĕрлĕхе пама, чир-чĕр диагнозне палăртиччен 
тĕрлĕ юр-вар хатĕрлекен предприятисене сутма 
юрамасть. Санитари нормисемпе чирленĕ ĕнесен 
сĕтне 5-10 кун иртиччен (ку выльăха мĕнле препа-
ратпа сипленинчен те килет) сутма чараççĕ. Тин 
кăна пăруланă ĕнесен сĕтне те 7 кун иртсен кăна 
сутма ирĕк пур.  

Кăçалхи январĕн 9-мĕшĕнчен пуçласа февралĕн 
7-мĕшĕнчен Шупашкар районĕнче ĕне сĕчĕн 77 про-
бине тĕрĕсленĕ, антибиотиксен виçи палăртнинчен 
ытларах пулнă тĕслĕхсене районта тупса палăртман.  

Район территорийĕнче халăхран сĕте 6 пред-
приниматель пуçтарать. Вĕсем 7 ял тăрăхĕнче – 
Апаш, Шемшер, Чăрăшкасси, Янăш, Ишлей, Çĕньял-
Покровски тата Вăрман-Çĕктер – ĕçлеççĕ. Сĕтлĕ 
выльăх хуçисен юр-вара пухакансене уйăхра пĕр 
хутчен сĕт пахалăхлă пулнине çирĕплетекен справ-
ка хатĕрлесе памалла. Район çыннисен юр-вар 
пахалăхне Чăрăшкассинчи, Янăшри (Василий Васи-
льев, Вăрман-Çĕктерти, Ишлейри, Чăрăшкассинчи 
(Çырмапуç ял тăрăхĕ) ветеринари участокĕсенче 
тата Шупашкар районĕнчи выльăх чир-чĕрĕпе 
кĕрешекен станцинче тĕрĕслеттерме май пур. 

Николай
ХОРАСЕВ, 

Шу паш кар 
ра йон 

пуç лă хĕ

ТĔРЛĔ ВĂХĂТРА АГРОПРОМЫШЛЕННОÇ ПРЕД-
ПРИЯТИЙĔСЕН ертÿçисенче вăй хунă ентеш сем 
иртнĕ эрнере Кÿкеçри «Бичурин тата хальхи са-
мана» музейра пуçтарăнчĕç. Пĕрлешĕве малашне 
кам ертсе пырасса палăртасси тата иртнĕ çулхи 
пĕтĕмлетÿсемпе паллашасси кун йĕркинчи тĕп 
ыйту пулчĕ.

АПК ветеранĕсен районти уйрăмĕн председателĕ 
Святослав Егоров анлă докладпа паллаштарчĕ. 
Пухăннисем пĕр саслăн общество организацине 
малашне ăнах ертсе пыма шанчĕç. Районти вете-
рансен ĕçĕпе республика пĕрлешĕвĕнчен унăн 
представителĕ – «Чувашплем»  директорĕ пулнă 
Иван Козин та паллашнă. Республикăн общество 
организацине суйланă делегатсен йышĕнче – рай-
администрацин ял хуçалăх пайĕн пуçлăхĕ Сергей 
Ванюшкин. Вăл хăй вăхăтĕнче Иккассинче ĕçленĕ 
«Госсортучасток» предприятие ертсе пынă. 

АНАТРИ МАКАÇ ЯЛĔНЧЕ Цивильская тата 
Озерная урамсене шыв кĕртме хатĕрленеççĕ. 
Тутаркасси ял тăрăх пуçлăхĕ Анатолий Фомин 
пĕлтернĕ тăрăх, çак тĕллевсем валли респу-
блика бюджетĕнчен 7,3 млн тенкĕ уйăрĕç, рай-
он хыснинчен – 435 пин тенкĕ.  

РФ ШĔМĔН ШУПАШКАР РАЙОНĔНЧИ 
УЙРĂМĔНЧЕН юлашки эрнере граждансем   
250 хут пулăшу ыйтнă, 15 уголовлă ĕç пуçарнă, 
вĕсенчен 8-шне уçса панă. Çавăн пекех полици 
сотрудникĕсем административлă йĕркене пăснă 
52 тĕслĕхе тупса палăртнă. 

2018 ÇУЛТА ШУПАШКАР РАЙОНĔНЧИ 47 КМ 
ТĂРШШĔ АВТОÇУЛА юсама 250 млн тенкĕ 
тăкаклĕç. Çулталăк вĕçнелле муниципалитетри 
çулсен 70-75% нормативпа килĕшекен пулчĕç. 
Çакăн çинчен ЧР транспорт министерствинчен 
пĕлтереççĕ. 

Шупашкар районĕн 
хисеплĕ çыннисем! 

 Сире патшалăх уявĕпе – Тăван 
çĕршыв хÿтĕлевçисен кунĕпе са-
ламлатпăр!

Февралĕн 23-мĕшĕнче эпир хамăр 
çĕршывра çар службине хастаррăн 
пурнăçланă çар çыннисене тата Хĕç-
пăшаллă çарсен тата вăй ведомстви-
сен ретĕнче Раççей Федерацийĕн 
патшалăх интересĕсене хÿтĕлекенсене 
чыслатпăр. 

Пирĕн çар тинĕс тата сывлăш чик-
кисенче тăрать, пограничниксем 
ывăнма пĕлмесĕр тип çĕр чиккине 
сыхлаççĕ. Вĕсен çар ĕçне пулах пирĕн 
хăрушсăрлăх çирĕп алăра.

Тăван çĕршыв хÿтĕлевçисен ку-
нĕнче эпир Хĕç-пăшаллă вăйсен 
ветеранĕсене, вăрçă хирĕç тăрăвĕсене 
хутшăннисене, паян кун та Раççей çа-
рĕн ырă йăлисене упракан тата хăйсен 
тĕслĕхĕпе çитĕнсе пыракан ăрăва па-
триотизм воспитанийĕ паракан сал-
таксемпе офицерсене аса илетпĕр.

Тăван çĕршыв хÿтĕлевçисене чун-
чĕререн вăй-хал, службăра ăнăçу, 
тăнăç пурнăç, ырлăх-сывлăх сунатпăр. 
Çывăх çыннăрсемпе тăванăрсем яла-

нах хавхалантарса, пулăшса тăччăр!  Налук органне, стра-
ховани фондне укçа-
тенке вăхăтра уйăрса 
паманнипе парăма 
кĕнĕ тата законпа 
палăртнă ĕç укçин чи 
пĕчĕк виçинчен са-
халрах тÿлекен пред-
прияти ертÿçисен 
муниципалитетăн со-
циаллă экономика ата-
ланăвĕн тĕреклĕхне ÿс-
терессипе ĕçлекен ко-
мисси умĕнче хурав па-
ма тиврĕ.  

Хăшĕ-пĕри ларăва 
килмеллине хăл-
хана та чик мен, 
теп рисем хăй-
сен вырăнне 

бухгалтерсене янă. Çап-
ла майпа ер тÿçĕсем ĕçе 
тÿ рĕ кăмăлпа пурнăç -
ла маннине тепĕр хут 
çирĕплетнине палăртрĕ 
комисси председателĕ – 
райадминистраци пуç-
лăхĕн тивĕçĕсене пур-
нăçлакан Владимир 
Димитриев. Канашлăва ЧР 
Патшалăх Канашĕн бюд-
жет, финанс тата налук 
енĕпе ĕçлекен комитет 
председателĕ Альбина 
Егорова, прокуратура, 
пенси фончĕн, налук 
инспекцийĕн, со циал-
лă страхлав фончĕн сот-
рудникĕсем те хут шăнчĕç. 

Комисси членĕсем ĕç 
укçин чи пĕчĕк виçинчен, 
е отрасльти вăтам ĕç ук-
çи  шайĕнчен, е уйăхне 
пурăнма кирлĕ виçерен 
сахалрах тÿлекен тата 
налог тÿлевĕшĕн парăма 
кĕнĕ 8 предприятие 
итлерĕç. Вĕсене татма ко-
мисси чле нĕсем кăçалхи 
мартăн 30-мĕшĕччен вăхăт 
пачĕç. 

Тăватă организацире 
çĕр лаптăкне арендăна 
илнĕшĕн вăхăтра тÿле-
меннипе парăм 2 млн 
тен ке яхăн çитнĕ. Чăх-
чĕп ĕрчессипе ĕçлекен 
пĕр предприятире стра-
ховка взносĕшĕн парăм 
темиçе млн тенкĕрен те ир-
тет. Альбина Егорова ор-
ганизацисенче отрасльти 
вăтам ĕç укçинчен нумай-
рах тÿлемеллине палăртрĕ. 
«Шупашкар районĕ ху-

ла çумĕнче вырнаçнă. 
Çавăнпа муниципалите-
три ĕç укçи виçисем рес-
публикăри вăтам шай-
ран çÿллĕрех пулмалла. 
Шалăва пĕчĕклетнипе 
çынсен тупăшĕ çине хунă 
налук виçи те чакать. 
Кăçал майăн 1-мĕшĕнчен 
РФ Президенчĕн Хушăвĕпе 
ĕç укçин чи пĕчĕк виçи 
ÿсмелле. Апла пулсан ĕç 
укçине тÿлемелли фон-
да та çĕнĕрен пăхса тух-
малла», – терĕ Альбина 
Егоровна.

Коммуналлă пулăшу 
паракан пĕр предприя-
тире вăтам ĕç укçи 15700 
тенкĕпе танлашать. Çакă 

республикăри çак отрасль-
ти вăтам ĕç укçинчен чы-
лай сахалрах. Коммуналлă 
пулăшупа тивĕçтерекен 
тепĕр организацире стра-
ховани тÿлевĕсемшĕн 
парăмсем пур. «Хÿресем» 
ял тăрăхĕсем çийĕнчех 
тÿлеменнипе çыхăннине 
ĕнентерме тăрăшрĕ пред-
прияти ертÿçи. Вĕсенчен 
укçа-тенке суд урлă шы-
раса илме сĕнче Альби-
на Егоровна. 

Строительство тата юсав 
ĕçĕсем тăвакан пĕр орга-

низаци ертÿçине те пред-
приятире тăрăшакансен 
шалăвĕ пĕчĕк пулнипе 
комиссие чĕннĕ. Унăн 
сăмахĕсем тăрăх, орга-
низацире икĕ çын ĕçлет 
– вăл хăй çурма ставкăпа 
тата  çемьери лару-тăрăва 
пула тахçантан пĕрре ĕçе 
пырса каякан бухгалтер. 
Çавăнпа унăн ĕç укçи тă-
ватă пин тенкĕ ытларах 
çеç. Ĕçсене пурнăçлама 
ытти организацие договор 
урлă явăçтараççĕ. «Штат 
расписанине тăратмалла. 
Енчен те бухгалтер тул-
ли ĕç кунĕпе ĕçлет пулсан 
унăн ĕç укçи республикăра 
палăртнă чи пĕчĕк  ви-
çерен кая мар пулмалла», 

– çапла хушу пулчĕ комис-
си членĕсенчен. 

Кÿкеçри пĕр органи-
зацире официаллă йĕр-
ке пе çирĕплетмен ĕç хут-
шăнăвĕсем пур. Çак-
на иртнĕ эрнере налук 
инспекцийĕн сот руд-
никĕсем унта тĕрĕс левпе 
пырсан тупса па лăртнă. 
Çак вăхăтра педприятире 
пĕр сутуçă ĕçленĕ. Тĕрĕслев 
унăн ĕç договорĕ пулман-
нине кăтартса панă. Заве-
дени талăкĕпех уçă, пĕр 
сменăра виçĕ сотрудник 

ĕçлет. Пĕрне те официаллă 
майпа ĕçе илмен. Органи-
заци ертÿçи ăнлантарнă 
тăрăх, унăн кашни кун 
çынсем улшăнаççĕ. «Вĕ-
семпе 40 кунлăха вĕ-
рентÿ договорĕсем пур», 
– çапла пĕлтернĕ ун чух-
не налук тата прокура-
тура сотрудникĕсенчен 
тăракан комиссие пред-
прияти ертÿçи. Хăй вара 
комисси ларăвне пырса 
питне хĕретес темен ахăр. 

Çитес вăхăтра пенси 
фончĕн, налук инспек-
цийĕн тата прокурату-
ра сотрудникĕсем чи пĕ -
чĕк ĕç укçине тупса па-
лăрт нă предприятисене 
тĕрĕслевпе тухаççĕ. Шу-
пашкар район прокурату-
рине ĕçленĕшĕн тÿлемелли 
çинчен калакан закона 
пурнăçлассине тĕрĕслес ĕçе 

вăйлатма тата ĕçри «сăрă 
рынока» пÿлме сĕнчĕç – 
лару пĕтĕмлетĕвĕ çакă 

пулчĕ. 
Аса илтеретпĕр, му ни-

ципалитетăн 2017 çул-
хи социаллă экономи-
ка аталанăвĕн пĕтĕмле-
тĕвĕсемпе иртнĕ канаш-
лура республика Пуç-
лăхĕ Михаил Игнатьев 
ЧР Патшалăх Канашĕн 
вице-спикерне Альби-
на Егоровăна муници-
палитетра ĕç укçин виçи 
пĕчĕкленнипе тата налук 
парăмĕ ÿснипе çыхăннă 
ыйтăва контроле илме 
хушнăччĕ.

 МИЛЕНА СЕРГЕЕВА

Калаçупа парăм 
татăлмасть

Райадмини-
страцин фи-
нанс пайĕн 
информацийĕ 
тăрăх, урамра 
çÿрекен килсĕр 
йытăсене тыт-
ма кăçал район 
бюджетĕнчен 

500 пин 
тенкĕ 
уйăраççĕ.

ÇУТ ÇАНТАЛĂКРА ПУХĂНСА КАЙНĂ 
СИЕНЛĔХЕ пĕтерме Раççейри 12 
субъектра 26 проекта çирĕплетнĕ. 
Çакăн çинчен оперативлă канашлу-
ра РФ çут çанталăк министерствин  
пуçлăхне Сергей Донскоя РФ çут 
çанталăк ресурсĕсен тата экологи 
министрĕн çумĕ Мурад Керимов 
пĕлтернĕ. Пухăнса кайнă сиенлĕхе 
пĕтерме федераци бюджетĕнчен 
2,7 млрд тенкĕ пăхса хунă. Чăваш Ре-
спубликинче Шупашкарти тата Иль-
пешри свалкăсене рекультивациле-
ме планланă. Çак ĕçсене пурнăçлама 
232 млн тенкĕ тăкаклĕç. 
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«Сăрă» схемăсем 
хирĕç рейдсем 
тăтăшах иртеççĕ



4 Февраль 22 - 28, 2018www.tavanen.ru TȘBAH EH    № 7 (106233-106234)

10

Ши нер Тă рăн ялĕн чи Смир-
нов сен çемйи не çĕ нĕ ка йăк 
вĕç се кил нĕ. Вăл, Олег, ик кĕ-
мĕш ывăл. Ача лă хĕ ыт ти сем 
пе кех çул ла урам ра фут бол-
ла, хĕл ле ял çу мĕн чи илем лĕ 
сад хы çĕн чи пăр çин че хок-
кей ла вы ля са ирт нĕ. 

Аш шĕ-а мă шĕ ĕç рен тав рăн-
нă çĕ ре шыв йăт са тул тар мал ла, 
выльăх се не апат па мал ла, ай са-
рăм не улăш тар мал ла, урай не те 
шăл мал ла, çĕ рул ми не те шу рат-
са ху мал ла. Вы ля мал ли япа ла се-
не те хăй се мех ăс та ла нă, са хал-и 
шă пăр лан сен шу хăш хă ва чĕ?

Ш ку ла çÿ ре ме пуç ла ни те ас-
рах. Гу ма ни та ри пред ме чĕ се не, 
гео мет ри уро кĕ се не ки лĕш тер нĕ 
арçын ача. Ас лă клас сен че тан тă-
шĕ сем пе ла ша па çÿ ре ме пуç ла-
нă. Ки рек мĕн ле ĕç те ăс та ран хă-
рать. Ка ни кул вă хă тĕн че утă ти-
пĕт се ку па ла нă, фер мă на, ко нюх 
пат не турт тар нă (ун чух выльăх- 
чĕр лĕх сасси кĕр ле се тă нă), трак-
тор хыç çăн уй- хи ре улăм ран та-
сат нă, йĕ тем çин че ты рă ти пĕт-
нĕ, кĕр аки не вăр лăх турт тар нă, 
ту лă вăр лăх не çум ку рăк ран, ыт-
ти куль ту рă ран та сат нă.

Тă рăн шку лĕн чен вĕ рен се тух-
сан кÿр шĕ ра йон ти Пик шик ри 
вă там шкул та икĕ çул пĕ лÿ пу-
хать. Ал ла ат тес тат ил сен кач чă 
Шу паш кар ти 19- мĕш учи ли щĕ-
ре то карь-ф ре зе ров щи ке вĕ рен-
се ту хать. Кĕ çех çам рă ка сал та ка 
ил се каяç çĕ. Ху сан тан Гер ма ние, 
Нойшт ре лиц ху ли не çи тет чă ваш 
кач чи. Тă вай ачи пе пĕр ле икĕ çул 
службă ра тă рать Олег Смир нов, 
Тă ван çĕр шы ва сых лать.

Мал та нах пу ле мет чик- ме ха ник, 
кая рах па ме ха ник- ра дио те ле фо-
нист, ли ни не пăх са, тĕ рĕс ле се 
тă ра кан пул нă. Мор зе аз бу ки не 
пи тĕ ла йăх вĕ рен нĕ хас тарс кер, 
хă йĕн ĕç не тĕ рĕс те тĕп лĕ ту са 
пы нă. Вăрт тăн çы хă нă ва ăнăç лă 

йĕр ке ле се пы нă шăн, служ ба ти-
вĕ çĕ се не тÿ рĕ кă мăл па пур нăç-
ла нă шăн Олег Смир нов «Г вар-
ди» палла ти вĕç нĕ. 

Тă ван ене тав рăн сан кал лех 
ĕçе кÿ лĕн нĕ вăл. Тă рăн ти выльăх- 
чĕр лĕх са мăрт мал ли комп лекс ра 
пĕр вă хăт пу те не чĕп пи сем ĕр-
чет ме пуç ла рĕç. Олег Пет ро вич 
ун та сле сарь-о пе ра тор та тă рăш-
рĕ. Пĕр ле ĕç ле кен сем ăна тим-
лĕ хĕ шĕн, тир пей лĕ хĕ шĕн хи сеп-
ле нĕ. Ха лĕ вăл Лап сар ти «Юр ма» 
аг ро хол динг ра сле сарь- ре монт-
ник ра вăй ху рать.

Каш ни ĕçĕн хă йĕн  кĕв ви, теç-
çĕ. Йы вăç па, ти мĕр пе ĕç ле ме ал-
ли ăс та унăн. Пах ча  çи мĕç çи тĕн-
те рес енĕ пе те пул та рул лă. По ми-
дор та ана çин чех пи çет унăн, тăм 
та тив мест, чир те ер мест. Хăяр та 
ирех сĕ тел çи не çи тет, хă на- вĕр-
ле не сăй ла ма лăх та, ки ле вал ли 
ха тĕр ле ме те çи те лĕк лĕ. Пан ул-
ми йы вăç çи се не сы пать, ыт ти се-
не те çак  ĕçе явăç та рать. Çĕ вĕ 
ма ши ни пе те ла йăх усă ку рать. 

О лег Смир нов пи тĕ сă пай лă, 
йĕр кел лĕ, ыт лаш ши сă мах вак-
ла ма сан та вы рăн лă шÿт ле ме 
пул та рать. Шан чăк лăс кер яла нах 
ки рек ка ма та пу лăш ма ха тĕр.

 АН ТО НИ НА ЕФИ МО ВА, 
ВĂР МАН КАС ТĂ РĂН

 ПУРНĂÇ ТАППИ    

Тă рăн кач чи – 
çĕр шыв хÿ тĕ лев çи

Хамран кулнӑ пекех туйӑнчĕ
Мӑн Марка хĕрĕсем клубра 

çакӑн пек юрланӑ:
Савни кайрĕ салтака
Виç çул çурă пурăнма.
Виç çул çурă виç кун мар,
Ăна кĕтме ухмах мар. 
Çак сӑмахсем çамрӑк каччӑна 

хӑйĕнчен кулнӑ пекех туйӑннӑ. 
Чӑнах та, Леня Полытов салтакра 
виçĕ çул та пĕр уйӑх пулнӑ. Вӑл 
таврӑннӑ çĕре нумай хĕр качча 
кайса пĕтнĕ. 

Леонид Васильевич Полытов 
1938 çулхи январĕн 21-мĕшĕнче 
Мӑн Маркара ултӑ ачаллӑ çемьере 
кун çути курнӑ. Ашшĕ, Ва силий Ефи-
мович, ӑста платник пул нӑ. Амӑшĕ, 
Мария Ивановна, бригадӑра 
ĕçленĕ. 

Шкулта çичĕ çул вĕренсен Лео-
нид Ишекре малалла пĕлÿ пухнӑ. 
Вӑл вӑхӑтра Ишлей военкомачĕ 
каччӑна Шупашкара ДОСААФа 
водителе вĕренме янă. Унтан 
1957 çулта вĕренсе документ ил-
сен вырӑнти хуçалӑхра лаша-
па çĕр улми турттарнӑ. Сӑмах 
май, Леня вун виçĕ çултан ла-
шапа ĕçленĕ. «Хамӑра валли 
лӑпкӑрах лашасене, кӳлмелли 
çирĕп хатĕрсене суйлаттӑмӑр», 
– аса илет иртнине Ĕç ветеранĕ. 
Повестка илме те каччӑ Ишлее 
юлан утпа çитсе килет. Пулас 
салтаксене Канашран пуйӑспа 
(ахаль вакунсенче хӑмаран çапса 
тунӑ ларсем çине вырнаçтарса) 
Украинӑри Сарны хулине илсе 
çитереççĕ, пĕр уйӑх карантинта 
тытнӑ хыççӑн Германири Грим-
ма хулине пуйӑспа ӑсатаççĕ. Ун-
та Мăн Марка каччи госпиталь-
те «Васкавлӑ пулӑшу» машинипе 
ĕçлеме тытӑнать. Ашшĕ-амӑшĕ 
патне час-часах çыру вĕçтернĕ 
вăл аякри Германи çĕрĕнчен. Хут-
ла вĕреннĕ амӑшĕ ял тата çемье 
хыпарĕсене пĕлтерсех тӑнӑ. Çав 
вӑхӑтрах ытти салтакпа пĕрле 
пӑшал пеме вĕреннĕ, политза-
нятисене хутшӑннă, плац çинче 
утнă, вĕреннĕ те. Вырӑнти нимĕç 
çамрӑкĕсемпе туслӑх каçĕсем те 
ирттернĕ салтаксем. Унта пĕрле 
юрланӑ, ташланӑ. Леня купӑс ка-

лама пĕлнĕ пирки пурне те хӑйĕн 
ӑста вӑййипе тĕлĕнтернĕ. Купӑсĕ  
юнашарах пулнӑ унӑн. Хĕлимун 
пиччĕшĕ купӑс туянсан ача чух-
не  хӑй тĕллĕнех калама хӑнӑхнӑ 
вăл. Пиччĕшĕ вӑрçасран шиклен-
нипе лешĕ килте çук чухне çеç 
вылянӑ арçын ача. Турри талант 
панӑ çамрӑка, ун пек ӑста купӑсçă 
таврара тупма йывӑртарах. Халĕ 
туйсене урӑхларах ирттереççĕ, 
иртнĕ ĕмĕр вĕçĕсенче Леонид 
Васильевичсӑр Марка таврашĕнче 
пĕр туй та иртмен.

Çамрӑк каччӑ яла 1960 çулта 
таврӑнать, Шупашкарти автош-
култа виçĕ çул инструкторта ĕçлет. 
Ашшĕ-амӑшĕ ватӑлсан Леньăн 
çемьере кĕçĕнни пулнипе ялах 
таврӑнма тивнĕ. Пĕрремĕш класлӑ 
водитель пулнӑ май вăл Ульянов 
ячĕллĕ колхоз председательне 
Иван Егорович Леонтьева ГАЗ-
69 машинӑпа турттарма тытăннă. 
Хуçалăхран «Слава» сов хоз туса 
хурсан Рюрик Андреевич Сурков 
директорӑн водителĕнче тимленĕ. 
Каярахпа тĕрлĕ груз турттармал-
ли машинӑсемпе çӳреме те тӳр 
килнĕ ăна. Тивĕçлĕ канӑва Леонид 
Васильевич 1998 çулта тухнӑ, во-
дитель стажĕ унӑн 46 çул. Тем те 

курнӑ çак çулсенче. Машинӑсем 
малтан уçӑ çĕртех ларнӑ-çке, юсав 
ĕçĕсене сивĕре те, çумӑрта та ирт-
терме тивнĕ.

Германире виçĕ ентеш пĕрле 
хĕсметре тӑнӑ. Пĕри районти 
Шӑмӑш ялĕнчи Александр Алек-
сандров. Вӑл госпиталь пуçлăхне  
ГАЗ-69 машинӑпа турттарнӑ. Халĕ 
те Полытовсен çемйипе çыхӑну 
тытаççĕ, пĕр-пĕрин патне хӑнана 
çӳреççĕ. Тепри Йĕпреç районĕнчи 
Буинск поселокĕнчи Владимир 
Андреев. Иртнĕ кĕркунне ун патне 
те хӑнана çитсе килнĕ мӑн марка-
сем. 57 çул тĕл пулманнипе пĕр-
пĕрне тӳрех палласа та илеймен. 
Чылайччен салтак çулĕсена аса 
илсе ларнӑ вара Леонидпа Вла-
димир…

Германире яланах çанталӑк 
нӳрĕ тӑнине ас тӑвать Леонид 
Васильевич. Юр çӑвать – часах 
ирĕлсе те каять. Унта велосипед-
сене урамрах тӑратса хӑвараççĕ, 
анчах вĕсене никам та тĕкĕнмест. 
Германи ялĕсемпе хулисенче хытă 
сийлĕ, яп-яка çулсем. Çул икĕ 
енĕпе те груша, черешня тата 
улмуççисем лартса тухнӑ. Вĕсене 
никам та хуçса амантмасть: çиес 
килсен чарӑнса çиме пултаратӑн – 
никам та пĕр сӑмах та каламасть.

Пĕрре Леньӑна Ишек пасарĕ 
вырӑнĕнче вырнаçнӑ сельпо-
на çӑнӑх турттарма яраççĕ. Вӑл 
унта Вӑрманкас Тӑрӑн ялĕнчи 
Светлана ятлӑ хĕрпе паллашать. 
Лешĕ унта пекарньӑра ĕçлекен 
амӑшне пулӑшма пынӑ пулнӑ. Тек 
вĕçертмест вара çамрӑк хĕре. 
1966 çулта çемье çавӑраççĕ 
çамрăксем. 4 ывӑл çитĕнтерчĕç 
Полытовсем. 9 мӑнук савӑнтарать 
вĕсен чунĕсене.  

Паянхи куна ватӑсем хуçалӑхра 
тӑрмашаççĕ, выльӑх-чĕрлĕх 
усраççĕ. Мӑйракаллӑ шултра 
выльӑхсӑр пуçне качака-сурӑх 
усрама та хевте çитереççĕ.

Хӑнасем пуçтарӑнсан Леонид 
Васильевич купӑсне алла тытать. 
Хавас кĕвĕ пурин кӑмӑлне те уçса 
ярать вара!

 ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА, 
МӐН МАРКА 

Хамран кулнӑ пекех туйӑнчĕ
 ХАМĂР ЯЛСЕМ

Л. Полытов

О. Смирнов

www.tavanen.ru
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Шăпах çак кун, 1989 çулта, 
Совет çарĕсен юлаш-
ки колонни Афганистан 
территорийĕнчен тухнă. 
Тăхăр çул та пĕр уйăх та-
та 19 куна тăсăлнă вăрçă 
Совет çарĕшĕн çакăнтан 
вĕçленнĕ. Çапăçу хирĕнче 
15 пине яхăн салтак-
па офицер выртса юлнă. 
Афганистанран Совет 
салтакĕсене кăларнă кун 
салтаксен амăшĕсемшĕн, 
аппăшĕ-йăмăкĕшĕн, 
мăшăрĕсемпе  ачисемшĕн 
чи кĕтнĕ те савăнăçлă кун 
пулса тăнă.

Паттăрсем хамăр 
хушăрах 
29 çул хыççăн та чунри суран-

сем халĕ те юнăхса тăраççĕ.  Аф-
ган вăрçинче ĕмĕрлĕхех куçĕсене 
хупнă çамрăк каччăсем паян 
пирĕн çине сăн ÿкерчĕксем 
çинчен кăна «пăхаççĕ». Вăрçăран 
чĕрĕ таврăнма пÿрмен вĕсене. 
Афган Республикинче «душ-
мансене» хирĕç кĕрешнĕ 18-
20 çулсенчи каччăсем паян 
пилĕк теçетке урлă каçнă ĕнтĕ. 
Çÿçĕсем те кĕмĕлленнĕ вĕсен. 
Калпакĕсене хывса çак кун вĕсем 
Афганистанри вăрçăра паттăррăн 
вилнĕ салтаксене аса илчĕç.

Вĕсен юррисенче инçетри 
хула ячĕсем, ту хысакĕсем, ал-
лисенче – хура хăюпа çыхнă 
гвоздика çыххисем, куçĕсенче 
– мăнаçлăхпа пĕрлех хур-
лану. Афганистанран Совет 
çарĕсене илсе тухнăранпа 29 çул 

çитнине халалласа ирттернĕ 
митинг-реквием никама та 
лăпкă хăвармарĕ. Унта Афган 
ветеранĕсемпе пĕрле Çÿрçĕр Кав-
казри хирĕç тăру сен ветеранĕсем, 
шкул ачисем хутшăнчĕç. Шу-
пашкар тата Сĕнтĕрвăрри 

районĕсенчи çар 
ĕç комиссариачĕсен 

комиссарĕ Александр Ко-
чуров ветеран сене службăшăн 

тата пат тăрлăхшăн тав турĕ: «Аф-
ганистан вăрçинче 118 чăваш 
каччи пуçне хунă, вĕсенчен 
6-шĕ – Шупашкар 
районĕнчен. 
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«Пăрăнса ĕлкĕртĕм çеç – 
машина сирпĕнчĕ...»
Февралĕн 15-мĕшĕ – Раççейре Тăван 
çĕршыв чиккинче службăра тăнă 
салтаксене асăнмалли кун

  КАЛЕНДАРЬТИ КУН



5Февраль 22 - 28, 2018 www.tavanen.ruTȘBAH EH     № 7 (106233-106234)

 СТУДВЕСТНИК      

 ТВОЙ УЧАСТКОВЫЙ       КОНКУРС      

 ПФР СООБЩАЕТ      

 ЖИЗНЬ И СУДЬБА      

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ 23 ФЕВРАЛЯ СВО-
ИМ ПРАЗДНИКОМ И ПОЧЕМУ?

ГЛАС НАРОДА

Юрий БАКАНОВ,  п. Кугеси: 
– Считаю, что 23 февраля – это 

праздник офицеров, солдат, героев 
России. День защитника Отечества – 
это праздник людей, которые нас за-
щищали и защищают. В этот день мы 
должны вспоминать тех, кто за мир 
на нашей земле отдал свою жизнь. 
Мы должны гордиться ими и не за-
бывать то, что они для нас сделали!

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ 23 ФЕВРАЛЯ СВО-
ИМ ПРАЗДНИКОМ И ПОЧЕМУ?

Александр 
ГРИГОРЬЕВ, 
д. Клычево:

– 23 февраля – это 
значимый день. Он 
очень много значит 
для всех граждан, 
особенно нас, муж-
чин. Надеюсь, что 
эта дата не потеря-

ет своей актуальности никогда. 
Я сам по профессии спасатель, 
и мне есть кого защищать и чем 
гордиться. В армии служил в ин-
женерных войсках.

Виктор НИКОЛАЕВ, 
д. Коснары:

– Конечно, это и мой 
праздник тоже, так как 
я отслужил в свое вре-
мя в пограничных вой-
сках. В этот день мы по-
лучаем законное пра-
во принимать от жен-
щин поздравления и, 

конечно же, подарки. Я считаю, это 
очень хорошо, что есть такая дата, 
когда мы можем сказать своим па-
пам, дедушкам, братьям о том, что 
мы их очень любим и гордимся ими.

Студенты инженерного факультета Эдуард 
Васильев и факультета ветеринарной ме-
дицины и зоотехнии ЧГСХА Дмитрий Па-
торов представили Чувашскую государ-
ственную сельскохозяйственную акаде-
мию на I аграрной молодежной площад-
ке «АгроИнтенсив-2018»  в Калининград-
ской области.

Студенты приобрели опыт у лучших оте-
чественных и зарубежных аграриев, ре-
шали реальные производственные задачи. 
Программа школы была насыщена разными 
экскурсиями, лекциями от наставников по-
токов и различными официальными меро-
приятиями с участием собственников групп 
компаний и гостей из зарубежья. К примеру, 
на ферме, где они побывали, каждая корова 
имеет свой номер и чип, с помощью кото-
рого всю жизнь животного можно просмо-
треть в компьютерной программе. В каче-
стве подстилки для коров здесь использу-
ют сепарированный навоз. Студенты посе-
тили также частный конный завод. 

Студент I курса инженерного факульте-
та ЧГСХА Леонид Евлампьев занял вто-
рое место среди юношей 18-19 лет в ин-
дивидуальной гонке на 12,5 км в сорев-
нованиях по биатлону первенства ПФО. 
В спринте 7,5 км Леонид пришел к фини-
шу седьмым.

Соревнования проходили с 13 по 19 фев-
раля 2018 года в г. Саранск (Республика 
Мордовия). 

120 юниоров из регионов Поволжья ра-
зыграли 10 комплектов наград на пер-
венстве ПФО по вольной борьбе среди 
юниоров, которое прошло в г. Оренбург.

 Чувашские борцы завоевали 1 золотую, 1 
серебряную и 3 бронзовые медали. На выс-
шую ступень пьедестала почета в весовой 
категории до 61 кг поднялся воспитанник 
СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова, студент факуль-
тета физвоспитания ЧГПУ Степан Филиппов. 
Серебро в весовой категории до 92 кг заво-
евал Кирилл Шитов (СШОР-5, ЧГУ), бронзо-
выми медалистами стали Игорь Николаев 
(79 кг, СШОР-5, ЧЭТК), Всеволод Григорьев 
(86 кг, СШОР-5, МАДИ, ЧКИ) и Константин 
Воронин (97 кг, СШОР-5, ЧГСХА). 

На чемпионате Европы по зимнему триат-
лону среди спортсменов до 23 лет «сере-
бро» выиграл студент ЧГСХА Александр Ва-
сильев. Соревнования проходили 17 фев-
раля на Сицилии на склоне вулкана Этна 
на высоте около 1800 м над уровнем моря.

Трассы со сложным рельефом, большим 
количеством снега предъявляли серьез-
ные требования к спортивной подготов-
ке спортсменов. 

Чувашская ГСХА удостоилась диплома 1 
степени районного конкурса волонтерских 
отрядов, осуществляющих деятельность 
по пропаганде здорового образа жизни.

От академии были поданы три заявки по 
всем конкурсным номинациям. Студенческий 
спортивный клуб «Мустанг», комплексно-
целевая программа по оздоровлению и 
пропаганде здорового образа жизни «Чу-
вашская ГСХА – территория здоровья» и 
проведенная акция «Чувашская ГСХА – за 
здоровый образ жизни!», приуроченная к 
Всемирному дню отказа от курения» оце-
нены по достоинству. 

«...В этом альбоме части-
ца моей жизни. Это релик-
вия о днях, проведенных на 
полигонах Черноречья. И да-
же через много-много лет пе-
ред всеми, кто прикоснется 
к этим листам, оживут ми-
нуты, которые я пережил, 
тоскуя по дому, по любимой 
девушке. Оживут бессонные 
ночи, тревоги, подъемы и все 
то, что включает в себя сло-
во «АРМИЯ». Конечно, это пой-
мет только тот, кто прошел 
по этой тропе... Суровая, но 
вместе с тем необходимая 
школа мужества – АРМИЯ!..»

Таким предисловием начи-
нается увесистый армейский 
фотоальбом Михаила Аниси-
мова, уроженца д. Малые Ат-
мени Красночетайского рай-
она. Его в редакцию занес 
сын Михаила Михайлови-
ча – Максим Анисимов, со-
трудник администрации Че-
боксарского района. Альбом 
полон черно-белых снимков 
солдат в красивых формах, в 
нем фотографии близких и 
родных, зданий и сооруже-
ний военной части. Сохра-
нилась даже повестка о во-
инской обязанности, где со-
общается о том, что Михаил 
Михайлович Анисимов дол-
жен прибыть 6 мая 1978 года 
на призывной пункт.

Действительно, листая стра-
ницы старого альбома, перед 
глазами предстают  моменты, 
которые в сердцах тех молодых 
солдат остались на всю жизнь, 

– это принятие присяги, заня-
тия физической подготовкой, 
строевая. Много снимков сде-
лано в танках, что свидетель-
ствует о службе в бронетанко-
вых войсках, на природе, на 
плацу, в учебных кабинетах. 
На последних страницах аль-
бома приклеены вырезки из 
газет, где о Михаиле Анисимо-
ве отзываются как об «опыт-
ном воине, специалисте пер-
вого класса». Неизвестно, в 
какой газете и когда написан 
материал «Первыми снаряда-
ми», но с первых строк понят-
но, что этот солдат отличился 
от всех остальных: «Глянешь 
на него – роста невысокого 
и невольно подумаешь: неу-
жели это он, лучший в под-
разделении младший коман-
дир? Что правда, то правда: 
и по возрасту, и по внешнему 
виду сержант  Анисимов не-
многим отличается от со-
служивцев. Да и служит он 
чуть больше года. Но, видно, 
не одним возрастом опреде-
ляется зрелость человека. О 
Михаиле заместитель коман-
дира роты по политической 
части сказал так: «Аниси-
мов – человек дела. Ответ-
ственность лежит на нем 
большая. Он – заместитель 
командира взвода, секретарь 
бюро ВЛКСМ, работает, не 
дожидаясь подсказки». 

 Кто бы мог подумать, что в 
2006 году на службу по кон-
тракту Максим Анисимов по-
падет в ту же часть в Черно-
речье Самарской области, где 
служил и его отец. Правда, 

на тот момент он уже назы-
вался поселок Рощинский. 
На территории военного го-
родка Черноречье находились 
учебные танковый полк, мо-
тострелковый полк, офицер-
ское кафе, гарнизонный дом 
офицеров, солдатская столо-
вая и медицинский пункт, 
где лечились все жители по-
селка. «Я увидел в альбоме 
отца панораму контрольно-
пропускного пункта, сделан-

ную им самим, и понял, что 
эта та самая часть, где служил 
я. Там практически ничего не 
изменилось», – рассказывает 
Максим Михайлович. 

Семья Анисимовых много 
лет прожила в поселке Куге-
си, куда их направили после 
института по распределению. 
К слову, родители Максима 
Михайловича оба закончили 
факультет иностранных язы-
ков  ЧГПУ им. И.Я.  Яковле-
ва. Сегодня Михаил Михай-
лович вернулся на свою ма-
лую родину. «Я очень благо-
дарен своему отцу за то, что 
он воспитал во мне мужское 
начало, с детства приобщал 
к спорту. Он всегда говорил, 
что это в армии очень приго-
дится. Для меня отец – при-
мер, у него и руки золотые. 
За что бы он не брался, все 
в его руках спорится», – де-
лится Максим Михайлович.

 ЯНА МАЙСКАЯ

Тоскуя по дому, любимой...

Оксана Валерьевна 
ТИМОФЕЕВА 

УУП № 11
Участковый уполномо-
ченный полиции Чирш-
касинского, Янышского  
сельских поселений
Прием граждан: д. Чирш-

касы, пер. Школьный, д. 7, тел. 2-62-34. д. 
Яныши, ул. Центральная, д. 17, тел. 2-63-74.
Чиршкасинское с/п: с. Туруново, дд. 
Анаткас-Туруново, Вурманкас-Туруново, 
Кочак-Туруново, Ишлейкасы, Лапракасы, 
Лебедеры, Тимой, Тойдеряки, Хыймала-
касы,  Хыршкасы, Чалымкасы, Чиршкасы, 
Шинер-Туруново, Шоркасы, Эндимиркасы. 
Янышское с/п: дд. Яныши, Аначкасы, Боль-
шие Мамыши, Малые Торханы,  Пронька-
сы, Тимой Мамыши, Турикасы, Хора-Сирма. 

Михаил Анисимов

Максим Анисимов

«Мой 
папа – 
это сила!» 

Фотоконкурс к 23 февраля 
«Мой папа – это сила!» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
проводился с 15 января по 
21 февраля. Пользователям 
предлагалось с помощью 
фото рассказать о сильных 
сторонах любимых мужчин. 
Публикуем фото победите-
лей, набравших максимум 
голосов.  Победитель полу-
чит сертификат на продукты 
на  500 рублей от компании 
«Кугеси-Холод».

Валерий Никитин 
служил в Архаре,  
Махачкале 
(424 голоса)

Денис 
Павлов 
(на фо-
то с сы-
ном) слу-
жил в ВДВ 
(148 го-
лосов)

Павлов 

то с сы-
ном) слу-
жил в ВДВ

Александр 
Романов 
служил в 

Ростове-на-
Дону (107 го-

лосов).

Алексей 
Гаврилов 
служил в 
Пермском 

крае 
(114 
голосов)

КСТАТИ
Максим Анисимов, служивший в 
Абхазии, в фотоконкурсе «Мой па-
па – это сила!» набрал 55 голосов.



6 Февраль 22 - 28, 2018www.tavanen.ru TȘBAH EH    № 7 (106233-106234)

Новости с пригородным акцентом 

 КОНКУРС    

 НАША ГОРДОСТЬ      КОНКУРС     

  ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ.  ФЕВРАЛЬ 26 - МАРТ 4

Больше фото на 
www.tavanen.ru

ОВНАМ придется 
признаться се-
бе, что в послед-

нее время забыли, 
что такое оптимизм. 

Скорее всего, это след-
ствие переутомления. 
Кто-то из окружающих 
злоупотребляет внима-

нием ТЕЛЬЦОВ. 
Причем делает 

это очень завуали-
рованно. Идти на 

конфликт не стоит.

Что-то не дает 
БЛИЗНЕЦАМ по-
коя. Вам придет-
ся принять реше-

ние, которое многое из-
менит в жизни, возмож-
но, не в лучшую сторону.

РАКИ, не пережи-
вайте из-за про-

блем, которые 
могут возник-
нуть на работе. 

На помощь придут от-
зывчивые коллеги.

Любовь и ро-
мантика – вот 

чем будут заня-
ты мысли ЛЬВОВ. 

Нужно подумать, го-
товы ли вы к переходу на 
новый этап отношений. 

ДЕВАМ, чтобы не упу-
стить свой звездный 
час, придется быть 

начеку. Сложно-
сти на работе 
могут выбить 
из колеи. 

ВЕСЫ будут за-
валены работой, 
однако дополни-
тельных денеж-

ных поступлений 
ожидать не стоит. 

Избегайте ненужных ссор.
СКОРПИОНЫ почувству-

ют прилив сил и энер-
гии. Но не торо-

питесь разом 
решить все де-

ла. Ошибки будет 
сложно исправить.

Усталость и раз-
дражительность 
станут спутниками 
СТРЕЛЬЦОВ дома 
и на работе. Выве-
сти из себя может 

каждая мелочь. 
КОЗЕРОГАМ требу-

ется проявить не 
самые лучшие ка-
чества. Это каса-
ется деловых во-
просов. Дайте до-

стойный отпор. 

ВОДОЛЕЯМ захочется 
побыть в одиноче-

стве. Сейчас им это 
необходимо, что-
бы набраться сил 

и энергии. 
РЫБЫ, уделяйте 

внимание здо-
ровью. Если вы 
будете бодры, 

веселы и активны, 
получится все. По-

больше отдыхайте!

Проект 
реализуется при 

поддержке ЧГУ 
им. И.Н. УльяноваВЕСТНИК ВУЗОВ

Снова впереди 
Студенты ЧГУ им. И.Н. Ульянова – в чис-
ле победителей Всероссийского конкур-
са молодежных проектов. Их определи-
ли на заседании конкурсной комиссии 9 
февраля в Федеральном агентстве по де-
лам молодежи (г. Москва).

Среди них – Светлана Михайлова с про-
ектом «Спасти может каждый» (300 тысяч 
рублей), Татьяна Енцова – «Сила отряда в 
его бойцах» (200 тысяч), Дмитрий Кошева-
ров – «Работать не стыдно» (150 тысяч), Ека-
терина Разбирина – «Кровь донора дарит 
жизнь» (200 тысяч), Анастасия Емелюкова – 
«Открываем мир вместе» (100 тысяч), Юлия 
Шелтукова – «Интеллектуально-правовая 
игра по станциям «ZнаюПраво» (300 ты-
сяч), Виктория Кислова – «Развитие дви-
жения Черлидинг в Чувашии» (150 тысяч) 
и Алексей Николаев – «Республиканская 
школа инструкторов детско-юношеского 
туризма «Новый тренд – походы, костры 
и палатки» (150 тысяч).  

План на 
«пятилетку»

В ЧГУ им. И.Н.  Ульянова нача-
лась реализация инновацион-
ного проекта «Открытый уни-
верситет». Согласно ему в I по-
лугодии 2018 года будет про-
ведена серия встреч руковод-
ства университета со студента-
ми, преподавателями, сотруд-

никами вуза, работодателями, 
выпускниками школ и их ро-
дителями. 

Подготовлена программа раз-
вития ЧГУ на пятилетний пе-
риод. Организаторы планиру-
ют получить предложения для 
эффективной реализации дан-
ной программы.

В связи с этим 14 февраля 
спикер республиканского пар-
ламента Валерий Филимонов 
встретился с профессорско-
преподавательским составом 
университета им. И.Н. Ульяно-

ва. На встрече присутствовали 
глава администрации Москов-
ского района Андрей Петров, 
ректор ЧГУ, депутат Государ-
ственного Совета ЧР Андрей 
Александров, декан химико-
фармацевтического факуль-
тета Олег Насакин, студенты и 
преподаватели.

Много вопросов поднима-
лось на встрече, в том числе 
подведение основных итогов 
деятельности учреждения за 
несколько лет, обозначение за-
дач коллектива вуза по выпол-

нению Программы развития 
университета на 2017-2021 годы. 

Также обсуждены вопросы 
социально-экономического 
развития региона и столицы 
Чувашии, благоустройства го-
родской территории и строи-
тельства новых объектов, стро-
ительства и реконструкции до-
рог, благоустройства дворовых 
территорий, оборудования при-
домовых парковок. Было отме-
чено, что реконструкция Мо-
сковского моста продолжает-
ся по графику.  

злоупотребляет внима-

это очень завуали-
рованно. Идти на 

 

В День всех влюбленных на площади 
перед главным корпусом ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова была установлена стела «#Я 
люблю ЧувГУ». Намного  краше она смо-
трится вечером при ярком освещении.

Теперь желающих сфотографироваться 
перед ней хоть отбавляй! Стела – очеред-
ной подарок коллективу университета и 
его гостям. В прошлом году в День Россий-
ского студенчества в вузе появился талис-
ман – совенок Ульян – символ мудрости, 
учености и безграничного кругозора. 

Рост – не помеха
15 февраля в стенах Дворца культуры 
ЧГУ состоялся финал конкурса «Ми-
стер и Мисс ЧГУ-2018».

Титула удостоились Мария Егорова и 
Николай Филиппов. Об этом они сооб-
щили в социальной сети: «Мы завоева-
ли этот титул и выиграли поездку в Пи-
тер! Огромное спасибо всем-всем за под-
держку во время подготовки, за все сло-
ва с поздравлениями. Кстати, по поло-
жению девушка должна быть выше 165 
см, но есть же исключения из правил...». 
Кстати, Мария Егорова – жительница по-
селка Кугеси. 

Наград не счесть
Татьяна Новикова – студентка 3 курса юри-
дического факультета, лауреат стипендии 
Главы Чувашии за особую творческую 
устремленность (2015 год).

В копилке Татьяны – большое количе-
ство наград. В этом году она завоевала 
I место на первенстве России по арм-
рестлингу.

В свободное время Татьяна гуляет на 
свежем воздухе, читает книги или выши-
вает крестиком. По ее словам, послед-
нее увлечение успокаивает, помогает 
расслабиться после тяжелых тренировок. 
Летом часто катается на велосипеде. 
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 ВСТРЕЧА 

КСТАТИ 
Заявки на участие в конкурсе подали 7809 
человек из 85 субъектов РФ. Представи-
ли проекты и были допущены к конкурсу 
7735 человек. 

 ПРАЗДНИК     

Коллаж предначертал судьбу
Как мы сообщали ранее, 
в середине января завер-
шился I Республиканский 
фотоконкурс «Премия 
имени братьев Кости-
ных», на который по-
ступило 34 работы из 
различных районов 
Чувашии.  

Сегодня мы хотим 
познакомить читате-
лей с одним из при-
зеров конкурса – 
студенткой I курса 
факультета жур-
налистики ЧГУ 
им. И.Н. Ульяно-
ва Анной Кашае-
вой. Она приня-
ла участие в но-
минации «Красо-
та родных чуваш-
ских мест» с рабо-
той «Далеко на озе-
ре Чад». «Мне очень 
хотелось поделиться 
своей работой, что-
бы она стала досто-
янием более широко-
го круга, именно по-

этому я приняла решение 
участвовать в этом конкур-
се, – поделилась участница. 
– В подобного рода конкур-
се я участвовала впервые и 

очень горжусь, что мою 
работу по достоинству 

оценили». 
По словам Анны, 

фотография «Да-
леко на озере Чад» 
сделана в деревне 
Солдыбаево Коз-

ловского райо-
на. «Я возвра-
щалась с репе-
тиции номера 

к последне-
му звонку 
и заметила, 
как солнце 
красиво от-
ражается в 
воде. Сде-
лала не-
сколько 
кадров. 
В тот мо-

мент в голо-
ве всплыли 
строчки из 
стихотворе-
ния Николая 

Гумилева: «Далеко на озе-
ре Чад изысканный бро-
дит жираф», – рассказала 
студентка. 

 Родилась будущий жур-
налист в деревне Старое Ян-
ситово Урмарского района 
4 апреля 1999 года. Аня с 
детства любила фотогра-
фировать. В 14 лет ей при-
обрели фотоаппарат, она 
вспоминает, как все вре-
мя носила его с собой, да-
же в школу, по дороге всег-
да что-нибудь запечатлева-
ла. В последнее время она 
фотографирует не только 
пейзажи, но и создает сю-
жетные снимки. Две млад-
шие сестренки – фотомоде-
ли для Анны. «Профессио-
нально заниматься фотогра-
фией я не планирую, пусть 
это останется моим увлече-
нием», – отметила девушка.

Анна вспоминает один 
случай из школьной жиз-
ни: «На какой-то конкурс 
классная руководительни-
ца сделала оригинальный 
коллаж с нашими фотогра-
фиями, где каждый якобы 

рассказывает о своей мечте, 
кем хочет стать. Я почему-
то была на плакате журна-
листом, хотя на тот момент  
не знала, куда пойду учить-
ся. Выбор учительницы ока-
зался судьбоносным для мо-
ей дальнейшей жизни. 

Знакомство и общение 
с новыми людьми, поиск 
информации, возможность 
быть в курсе всех событий 
– вот что привлекло меня 
при выборе будущей про-
фессии».

С докладом о становлении 
чувашской фотожурналисти-
ки, а также о вкладе братьев 
Костиных, Анна выступит на 
научно-практической конфе-
ренции. Победитель фото-
конкурса Сергей Журавлев 
с удовольствием вызвался 
помочь молодому журнали-
сту. Он представит для напи-
сания доклада уникальные 
сведения. Наша редакция 
тоже не останется в стороне 
и передаст девушке все ин-
формационные материалы 
о братьях Костиных. 

 ЕЛЕНА ДАДЮКОВА

 ЛЮДИ ДЕЛА  

шился I Республиканский 
фотоконкурс «Премия 
имени братьев Кости-
ных», на который по-
ступило 34 работы из 
различных районов 

Сегодня мы хотим 
познакомить читате-
лей с одним из при-
зеров конкурса – 

ских мест» с рабо-
той «Далеко на озе-
ре Чад». «Мне очень 
хотелось поделиться 
своей работой, что-
бы она стала досто-
янием более широко-
го круга, именно по-

очень горжусь, что мою 
работу по достоинству 

оценили». 
По словам Анны, 

фотография «Да-
леко на озере Чад» 
сделана в деревне 
Солдыбаево Коз-

ловского райо-
на. «Я возвра-
щалась с репе-
тиции номера 

к последне-
му звонку 
и заметила, 
как солнце 
красиво от-
ражается в 
воде. Сде-
лала не-

мент в голо-
ве всплыли 
строчки из 
стихотворе-
ния Николая 
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РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 14 ПО 20  ФЕВРАЛЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ

9

9

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

мальчиков  5
девочек            4

средний возраcт    83

средний возраcт   70
мужчин    5

женщин   4
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13 413
По данным районного отдела ЗАГС

В производственном цехе типографии

22 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОД-
ДЕРЖКИ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. В сентябре 1985 
года седьмой конгресс ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителя-
ми утвердил Декларацию основных принципов 
правосудия для жертв преступления и злоупо-
требления властью.
23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
– День защитника Отечества. В 1922 году эта дата 
была официально объявлена Днем Красной Ар-
мии. Позднее отмечался в СССР как День Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота. 
27 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРА-
ЦИЙ В РОССИИ. Дата носит неформальное назва-
ние «День вежливых людей», была выбрана в ка-
честве памятной даты после событий, которые 
привели к возвращению Крыма в состав России. 

В Кугесьском детском саду «Ягодка» воспитатель Оксана Ефремова приобщает 
детей к миру народной чувашской культуры. Они вместе создали новые образы 
для матрешек. Основу для чувашской матрешки воспитатель нарисовала сама, а 
разукрашивали костюмы дети сами. Они с удовольствием вырисовывали узоры на 
одежде матрешек. 

К наступающему празднику 23 февраля ребята второй младшей группы «Ромашка» 
Н. Тренькасинского детского сада «Родничок» вместе с воспитателями сделали оригами в виде 
рубашки. Подарки для пап и дедушек получились очень оригинальными. 

В преддверии праздника Дня защитника Отечества воспитанники группы «Капелька» 
Кугесьского детского сада «Крепыш» вместе с воспитателем Марией Исаевой 
нарисовали своих отцов такими, какими они были во время службы в армии, затем 
организовали выставку из этих рисунков.

Воспитанники старшей группы «Рыбка» Атлашевского детского сада «Золушка» на мгновение стали 
маленькими поварятами. Они приготовили сердечки из соленого теста вместе с воспитателем Татьяной 
Николаевой, затем отнесли их на кухню, где увидели, как трудятся настоящие повара. 

Воспитанники средней группы «Солнышко» Кугесьского детского сада 
«Крепыш» вместе с воспитателем Олесей Комаровой своими руками 
смастерили для пап подарки – галстуки. Олеся Олеговна рассказала 
детям, что по галстуку можно судить о характере и привычках человека. 
Они изготовили мужские аксессуары из цветной бумаги,  декорировали 
их. Такому подарка папы точно будут рады.

С башкирским акцентом

В Атлашевском детском саду 
«Золушка» прошел смотр-конкурс 
снежных построек «Лучший 
зимний участок – 2018». Дети, 
родители и педагоги приняли 
в нем активное участие. В 
выходные либо вечером они 
собирались и строили снежные 
скульптуры. Каждый участок 
поражал своей оригинальностью и 
разнообразием. На участках детей 
встречают Колобок, Баба с Дедой. 
Особый вклад внесли педагоги 
второй группы раннего возраста 
Т.А. Александрова и  О.В. Андреева. 

 ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!  

 «ТЕ» ДЛЯ ДЕТОК  

Танцевальная груп-
па «Девчата» Большека-
трасьского Центрально-
го сельского дома культу-
ры стала дипломантом 1 
степени III Международ-
ного фестиваля-конкурса 
хореографических кол-
лективов «Калейдоскоп 
талантов» в номинации 
«Народный танец» (стар-
шая возрастная катего-
рия). Они представили на 
суд зрителей танец «Баш-
кирский».  

Как сообщила одна из участ-
ниц коллектива Татьяна Вино-
градова, этот номер выбран 
из последних новых танцев 
«Девчат». «В основном, мы тан-
цуем народные танцы: были 
и чувашский, русский, цыган-
ский, на этот раз исполнили 
башкирский. Костюмы полно-
стью сшиты за счет спонсор-
ских средств, это была очень 
большая поддержка», – поде-
лилась девушка.

Также участница танцеваль-
ной группы «Конфетти» Озода 

Смаева на конкурсе предста-
вила эстрадно-джазовый та-
нец «Чарльстон» и в номина-
ции «Соло» удостоилась ди-
плома I степени (возрастная 
категория 13-15 лет). 

В конкурсе принимали уча-
стие коллективы Чувашии, 
Марий Эл, Нижегородской 
области, г. Москва. Офици-
альная церемония вручения 
Дипломов и призов состоит-
ся на  Гала-концерте 17 мар-
та 2018 года.  

В первый класс в 
общеобразователь-

ные организации ре-
спублики в 2018 году 

пойдут около 

Во Дворце детского юношеского 
творчества г. Чебоксары состоялось 
открытие благотворительного мара-
фона «Именем детства, во имя дет-
ства». 

Старт акции дал Глава Чувашской Ре-
спублики Михаил Игнатьев, который 
является председателем оргкомитета 
марафона. Он отметил, что жители ре-
спублики совместно с предпринимате-
лями, ведущими социально ответствен-
ный бизнес, ежегодно посредством ме-
тода «ниме» вносят в копилку мара-
фона значительные суммы. «При этом 
каждый рубль направляется на улуч-
шение качества жизни детей», – особо 
подчеркнул Михаил Игнатьев.  

пойдут около 

1500015000
детей

Мас   ра Причебоксарья
www.tavanen.ru
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# ТЕЛЕСЕРИАЛ 
* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм

     лепрограмма
Понедельник

26 февраля
Вторник
27 февраля

Среда
28 февраля

Четверг
1 марта

Пятница
2 марта

Суббота
3 марта

Воcкресенье
4 марта

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

вости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 #«ГОРОД» 16+

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

Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Пирĕн фондран. Ÿнер 

тĕнчи. Т. Фандеев 1 пай
9.35-9.55 Из нашего фонда. 

Марафон. В. Егорова
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 «Эп те пулăп телейлĕ». 

Елена Османова пултарулăх 
каçĕ 12+

8.00 «Приказ: чикĕ урлă 
каçмалла». Чăвашла куçарнă 
фильм 12+

9.30 «День перемен» 12+
10.00 «Икĕ пиллĕк». Александр 

Васильев концерчĕ 12+
12.30 «Бухты барахты» 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, 2.30 «Кил ăшши» 12+
14.00, 1.00 «Сердце на дво-

их» 12+
14.30, 1.30 «Танцы без гра-

ниц» 12+
14.55, 23.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
15.00 «Выборы 2018» 12+
15.30, 23.30 «Республика». 

Информационная програм-
ма 12+

15.35 «Юратса пурăнсан». Ма-
рия Горшкова 12+

18.00, 2.00 «Республика в де-
талях» 12+

19.00 «Эх, юррăм, янăра!» 12+
20.00 «Экономика в дета-

лях» 12+
20.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
21.00, 3.00 «Кĕмĕл сасă» 

Гала-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 ЧП
14.00, 16.30, 1.20 «Место 

встречи» 16+
17.00, 19.40 #«КУБА» 16+
21.35 #«ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 #«ПЛАТА ПО СЧЁТЧИ-

КУ» 16+

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

вости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 

3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 #«ГОРОД» 16+

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

20.00 Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

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

СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 #«КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Личные деньги
9.15-9.55 Секреты здоровья 

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 14.55, 23.00 «Ре-

спублика». Хыпарсен 
кăларăмĕ 12+

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

7.00, 13.35 «Экономика в 
деталях» 12+

7.10, 13.45 «Мой новый 
друг» 12+

7.30, 14.00 «Сердце на дво-
их» 12+

8.00, 14.30 «Танцы без гра-
ниц» 12+

8.30, 2.30 «Кил ăшши» 12+
9.00, 13.05, 18.00, 2.00 «Ре-

спублика в деталях» 12+
9.30, 20.30 «Литература 

тĕпелĕ» 12+
10.00, 15.35 «Кĕмĕл сасă». 

Гала-концерт 12+
12.00 «Мысли вслух» 12+
13.00, 18.30 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика». 

Информационная про-
грамма

15.00 «Выборы 2018» 12+
19.00 «Эх, юррăм, янăра!» 

12+
20.00 «Законодатели» 12+
21.00, 0.00, 3.00 «Престу-

пление и наказание». 
Спектакль 16+

1.00 «Сердце на двоих» 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 ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место 

встречи» 16+
17.00, 19.40 #«КУБА» 16+
21.35 #«ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 #«ПЛАТА ПО СЧЁТЧИ-

КУ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы – 2018»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 #«ГОРОД» 16+

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

20.00 Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ» 16+
23.15 «Выборы-2018. Деба-

ты с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Из нашего фонда. Вы-

шила бы для всего мира. 
Т.Шаркова

9.15-9.55 Выборы-2018
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, 14.55, 23.00 «Республи-

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

ка». Информационная про-
грамма 12+

7.00 «Законодатели» 12+
7.30, 13.35, 1.00 «Сердце на 

двоих» 12+
8.00, 14.00, 1.30 «Танцы без 

границ» 12+
8.30, 14.30, 2.30 «Кил ăшши» 

12+
9.00, 13.05, 18.00, 2.00 «Ре-

спублика в деталях» 12+
9.30, 20.30 «Литература 

тĕпелĕ» 12+
10.00, 15.35 «Преступление и 

наказание». Спектакль 16+
13.00, 18.30 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика». 

Информационная про-
грамма

15.00 «Выборы 2018» 12+
19.00 «Эх, юррăм, янăра!» 12+
20.00 «Открой свое дело» 12+
21.00, 3.00 «Праски кине-

ми мăнукне авлантарать». 
Камит-мюзикл 12+

0.00, 5.00 «Мысли вслух» 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 ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место 

встречи» 16+
17.00, 19.40 #«ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
21.35 #«ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 #«ПЛАТА ПО СЧЁТЧИ-

КУ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы – 2018»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 3.50 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 #«ГОРОД» 16+

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

20.00 Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ» 16+
23.15 «Выборы-2018. Деба-

ты с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Из нашего фонда. Что в 

имени твоем? Творчество 
В. Агеева

9.15-9.55 Выборы-2018
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, 14.55, 23.00 «Республи-

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

ка». Информационная про-
грамма 12+

7.00, 20.00 «Открой свое де-
ло» 12+

7.30, 13.35, 1.00 «Сердце на 
двоих» 12+

8.00, 14.00, 1.30 «Танцы без 
границ» 12+

8.30, 14.30, 2.30 «Кил ăшши» 
12+

9.00, 13.05 «Республика в де-
талях» 12+

9.30, 20.30 «Литература 
тĕпелĕ» 12+

10.00, 15.30 «Праски кине-
ми мăнукне авлантарать». 
Камит-мюзикл 12+

12.00 «Мысли вслух» 12+
13.00, 18.30 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика». 

Информационная про-
грамма

15.00 «Выборы 2018» 12+
18.00, 2.00 «И в шутку, и все-

рьез» 6+
19.00 «Эх, юррăм, янăра!» 12+
21.00, 0.00 «Иксĕлми 

çăлкуçсем». Гала-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 ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место 

встречи» 16+
17.00, 19.40 #«ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
21.35 #«ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 #«ПЛАТА ПО СЧЁТЧИ-

КУ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 4.50 Мужское/

Женское
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 $ «Queen» 16+
1.30 *«МЫС СТРАХА» 16+

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

20.00 Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 *«БЕРЕГА» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Мастер спорта
9.15-9.55 Выборы-2018
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, 14.55 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 0.00 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма 12+

7.00, 20.00 «Открой свое де-
ло» 12+

7.30, 13.35, 1.00 «Сердце на 
двоих» 12+

8.00, 14.00, 1.30 «Танцы без 
границ» 12+

8.30, 14.30, 2.30 «Кил ăшши» 
12+

9.00, 13.05 «И в шутку, и все-
рьез» 6+

9.30, 20.30 «Литература 
тĕпелĕ» 12+

10.00, 15.35 «Иксĕлми 
çăлкуçсем». Гала-концерт 
12+

13.00 «Республика». Хыпар-
сен кăларăмĕ

13.30, 19.30 «Республика». 
Информационная про-
грамма

15.00 «Выборы 2018» 12+
18.00, 2.00 «Республика в де-

талях» 12+
18.30, 23.00 «Эрне». Хыпар-

сен тишкерĕвĕ 12+
21.00, 0.30, 3.00 «Виктор Пе-

тров култарать, 60 çул та тул-
тарать!» Юбилей 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 ЧП
14.00, 1.20 «Место встре-

чи» 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 #«ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
21.35 #«ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
0.25 Мы и наука. Наука и 

мы 12+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 *«ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+

8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»

9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 *«СЛАВА И ОДИНО-

ЧЕСТВО»
11.10 К юбилею Вячеслава За-

йцева
12.15 К юбилею Вячеслава Зай-

цева. Продолжение
13.10 *«МИМИНО» 12+
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 *«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

19.55, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. Ты 

моя мелодия»
0.50 *«ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+

РОССИЯ 1
4.40 #«СРОЧНО В НОМЕР! НА 

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

время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 *«И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *«ЗЛОУМЫШЛЕННИ-

ЦА» 12+
0.55 *«ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» 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 «Сердце на дво-

их» 12+
8.00, 15.00 «Танцы без границ» 

12+
8.30, 15.30 «Кил ăшши» 12+
9.00 «Республика в деталях» 12+
9.30, 16.00 «Литература тĕпелĕ» 

12+
10.00 «Виктор Петров култарать, 

60 çул та тултарать!». Юбилей 
концерчĕ 16+

13.00, 4.30 «Маугли». Чăвашла 
куçарнă фильм 12+

16.30 «Бухты барахты» 6+
17.00, 0.30 «По острым иглам яр-

кого огня». Творческий вечер 
Айдара Хисамутдинова 12+

19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30 «Каçхи тĕл пулу» 12+
20.00 «Авланасси – хур тукмак-

ки çиесси мар». Камит 16+
22.30 «Сказки Гофмана». Опе-

ра 12+
2.30 «Вячеслав Христофоровăн 

пултарулăх каçĕ» 12+

НТВ
5.05 Таинственная РОССИЯ 16+
6.00 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: Влади-

мир Винокур 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 18+
0.30 Квартирник НТВ у Маргули-

са: Группа «The Hatters» 16+

1 КАНАЛ
5.10 *«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «За двумя зайцами» Продолже-

ние 12+
6.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.30 «Здоровье» 16+
9.35 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 Кино в цвете. «Берегись автомо-

биля» 12+
15.10 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители
17.35 *«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 *«НОРВЕГ» 12+
1.45 *«ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
4.50 #«СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Москва. Не-

деля в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 *«СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 *«МОИ ДОРОГИЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
0.30 «Дежурный по стране» Михаил 

Жванецкий
1.30 #«ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
3.25 «Смехопанорама»

ЧТВ
8.35-9.15 Вести-Чувашия. События не-

дели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Сказки Гофмана» Опера 12+
8.00 «Бухты барахты» 6+
8.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
9.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30, 4.30 «Эревет». Детский ан-

самбль народных инструментов 0+
12.30, 18.35 «Время вкуса» 12+
13.00, 23.00 «Çÿлевĕç каялла 

таврăнать». Чăвашла куçарнă фильм 
12+

14.30, 0.30 «Венок дружбы 12+
16.00, 2.00 «Ах, какая женщина!» Кон-

курс 6+
18.30 «Мой новый друг» 12+
19.00 «Стеклянный дом» 12+
19.30 «Акатуй – 2017» 12+

НТВ
5.00, 1.05 *«СИЛЬНАЯ» 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Лотерейное шоу «У нас выигры-

вают!» 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 *«ВЗЛОМ» 16+

 АНЕКДОТЫ 

На день рождения ма-
ма дарит малышу краси-
вую игрушку.

– Ну, что надо сказать? – 
говорит она. – Что я гово-
рю папе, когда он прино-
сит домой получку?

— И это все?

– Папа, сегодня учитель 
спрашивал, не помогал ли 
мне кто делать домашку.

– И ты сказал?
– Ну вот еще! Зачем тебе 

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

Хусан Турă амăшĕн чиркĕвĕ. 
Алькеш сали. 1974 çул

 ПУÇЛĂХ ПУРНĂÇĔНЧИ ПĔР КУН  
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ĕ

Иртнĕ эрнере «Пуçлăх 
пурнăçĕнчи пĕр кун» про-
екта малалла тăсса Ишлей 
ял тăрăхне çитсе килтĕмĕр.  
6 пине яхăн çын пурăнакан 
ял тăрăхĕнче мĕнле ĕçсем 
пурнăçланаççĕ, мĕнле татса 
паман ыйтусем пур – вĕсем 
çинчен ял тăрăх пуçлăхĕ 
Евгений Субботин каласа 
пачĕ.  

Ялсене – ача-пăча 
площадкисем
Çулçÿрев Етĕрнекассинчен 

пуçланчĕ. Вырăнта пурăна-
кансем те, килен-каян та тă-
рăхра шултра пултăран (вы-
рăсла ăна борщевик теççĕ) 
вăй илсе аталаннине курнă  
пулĕ.  Хĕлле те хыт-хура юр 
кĕр чĕ çÿллĕшех ларать. Хăй 
вăхăтĕнче «Ишлейский» совхоз 
ăна выльăх-чĕрлĕх апачĕ вал-
ли усă курма ÿстерме тытăннă 
иккен, кайран пăрахăçланă. 
Çа пах  ÿсен-тăрана тĕппипех 
пĕтереймен. Ял тăрăх илем-
не пăсакан ÿсен-тăранпа 
мĕнле кĕрешме палăртни 
пирки ыйтасах терĕмĕр. «Ав-
густ уйăхĕнче, сĕткенĕ чупма 
чарăнсан, гербицид сапасшăн», 
– пĕлтерчĕ Евгений Суббо-
тин. Сăмаха тытĕ-и пуçлăх – 
кĕркунне ку ыйту патне тепре 
таврăнăпăр. 

Пуçлăхăн ял-салари ача-пă-
чаллă çемьесем валли ырă хы-
пар пур – кăçал 7 ялта ача-пăча 
площадкисем вырнаçтарма 
палăртнă. Ку рак-чурачăксем, 
мамкасем, хачăксем, муска-
ринкассисем, матикассисем, 
ишлейсем хăйсен ачисемпе 
тăвайкиллĕ, ярăнчăклă ла-
памра уçăлса çÿреме пултарĕç. 
Етĕрнекассисене вара нумай 
кĕттермен, ача-пăча площад-
кин пайĕсене вырăнти лавк-
кана çитернĕ те, çанталăк 
ăшăтсан вырнаçтарса та лар тĕç. 
«Ишлейре коммуналлă хуçалăх 
енĕпе нумай ĕç пурнăçларăмăр. 
Пысăк вольтлă аппаратурăсен 
завочĕ çынсене ăшăпа тата 
электричествăпа тивĕçтерес 
ĕçе хăйĕнчен сирнĕ хыççăн 
сетьсене ял тăрăх администра-
ци балансĕ çине куçарнăччĕ. 
Тăкаксем ял тăрăх админи-
страци çине тиенчĕç. Газпа 
çыхăннă парăм 8 млн тенкĕ 
таран пуçтарăннă пулнă. Халĕ 
çак тăкаксем пĕтрĕç», –  ытти 
çул вырăнти ĕçсен пысăкрах 
пайне пурнăçлама май кил-
меннин сăлтавне ăнлантарать 
пуçлăх. 

Юсав ĕçĕсем, диодлă 
лампăсем
Вырăнти культура çурчĕсенче 

юсав ĕçĕсем ирттермеллипе 

Алăкран кăларса ярсан 
чÿречерен кĕрет

те килĕшет Евгений Николае-
вич. 2018 çулта Мускаринкас-
си, Хачăк, Олкаш, Етĕрнекасси 
клубĕсенче юсав ĕçĕсем ирттер-
ме 130-шар пин тенкĕ уйăрма 
палăртнă. Етĕрнекассинчи клу-
бра вара çав укçа-тенкĕпе 10 çул 
каялла тытăннă клуба газифи-
кацилес ĕçе вĕçлеме палăртаççĕ. 
«60 пин тухса каять пуль», – 
тет Евгений Николаевич. Пе-
рекетлеме май килнĕ укçапа 
мĕнле юсав ĕçĕсене ирттермел-
лине палăртма пуçлăх культура 
ĕçченĕсене хăйсене ирĕк панă. 
Хăйтытăмлăх влаç органĕсемпе 
тачă çыхăнса ĕçлени хутшăнусене 
тухăçлă йĕркелеме май парать 
те.  Тулаш енчен капмаррăн 
курăнакан Етĕрнекасси клуб-
не ку таранччен кăмрăкпа хут-
са ăшăтса тăнă, кĕçех культура 
ĕçченĕсем çăмăллăн сывласа 
ярĕç – çурта газпа ăшăтса тăни 
çав тери меллĕ-çке!

Клуба шала та кĕрсе кур-
ма тÿр килчĕ. Унтан аякках 
мар пурăнакан «каçхи дирек-
тор» культура вучахĕ умĕнчи 
халăха курса урама тухрĕ. «Ялти 
хĕрарăмсем валли «Шурăмпуç» 
фольклор ансамблĕ ĕçлет, 
ачасем те ташлама, юрлама 
çÿреççĕ», – клуб пурнăçĕпе 
паллаштарчĕ кăтартса çÿренĕ 
май. Евгений Субботин палăртнă 
тăрăх, ял тăрăхĕнчи ялсенче 
кăçал 4 фольклор ансамблĕ хута 
кайнă, вĕсенчен пĕри – шăпах 
Етĕрнекассинче. Ял çыннисем 
ырă йăласене сыхласа хăварнă, 
кашни çулах йышпа ял уявне 
ирттереççĕ.

Евгений Субботин каланă 
тăрăх, юлашки çулсенче ял-
сене энергие перекетлекен 
лампăсемпе тивĕçтерес ĕç ăнăçлă 
пурнăçланать. Матикассинче 
тата Ишлейре пурăнакансене 
диодлă лампăсем çул кăтартаççĕ. 
Кăçал çак ĕçе малалла тăсма 
тĕллев пур. Етĕрнекасси, Чу-
рачăк, Хачăк ялĕсене çакăн пек 
лампăсем лартса пама вырăнти 
бюджетра 500 пин тенкĕ пăхса 
хунă.

Юр айĕнчи туратсем
Нумай ачаллă çемьесене 

тÿлевсĕр çĕр лаптăкĕсемпе 
Етĕр некасси çывăхĕнче ти-
вĕçтерме палăртнине, ан-
чах унта вĕтлĕх ÿссе ларнипе 
ашшĕ-амăшĕ  кăмăлсăррине 
«Тăван Ен» хаçатра та çырса 
кăтартнăччĕ. Паянхи куна 21 
га лаптăк çинчи вĕтлĕхе под ряд 
организацийĕ касса вакланă, ту-
ратсене пуçтарман. 2-3 эрне ка-
ялла алхаснă çил-тăман вĕсенчен 
нумайăшне юр айне тунă пулин 
те, армак-чармакскерсем аванах 
курăнаççĕ. «10 га лаптăка нумай 
ачаллă çемьесене уйăрса памал-
ла», – пĕлтерчĕ Евгений Суббо-

тин. Çул тепĕр енче – дачăсем, 
инçех те мар – коттеджлă посе-
локсем. Вĕсем Вăрман-Çĕктер 
ял тăрăхне кĕреççĕ. Çÿлтикасси 
шкулне çитме те çухрăм кăна. 

Кашни ял тăрăхĕшĕн çулсене 
юсасси, сарасси пĕлтерĕшлĕ. 
2018 çулта Ишлей ял тăрăхĕнчи 
11 урамра юсав ĕçĕсем ирттерме 
палăртнă. Çав тĕллевпе вырăнти 
бюджетра 3,5 млн тенкĕ пăхса 
хунă, тепĕр 1,5 млн тенкĕ респу-
блика бюджетĕнчен куçмалла. 
«Хăрушлăхсăр тата пахалăхлă 
çулсем» программăпа Ишлей-
Мамка, Мамка-Хурамакасси 
çулсене  юсасшăн кунта. «Çул-
йĕр строительстви» республика 
программипе Хачăка çул сарас-
си те – планра. Мĕнле ялсен-
че хăш çулсене юсасси пирки 
калаçса татăлма вырăнти де-
путатсене икĕ хут та пухăнма 
лекнĕ. 10 депутатран кашни-
ех хăйсен ялне хăтлăрах тăвас 
килнинчен тĕлĕнме кирлĕ-ши? 
Евгений Николаевич  хăй те де-
путатсен ĕçне курас кăмăллă. 
«Депутатсене канăç памастăп, 
ман патра алă çĕклесе ларнипе 
кăна май çук», – çурма шÿтлесе, 
çурма чăнласа калать вăл.  

Аллея çĕнĕ сĕм кĕртĕ
Районти ял тăрăх адми-

нистрацийĕсем 2018 çулта 
вырăнти пуçарусем çинче 
никĕсленнĕ 13 проекта пурнă-
çа кĕртме хатĕрленеççĕ пул-
сан, Ишлей ял тăрăх адми нис-
трацийĕ пĕлтĕр те, кăçал та пĕр 
проект та тăратмарĕ. Çапах та 
пуçлăх шанăçа çухатмасть – 
2019 çулта асăннă программăпа 
Ишлейри 4 урама газификаци-
леме шухăш пур. Паянхи куна 
проект хатĕрлеççĕ, çынсемпе 
пухусем ирттермелле. 

Нумай хваттерлĕ çуртсемлĕ 
сала пулнăран Ишлей «Хăтлă 
хула хăтлăхĕ» программăна 
хутшăнаять. Документсене 
йĕркеленĕ, Ишлей салинче ал-
лея тăвас проекта республикăн 
тĕп архитекторĕ ырланă. Со-
ветски урамĕнчи 45 çуртран 
тытăнакан аллейăн проект 
эскизне вырăнти паллă ÿнерçĕ 
Юрий Матросов хатĕрленĕ. 
Аллейăна йĕркелеме вырăнти 
предпринимательсем те пулăшу 
кÿме шантарнă: карта тытасси-
не, йывăç-тĕмсемпе, чечексем-
пе илемлетессине хăйсем çине 
илнĕ. Брусчатка сарнă урай, 
фонтан, ларса канмалли саксем 
Ишлей салине çĕнĕ сĕм кĕртĕç. 

Пушара пула сиен курнă Му-
скаринкассинчи клубра та пул-
са куртăмăр пуçлăхпа пĕрле. 
Культура вучахĕ патне аял-
ти урампа тухрăмăр.  «Клуб 
çывăхĕнче ача-пăча площад-
ки вырнаçтарасшăн, сцена 
тăвасшăн», – терĕ вăл. Клуб 
уçахчĕ, унăн ертÿçи Римма Ген-
надьевна пушар хыççăн мĕн-
мĕн пурнăçлама ĕлкĕрнине ка-
ласа пачĕ. Район бюджетĕнчен 
уйăрнă 420 пин тенкĕпе кунта 
тĕп юсав ĕçĕсем ирттересшĕн. 
Унсăр пуçне тепĕр 130 пин тен-
ке вырăнти бюджет куçарать. 
Хальлĕхе клуб çуртне шалтан 
гипсокартонпа çапнă, ăшă 
тытăмне çĕнĕрен тунă, элек-
тричество кĕртнĕ. Çунса хуралнă 
каштасене те гипсокартонпа 
пытарасшăн. Пушар сигнали-
зацине туса çитерсен суйлава 
кунтах ирттересшĕн. 1969 çулта 
хута кайнă клуба пушар хыççăн 
çĕнетме ял çыннисем ĕçпе кăна 
мар, укçапа та пулăшнă. 29 
пин тенкĕ пухнă вĕсем. 420 
пин тенкĕпе клуб тăррине, 
чÿречесене ылмаштарма усă 
курасшăн. 

Ял тăрăх администраци çур-
тĕнче те канăç çук пуç лăха – 15 
минут хушшинче 3 çын хăйсен 
ыйтăвĕсемпе кил чĕ. Кашнинех 
итлемелле, пулăшмалла...

«Ял тăрăх пуçлăхĕн ĕçне 
суйламăттăм...»
Пуçлăхсен ĕçĕпе кăна мар, 

вĕсен пурнăçĕпе, кăмăл-туй-
ăмĕпе интересленме тăрă шатпăр 
эпир. Мĕн кăсăк лантарать вĕ-
сене, мĕнле ĕмĕт-шухăшпа 
пурăнаççĕ?

Иртнĕ шăматкун «Улăп» 
спорт па сывлăх центрĕнче 
ишес сипе Ишлейре мала ту-
хассишĕн черетлĕ ăмăрту 
иртрĕ. Ăна пуçарса яраканĕ – 
ял тăрăх пуçлăхĕ Евгений Суб-
ботин. Мĕншĕн ишесси, мĕншĕн 
спортăн урăх тĕсĕ мар? Сăлтавĕ 
– Евгений Николаевич, 43 çулта 
кăна ишме тытăннă пулин те, 
хăйне шывра пулă пек туйни. 
Мунча хутма, унта милĕкпе 
çапăнса рехетленме кăмăллать 
пуçлăх. Ишессипе ăмăртусене 
вăл район шайĕнче кăна мар, 
кÿршĕ районсенче, Шупашкар-
та та хутшăнать. Ăмăртура çĕнсе 
илнĕ медальсемпе дипломсем те 
вырăн тупнă унăн кабинетĕнче. 
«Икĕ çухрăм ишсе тухсан та 
ывăннине туймастăп», – тет 
вăл. Студент вăхăтĕнче вара вăл 

йĕлтĕр сырма та кăмăлланă, ан-
чах вăхăт иртнĕçемĕн ун пир-
ки маннă. Тренажер залĕнче 
сывлăха çирĕплетесси вара 
уншăн шăл çемми.

Ĕç стажне вăл 1984 çултан 
тытăнса пуянлатма тытăннă. 
Шкултан вĕренсе тухсан ЧПУ-
ра машинăсем тăвакансен 
факультетĕнче ăс пухнă. 2 çул 
Германире службăра тăнă. 
Хĕсмет хыççăн агрегат заводĕнче, 
ВНИИРта, Ишлей совхозĕнче, 
Шупашкарти Ленин районĕнчи 
ШĔМ органĕсенче, Муркаш 
районĕнче муниципаллă 6 пред-
прияти ертÿçинче вăй хунă. 

Хăйне вăл ăнăçуллă çын те-
се шухăшлать, умри тĕллевсене 
пурнăçлать. «Алăкран кăларса 
ярсан чÿречерен кĕрет», – теççĕ 
ун пирки.

Евгений Субботин çирĕп 
кăмăллă çын. Вăл 23 çул пирус 
паклаттарнă хыççăн çак усал 
йăларан хăтăл-нă. Ывăлĕ умне 
тĕллев лартнă – «иксĕмĕр те тур-
тма пăрахатпăр». Пурнăçланă та. 
Паян вăл хĕрĕпе пĕрле начарла-
нать. Çулталăк пуçланнăранпа 13 
кг-ран хăтăлнă – пĕлтĕр хăйĕн 
çинче виçеллĕ тăнă курткăна та 
размерне пĕчĕклетсе çĕлеттерме 
тивнĕ унăн кăçал. Çапах та уншăн 
пĕрт те кулянмасть – тĕрĕс апат-
ланни сывлăхшăн усăллă. 

Каялла таврăнас пулсан ки-
рек мĕнле профессие те суйла-
са илме хатĕр, анчах ял тăрăх 
пуçлăхĕн ĕçне мар. «Питĕ 
йывăр, кăткăс ĕç, пуçа çĕмĕрсе 
ывăнатăп, татса паман ыйтусем 
чылай», – тет вăл.

Юрлама юратать, гитарăпа 
вылять. 

Юратнă апат-çимĕçĕ – плов. 
Вăл хăй те сĕтел хатĕрлеме 
юратать, салтакра чухне повар 
пулнă. Хăна-вĕрлене вăл шурпа-
па, грексен салачĕпе хăналама 
пултарать.

Ĕçпе çыхăннă ĕмĕт – Ишлей-
ре ФОК туса лартасси, çынсен 
пурăнмалли условийĕсене 
лайăхлатасси, ялсенче çулсем 
сарасси, спорт тата ача-пăча 
площадкисем тăвасси, хăтлăлăх 
кĕртесси. Пурнăçри ĕмĕчĕ – 
ачасен юратăвĕпе хисепне туй-
са ватлăхра лăпкă пурăнасси.
РЕДАКЦИРЕН: Эстафета Çĕньял-
Покровски ял тăрăх пуçлăхне 
куçать. Ыйтусене халăхран ха-
лех йышăнатпăр. 

 АННА ФИЛИППОВА 

Пуçлăх патне – ыйтусемпе
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Приложение к постановлению администрации 
Чебоксарского района от №115 от 08.02.2018

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ  ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  ПРЕДВЫБОР-
НЫХ  ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ В ХОДЕ ПОДГО-

ТОВКИ К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 
МАРТА 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА

Наимено-
вание сель-
ского посе-

ления
Населенный пункт Местонахождение

Абашевское с. Абашево стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Клычево стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Байсубаково стенд около магазина «Надежда»
д. Завражное стенд на ул. Нагорная
д. Моштауши стенд на ул. Лесная
д. Эзеккасы стенд на ул. Солнечная

Акулевское д. Шорчекасы стенд около Шорчекасинского СК
с. Акулево стенд около здания Акулевского ФАП 

Атлашев-
ское
 

п. Новое Атлашево около  автобусной остановки
д. Ердово стенд около клуба-музея
д. Нижний Магазь стенд около библиотеки
д. Ураево Магазь стенд около клуба
д. Алымкасы стенд около памятника павшим воинам ВОВ
д. Томакасы стенд около памятника павшим воинам ВОВ
д. Липово стенд около клуба
д. Толиково стенд около библиотеки
д. Кодеркасы стенд около Кодеркасинского Дома фоль-

клора
Большека-
трасьское

д. Большие Катраси стенд в библиотеке;
стенд около магазина  «Кузя» 

д. Яуши стенд в клубе; 
стенд в магазине Ишлейского райпо

д. Митрофанкасы стенд около магазина ИП Полькова А.Н.
д. Малое Янгиль-
дино

стенд около магазина «Ёлочка»

д. Сархорн стенд около клуба
д. Василькасы стенд около жилого дома № 11 по ул. Са-

довая
д. Малые Карачуры стенд в клубе;

стенд в магазине Ишлейского райпо

Чувашская Республика
Администрация Чебоксарского района

 08.02.2018 г. №115 п. Кугеси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О выделении специальных мест для размещения предвыбор-
ных печатных агитационных материалов  в ходе подготовки  

к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 
2018 года на территории Чебоксарского района

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со ста-
тьей 55 Федерального закона от 10.01.2003 года N 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» и в целях регулирования разме-
щения предвыборных печатных агитационных материалов в период 
подготовки и проведения выборов 18 марта 2018 года, администра-
ция Чебоксарского района  п о с т а н о в л я е т:

Выделить по согласованию с главами сельских поселений Чебоксар-
ского района специальные места  для размещения предвыборных  пе-
чатных агитационных  материалов в ходе подготовки к выборам Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Че-
боксарского района и утвердить их перечень согласно приложению.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника управления организационно-
контрольной, правовой и кадровой работы администрации Чебоксар-
ского района Якимова Д.В. 

И.о. главы администрации В.П. Димитриев

Вурман – 
Сюктер-
ское

с. Хыркасы стенд около магазина
д. Малый Сундырь стенд около магазина
с. Анат-Киняры стенд около СДК
д. Салабайкасы стенд около магазина «Савни»
д. Кибечкасы стенд около здания Кибечкасинского ФАП 
п. Сюктерка стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Онгапось стенд около магазина  ИП Красновой С.А.

Ишакское с. Ишаки стенды около магазина Ишлейского райпо, 
магазина ООО «Урман», ООО «Вега»

д. Кибеккасы стенд на ул. Г. Якимова
д. Хора-Сирма стенд около торгового киоска ИП Влади-

мирова А.П.
д. Чиганары стенд около магазина ТПС
д. Ырашпулых стенд около магазина ТПС
д. Анаткас-Марги стенды около магазина ТПС, около сель-

ского Дома культуры
д. Сятра-Марги стенды около магазина ТПС и   около сель-

ской библиотеки
д. Кивсерт-Марги стенд на ул. Лесная
д. Малдыкасы стенд около магазина ТПС

Ишлейское с. Ишлеи стенд около здания ООО «ИЗВА»
д. Мадикасы стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Хачики стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Корак-Чурачики стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Синьял-Чурачики стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Чермаки стенд на ул. Прямая
д. Кивьял-Чурачики стенд при въезде в деревню
д. Вуспюрт-
Чурачики

стенд на ул. Осиновка

д. Мутикасы стенд на ул. Садовая
д. Ядринкасы стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Олгаши стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Хорамакасы стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Мамги стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Мускаринкасы стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Шайгильдино стенд на ул. Совхозная

Кугесьское п. Кугеси стенд около магазина «Гранд» по ул. Советская
стенд около киоска «Союзпечать» по ул. 
Советская
стенды около дд. 10 и 7 по ул. Шоссейная
стенды на остановках  по ул. Советская 
(дд. 8 и 10)

Кшаушское д. Курмыши стенды на ул. 9-ой Пятилетки и на ул. Мо-
лодежная 

д. Большие Котяки стенды на ул. Заовражная и около магази-
на Ишлейского райпо

д. Кшауши стенды около магазина Ишлейского райпо 
и  около памятника павшим воинам ВОВ 
(ул. Молодежная)

с. Янгилдьдино стенды около магазина Ишлейского райпо 
и на ул. Теньгеси

д. Собаккасы стенд  на ул. Ленинградская
д. Ярускасы стенд на ул. Луговая
д. Мемеши стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Мижеры стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Тимер-Сирма стенд на ул. Московская

Лапсарское д. Сятракасы стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Вурманкасы стенд около магазина ИП Евлогиева А.В.
д. Лапсары стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Асакасы стенд около памятника павшим воинам 

ВОВ
д. Синьялы стенд  около дома № 34 по ул. Синьяльская
д. Ойкасы стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Хирле-Сир стенд около дома № 1 по ул. 9-ое Мая
д. Чергаши стенд на перекрестке улиц Зеленая и Сол-

нечная
д. Большие 
Карачуры

стенд около магазина «Кредо»

Сарабака-
синское

д. Сятракасы стенды около магазина Ишлейского райпо 
и  около Сарабакасинского СДК

д. Шоркино стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Тохмеево стенды около магазина Ишлейского райпо 

и около Тохмеевского сельского клуба
д. Пикшики стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Хурынлых стенды около магазина Ишлейского райпо 

и около Хурынлыхского сельского клуба
д. Сарабакасы стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Мокшино стенд на ул. Гагарина
д. Самуково стенд около Самуковского сельского клуба

Синьял-
Покровское

д. Пархикасы стенд около магазина Ишлейского райпо и 
около  дома № 16  по  ул. Шоссейная;

д. Хозандайкино стенд  около  магазина  «Клен»
д. Синьял-
Покровское

стенд около магазина Ишлейского райпо

д. Селиванкино стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Яранкасы стенд около здания Василькасинского ФАП

Синьяль-
ское

с. Синьялы стенды около администрации сельско-
го поселения и около магазина Ишлейско-
го райпо

д. Мошкасы стенд на ул. Садовая
д. Ягудары стенд около магазина ИП Владимиро-

ва А.И.
д. Ильбеши стенды около магазина и около здания 

Ильбешского ФАП
д. Янашкасы стенды около магазина ИП Миронова А.Н. 

и на улице Прямая
с. Чемурша стенды около магазина «Любимый» и око-

ло здания Чемуршинского ФАП
д. Пихтулино стенды около библиотеки и около кафе 

«Пихтулинское»
с. Альгешево стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Юраково стенд около клуба
д. Типсирма стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Яндово стенд около клуба

Сирмапо-
синское

с. Икково стенд  на ул. Шубоссинни
д. Ямбарусово стенд около здания Ямбарусовского ФАП 
д. Чиршкасы стенд около кафе «Маяк» 
д. Сирмапоси стенд на ул. Центральная 
д. Большое Янгиль-
дино

стенд около магазина «Янгильдинский» по 
ул. Матросова

д. Шакулово стенд на ул. Нагорная
Чиршкасин-
ское

д. Анаткас-Туруново стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Тойдеряки стенд около памятника павшим воинам 

ВОВ
д. Шинер-Туруново стенд около здания конного двора
д. Эндимиркасы стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Вурманкас-
Туруново

стенд около магазина Ишлейского райпо

д. Чалымкасы стенд около памятника павшим воинам ВОВ
д. Лапракасы стенд около памятника павшим воинам ВОВ
д. Чиршкасы стенд около магазина Ишлейского райпо
с. Туруново стенд около церкви
д. Кочак-Туруново стенд на ул. Кирова
д. Лебедеры стенд на ул. Ленина
д. Хыймалакасы стенд около бывшей конюшни
д. Хыршкасы стенд на ул. Нижняя
д. Ишлейкасы стенд на ул. Большая
д. Шоркасы стенд около памятника павшим воинам ВОВ 

Шинерпо-
синское

д. Шинерпоси стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Новые Тренькасы стенд около Тренькасинского СДК
д. Кивсерткасы стенд около магазина ИП Утриев П.С., око-

ло магазина  «На Луговой»
д. Коснары стенды около магазина Ишлейского райпо  

и магазина «Нива»
д . Малые Коснары стенд около нежилого здания по ул. Ле-

нина, 40
д. Малые Князь-
Теняково

стенд около мельницы (ул. Ю.Гагарина, 28)

д. Мерешпоси стенд на ул. Колхозная
д. Большой Чигирь стенд около магазина «Чигирь»
д. Большое Князь-
Теняково

стенд около магазина ИП Панзиной Л.В

д. Миснеры стенд на ул. Садовая
д. Авдан-Сирмы стенд на ул. 50 лет СССР
д. Хыркасы стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Сирмапоси стенд на ул. Южная
д. Сарадакасы стенд на ул. Смелая
д. Тренькасы стенд около памятника павшим воинам 

ВОВ (ул. Малая)
д. Типнеры стенд около магазина Ишлейского райпо 

Янышское д. Яныши стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Малые Торханы стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Турикасы стенд на ул. Солнечная
д. Пронькасы стенд на ул. Звездная
д. Большие Мамыши стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Тимой Мамыши стенд около магазина Ишлейского райпо
д. Аначкасы стенд около сельского клуба
д. Хора-Сирма стенд около ул. Центральнаяю

   ÇЫН ТАТА САККУН  

«РАÇÇЕЙ ФЕДЕРАЦИЙĔНЧИ ГРАЖДАНЛĂХСЕМ ПИРКИ» фе-
дераци законне 2014 çулхи çулла кĕртнĕ улшăнусем ют çĕршыв 
гражданлăхĕллĕ е унта пурăнма ирĕк илнĕ Раççей çыннисене 
çакăн пирки миграцие сăнаса тăрас полномочиллĕ органсе-
не пĕлтерме хушаççĕ. Закон тăрăх, кăна урăх гражданлăха 
йышăннă е çакна çирĕплетекен документа алла илнĕ хыççăн 60 
кунран кая юлмасăр пурнăçламалла. Улшăну 2014 çулхи август 
уйăхĕччен Раççей Федерацийĕн гражданлăхне йышăннисене 
те пырса тивет. Ют патшалăх гражданствине пăрахăçлакан до-
кументсене хатĕрлемен, е çак вăхăт тĕлне Раççей тулашĕнче 
пурăнма ирĕк паракан документ пулнă çынсенчен заявленисе-
не йышăнмалли вăхăт 2015 çулхи декабрь уйăхĕнче вĕçленнĕ.

«2014 çулхи августăн 4-мĕшĕнчен Раççей гражданлăхне 
йышăннă, çав вăхăтрах  ют çĕршыв гражданинĕ шутлана-
кан çынсенчен заявлени йышăнмалли йĕрке пирки законра 
нимĕн те каламан», – ăнлантараççĕ Раççей ШĔМĕн Шупашкар 
районĕнчи уйрăмĕнче. Урăхла каласан, çын пĕр вăхăтрах икĕ 
патшалăхра гражданин шутланса тăраймĕ.

Закон вăя кĕнĕренпе Федерацин миграци службин ре-
спублика территорийĕнчи уйрăмĕсем, ШĔМĕн миграци 
ыйтăвĕсемпе ĕçлекен пайĕ Раççей гражданĕсенчен 4131 
уведомлени йышăннă. Çав шутран 3072-шĕ – ют çĕршыв 
гражданлăхĕ, 2059 – ют патшалăхра пурăнма ирĕк пуррине 
çирĕплетекен документ пурри çинчен.

Уведомленисене вăхăтра çитерменшĕн РФ  КоАПĕн 19.8.3 
статйипе 500 тенкĕрен пуçласа 1000 тенкĕ таран штрафлама 
пултараççĕ. Ют гражданлăх пуррине пытарнăшăн вара яваплăх 
татах та çирĕпрех – РФ УК 330.2 статйипе 200 пин тенкĕ е 
айăпланаканăн çулталăк таран ĕç укçи чухлĕ штраф пăхнă. 

Çулталăк хушшин-
че 5 афганец пирĕнтен 
уйрăлса кайрĕ. Шăматкун 

Кÿкеçри Игорь Лебедев погранич-
нике юлашки çула ăсатрăмăр».

Хăйĕнпе пĕрле службăра тăнă 
салтаксене Анатолий Федотов та 
аса илчĕ. Халĕ вăл – Кÿкеçри 1-мĕш 
шкулта физкультура учителĕ. 1984-
1986 çулсенче Афганистанра 317-
мĕш полкра службăра тăнă. Полка 
Мускавăн «вăрăм алли» тенĕ. «18 
çулта салтак атти тăхăнсан Ферга-
на хулине виçĕ уйăхлăха вĕренме 
ячĕç, август уйăхĕнче Афгани-
стана, Кабула лекрĕм. Октябрь-
тех Çĕнĕ Шупашкарти Александр  
Петрунина тата Александр Кон-
дратьева килĕсене цинк тупăкпа 
ăсатрăмăр. Çĕмĕрле районĕн 
каччи хыпарсăр çухалчĕ...» – аса 
илет вăрçă ветеранĕ. Тутаркасси 
ял тăрăхĕнче çуралса ÿснĕ, 1985 
çулта Афганистанра пуçне хунă 
Владимир Кудряшовпа тата Олег 
Ивановпа пĕр вăхăтрах службăра 
тăнă вăл. Елена Григорьева, Олег 
Ивановăн йăмăкĕ, ветерансене 
паттăрсен ячĕсене яланах асра 
тытнăшăн тав турĕ. «Вĕсем пирĕн 
çутă малашлăхшăн пуçĕсене хунă», 
– терĕ вăл чĕтренекен сассипе 

пухăннисене мирлĕ пурнăç сун-
са. Çар çыннисене асăнса лартнă 
палăк умне пурте чечек çыххисем 
хучĕç.

 Вăрçăра ывăлне çухатнă Нина 
Павловнăна афганецсем ура çине 
тăрса алă çупса кĕтсе илчĕç. Ни-
на Павловна военкоматра ĕçленĕ. 
Хăйĕн ывăлне вăрçăран сыхласа 
хăварма та пултарнă вăл. Анчах 
ăна салтака яма документсене 
хăех хатĕрленĕ. 

Александр Кочуров шкула Чă ваш 
Республикин Астăвăм кĕнекине 
парнелерĕ. Служба хыççăн Аф-
ганистанри тата Çÿр çĕр Кавказри 
хирĕç тăрусене хутшăннă ветеран-
сем паттăрлăх урокĕсенче ачасем-
пе тĕл пулчĕç. Призывниксенчен 
чылайăшĕ куçĕ япăх курнипе, ура 
лапă пулнипе, сколиозпа медко-
миссие килнине  палăртрĕ Алек-
сандр Кочуров. Çавăн пекех аслă 
çар шкулĕсене вĕренме кĕрес те-
сен биографире «хура пăнчă» пул-
малла маррине асăрхаттарчĕ. Сак-
куна пăсма юрамасть, йĕркесене 
çирĕп пăхăнмалла.

Тĕлĕкре те – Афганистан 
Малти Ункăпуçĕнчи Олег Иса-

ев 1967 çулта çуралнă. 10 класс 
пĕтерсен военкоматран ДОСА-
АФа водителе вĕренме янă ăна. 

1989 çулта Олег Кабула лекнĕ. 
Колоннăпа çар хатĕрĕсем тата апат-
çимĕç турттарнă. «Пĕр ремĕш ко-
лонна, пĕрремĕш хут вут-хĕм ай-
не лекрĕм, унтах пĕрремĕш хут 
амантăм. «Душмансем» малти 
машинăна снарядпа лектерчĕç, 
пĕтĕм колонна чарăнчĕ. Кабинăран 
тухрăм. Снаряд мĕнле вĕçсе кайрĕ 
– урапа хыçне кĕрсе ÿкрĕм», – 
ĕнер пулнă пек аса илсе каласа 
парать вăрçă ветеранĕ.  – Тепре 
Салангри ту каççинче вут-хĕм 
айне лекрĕмĕр. Колонна мĕнле 
чарăнчĕ – тÿрех сылтăм енчен пе-
ме пуçларĕç. Манăн ун чухне тепĕр 
салтака машинăна памаллаччĕ. 
Снаряд унăн ури витĕр кĕрсе кай-
са ăна тăпăлтарса кăларчĕ. Ури-
не жгутпа çавăрса çыхнă вăхăтра 
снаряд хама алăран  лекрĕ. Анчах 
çакна эпĕ çак самантра туйман та. 
Аманнă юлташа çапăçу хирĕнчен 
кăларса кабинăна кĕртсе лартрăм. 
Тăма юрамасть. Радиатор шăтса 
тухнă, руль алла итлемест. Темле 
майпа хăрах алăпах илсе тухрăм... 
Аманнă салтак тăнне çухатрĕ, 
хамăн та куçсем хуралса килчĕç. 
Ăна кабинăран илсе тухрăм, 10 
метра пăрăнма та ĕлкĕреймерĕм 
– машина сирпĕнчĕ. Службăра 
палăрнăшăн панă медаль те унтах 
юлчĕ. Кабулти госпитальте тăна 
кĕтĕм...» Киле таврăнсан тĕлĕкре те 
Афганистан куç умĕнчен кайман, 
2-3 эрне çывăраймасăр пурăннă 
Олег Исаев. Ÿт çинчи сурансен-
чен ытла чунри сÿлетсе ыратнине 
пытармасть Хĕрлĕ Çăлтăр орденĕн 
кавалерĕ.      АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

«Пăрăнса ĕлкĕртĕм çеç – 
машина сирпĕнчĕ...»

4
   КАЛЕНДАРЬТИ КУН  

ФЕВРАЛĔН 19-МĔШĔНЧЕ РАЙАДМИНИСТРАЦИН ЛАРУ 
ЗАЛĔНЧЕ Шупашкар район прокурорĕн çумĕ Сергей Ма-
расанов граждансене пурăнмалли çурт-йĕрпе коммуналлă 
хуçалăх ыйтăвĕсемпе йышăнчĕ. 

Приема Котеркассинче пурăнакан пĕр арçын килчĕ. Вăл 
ялти икĕ шыв башнинчи шывăн бактериологипе санитари 
анализне темиçе çул туманнишĕн ÿпкелешрĕ. Унăн сăмахĕсем 
тăрăх, пĕр шыв башни çумĕнче çĕнĕ масар валли çĕр лаптăкĕ 
уйăрма палăртнă. Вăл тĕрĕслев ирттерме ыйтрĕ. Çавăн пе-
кех ялта çÿп-çапа турттарса тухассипе çыхăннă ыйту та 
пулчĕ унтан. 
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Цена свободная

ДОСТАВКА

СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

09-37. Сено с доставкой. Тел.: 
8-917-652-96-14.
02-10. Ячмень, пшеницу, мелкий 
и семенной картофель. Доставка. 
Тел.: 8-961-338-21-08.
02-30. Сено, солому, зерно. Тел.: 
8-903-346-71-89.
02-40. Сено, солому. Доставка. 
Тел.: 8-927-854-41-17.

02-42. Поросят. Живой вес 160 
руб/кг. Тел.: 8-903-063-24-81.

02-27. Поросят, 20-25 кг. До-
ставка. Тел.: 8-960-304-52-90. 

02-24. Сено в тюках. Тел.: 8-960-
308-89-38.

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.

ПУЛĂШУ 
УСЛУГИ

02-37. Бригада каменщиков. 
Тел.: 8-919-664-29-15. 

Реклама тата пĕлтерÿ:   8(83540) 2-12-59

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.

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

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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Сдаем в аренду офисное помеще-
ние площадью 23,7 кв. м.  на 6 эта-

же  редакционно-издательского ком-
плекса «Дом печати»: г. Чебоксары, пр. 

И. Яковлева, 13. Охрана. Видеонаблюде-
ние. Парковка. Здание телефонизирова-
но, интернет – оптиковолоконные линии 

связи. Цена 176 руб/кв.м. НДС нет. Стои-
мость аренды не включает коммуналь-
ные платежи. Тел.: 67-15-51, 20-10-85 
в раб. дни с 8-00 до 17-00. 

02-36. Приглашаем принять участие в аукционе по продаже му-
ниципального имущества Чебоксарского района.

Администрацией Чебоксарского района Чувашской Республики 
объявлен аукцион в электронной форме по продаже муниципаль-
ного имущества 16 марта 2018 года в 10.00 часов:

Лот № 1. Здание художественного отделения – одноэтажное 
кирпичное здание с кирпичными пристройками, назначение: не-
жилое, общей площадью 166,6 кв. м., с кадастровым номером 
21:21:160132:282, и земельный участок площадью 690 кв. м., с када-
стровым номером 21:21:160132:59, отнесенный к категории: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслужива-
ния здания художественного отделения, находящиеся по адресу: Чу-
вашская Республика, Чебоксарский район, Кугесьское сельское по-
селение, пос. Кугеси, ул. Советская, д. 53 «а». Начальная цена про-
дажи – 2 472 000 рублей.

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

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

Начало приема заявок на участие в аукционе – 12 февраля 
2018 года в 08.00 часов. 

Окончание приема заявок на участие в аукционе – 12 марта  
2018 года в 17.00 часов.

Дата определения участников аукциона – 15 марта 2018 года.
Проведение аукциона (дата, время начала приема предложений 

по цене от участников аукциона)  – 16 марта 2018 г. в 10.00 часов.  
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считает-

ся завершенной со времени подписания Продавцом протокола об 
итогах аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

   ПРАВОПОРЯДОК     
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10 марта 
в 14-00 ч. 

в Атлашевском 
Доме творчества 

состоится собрание 
владельцев земельных 
долей и имуществен-

ных паев 
СХК «Атлашевский».

02-35. Организатор торгов финансовый управляющий должни-
ка Михайлова Геннадия Алексеевича  (29.07.1964 г. р., уроженец: 
д. Мурзаево, Козловского р-на Чувашской АССР, адрес: Чуваш-
ская Республика Чебоксарский р-н, д. Типсирма, улица Прямая, д. 
66а, ИНН 211620006800,СНИЛС10535502313), Прусакова Светлана 
Юрьевна (429950, ЧР, г. Новочебоксарск, ул. Южная, д. 2, кв. 14, ИНН 
212408379824, СНИЛС 06719531078, член ПАУ ЦФО 7705431418/
ОГРН 1027700542209 г. Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 6, оф. 
201) действующая на основании  Решения Арбитражного суда ЧР 
по делу № А79-8996/2017 от 08.09.2017 г. сообщает о реализации 
имущества должника: 

Лот № 1 - земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, общая площадь 858 кв.м, расположенный по адре-
су: Чувашская Республика, Чебоксарский р-н, Синьяльское сельское 
поселение, деревня Типсирмы, кадастровый номер 21:21:070301:20.

График снижения стоимости имущества: с 26.02.2018 г. по 28.02.2018 
г. 84084 руб.; с 01.03.2018 г. по 03.03.2018 г. 75675,60 руб; с 04.03.2018 
г. по 06.03.2018 г. 68108,04 руб.; с 07.03.2018 г. по 09.03.2018 г. 61297,24 
руб.; c 10.03.2018 г. по 12.03.2018 г. 55167,51 руб.; c 13.03.2018 г. по 
15.03.2018 г. 49650,76 руб., с 16.03.2018 г. по 18.03.2018 г. 44685,69 
руб., с 19.03.2018 г. по 21.03.2018 г. 40217,12 руб., с 22.03.2018 г. по 
24.03.2018 г. 36195,40 руб., с 25.03.2018 г. по 27.03.2018 г. 32575,86 
руб., с 28.03.2018 г. по 30.03.2018 г. 29318,28 руб., с 31.03.2018 г. по 
02.04.2018 г.26386,45 руб., с 03.04.2018 г. по 05.04.2018 г. 23747,81 
руб., с 06.04.2018 г. по 08.04.2018 г. 21373,02 руб., с 09.04.2018 г. по 
11.04.2018 г. 20000 руб.

Заявки подаются в письменном виде по эл. почте prusakova_s@
mail.ru. Договор купли-продажи имущества заключается с лицом, 
который первым представит заявку, с наивысшей ценой на соот-
ветствующую дату. Оплата по договору купли-продажи производит-
ся в течении 10 дней со дня подписания договора. Ознакомится с 
имуществом и проектом договора можно у организатора в рабо-
чие дни по тел. 89053407814 и на сайте ЕФРСБ.

За пределами 
Отечества

15 февраля в Мемориаль-
ном комплексе «Победа» 
г. Чебоксары прошла встре-
ча ветеранов Вооруженных 
Сил, исполнявших воинский 
(служебный) долг за преде-
лами Отечества. На митинг 
собрались ветераны из раз-
ных районов Чувашии, и не 
только служившие в Группе 
советских войск в Германии 
(ГСВГ), но и в Венгрии, Че-
хословакии и Польше. 

Активное участие в торже-
ственном митинге приняли и 
ветераны Чебоксарского рай-
она под руководством Вениа-

мина Степанова. Все ветераны 
стояли в едином строю. 

«В течение 49 лет в 777 воен-
ных городках ГДР находились 
наши войска. Наши советские 
граждане родились, выросли, 
получили образование на тер-
ритории Германии и там же 
служили. Последняя воинская 
часть покинула Вюнсдорф 31 
августа 1994 года. На терри-
тории Германии мы не допу-
стили вой ны и локальных со-
бытий», – сказал председатель 
Совета союза ветеранов ГСВГ-
ВД ЧР Михаил Семенов. 

Почтили минутой молчания 
погибших во время несения 
службы и ушедших от нас во-
инов, исполнявших свой долг 
за пределами Отечества. Вете-
ранам сообщили, что в Крыму 
предлагают создать дивизию 

имени В.И. Чапаева. 70-летний 
ветеран Юрий Ильин расска-
зал о своей службе в Венгрии. 
Он занимается спортом, о нем 
даже снят фильм. 

В завершение митинга, вете-

ранам, в том числе и из Чебок-
сарского района, были вруче-
ны грамоты и благодарности. 

 НИКОЛАЙ СМИРНОВ, 
АДЫЛЪЯЛ

 ДАТА

ЧИТАЙТЕ www.tavanen.ru 
  В ледовых гонках «Волжский 
трек-2018» примет участие жи-
тель с. Абашево.
 Для строительства водопрово-
да д. Нижний Магазь выделяет-
ся свыше 7 миллионов рублей.
 На острове Смолкинский вбли-
зи п. Сюктерка прошел чемпи-
онат Чувашии по рыбной ловле.

Поздравьте своих родных! Поздравьте своих родных! Поздравьте своих родных! 
Газета «Тăван Ен» предлагает 

Вам поздравить с 
8 марта в праздничном 
номере по специаль-
ной цене – 

300 
рублей. 

Поздравления можно присылать по приложению Viber 
Поздравления можно присылать по приложению Viber 
Поздравления можно присылать по приложению Viber 
Поздравления можно присылать по приложению Viber 

на номер 89278448458, WhatsApp 89003345393 или на 
на номер 89278448458, WhatsApp 89003345393 или на 
на номер 89278448458, WhatsApp 89003345393 или на 
на номер 89278448458, WhatsApp 89003345393 или на 

электронный адрес tavan-en21@yandex.ru.
электронный адрес tavan-en21@yandex.ru.
электронный адрес tavan-en21@yandex.ru.
электронный адрес tavan-en21@yandex.ru.

Чебоксарская прокуратура по 
надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учрежде-
ниях продолжает свою работу 
по выявлению фактов публич-
ной демонстрации нацистской 
символики. 

Заключенный исправительной ко-
лонии № 6 оштрафован за татуиров-
ки свастики на груди и получил на-
казание в виде штрафа. По резуль-

татам проверки спецпрокуратуры, 
на заключенного было заведено де-
ло об административном правона-
рушении за демонстрацию нацист-
ской символики.

Аналогичное нарушение законо-
дательства спецпрокуратурой выяв-
лено в колонии №9. Здесь осужден-
ный запрещенную в России симво-
лику вырисовывал на простыне, тем 
самым не только нарушил Федераль-

ный закон «Об увековечивании по-
беды Советского народа в Великой 
Отече ственной войне 1941-1945 го-
дов», но и причинил материальный 
ущерб исправительному учреждению. 

Отметим, что в нашей стране за-
прещается использование в любой 
форме нацистской символики как 
оскорбляющей многонациональный 
народ и память о понесенных в Вели-
кой Отечественной войне жертвах. 



12 Февраль 22 - 28, 2018www.tavanen.ru TȘBAH EH    № 7 (106233-106234)

01-66

Кăмăл

w
w

w
.с

ар
.r

u

Кăмăл

Саламлатпăр

УЯВ ЯЧĔПЕ!

валюта 
курсĕ

Февраль     Вырсарникун.. -15°
Февраль     Тунтикун .......... -14°
Февраль     Ытларикун ....... -14°
Февраль     Юнкун ............ -16°

25
26
27
28

$ 56,65
€ 69,81

Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Февраль 22

...Февраль, 23

...Февраль, 24

  -15°      - 11 °

  -13 °        -20°

  -14 °        -21°

курсĕ
22.02.2018

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

       

       

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

     - 

Район чысне тивĕçлĕн хÿтĕлерĕç

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, Мăн Марка
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УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков 

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

Саламсене телефонпа та 
йышăнатпăр: 8(83540) 2-12-59.

Пурнӑçа 
юратакансем

Мӑн Маркара скандинави 
уттипе (йĕлтĕр туйисемпе ва-
скаса утни) кăсăкланакан чы-
лай. Кун каç енне сулӑнсан 
Октябрьски урамĕ çынсемпе 
тулать. Римма Гурьянова, Му-
за Калаева, Энгелина Титина, 
Вера Иванова, Мария Павло-
ва, Марина Мадерова, Люд-
мила Гаврилова алла йĕлтĕр 
туйисем тытса уçăлма тухаççĕ. 
Вĕсемпе пĕрле Лариса Быкова 
та тухать, вăл – туясăрах. Энге-
лина Самоновнӑпа Муза Само-
новна 2-мĕш çул, Римма Про-
копьевна вара 3-мĕш çул çак 
спорт тĕсĕпе туслă. Вĕсенчен 

утни мĕн енчен усăллă пулни-
не ыйтрӑм та, пурин те хуравĕ 
пĕр пек пулни тĕлĕнтерчĕ. 
Уçӑлса кĕрсен юн пусӑмĕ лайӑх-
ланать, шӑм-шак çемçелет, 
кӑмӑл-туйӑм çĕкленет, пурӑнас 

туртӑм вӑй ланать иккен. Апла 
пулсан, скан динави утти чӑнах 
та усӑллӑ. 

Йĕлтĕр сыракансем те пур 
ялта. Николай Ивановпа Алек-
сандр Макаров кашни кунах 

темиçешер çухрӑм йĕлтĕрпе 
ярăнаççĕ. Арçынсем кăна мар, 
хĕрарӑмсем те йĕлтĕр çине тăма 
кăмăллаççĕ. Советски урамĕнче 
пурӑнакан Галина Шарова каш-
ни кунах Çатра Марка еннел-
ле çул хывать. «Ывӑлӑн йĕлтĕр 
пушмакне икĕ хут çӑм нуски-
пе тӑхӑнатӑп та яра паратӑп 
уялла. Хӑлхара çил шӑхӑрать, 
хĕллехи çанталӑкпа киленсе 
çеç пыратӑп. Хусканусем туни-
пе шӑм-шак пĕçерсе каять вĕт. 
Юлашки вӑхӑтра пуç та ырат-
ми пулчĕ», – тет вӑл малалла 
та йĕлтĕр çине тӑрас кӑмӑлпа. 

Ялта пурӑнакансен хуш-
шинче сывӑ пурнӑç йĕркине 
пăхăнакансем татах та нумай-
ланса пырасса шанас килет.

 ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА, 
МӐН МАРКА

Моççакасси  ялĕн-
че пурăнакан  Лю-
бовь Федоровна 
ПЕТ   РОВĂНА 75 çулхи 
юбилейпа чун-чĕререн 
ăшшăн саламлатпăр. Çирĕп 
сывлăх, вăрăм ĕмĕр, иксĕлми 
вăй-хал, пархатарлă кун-çул, 
çемьере телейпе юрату сунатпăр.
Тавах, анне, çуратнăшăн,

Юрла-юрла сиктернĕшĕн.
Ÿстернĕшĕн, юратнăшăн,
Сÿнми телей пилленĕшĕн.

  Хĕрĕпе кĕрÿшĕ, мăнукĕсем, 
тăванĕсем.

02-32

Юрла-юрла сиктернĕшĕн.
Ÿстернĕшĕн, юратнăшăн,
Юрла-юрла сиктернĕшĕн.
Ÿстернĕшĕн, юратнăшăн,
Юрла-юрла сиктернĕшĕн.

Сÿнми телей пилленĕшĕн.

Юрла-юрла сиктернĕшĕн.
Ÿстернĕшĕн, юратнăшăн,
Юрла-юрла сиктернĕшĕн.
Ÿстернĕшĕн, юратнăшăн,
Юрла-юрла сиктернĕшĕн.

Сÿнми телей пилленĕшĕн.


Юратнă ывăла, мă-
шăра, аттене Сара  па-
ка сси ялĕнче пу рă на кан 
Василий Александрович 
АЛЕКСАНДРОВА 50 çул хи 
юбилей ячĕпе чун-чĕререн 
саламлатпăр. Çирĕп сывлăх, 
вăрăм ĕмĕр, çемьере килĕшÿпе 
ăнăçу сунатпăр. Эс пурришĕн 

савăнатпăр, санпа мухтанатпăр.
  Ашшĕпе амăшĕ, мăшăрĕ, икĕ хĕрĕ.

02-33

Любимая, родная, 
милая, очаровательная 
Елена  Петровна 
А ЛЕКСА Н Д РОВА 
23 февраля отмечает 
свой юбилей. Желаем 
крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, добра, радости, 
любви, счастья, хорошего 

настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть 
тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть 
солнечный свет согревает в любую погоду, а 

желания исполняются при одной мысли о них. 
  Родственники. 

02-15

тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть 
солнечный свет согревает в любую погоду, а 

желания исполняются при одной мысли о них. 

тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть 
солнечный свет согревает в любую погоду, а 

желания исполняются при одной мысли о них. 


Çар службин хисеплĕ 
ветеранĕсем, Хĕç-пăшаллă 

вăйсен салтакĕсем!
Тăван çĕршыв хÿтĕлевçисен кунĕпе 
сире чун-чĕререн са ламлатăп. 
Историн пур тапхăрĕнче те Тăван 
çĕршыва хÿтĕлекенсем тăван çĕре, 
патшалăх ирĕклĕхне паттăррăн 
хÿтĕленĕ.  Иртнĕ çапăçусен геройĕсен 
мă нукĕсем паян вĕсен ĕçне чыслăн 
малалла тăсаççĕ, çамрăк ăру вара 

Тăван çĕршывшăн пурнăçне 
шеллемен паттăрсен çутă сăнарĕсен 
умĕнче пуç таять.  Çак паллă кун 
çирĕп сывлăх, çар ĕçĕнче тата мирлĕ 
пурнăçра çĕнĕ çи тĕнÿсем,  çемйĕрте 
телейпе юрату, ăнăçу сунатăп. 

  Олег Ерманов, Вăрман-
Çĕктер ял тăрăх пуçлăхĕ.

02-44

Шÿтсемпе, так-
максемпе, ташă-
юрăпа, лашасемпе катач-
чи чупса, çуллă икерчĕпе та-
та улăмран ăсталанă Çăварни 
карчăккине çунтарса хĕлпе сыв пул-
лашса çуркуннене кĕтсе илчĕç рай-
он çыннисем. Çăварни эрнинче ял-сала 
урамĕсем шавласа, кĕрлесе кăна тăчĕç! 

   ЙĂЛА-ЙĔРКЕ 

Чи паха парне мĕн хак? Чи паха парне мĕн хак? Чи паха парне мĕн хак? Чи паха парне мĕн хак? Чи паха парне мĕн хак? 
  ЙĂЛА-ЙĔРКЕ 

Эх, Çăварни!

Кÿкеçри «Улăп» спортком-
плекс умĕнчи уяв програм-
мине районти тĕп культура 
çурчĕн «Эйфория-Иллюзия» 
халăх театрĕ уçрĕ. Юмахри 
сăнарсене шăпăрлансем куç 
илмесĕр сăнарĕç. Хăшĕ-пĕри 
юрă-кĕвĕ çеммипе артист-
семпе пĕрле ташша тухрĕ. 
Ял тăрăхĕсенчи халăх кол-
лективĕсем, районти культу-
ра çурчĕн артисчĕсем хăйсен 
илемлĕ сассипе савăнтарнă 
хыççăн ватти те, вĕтти те 
улăм ран ăсталанă Çăварни 
карчăкки йĕри-тавра юрă юр-
ласа, ташласа çаврăнчĕ.

Ял тăрăхĕсем Çăварние 
пĕр-пĕринпе ăмăртмалла 
тенĕ пек ăсатрĕç. Акă Сарапа -
касси ял тăрăхĕнче яш-кĕрĕм, 
хĕр-упраç вăйăсене хава-
спах хутшăннă, канат турт-
са вăй виçнĕ, çăматă пе  нĕ, 
такмакласа ташланă. Ырă 
йăлапа ваттисем пурне те 
çул лă икерчĕпе сăйланă. 
Йăршу ял клубĕ умĕнче çур-
кун не хăвăртрах çиттĕр те-
се ирттернĕ савăнăçлă уява 
Явăшри «Мерчен» ансамбль 
тата «Василек» ташă ушкăнĕ 
илемлетнĕ. Ачасемпе асли-
сем вăйăсене тата конкурссе-
не хутшăнса кăмăла çĕкленĕ, 
пĕр-пĕрне милĕкпе çапнă, 
михĕпе тĕксе ÿкернĕ, çăматă 
та ывăтнă.

Çĕньял ял тăрăхĕнчи Шăмăш 
салинче ватти те, вĕтти те 
çăварни йăли-йĕрине аса 
илнĕ. Такмаксем каласа, ка-
нат туртса тата ытти вăййа хут  -
шăнса ĕшеннĕ хыççăн пур-
те вĕри чей ĕçсе тата икерчĕ 
çи  се ăшăннă. Çĕньялта вара 
ачасем çуна çинче кăна мар, 

хăюллăраххисем лаша çине 
утланса та ярăннă. Çĕнĕ Тутар-
кассинче вара Çăварни шашка-
шахмат вăййипе, ташă-юрăпа, 
тăвайккине улăхнипе тата алă 
тупанне вырнаçакан çăматăпа 
асра юлнă. 

Ишлейре те çынсем сивĕрен 

хăрамасăр урама пурçăн 
тутăрсем çыхса, капăр тум 
тăхăнса тухнă. Юр тăвайккинче 
вара харăсах темиçе çăварни 
карчăккине вырнаçтарнă. Шу-
пашкаркассинче çăварни ка-
таччине мĕнле чупнине ва-
ра сенкер экранпа та курма 
май пулĕ. Наци телевиденийĕ 
ÿкернĕ программăна икерчĕ 
пĕçерессипе мастер-класс 
та, сăрăпа илемлетнĕ тăвайк-
кинчен ачасем савăнăçлăн 
ярăнни те, Çăварни кар чăк-
кине çунтарни те кĕнĕ. 

 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА
Толикасси ял клубне те 

Çăварни ирттерме йыш 
хаваслăн пухăнчĕ. Фольклор 
ушкăнне ертсе пыракан Алек-
сандр Иванов  купăспа выля-

са «Толикасси кинемийĕсене» 
ташша кăларчĕ.

Урамра вара ачасем те çу-
нашкапа тăвайккинчен ярăн са 
савăнчĕç. Вĕсене Маргарита Фе-
дорова икерчĕпе чей ĕçтерчĕ. 
Ачасем тав турĕç. Хуранта вĕри 
шÿрпе пăсланчĕ. Ĕлĕкхи йăлапа 
хĕле ăсатнă вырсарникун пĕр-
пĕринчен каçару ыйтнă, ка-
темпие çунтарса янă, усалтан 
тасалма вут-çу лăм урлă сик-
се каçнă. «Ырă сывлăх пултăр, 
ачи-пăчи сак тулли ларччăр, 
выльăх-чĕрлĕх ăнса пытăр», – 
тесе каланă ваттисем. Хитре 
хăюпа çыхнă шăнкăравсене 
шăнкăртаттарса, хĕле ăсатса 
çуркуннене кĕтсе илме тух-
рăмăр эпир. Çăварни питĕ ха-
вас иртрĕ.

 СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА

ШУХĂШ

Сергей СИЗИНЦЕВ, 
Кÿкеç: 

– Уява çемйипех, хĕ рĕмпе 
кĕрÿпе тата икĕ мăнукпа, 
тухрăмăр. Эпĕ хам Тамбовра 
çуралса ÿснĕ. Унта та кунти пе-
кех Çăварни эрнинче икерчĕ 
пĕçереççĕ, катемпи çунтараççĕ. 
Эпĕ хам та икерчĕ пĕçерме 
юрататăп, манăн хулăм икерчĕ 
аван пулать.
Борис тата Екатерина 
ГОРШКОВСЕМ, Кÿкеç:

– Çăварни пирĕншĕн 
те çемье уявĕ. Эрнипех 
кукаçи-кукамайсем патне 
çуллă икерчĕпе çÿрерĕмĕр. 
Икерче тĕрлĕ ăшпа 
хатĕрлеме кăмăллатăп. Па-
ян Виктория хĕрĕме те уява 
илсе тухрăмăр. 

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

Сăн ÿкерчĕксене пăхса тĕлĕнĕр: 

УЯВ ЯЧĔПЕ!

Урай Макаçра

Анатри Макаçра

Кÿкеçре

Ишлей салинче пурăнакан Юлия 
Ивановнăпа Геннадий Николаевич 
ПЕТУХОВСЕН  февралĕн 20-мĕшĕнче 
пĕр-пĕринпе шăкăлтатса, юратса пурăнни 
30 çул çитет. Çемйĕр çийĕн яланах юратупа 

телей кайăкĕ кăна вĕçтĕр, сĕтелĕр çăкăр-
тăвартан ан татăлтăр, ачусемпе, мăнуксемпе, 

тăвансемпе савăнса пурăнма çирĕп сывлăх 
пултăр. 

  Ачисем, кумĕсем.
02-01

телей кайăкĕ кăна вĕçтĕр, сĕтелĕр çăкăр-
тăвартан ан татăлтăр, ачусемпе, мăнуксемпе, 

тăвансемпе савăнса пурăнма çирĕп сывлăх 
пултăр. 


телей кайăкĕ кăна вĕçтĕр, сĕтелĕр çăкăр-
тăвартан ан татăлтăр, ачусемпе, мăнуксемпе, 

тăвансемпе савăнса пурăнма çирĕп сывлăх 
пултăр. 

  февралĕн 20-мĕшĕнче 
пĕр-пĕринпе шăкăлтатса, юратса пурăнни 
30 çул çитет. Çемйĕр çийĕн яланах юратупа 

телей кайăкĕ кăна вĕçтĕр, сĕтелĕр çăкăр-

савăнатпăр, санпа мухтанатпăр.


савăнатпăр, санпа мухтанатпăр.


 СПОРТ 


