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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

Çырăнтару 

индексĕ
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН МИНИСТРСЕН 
КАБИНЕЧĔН ĔНЕР ИРТНĔ ЧЕРЕТЛĔ 
ЛАРĂВĔНЧЕ IV кварталшăн пĕр çын пуçне 
тивекен пурăнма кирлĕ чи пĕчĕк виçене 
палăртнă. Вăл 2017 çулăн III кварталĕнчипе 
танлаштарсан 6,2%, е 543 тенкĕ, чакнă, 
8236 тенкĕпе тан. Çапла майпа вăл 
ĕçлеме пултаракансемшĕн 8719 тен-
кĕпе, пенсионерсемшĕн 6716 тенкĕпе, 
ачасемшĕн 8365 тенкĕпе тан.
Чăваш Енри Ĕçлев министерствинче 
пĕлтернĕ тăрăх, пĕлтĕрхи IV кварталшăн 
пурăнма кирлĕ чи пĕчĕк виçе федерацин 
Атăлçи округĕн пур регионĕнче те чакнă. 
Ку виçене  Чăвашстат апат-çимĕç, пулăшу 
хакĕсене, тăкаксене кура кварталсерен 
хатĕрлекен кăтарту тăрăх йĕркелеççĕ. 

РФ «ТРАНСПОРТ ТЫТĂМНЕ АТАЛАН-
ТАРАССИ» ПАТШАЛĂХ ПРОГРАММИПЕ 
РФ субъекчĕсене çул-йĕрсене пăхса тăма 
кÿрекен пулăшу шучĕпе Чăваш Республи-
кине 2018 çулта 450 млн тенкĕ уйăрĕç. 
Тивĕçлĕ Хушăва февралĕн 10-мĕшĕнче 
РФ Правительство Председателĕ Дмит-
рий Медведев алă пуснă.

Укçа-тенке кĕперсене реконструкциле-
ме, юсама тата çĕннисене хăпартма усă 
курма палăртаççĕ. Республика планĕнче 
– Шупашкарти Мускав кĕперĕн транспорт 
çÿрекен пайне 6 полоса таран сарлака-
латасси, Пăрачкав салинчи кĕпер çинче 
тĕп юсав ĕçĕсем ирттерме хатĕрленме 
тытăнасси. 

Аса илтерер: Мускав кĕперĕн ре-
конструкцийĕ 2015 çулти контрактпа 
килĕшÿллĕн пур нăçланать. 2017 çулта 
федераци бюд жетĕн чен республикăна 
340 млн тенкĕ куçарса панă, 2018 çулта 
365 млн тенкĕ пăхса хунă. 

НАУКĂПА ТĔПЧЕВ ФИНАНС ИНСТИТУЧĔ 
Раççей субъекчĕсен 2017 çулхи бюд-
жет кăтартăвĕсен уççăлăхĕн рейтингне 
пĕтĕмлетнĕ. Институт сайтĕнчи инфор-
маци тăрăх, федерацин Атăлçи округĕнчи 
регионсен хушшинче Чăваш Республики 
2016 çулхи кăтартупа танлаштарсан пĕр 
картлашка çÿлерех хăпарнă, 2-мĕш вырăна 
тивĕçнĕ.  Çĕршыври 85 субъект хушшин-
че Чăваш Ен 7-мĕш вырăн йышăнса чи 
уçă бюджетлă регион-лидерсен ушкăнне  
кĕнĕ. 2016 çул пĕтĕмлетĕвĕсемпе регион 
16-мĕш вырăнта пулнăччĕ. 

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

Светлана КОНДРУЧИНА, 
Ишлей

  АТАЛАНУ ÇУЛĔПЕ 

Инвестици 
илĕртÿлĕхĕн майĕсем
Канашлу пуçланиччен ма-

ларах Михаил Игнатьев ра-
й он пуçлăхĕн тивĕçĕсене 
пурнăçлакан Алевтина Иса-
евăпа тата райадминистра-
ци пуçлăхĕн тивĕçĕсене пур-
нăçлакан Владимир Дими-
триевпа муниципалитетăн 
малашнехи аталанăвĕн çул-
йĕрĕсене сÿтсе явнă. Влади-
мир Димитриев район тер-
риторийĕнче тĕрлĕ програм -
ма ĕçленине, инвестицисе-
не илĕртессине, çĕнĕ ĕç вы-
рăнĕсем йĕркелессине пы-
 сăк тимлĕх уйăрнине пĕлтер-
нĕ. Паянхи куна районта 50 
инвестици проекчĕ пурнăç-
ланать, кăçал 26 проекта ху-
та ямалла, çакă çĕнĕ 304 ĕç 
вырăнĕ йĕркелеме май парĕ. 
Михаил Игнатьев пĕчĕк тата 
вăтам бизне са аталантарас ĕçе 
тимлĕх уйăр маллине каланă. 
Çакăн евĕр предприятисем 
районта 2017 çулта 2 процент 
ÿснĕ. 16,6 млн ытла тенкĕлĕх 

патшалăх пулăшăвĕпе пĕчĕк 
предпринимательствăн 12 
субъекчĕ усă курнă. Ял хуçа-
лăх ĕçченĕсене кÿрекен 
патшалăх пулăшăвĕ, çурт-йĕр 
хăпартасси, «Чăвашбройлер» 
ОАО ĕçченĕсене çĕнĕ ĕç вы-
рăнĕ тупма пулăшасси – çак 
ыйтусем пурте влаç ор ганĕсен 
представителĕсем канашлу 
умĕн сÿтсе явнă тĕп темăсем 
пулнă. 

Культура çурчĕн фойин-
че Михаил Игнатьев ал ăс-
ти сем хатĕрленĕ курав, ун-
тан çамрăк волонтерсен 
умĕнче чарăнчĕ. Республи-
ка Пуçлăхĕ умĕнче хăйсене 
малтанласа вăтанчăклăн 
тытнă ачасем Пуçлăх шанса 
калаçнипе хăюлланса кăçал 
РФ Президенчĕ Владимир 
Пу тин 2018 çула волонтер 
çулталăкĕ тесе пĕлтернĕ хы-
пара кăмăлтан кĕтсе илнине, 
ырă ĕçсем пурнăçлама яланах 
хатĕррине пĕлтерчĕç. 

Канашлăва уçнă май, Ми-
хаил Игнатьев агро про мыш-

ленноç пайĕнче ĕçлесе хи-
сепе тивĕçнисене пат  шалăх 
наградисемпе чысларĕ. 
Вĕренÿре, ĕçре, пултарулăхра, 
спортра пысăк çитĕнÿсемпе 
палăрнă ентешсене хисеп, 
тав хучĕсемпе чысларĕç, 
пултарулăхри ăнтăлушăн 
ятарлă стипендие тивĕçнĕ 
çамрăксем çак кун Пуçлăх ал-
линчен ĕнентерÿ хутне илчĕç.

Районăн аталанма май-
сем пур, республика та тĕрев 
кÿрет. Михаил Игнатьев «Хă-
рушлăхсăр тата пахалăхлă 
çулсем» программăпа ирт-
нĕ çул республика çул-йĕ-
рĕсене сарма федераци бюд-
жетĕнчен нихăçанхинчен те 
нумай укçа-тенкĕ – 5,3 млрд 
– уйăрнине, 2018 çулта та ун 
виçи пĕчĕк маррине – 5 млрд 
тенке яхăн пулнине каларĕ. 

 Владимир Димитриев 
районăн 2017 çулхи соци-
аллă пурнăçĕпе тата экономи-
ка аталанăвĕпе тĕплĕн пал-
лаштарчĕ. Пĕлтĕр района 1,5 
млрд тенкĕлĕх инвестици 
илĕртнĕ, 128 çĕнĕ ĕç вырăнĕ 
йĕркеленĕ. Инвестицисене 
«Тепличный комплекс «Но-
вочебоксарский» ООО (805 
млн тенкĕ), «Юрма» Агро-
холдинг (286 млн), «Ольдеев-
ская» агрофирма (250 млн), 
«Атлашевский» СХК ООО (14 
млн) предприятисем объек-
тсене реконструкцилеме та-

та хăпартма усă курнă.
Нумай ачаллă çемьесен 

76%  – 662 çемьене – тÿ лев-
сĕр çĕр лаптăкĕсемпе тивĕç  -
тернĕ, кăçал тепĕр 80 çе-
мье хăйĕн черетне кĕтсе 
илĕ.  Пĕлтĕр Кÿкеçри тата 
Атăлъялти лаптăксем патне 
газ пăрăхĕсене çитернĕ. Ну-
май ачаллă çемьесем валли 
уйăракан çĕр лаптăкĕсене 
коммуникаципе тивĕçтерес 
ĕçе ытти ял тăрăх ертÿçисене 
те малалла тăсма хушрĕ Вла-
димир Павлович.

2017 çултанпа республикăра 
ЧР Пуçлăхĕн Михаил Иг-
натьевăн Хушăвĕпе вырăн-
ти обществăлла инфра ст-
руктурăна аталантарасси 
çинче никĕсленнĕ проектсе-
не пурнăçа кĕртессипе ятарлă 
программа ĕçлет. Инициативлă 
бюджет программин лайăх енĕ 
– тав ралăха тирпей-илем, 
хăт лăх кĕртес ĕçе вырăнти 
çынсене явăçтарни. 2017 
çулта район территорийĕнче 
5,8 млн тенкĕлĕх 7 проект 
пурнăçа кĕнĕ. 2018 çулта ини-
циативлă бюджет програм-
мине хутшăнас тĕллевпе 
13 ял тăрăхĕ проектсем 
тăратнă. 

Çутă сăнлă стипендиатсене 
вара районах илĕртмелле

Февралĕн 12-мĕшĕнче Кÿкеçри культура çуртĕнче районăн 
2017 çулхи социаллă пурнăçĕпе экономика аталанăвне 
пĕтĕмлетессипе, 2018 çулхи тĕллевсене палăртассипе анлă 
канашлу иртрĕ. Унта Чăваш Ен Пуçлăхĕ Михаил Игнатьев, 
РФ Патшалăх Думин депутачĕ Николай Малов тата влаç 
органĕсен ытти представителĕ хутшăнчĕç. 

Парăмçăсене кавир çине, 
инвестицие – предприятисене
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 РЕСПУБЛИКĂРА

 РАЙОНТА

ИШЛЕЙ ЯЛ ТĂРĂХĔНЧИ МУСКАРИНКАС-
СИНЧИ КЛУБА юсама палăртнă. Культу-
ра çуртĕнче пĕлтĕр октябрь уйăхĕнче пу-
шар пулнă. Юсав ĕçĕсем ирттерме район 
бюджетĕнчен 420 пин тенкĕ уйăрĕç. Çак 
укçа-тенкĕпе клубра пластик чÿречесем 
лартма, çурт тăррине, шалти котельнăя 
юсама планланă. Котельнăйра пушарч-
ченех  хурана улăштарнă, радиатор-
сем лартнă пулнă. Çакăн çинчен Иш-
лей ял тăрăх пуçлăхĕ Евгений Суббо-
тин пĕлтерчĕ. Пушар хыççăн вырăнти 
халăх клуб çуртне йĕркене кĕртнĕ, халь-
хи вăхăтра вăл ĕçлет.  

Михаил БАБИЧ, РФ Президенчĕн федерацин 
Атăлçи округĕнчи полномочиллĕ представителĕ:

– РФ Вĕрентÿпе наука министерстви кадет-
сен корпусĕсенче, кадетсен шкулĕсенче, 
мĕнле регионта йĕркеленнине пăхмасăр, пĕр 
пек стандартсемпе условисем пулмаллине 
çирĕплетет. Ачасен тумĕн (формин), апатлану 
нормативĕсен, пурлăхпа техника базин стан-

дартсене тивĕçтермелле. Чи пĕлтерĕшли вара – ачасене паха 
пĕлÿ парасси. Кадет шкулĕсенчен вĕренсе тухакан ачасем, 
Суворов тата Нахимов ячĕллĕ çар училищисенчи çамрăксем 
пекех, Аслă çар вĕрентÿ заведенийĕсене вĕренме кĕме 
пултарччăр. Кам хăйĕн пурнăçне çар пурнăçĕпе çыхăнтарас 
мар тет, çĕршывăн кирек мĕнле аслă вĕрентÿ учрежденийĕнче 
тивĕçлĕ пĕлÿ илме пултартăр. 

ВИÇĔМКУН РФ ПРЕЗИДЕНЧĔН 
Ф Е Д Е Р А Ц И Н  А Т Ă Л Ҫ И 
ОКРУГĔНЧИ ПОЛНОМОЧИЛЛĔ 
ПРЕДСТАВИТЕЛĔ МИХАИЛ БА-
БИЧ ĕçлĕ çулçÿревпе Шупаш-
карта пулнă. Вăл Чăваш Респу-
бликин Пуҫлăхĕпе Михаил Игна-
тьевпа пĕрле федерацин Атăлҫи 
округĕнчи Чăваш Енри  Совет 
Союзĕн Геройĕ А.В.Кочетов ячĕллĕ 
кадет корпусĕн строительство 
ĕҫĕпе паллашнă. Шкулăн строи-
тельство ĕҫĕ пирки Чăваш Респу-
бликин Министрсен Кабинечĕн 
Председателĕ Иван Моторин 
тĕплĕн каласа кăтартнă. 

Графикпе килĕшÿллĕн, объек-
та кăҫал сентябрь уйăхĕнче хута 
ямалла. Кадетсен шкулне харăсах 
400 ача ҫӳреме пултарать. Миха-

ил Бабич генподрядчике проект 
ĕҫĕсене тимлĕх уйăрма сĕннĕ. 
«Кашни блокра ятарлă подряд-
чиксем ĕҫлеҫҫĕ. Пурин те пĕр-
пĕринпе килĕшсе ĕҫлесе пымал-
ла. Ҫирĕп тĕрĕслев пулмалла», 
– асăрхаттарнă вăл.    Шупаш-
карта пурăнакансем ҫак ятарлă 
вырăна Кадетсен паркĕ тесе ят 
парас кăмăллă пулнине ырланă. 
«Кун пек ят хальлĕхе ниҫта та çук 
пулĕ», – тенĕ сумлă хăна.

Иван Моторин проект икĕ 
тапхăрпа пурнăҫланнине асăннă. 
Чăваш Республикин ертÿлĕхĕ 
Михаил Бабича региона ҫакăн 
пек пысăк пулăшу кÿнĕшĕн тав 
тунă.  Кадет шкулĕ ҫумĕнче хок-
кейла вылямалли ятарлă вырăн 
пуласси те паллă, строительство 

валли федераци бюджетĕнче 
2019 ҫулта 180 млн тенкĕ пăхса 
хума палăртнă. Михаил Бабич 
Михаил Игнатьева строитель-
ство ĕçне пысăк витĕм кÿнĕшĕн, 
корпусăн строительство ĕҫне 
ҫирĕп тĕрĕслевре тытнăшăн 
тав тунă. «Пур ыйтăва та тат-
са панă. Эсир паян пурсăр та 
куртăр, строительство ĕҫĕсем 
графикпе килĕшÿллĕн пул-
са пыраççĕ. Подрядчиксем 
хăйсене шанса панă ĕҫе тӳрĕ 
кăмăлпа пурнăҫлани куҫ кĕрет. 
2018 ҫулти сентябрĕн 1-мĕшĕ 
тĕлне ҫак корпус хута каймал-
ла. Эпир ҫакна шанатпăр», – тенĕ 
РФ Президенчĕн федерацин 
Атăлҫи округĕнчи полномочиллĕ 
представителĕ Михаил Бабич.  

 Кун йĕркинче
Михаил Б
Атăлçи округĕнчи полномочиллĕ представителĕ:

Çул-йĕр тытăмĕ патша-
лăхшăн тата граж дансемшĕн 
пĕлтерĕшлĕ пулнине 
çирĕплетсе пама кирлех-
ши? Мĕн ĕлĕкрен транспорт 
магистралĕсене контроль-
лесе тăрассишĕн харкашу-
сем пынă. Паян та çулсем 
хăйсен стратеги пĕлтерĕшне 
çухатмаççĕ. Ку вăл – эконо-
мика аталанăвĕ. Ку вăл – 
çынсен пурнăçĕн пахалăхĕн 
кăтартăвĕ. 

Пысăк территориллĕ 
Раççейшĕн, çав шутра Чăваш 
Еншĕн те, çак ыйту актуаллă. 
Совет Союзĕ саланнăранпа 
вуншар çул иртсен унччен те 
çав тери паха пулман çулсем 
кивелсе юрăхсăра тухрĕç. 
Тĕрлĕ категориллĕ çулсен 
пин-пин километрĕ çинче 
пĕр харăсах юсав ĕçĕсем 
ирттермелле. Çав вăхăтрах 
çĕннисене те сармалла вĕт!

Асăннă сферăра ÿсĕмсем 
темиçе çул каялла сисĕнме 
пуçларĕç. Раççей Прези-
денчĕн Хушăвĕсем хыççăн 
çул-йĕр отраслĕнче пысăк 
ĕçсем пурнăçланма тытăнчĕç. 
2012-2017 çулсенче Чăваш 
Енре 1156 км республика 
пĕлтерĕшлĕ çулсем çинче 
юсав ĕçĕсем ирттерчĕç. Ку 
– пысăк цифра. Мускава 
çитнинчен те ытларах. Ан-
чах та ăна республикăри ял-
саласен хушшине хурса тух-
сан çакна ăнланма пулать: 
ĕçлемелли тата нумай. Тем-
ле пулсан та, ÿсĕм курăнать. 

Çĕнĕ çулсене 220 км сар-

нă. Ку вара чăннипех те 
аталанăвăн кăтартăвĕ. Çакна 
та палăртмалла: çул-йĕр стро-
ительстви – коммуналлă 
хуçалăхăн чи хаклă отраслĕ.

Укçа-тенкĕ енчен лару-
тăру лайăхрах та лайăхрах. 
Кăçалхи Çул-йĕр фончĕ, 
пĕлтĕрхи пекех, 5 млрд ыт-
ла тенкĕпе танлашать. Ку 
вăл иртнĕ çулсенчипе тан-
лаштарсан темиçе хут нумай-
рах та. Çакăн çине федера-
цин курăмлă пулăшăвĕ, унсăр 
пуçне Çул-йĕр фондне çĕнĕлле 
йĕркелени те витĕм кÿчĕ. 

Çул-йĕр тытăмĕн атала-
нăвĕ тĕпрен илсен икĕ 
программăпа пурнăçланать. 
Чăваш Ен федерацин «Хă-
рушлăхсăр тата пахалăхлă 
çулсем» при оритетлă проек-
тне кĕчĕ. Хальхи вăхăтра ку 
илемлĕ ят кăна мар. Урăх ни-
кам та федераци укçи-тенкине 
пахалăхсăр юсав ĕçĕсемшĕн 
уйăрмĕ. Подрядчиксенчен 
пахалăх енчен çирĕп ыйтаççĕ, 
хăнăхманран çакна пурте 
чăтаймаççĕ те. Капиталлă 
юсав ĕçĕ ирттернĕ çулсен га-
ранти вăхăчĕ 5 çултан кая 
мар. Подрядчикшĕн çулсене 
тÿрех пахалăхлă сарасси, кай-

ран çитменлĕхсенчен хăтăлма 
тепĕр хут тăкаклассинчен 
усăллăрах та. Çĕнĕ техноло-
гисем вăя кĕреççĕ. Пахалăха 
икĕ хут та тĕрĕслеççĕ. Пирĕн 
трассăсем çинче çул-йĕрпе 
строительствон хальхи вă-
хăтри техники пурри савăн-

тарать. Çакă строительство 
тата юсав ĕçĕсен вăхăтне 
кĕскетет, пахалăхне ÿстерет.

Программа нумай пулмасть 
ĕçлеме пуçларĕ пулсан та ре-
зультатсем курăнаççĕ.  Пĕлтĕр 
çак программăпа кăна 29 км 
çул-йĕрпе урамсене юсанă. 
Республикăри транспорт ми-
нистерствин кăтартăвĕсемпе, 
кăçал 1,4 млрд ытла укçа-тенкĕ 
уйăрмалла. 143 км çула юса-
ма палăртнă. Тĕслĕхрен, Шу-
пашкар районĕнче çул талăк 
вĕçне çулсен 70-75% норма-
тивсене пăхăнса тăрĕ. Икĕ çул 
каялла кăна çак кăтарту 30% 
яхăн пулнă. Ку чăн-чăн çитĕнÿ!

Ялсенче çул-йĕр тытă-
мĕ ытларах «Ял тер  ри то-
рийĕсен пĕр тикĕс ата ла нăвĕ» 
программăпа йĕркеленсе 
пырать. Кăçал 350 млн 
тенкĕ уйăрмалла. Чи мал-
тан асăннă программăпа 
производствăллă ял хуçалăх 
лапамĕсем (складсем, фер-
мăсем, хранилищĕсем), хрес-
чен фермер хуçалăхĕсем, ял-
ти социаллă объектсем пат-
не çулсене илсе пырĕç. 

Программăпа пăхса хунă 
укçа-тенкĕсĕр пуçне респу-
блика хăй те 300 млн яхăн 
тен кĕ уйăрать. Ялсенчи çул-
сене сарма тата юсама 700 
млн тенке яхăн уйăрма 
палăртнă. Конкурса мала-
рах ирттернине шута илсен 
çулталăкăн ăшă тапхăрĕнче 
çул-йĕр строительстви хĕрÿ 
иртмелле. 

Чăваш Ен влаç органĕсем 
уйăрнă укçа-тенке тухăçлă 
усă курнăран кура федера-
ци центрĕ республикăна та-
тах та пулăшу кÿме, унăн 
виçине ÿстерме хатĕр. Эппин, 
Раççей Президенчĕн çул-йĕр 
строительствипе çыхăннă 
хушăвĕсем пурнăçланаççĕ. 

 РАÇÇЕЙ ПРЕЗИДЕНЧĔН ХУШĂВНЕ ПУРНĂÇЛАСА  

Çул-йĕр çитĕнĕвĕ

Çул-йĕр тытăмне лайăхлатса пы-
ни, ăна модернизацилени – пирĕн 
стратегиллĕ тĕп çул-йĕрсенчен пĕри.

В.В. ПУ ТИН,  РФ Пре зи ден чĕ

Электронлă патшалăх пулăшăвне 
аталантарасси – тунтикунсерен Чăваш 
Ен Пуçлăхĕ Михаил Игнатьев ведом-
ство ертÿçисемпе ирттернĕ канаш-
лура пăхса тухнă ыйтусенчен пĕри 
пулнă. Республикăра электронлă пра-
вительство программине пурнăçа 
кĕртес темăпа Чăваш Ен информаци 
политикипе массăллă коммуникаци-
сен министрĕ Александр Иванов тухса 
калаçнă. Раççей Президенчĕн «майри 
указĕсемпе» килĕшÿллĕн 2018 çул вĕçне 
патшалăх пулăшăвĕпе электронлă майпа 
усă куракансен йышне 70% çитермелле . 
Чăваш Енре 2016 çулти пĕтĕмлетÿсемпе 
çак кăтарту 69%-па танлашнă – çакăн 
пек кăтартусем илсе кăтартать Росстат. 
Ку вăл – çĕршыври 3-мĕш результат. 

Паянхи кун Чăваш Енре электронлă 
формăпа халăх пурнăçĕн тĕрлĕ сфе-
рине пырса тивекен патшалăх тата 
муниципалитетăн 60 пулăшăвĕпе усă 
курма пулать. Вĕсемпе республикăри 
пур район тата хула администрацийĕнче 
тивĕçтереççĕ. Çынсен хушшинче анлă 
сарăлнă патшалăх пулăшăвĕн тĕсĕсем: 
ЗАГС органĕсем кÿрекеннисем, ача 
садне черет тăрасси, тухтăр патне çы-
рăнасси, архив справкисем илесси. 

Министр ырă хыпар та пĕлтернĕ – Чăваш 
Ен 2018 çулта информаци технологийĕсен 
сферинчи регионаллă проектсене пурнăçа 
кĕртме федераци бюджетĕнчен субсиди 
тивĕçекенсен йышне кĕнĕ.  

Февралĕн 13-мĕшĕнче Чăваш 
Республикинчи ачасен пра-
висемпе уполномоченнăй 
Елена Сапаркина ĕçлĕ 
çул çÿревпе Шупашкар 
районĕнче пулчĕ. Омбуд-
смен çул çитменнисемпе тата 
вĕсен прависене хÿтĕлессипе 
ĕçлекен комисси тата опекăпа 
попечитель пайĕн ĕçĕпе 
паллашрĕ.  

Елена Сапаркина халăха со циаллă 
пулăшу паракан центрта ăнăçсăр 
çемьесен списокне тишкерчĕ. Центр 
ĕçченĕсене çемьесене тимлĕн 
асăрхаса тăмалли пирки каларĕ, 

кашнинпе уйрăм реабилитаци про-
граммипе ĕçлемеллине палăртрĕ. 
Çакăн хыççăн уполномоченнăй 
«Улăп» сывлăхпа спорт комп-
лексĕнчи медицина кабинетне 
çит се курчĕ. Комиссире учетра 
тăракан çул çитмен ачасене спор-
та явăçтарнипе кăсăкланчĕ. Çавăн 
пекех Елена Владимировна рай-
онти вĕрентÿ учрежденийĕсенче 
ачасен апатлану пахалăхне те хак 
пачĕ. Социаллă хăрушлăхлă  лару-
тăрури çемьесенчен пĕрне çитсе 
вĕсен пурăнмалли условийĕсемпе 
паллашрĕ. 

Райадминистрацинче Елена 
Сапаркина хутшăннипе иртнĕ 
анлă канашлăва вĕрентÿ сфе-
ринче тăрăшакансем, прокура-

тура, медицина, полици, халăха 
социаллă хÿтлĕх паракан уйрăм  
представителĕсем хутшăнчĕç. Еле-
на Сапаркина социаллă хăрушлăхлă 
лару-тăрури çемьесене вăхăтра 
тупса палăртса çакна сирмелли-
не, çемьере ачана пусмăрланă 
тĕслĕхсем пулмалла марри-
не палăртрĕ.  «Профилакти-
ка субъекчĕсем тĕпрен илсен 
йывăр лару-тăрури çемьесемпе 
калаçусем ирттерсе тата вĕсем 
патне пырса пурăнмалли усло-
висене тĕрĕсленипех çырлахаççĕ. 
Кашни çемьепе уйрăм ĕçлемелли 
программа тулли пурнăçланмасть. 
Профилактика субъекчĕсем пĕр-
пĕринпе тачă çыхăнса ĕçлеменни 
те курăнать. Çемьесемпе мĕнле ме-
роприятисем ирттерни 
те уçăмлă мар», – терĕ 
Елена Сапаркина. 

Ачăр садикре мĕн çинине пĕлетĕр-и?

 САМАНА ТĔКĔРĔ 

Интернетра мĕн шыранине? 
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4Е. Сапаркина кашни 
документпа тимлĕ паллашрĕ

Лапсар-Мокши çул юсавĕ
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ШУХĂШ

Петр ТУНГУЛОВ, 
Ленин ячĕллĕ СХПК-колхоз председателĕ:

– «Агромашснаб» ООО кашни çулах 
çакăн евĕр куравсем ирттерсе çĕнĕ 
йышши техникăпа паллаштарать. Пĕлтĕр 
Санкт-Петербургра К-700 «Ки ровец» 
трактор туса кăларакан завод ра пулса 
куртăмăр. Унта пире ра мăран пуçласа де-
тальсем пуçтарнине кăтартрĕç. Куравра 

кашни ял хуçалăх техники çинчен тĕплĕн ăнлантарса 
панисĕр пуçне вĕсен хакĕпе тата пахалăхĕпе паллаш-
ма май пур. Тата çакăн пек тĕл пулусем пĕр-пĕрин 
опычĕпе  паллашнипе паха, усă куракан техника ĕçре 
хăйне мĕнле кăтартнине те сÿтсе яватпăр.

 Иртнĕ çул çакăн пек курав хыç çăн утă-улăм ру-
лонне турттаракан техника туянтăмăр. Кăçал вара 
икĕ ял хуçалăх техникине илме планланă. Вĕсенчен 
пĕри – 8-9 метр сарлакăш çĕре илсе пыракан куль-
тиватор. Унăн тĕп секцийĕн айккинчи брусĕсем çине 
«çу натсем» çирĕплетнĕ, вĕсем гидроцилиндрсем 
пулăшнипе хуç ланса пуçтарăнаççĕ. Çапла вара ун-
па трасса тăрăх пыма чăр мавлă пулмĕ. 

 Аверкий ПЕТРОВ, 
Чăваш патшалăх ял хуçалăх академийĕн 
доценчĕ:

– Куравра пире «Хозяин» фирмăн 
выльăх апатне вĕтетекен, валеçекен 
техники  кăсăклантарчĕ.  Сĕт су-
малли аппарата та тытса пăх масăр 
иртеймерĕмĕр. Тех никăна ĕçре пăхсан 

тин суйласа илме пулать. Çакăн пек куравсене 
хутшăнса хамăр пĕлĕве ÿстеретпĕр, студентсене 
çĕнĕ йышши техника пирки каласа панă чухне те 
çак пĕлÿ питĕ вырăнлă. 

 Сергей ПЕТРОВ, 
Çĕрпÿ районĕнчи «Гварди» ял хуçалăх 
кооперативĕн председателĕ:

– Иккассинчен вăрман урлă каçсанах 
курăнать манăн хуçалăх. Виççĕмĕш çул 
сенажа пленкăна чĕркесе хатĕрлетпĕр.  
Çак агрегат куравра пурччĕ. Люцернăна 
чечекленичченех çулатпăр та кăштах 
типĕтетпĕр, вара чĕркетпĕр.  Çапла май-

па хатĕрленĕ сенаж пахалăхĕ упранса юлать. Сĕт лайăх 
суса илес тесен чи малтанах выльăха тутлăхлă апатпа 
тăрантармалла-çке. Тата пленкăпа чĕркесе хатĕрленĕ 
сенаж юр айĕнче те лайăх упранать, çумăр айне лек-
ни те хăрушă мар, çĕрмест. 

Волковсем, 1978 çул

Ял хуçалăхĕ

Библиотекăсенче – «Тă ван Ен» кĕтесĕ

Кунсем вăрăмланса 
пынăçемĕн çĕр ĕçченĕсен çур 
аки ĕçĕсене ирттересси пир-
ки шухăшлама тивет. Вăрлăх 
хатĕрлессин шайĕ, выльăх-
чĕрлĕх отраслĕн аталанăвĕ, 
ял хуçалăх предприятийĕсен 
шăпи – çак ыйтусене сÿтсе 
явма пухăнчĕç иртнĕ эрне-
ре райадминистрацин акт 
залĕнче АПК ĕçченĕсем. 
Ăна райадминистрацин ял 
хуçалăх тата экологи пайĕн 
пуçлăхĕ Сергей Ванюшкин 
ертсе пычĕ. 

Чăх-чĕп фабрики хăйĕн 
ĕçне малалла тăсĕ-и?
Канашлу йĕркинчи пĕр ремĕш 

ыйтупа – выльăх-чĕрлĕхе ата-
лантарас отраслĕн 2017 çулхи 
пĕтĕмлетĕвĕсемпе – Сергей 
Алексеевич хăй паллаштарчĕ. 
2017 çулта пур хуçалăхра та 
чĕрĕ виçепе аш-какай ту-
са илесси 9% ÿснĕ, 67,7 пин 
тоннăпа танлашнă. Пысăкрах 
пайĕ – 66 пин тонна – ял 
хуçалăх предприятийĕсене 

тивет. Çулталăкра туса илнĕ 
аш-какайран 93% – чăх-чĕп 
какайĕ. Анчах та 2018 çулта 
çак кăтарту чакма пултарать. 
Юлашки çулсенче «Чувашский 
бройлер» ОАО пĕтĕм хăватпа 
ĕçлеймерĕ, паянхи кун унта 
чăх-чĕп пурăнакан пĕр вите 
кăна. Çак кунсенче юлашки 
чăх-чĕпе пусса аш-какая ăсатма 
палăртнă. 2018 çулта хуçалăх 
хăйĕн ĕçне малалла тăсĕ-ши 
– иккĕленÿллĕ. Унсăр пуçне 
асăннă хуçалăхпа çĕрсене та-
ра илессипе çыхăннă килĕшĕве 
те пăрахăçлама пултараççĕ – 
пĕлтерчĕ Сергей Ванюшкин. 

Сысна какайне туса илесси 
иртнĕ шайрипе тан, уйрăмах 
пысăк кăтартусем «Сувар-2» 
ТП ОООра тата «Прогресс» 
ЗАОра. Мăйракаллă шултра 
выльăх шучĕ январĕн 1-мĕшĕ 
тĕлне пур хуçалăхра та 13358 
пуç шутланнă, пĕлтĕрхи асăннă 
тапхăртипе танлаштарсан кăшт 
ÿснĕ. Сĕтлĕ ĕнесен йышĕ – 6592 
пуç. Çавăн пекех хуçалăхсенче 
3 млн та 138 пин чăх-чĕпе та-
та 19 пин те 638 пуç сыснана 
шута илнĕ. 

Ăратлă выльăх туяннă
Ял хуçалăх предприяти-

йĕсем ĕнесен йышне пысăк-
латса пыраççĕ: «Чурачикское» 
ОАОра – 58, «Атлашевская» 
агрофирмăра – 11, «ЧебоМил-
кра» харăсах 103 пуç хушăннă. 
«Ольдеевская» агрофирма, 
«Чурачикское» ОАО, «При-
волжское» АО, Ленин ячĕллĕ 
СХПК-колхоз 2017 çулта 19 млн 
тенкĕлĕх 120 пуç ăратлă выльăх 
туяннă. Çав вăхăтрах Куйбышев 
ячĕллĕ СХПК-колхозра тата С.Д. 
Чернуха фермер хуçалăхĕнче 
сĕтлĕ ĕнесене пĕтерсе вăкăрсем 
ĕрчетме тытăннă. 

Сĕт суса илесси 2016 çултипе 
танлаштарсан 5% ÿснĕ, пур ху-
çалăхра та çак кăтарту 39,5 пин 
тоннăпа танлашать. Çулран-çул 
ял хуçалăх предприятийĕсенче 
нумайрах та нумайрах сĕт суса 
илеççĕ. Çак енĕпе «Атлашев-
ский» СХК, «Ольдеевская» аг-
рофирма ЗАО, «Чурачикское» 
ОАО, Ленин ячĕллĕ СХПК-
колхоз, «Приволжское» АО 
тата «ЧебоМилк» ООО ăнăçлă 
ĕçлеççĕ. Мала рах асăннă 2 ху-
çалăхра çулталăкра пĕр ĕнерен 
8 пин ытла кг, «Чурачикское» 
ОАОра тата «ЧебоМилк» 
ОООра 7 пин ытла кг сĕт сăваççĕ. 
Хуçалăхсенчи сĕт хакĕ хушма 
хуçалăхсенчипе танлаштарсан 
темиçе тенкĕ пысăкрах. Район 
территорийĕнче халăхран 6 
индивидуаллă предпринима-
тель сĕт пуçтараççĕ. Пĕтĕмĕшле 
– 3 т. Ку – нумаях мар пулин 
те, хăш-пĕр хушма хуçалăхра 

сĕт сутса укçа тăвасси çемьери 
пĕртен-пĕр тупăш илмелли 
меслет пулса тăрать. Сĕт хакĕ 
йÿнелсе пынине, çак ыйтăва 
влаç органĕсем те сÿтсе явни-
не палăртрĕ Сергей Ванюш-
кин. Халăхран пухакан сĕт хакĕ 
йÿнелни Атăлçи тăрăхĕнчи пур 
регионшăн та кăтартуллă. 

Сергей Алексеевич ял ху çалăх 
предприятийĕсене патшалăх 
пулăшăвĕпе çыхăн нă документ-
сене йĕркелес ĕçре тимлĕрех 
пулма сĕнчĕ. Хальлĕхе рай-
онта çак енпе ĕçлекен спе-
циалист çуккипе субсидиллĕ 
пулас текенсен документсем 
хатĕрлессипе хăйсен ытларах 
ĕçлемелле пулать. 

Паха вăрлăх – 
тухăçлăх никĕсĕ
Районти предприятисенче 

вăрлăх хатĕрлес ĕç епле пыни 
çинчен Россельхозцентрăн рай-
онти уйрăмĕн ертÿçи Людмила 
Добролюбова каласа пачĕ. Иртнĕ 
эрнере районта кондициллĕ 
вăр лăхăн тÿпи республикăри 
кăтартупа тан пынăччĕ – 51%. 
Анчах та хуçалăхсен ĕçĕпе рай-
онти тĕп специалист кăмăлсăр. 
«2017 çулта тыр-пула йывăррăн 
пуçтарса кĕнине пурте ас тă-
ваççĕ. Нумайăшĕ ăна уйран ил-
се кĕнĕ те тасатмасăрах упра-
ма хунă. Сентябрьтенпе тытса 
та пăхман. Тĕрĕслев çакна кă -
тартса пачĕ – 50 кг тырăн 4-5% 
çÿп-çап. Кун пек чухне мĕнле 
пахалăхлă вăрлăх пирки ка-
лама пулать?» – хăтăрчĕ вăл 

хуçалăх ертÿçисене. Çапах та 
вăрлăх хатĕрлес енĕпе тĕслĕхлĕ 
хуçалăхсем те пур. Тĕрĕслев 
«Приволжское» АО вăрлăхĕн 
шă таслăхĕ 100%  танлашнине 
кăтартса панă. «Ольдеевская» 
агрофирмăн, «Прогресс» ЗА-
Он та кăтартăвĕсем аван. Хăш-
пĕр хуçалăхра вара вăрлăхăн 
шăтаслăхĕ 50%-па кăна танла-
шать. Кадыков ячĕллĕ СХПК-
колхоз, «Туруновский СХПК», 
С.Д.Чернуха ХФХ вăрлăха 
пĕр хутчен те тĕрĕслев витĕр 
кăларман. «Прогресс» ЗАО, 
«Чурачикское» ОАО, «При-
волжское» АО, «Атлашевский 
СХК» ООО вăрлăха иккĕмĕш 
хут тĕрĕслеттереççĕ. «Ытти-
сен хăвăртрах вăранмалла!» 
– хуçалăх ертÿçисене вăр-
лăх хатĕрлес ĕçе вăхăтра пур-
нăçламаллине, районта кон-
дициллĕ вăрлăх шайĕ ытти 
çултинчен кая мар пуласса 
шаннине пĕлтерчĕ Людмила 
Добролюбова.

  ДЕОМИД ВАСИЛЬЕВ

 КАНАШЛУ

Вăранма 
вăхăт 
Вăранма 
вăхăт 
Вăранма 
Хуçалăхсем вăрлăх 
хатĕрлеççĕ

Паянхи кун агро-
промышленноç ком-
плексĕ çĕнĕ йышши 
хăватлă ял хуçалăх тех-
никине усă курнипе 
хăвăрт аталанса пырать. 
Пысăк технологиллĕ тех-
ника фермерсене тата 
ял хуçалăх таварне ту-
са кăларакансене çак от-
расле лайăхлатма тата 
анлăлатма май парать.  

Эрнекун Лапсар ял тă-
рăхĕнчи Çатракасси ялĕнче 
ял хуçалăх техникине туса 
кăларакан чи пысăк пред-
приятисен дилерĕ «Агро-
машснаб» ООО хăйĕн тер-
риторийĕнче çĕнĕ йыш-
ши ял хуçалăх техникин ку-
равне йĕркелерĕ. Шартла-
ма сивве пăхмасăр респуб-
ликăри ял хуçалăх пред-
приятийĕсен ертÿçисем, 
ĕçченĕсем, Чăваш пат шалăх 
ял хуçалăх академийĕн 
представителĕсем трактор-
семпе, уй-хир ĕçĕсем тумалли, 
выльăх апачĕ хатĕрлемелли 
техникăпа, ял хуçалăх ĕçне 
çăмăллатакан агрегатсем-
пе паллашрĕç.  «Тĕркери се-
наж» техника комплексне, 
выльăх апа чĕ хатĕрлемел-
ли тата ăна валеçмелли «Хо-
зяин» маркăллă машинăна 
ĕçре кăтартса мастер-класс 
та йĕркелерĕç кунта.   

«Кирюша» К-424 çĕнĕ трак-
тор умĕнче уйрăмах хĕвĕшрĕ 
халăх. Ăна Санкт-Петербургри 

трактор заводĕнче туса 
кăлараççĕ. Кăмăл пурри-
сем унăн кабининче ларса 
пăхма кăна мар, ярăнма та 
пултарчĕç. «Ку трактора виçĕ 
çул ĕçлеттерсе тĕрĕсленĕ. 
Иртнĕ çул вĕçĕнче ăна сут-
лăха кăларма пуçларăмăр. 
Чăваш Республикинче пуç-
ласа кăтартатпăр. К-744-па 
танлаштарсан вăл чылай 
çаврăнăçуллăрах. Çавăнпа 
Чăваш Енре «Кирюша» 
хăйĕн вырăнне тупмаллах», 
– ăнлантарать Санкт-Пе-
тербургри трактор завочĕн 
Фе дерацин Атăлçи округĕнче 
тата федерацин тĕп округĕнче 
ял хуçалăх техникине сутас-
сипе ĕçлекен управляющи 
Максим Ляхов. 

«Кирюша» ял хуçалăх ĕçĕ-
сенче те усă курма юрăхлине 
палăртать Максим Сергее-

вич. «К-744 трактор сарла-
ка пулнипе çул тăрăх пы-
раймасть. Апла пулсан ăна 
пĕр уйран теприне çитерме 
йывăртарах. «Кирюша» вара 
асфальт çул тăрăх çăмăллăнах 
çÿрет. Трактор çинче хальхи 
йышши дви гатель, 240 лаша 
вăйĕ унăн, çăмăл машина 
çинчи пек автомат-коробка. 
Икĕ режимпа ĕçлет. Уйра 
4-мĕш хăвăртлăхпа ним мар 
çÿрет, трасса çинче сехетре 
50 çухрăм таран аталантар-
ма пултарать. Механизатор 
та хăйне кабинăра аван ту-
ять», – ăнлантарать управля-
ющи  техникăн уйрăм енĕсем 
пирки. Çакна ял хуçалăх 
ертÿçисем те хакларĕç. Пре-
зентаци вĕçлен нĕ тĕле 5 млн 
тенкĕ ытларах тăракан трак-
тор хуçи   тупăнчĕ, вăл Канаш 
районне кайрĕ. «Кирюша» 

Беларуçре, Чехословакире, 
Канадăра кăна мар, Австра-
лие çитсе унти уйсем тăрăх та 
çÿренине каласа хăвармалла.  

«Агромашснаб» ООО 
ял хуçалăх техникине ту-
са кăларакан предприяти-
сен Чăваш Республикинчи 
дилерĕ пулнипе техникăна 
реализацилет, гаранти-
пе килĕшÿллĕн юсаса па-
рать. «Гарантие кĕртнĕ за-
пас пайсен склачĕ пурри-
пе техникăри кăлтăксене 48 
сехетре пĕтеретпĕр», – тет 
предприяти директорĕ Вла-
димир Жирнов. 

Курав хыççăн ял хуçа лăх 
тава рĕ туса кăла ракансем 
семинара хутшăн чĕç. Унта 
экспертсем куравра тăратнă 
çĕнĕ йышши техникăсемпе 
тĕплĕнрех паллаштарчĕç.

 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

Вырăс тракторĕсем Австрали 
çĕрĕсем тăрăх та çÿреççĕçĕрĕсем тăрăх та çÿреççĕçĕрĕсем тăрăх та çÿреççĕ
Чи çĕннине вара пуçласа 
Чăваш Енре кăтартрĕç

тин суйласа илме пулать. Çакăн пек куравсене 

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ 
Шупашкар районĕнчи усă 
курман çĕрсене муниципа-
литет харпăрлăхне куçарса 
пĕтернĕпе пĕрех. Иртнĕ çул 
3677 га лаптăк çинче 1469 çĕр 
пайне шута илнĕ.  Вĕсенчен 
82%-не, урăхла каласан 3021 га 
çĕре, кадастр учетне тăратнă. 
Муниципалитет харпăрлăхне 
кĕртнĕ çĕр пайĕсен пĕтĕмĕшле 
лаптăкĕнчен 66%-пе (2431 га)  
усă курма пуçланă. 
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 ЭКОНОМИКА ХĂВАЧĔ»
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   СĂВĂ СĔВЕМĔ   

Телей курас тĕллевĕн пур хисепĕ,
Ăна пĕлетпĕр темшĕн ăнсăртран...
Пур туйăмпа ăнлантăм, эп – сисетĕп,
Пĕрле пăрнар-и халĕ ăнсăртран?
Санра шырарăм çавăн чух ĕшенчĕк,
Сал ху сӑн ра ҫӳ ретчӗ ку ля ну.
Ка ла нин чен – ман чунӑм та кӗл ленчӗ, 
Шыв сик ки пе пуҫ ланчӗ шуй ла ну! 
Сал ху сан сасӑ ра ун чух ҫӳ рерӗ, 
Ҫур хи хӗвел те пулчӗ пуль ху ра. 
Мӗн ле кӗс ле кант ри ун та чӗт рерӗ? 
Хӑш юр ри не юр ларӗ- ши чу ра? 
Пӗр ирт ни не кал ла эс тавӑ раймӑн. 
Ҫӗн се илеймӗн юхнӑ куҫҫу ле... 
Ҫӗр чӑ мар не кутӑн ҫавӑ раймӑн, 
Эс тавӑ раймӑн иртнӗ ҫул се не! 
Ак ӳкрӗ ҫӑлтӑр, çур ҫӗр вар рин че: 
Ка ма кӗ тетпӗр шӑ па умӗн че?
И лемлӗх тӗн чи не са на чӗ нетӗп,
Ҫӗ нетӗп сӳннӗ са мант ри чун на! 
Эпир вил сессӗн, тепӗр ӗмӗр килмӗ. 

Ҫыпӑҫ та раймӑн катӑлнӑ чу ла! 
Ту ту ҫин че аннӳн кул ли вы лярӗ.
Ă на эс ан ҫу хат!
Мул ра ту паймӑн савӑк ӑ рас кал.
Кал- кал пу лаймӑн тӑш ма на хир се.
Э тем тӗн чийӗ темшӗн ҫак наш кал:
Пӗ ри сав нать, теп ри – ҫӳ рет йӗр се.
Ак, ӳкрӗ ҫӑлтӑр, «Пӗтрӗ ҫутӑ чун?!»
Йӗрӗ йӑлтӑр-йӑлтӑр, иртрӗ тепӗр кун.
И лемлӗхри те лейӗн пӗр са манчӗ
Ма на тивертрӗ пулӗ ӑнсӑрт ран?
Хӑюлӑх туртӑмӗ кӑш тах аманчӗ.
Пур айӑпӗ, си сетӗп, ку – сан ран!
 Ҫит мен ҫӗ ре ҫи тер ытар пул са 
Кул са чи пер ачашлӑх уйӗн че, 
Тӗн че пӗр ре – ӗмӗрӗ пе ут са 
Сик се таш лар ик ҫамрӑк туйӗн че!
Ăн ланӗ кам хӗр арӑм чĕрине?
Çак кăсăка кам уççăн уçса парĕ?
Шăпа сана пĕр ĕмĕр пÿрнине
Кам савăнса ăна-ши улăштарĕ?

Ак, ÿкрĕ çăлтăр, ялкăшрĕ тĕнче...
Ман ятăм юлтăр – сан кĕпÿ çинче!
... Ачалăхри йăмралăх хунав мар тек,
Аса илетпĕр иртнӗ кун се не... 
Тӑ рать хӑ валӑх тайӑн са аннӳ пек, 
Кӗт се ялан тӑ ван ачи се не. 
Эс ҫак шая халь ху та ҫитрӗн ӗнтӗ, 
Ан чах, аннӳшӗн юлӑн эс ачах. 
Эс хӑ ра марӑн, пӑтӑр ма ха ҫӗнтӗн, 
Тивертрӗн маншӑн ҫӗнӗ рен ву чах! 
Иӑлл! ҫиҫрӗ ҫиҫӗм! Кусрӗ ас ла ти. 
Ăҫ та- ши çиçӗм? Эсӗ туйрӑн-и?
Вӑхӑт ҫит сессӗн пулӑн асан не, 
Сӳт се явӑн шӑ па мӗн ҫыр ни не. 
Чӑ нах- ши пулчӗ эсӗ пур са мант?! 
Е тӗлӗк ре курӑнтӑн- ши ма на? 
Тар хасшӑн, чунӑ ма пит aн амант! 
Чӑт ма пул тарӑн эсӗ ҫеҫ ҫак на. 
Ак, ӳкрӗ ҫӑлтӑр, ялкӑшрӗ чӗ ре... 
Те лейлӗх пултӑр, хаклӑ вӑл пи ре!

 ЛАВ РЕН ТИЙ ДА НИ ЛОВ, СӐХӐТ ПУҪ
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(Вĕçĕ. Пуçламăшĕ 
иртнĕ номерте)

Практика конкурсĕнче спорт 
мастерĕсемпе, Раççейĕн пĕр-
лештернĕ командин спорт-
сменĕсемпе пĕрле старта тă-
рать вăл, лайăх кăтартусемпе 
палăрать. 177 кандидатран 
25-шне кăна вĕренме илеççĕ, 
спортри кăтартусене кăна мар, 
унччен тренерта ĕçленине те 
пăхаççĕ. Петр Николаевичăн 
çулла тата хĕлле йĕлтĕрпе 
ярăнассипе тренировкăсене 
çÿремеллине шута илсе ăна полк 
музыканчĕсен ретне илеççĕ. 
«Упана та ташлама вĕрентме 
пулать», – тет оркестр ертÿçи ăна 
параппан тыттарса. Ăмăртусенче 
каччăн пĕрре кăна мар диви-
зи тата чаç чысне хÿтĕлеме, 
тĕрлĕ хуласене çитме тивет. 
5-30 км – акă уншăн ăнăçлă 
дистанци. Вĕсене парăнтарас 
тесе тренировкăсенче 50-шар 

км хыçа хăварма тивнĕ унăн. 
«Спорт мастерĕ Мущин чирле-
се ÿкнĕ, санăн ун вырăнне стар-
та тухма лекет. 50 км чупмалла 
пулать. Ан чарăн кăна, чарăнтăн 
пулсан – малалла каяймастăн», 
– 25 çула çитсе пыракан çамрăка 
çакăн пек приказ параççĕ пĕр 
ăмăртура. Халиччен кун пек 
вăрăм дистанцие парăнтарман 
çамрăк малтанах шиклен-
се ÿкет. Старта тухать хайхи, 
пĕри иртсе каять унран, тепри, 
«иккĕмĕш сывлăш» килмест те 
килмест. 40 çухрăм хыçа юлсан 
кăна вăй-хăват çĕнĕрен килни-
не туйса илет, хăвăрттарах та 
хăвăрттарах малалла талпăнать. 
«Юлашкинчен  ура вăйĕсем 
пĕт се çитрĕç – финиша лар-
са ярăнса çитрĕм», – иртнине 
куç умне кăларать «ĕнерхи» 
çар çынни. Çавăн хыççăн пысăк 
ăмăртусене хутшăнма пăрахать 
вăл, хăйĕн умне  тĕллев лартать 
– вĕренмелле, пĕлÿ илмелле. 30 
çул тĕлне кăна вăл вăтам пĕлÿллĕ 
пулса тăрать, аслă сержант зва-
нине тивĕçет. 12 çул службăра 

тăнă хыççăн Петр Николаевич 
Чечен республикине Киров 
ячĕллĕ çар училищине вĕренме 
яраççĕ. 9 уйăх унта вĕреннĕ 
хыççăн ăна взвод командирĕ 
пулма шанаççĕ. Чĕрĕк ĕмĕр вăл 
службăра ирттернĕ, офицер зва-
нине тивĕçнĕ.

Çемье телейĕ мĕнре?
Петр Николаевич службăра 

тăнă вăхăтра çемье çавăрнă. 
Икĕ хĕрпе ывăл парнеленĕ ăна 
мăшăрĕ. Тăван тăрăхне 3 кун лăх 
килнĕскер тăванĕсемпе курса 
калаçма та ĕлкĕреймест, усал 
хыпар пĕлтерсе каялла чĕн се 
илеççĕ. Юратнă ывă  лĕ менин-
гококк чирĕпе вилсе кайнă. Па-
ян икĕ хĕрĕ те çемьеллĕ унăн, 
мăнуксем ÿсеççĕ. Аслă мăну- 
кĕ те хăйĕн пурнăçне çар енĕпе 
çыхăнтарнă. 25 çул службăра 
тăнă хыççăн Петр Ни колаевич 
пенсие тухса çемй   ипе Шупаш-
кара пурăнма куç са килет. Унч-
чен тĕпленме кĕтес шыраса 
тĕрлĕ çĕре çитет вăл – Крым-
ра, Беларуç, ытти вырăнта пул-

са  ку рать, анчах Чăваш Енрен 
илемлĕреххине тупаймасть. 

Петр Николаевич çар служ-
би хыççăн ĕçлеме пăрах ман-
ха. Яранкассинче çĕр лаптă-
кĕ туянса хăтлă дача туса 
лартнă, йывăçсене сыпса сад 
ĕр чет ме тытăннă. Ял пурнăçне 
килĕштернипе унта нумай вăхăт 
ирттернĕ. Анчах та мăнукне 
пулăшас тĕллевпе кăмăла 
кайнă дачине те сутса яма тив-
нĕ унăн. Мăнукĕн, çар акаде-
мине пĕтернĕскерĕн, килĕшÿ 
тăрăх пĕр вырăнта службăра 
5 çул тăмалла пулнă. Анчах 
çамрăк килĕшÿ условийĕсене 
пăхăнман, çавна май çур милли-
он тенкĕлĕх тăкаксене саплаш-
тарма тивнĕ. Шăпах – Петр 
Николаевичăн дачин хакĕпе. 
Пĕр такăнсан каçчен тенĕ пек, 
çур ĕмĕр ытла килĕштерсе 
пурăннă мăшăр хушшинче 
укçа-тенке пула хирĕçÿ сиксе 
тухать. Шупашкарти хваттер-
не хĕрĕ çине çыртарсан вара 
çывăх çыннисем ăна килне те 
кĕртмеççĕ. Вăхăт иртнĕçемĕн 
Петр Николаевич мăшăрĕпе 
хĕрĕ элитлă районта тепĕр хват-
тер тата çăмăл машина туян-
нине пĕлет. Ăна вара, пурнăç 

тăршшĕпе çывăх çыннисен 
ырлăхĕшĕн ырми-канми вăй 
хунăскере палламаççĕ тейĕн. 
Самарта пурăнакан аслă хĕрĕ 
патĕнче те пурăнса пăхнă вăл, 
унта та хăйне хăтлă туяйман. 2 
çула яхăн Шупашкарта хваттер 
тара илсе пурăннă хыççăн вăл 
ваттисен çуртне килсе лекнĕ. 
«Хам ухмаххипе килсе лекрĕм 
кунта», – сăмахĕсенче тарăхни 
те, хурланни те курăнать. 

«Хама усал тесе шухăшла-
мастăп, çирĕп кăмăллă – кунпа 
ки лĕшетĕп», – тет вăл. Хаярри-
пе алхасман, çăвара пирус чиксе 
курман арçын кĕлетке-çурăмран 
çирĕп. Каш  ни кунах ирхи 5 се-
хетре тăрса гимнастика тăвать 
вăл. Иртнĕ телейлĕ вăхăтсене 
паян Петр Николаевич фо-
тоальбомсене пăхса аса илет. 
Тăван çĕршыв чысне сыхлас 
ĕçре чĕрĕк ĕмĕр ирттернĕскер, 
çемье телейĕ укçа-тенке пу-
ла арканнине ăнланаймасть. 
Яланах çемьешĕн, ачисемпе 
мăнукĕсемшĕн тăрăшнă-çке!? 
Çапах та пуçа усмасть Петр 
Николаевич, малалла пурăнас 
ĕмĕчĕ те унăн çав тери пысăк. 

 АННА ФИЛИППОВА

 ШĂПА  

«Мăшăр хваттере кĕртмерĕ»

Пурнăç таппи

И.П. Прокопьевăн 
çутă сăнарĕ – 
халăх асĕнче

Ре с п у б л и к а ата л ан ăв н е 
пысăк тÿпе хывнă, ăна 14 
çул ертсе пынă, КПСС Чăваш 
парти обкомĕн пĕрремĕш 
секретарĕ пулнă Илья Проко-
пьев çĕре кĕнĕренпе февралĕн 
20-мĕшĕнче çулталăк çитет. 

Вăл ертÿçĕ пул нă çулсенче 
республикăра эко номикăпа 
промышленноç лай ăх аталанса 
вăй илнĕ, пĕл те рĕшлĕ строитель-
ство ĕçĕсем пурнăçланнă. 

Илья Павлович 1926 çулта июлĕн 
29-мĕшĕнче Вăрнар районĕнче 
Мачамăш ялĕнче хресчен çемйинче 
çуралнă. Калининăри шкула 
пĕтернĕ хыççăн вăл унти педа-
гогика училищинче пĕлÿ илнĕ. 
1943 çулта ăна Хăмăшри 8 çул 
вĕренмелли шкула историпе ге-
ографи предмечĕсене вĕрентме 
янă, çав çулах Хĕрлĕ çар ретне илнĕ. 
Тăван çĕршывăн Аслă вăрçи  хыççăн 
вăл Японие хирĕç пынă вăрçа 
хутшăннă, 1950 çулчченех хĕсметре 
тăнă. Çав вăхăтра куçăмсăр майпа 
Хабаровскри педагогика инсти-
тутне пĕтернĕ. Çартан таврăнсан 
вăл республикăн обществăпа по-
литика пурнăçне хастар хутшăнма 
тытăннă. 

1963-1974 çулсенче Илья Про-
копьев КПСС Чăваш обкомĕн 
секретарĕ пулнă. 1974-1988 
çулсенче вăл пĕрремĕш секре-
тарьте вăй хунă чух Шупашкарта 
трактор завочĕ хута кайса продук-
ци кăларма тытăнать, ГЭС стро-
ительствине вĕçлеççĕ, Чăваш 
патшалăх университечĕн çĕнĕ 
çурчĕ, Оперăпа балет театрĕ, хулан 
тĕп стадионĕ, Трактор тăвакансен 
завочĕн культура керменĕ, Тăван 
çĕршывăн Аслă вăрçинче пуç хуни-
сене асăнса лартнă палăк тата ыт-
ти объект тăваççĕ. Унччен маларах 
укçа ĕçлесе илме инçете çÿренĕ 
чăваш халăхĕ савăнсах тăван тăрăха 
таврăнать. Унăн пурнăç шайĕ ÿсет. 
Çав çулсенчех Çĕнĕ Шупашкар 
ÿссе ларать, Шупашкарта аталаннă 
инфратытăмлă микрорайонсем 

çĕкленеççĕ. Хими комбинатĕнче, 
Электроаппарат заводĕнче, Пир-
авăр комбинатĕнче, Электровиçев 
приборĕсен заводĕнче çĕнĕ 
хăватсене ĕçе кĕртеççĕ, çăмăл та-
та апат-çимĕç промышленноçĕн 
предприятийĕсем хута каяççĕ. Шу-
пашкар хули Атăлçи тăрăхĕнчи 
чи пысăк индустри, ăслăлăх та-
та культура центрĕсенчен пĕри 
пулса тăрать. 

Тăнăç пурнăçри тата çарти та-
ва тивĕçлĕ ĕçсемшĕн Илья Пав-
ловича «Хисеп Палли», Ĕçлĕх 
Хĕрлĕ Ялав, Ленин ячĕллĕ, 
Тăван çĕршыв вăрçин I степень 
орденĕсемпе, «Паттăрлăхшăн», 
«Японие çĕнтернĕшĕн» медаль-
семпе, Чăваш Республикин Хисеп 
грамотипе, «Чăваш Республики 
умĕнчи тава тивĕçлĕ ĕçсемшĕн» 
орден медалĕпе, «Чăваш Республи-
ки умĕнчи тава тивĕçлĕ ĕçсемшĕн» 
орденпа наградăланă. Илья Про-
копьев – Шупашкар хулин Хисеплĕ 
гражданинĕ. 

Ертÿçĕ пуласси – пысăк яваплăх. 
Хăйĕн ĕçне чун-чĕрепе парăнса 
пурнăçланă, республикăна ата-
лантарассишĕн, çынсен пур-
нăçне лайăхлатассишĕн нумай 
тăрăшнă Илья Павлович. Респу-
блика историйĕнче унăн ячĕ 
ылтăн сас паллисемпе çырăнса 
юлнă. Хăюллă йышăнусем тума 
шикленменнишĕн, ĕçе чун-чĕререн 
парăнса пурнăçланишĕн, хăйĕнчен 
те, ыттисенчен те çирĕп ыйтнишĕн 
– акă мĕншĕн хисепленĕ ăна 
юлташĕсемпе ĕçтешĕсем. Вăл хăйĕн 
пĕтĕм пурнăçне тăван çĕршыва та-
та тăван халăха халалланă. Унăн 
çутă сăнарĕ пирĕн чĕресенче яла-
нах упранĕ.       ДЕОМИД ВАСИЛЬЕВ

Пĕтĕм пурнăçĕ – халăх 
ырлăхĕшĕн

 ХИСЕПЕ ТИВĔÇЛĔ

Вĕрентÿ учреж де-
нийĕсенче 10 кунлăха 
хатĕрленĕ меню ача-

сене пĕçерсе çитернĕ апатран 
уйрăлса тăнине те палăртрĕ 
уполномоченнăй. «Урăхла ка-
ласан алă айĕнче мĕнле апат-
çимĕç пур – çавăнтан çимелли 
хатĕрлеççĕ», – пысăк çитменлĕх 
çине тĕллесе кăтартрĕ вăл. 
Холодильник ре шăнтмалли та-
варсен маркировкисем çук-
кине кăтартса панă тĕрĕслев. 
Уполномоченнăй социаллă 
хăрушлăхлă лару-тăрăва кĕрсе 
ÿкнĕ çемьесенче инвалид ача пул-
сан уйрăм реабилитаци програм-
мине мĕнле пурнăçланине сăнаса 
тăмаллине палăртрĕ. «Ачана ăна 
пăхнăшăн паракан укçашăн усранă 
тĕслĕхсем пачах пулмалла мар», 
– терĕ вăл.  Кăкăр ачисем ÿсекен 
ăнăçсăр çемьесене уйрăмах тим-
лемелле. Иртнĕ çул ÿсĕр ашшĕ-
амăшĕн асăрханусăрлăхĕпе 10 ача 
сарăмсăр вилнĕ пулсан, кăçал ян-
варь уйăхĕнче кăна – 5 ача. Син-
керсене асăрхаттарма социаллă 
ĕçченсен фельдшерсемпе тачă 
çыхăнса ĕçлемелле. 

Шупашкар район прокурорĕн 
пулăшуçи Ирина Ильина çул 
çитменнисем йĕркене пăсассине 
асăрхаттарас тесен профилак-
тика субъекчĕсен ача йĕркене 

мĕнле сăлтава пула пăснине, 
çакна тума мĕн хистенине тиш-
кермеллине палăртрĕ. «Вĕрентÿ 
учрежденийĕсенче санитари-
пе эпидемиологи законодатель-
ствине пăсни тĕл пулать. Çав 
шут ра апатланăва йĕркеленĕ 
чухне те. Çул çитменнисенчен 
про куратурăра йышăннă тавă-
çсенчен 25-шĕ тăлăх тата ашшĕ-
амăш хÿтлĕхĕсĕр юлнă ачасене 
пурăнмалли çурт-йĕрпе тивĕçтерес 
йывăрлăхсемпе çыхăннă. Ачасен 
социаллă пра висене те пăсаççĕ. 
Паянхи куна районта инвалидсе-
не чăрмавсăр  кĕрсе тухма пан-
дуссем вырнаçтарман вĕрентÿ 
учрежденийĕсем те пур», – терĕ 
вăл.

РФ ШĔМĕн Шупашкар рай-
онĕнчи уйрăмĕн пуçлăхĕн çумĕ 
Андрей Рябов çул çитменнисем 
тĕлĕшĕпе тунă преступленисен 
шучĕ ÿснине палăртрĕ.  РФ УК 
157-мĕш статйипе (çул çитмен 
ачисене е ĕçлеме пултарайман 
ашшĕ-амăшне пăхса усрамашкăн 
укçа-тенкĕ тÿлеменни) пуçарнă 
ĕçсем нумайланнă. Çав вăхăтрах 
РФ УК 116-мĕш статйипе (хĕнени) 
пуçарнă ĕçсен шучĕ чакнă. Çул 
çитменнисене арлăх  тĕлĕшĕпе 
тĕкĕнме юраманнине хирĕç 
тунă преступленисем иртнĕ 
çулта 2 пулнă пулсан, кăçал 6. 

Çак тĕслĕхĕнчен 5-шĕ алкоголь 
витĕмĕпе пулнă. Пĕр преступле-
нире çул çитмен çамрăк тăван 
мар ашшĕнчен шар курнă.

Çул çитменнисем тунă пре-
ступленисен 90% çын пурлăхне 
вăрланипе çыхăннă. Тĕпрен ил-
сен вĕсем дача участокĕсенче 
пулса иртнĕ. Иртнĕ çулхи çак 
тапхăрта пулнă тăватă престу-
пленирен пĕри наркотиксене сар-
нипе çыхăннă. Районăн çурçĕр ен-
чи ял тăрăхĕнче пурăнакан пĕр 
арçын ача район территорийĕнче 
кăна мар, Шупашкарта та «зак-
ладкăсем» тунă. Çул çитмен пси-
хотроплă хатĕрсене тутаннине 
вăхăтра тата тÿрех сисейменни, 
кур манни профилактикăн пур 
субъекчĕн айăпĕпе пулса тух -
нине палăртрĕ Андрей Рябов. 
17 çулти каччă тĕлĕшĕпе РФ УК 
228 статйин 4-мĕш пункчĕпе ĕç 
пуçарнă.

Елена Сапаркина Пермь кра-
йĕнче тата Бурятире пулса иртнĕ 
синкерлĕ пулăмсене аса ил чĕ. 
Социаллă сетьсенче ачасене 
психологи витĕмĕпе усă курса 
хăйсем çине алă хума тата çын 
тĕлĕшĕпе преступлени тума хи-
стекен ушкăнсен капкăнне  ле-
кесрен кашни ачанах асăрхаса 
тăмаллине палăртрĕ вăл. 

   АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

Ачăр садикре мĕн çинине пĕлетĕр-и?
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Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова 
выиграла первый международный старт 
в 2018 году. Она представляла в нацио-
нальной сборной Москву и Чувашию и 
стала победительницей международных 
соревнований во французском Обоне. 

Она установила рекорд соревнований, 
прыгнув на 4,72 метра. 

Напомним, в конце января Международ-
ная ассоциация легкоатлетических федера-
ций дала разрешение российской спортсмен-
ке на выступления на международной аре-
не в нейтральном статусе.

В марте спортсменка планирует выступить 
на чемпионате мира в помещении в Бирмин-
геме (Великобритания). Для этого в ее активе 
уже есть выполненный норматив.   

Новости с пригородным акцентом

Причебоксарье
 В МАСШТАБАХ СТРАНЫ       

 ДЕЛА МЕСТНЫЕ       

 ТВОЙ УЧАСТКОВЫЙ      

 ПФР СООБЩАЕТ      

Константин 
Юрьевич КОСТИН 

УУП № 10
Участковый уполномо-
ченный полиции Кшауш-
ского, Ишакского  сель-
ских поселений
Кшаушское сельское 

поселение: д. Большие Котяки, д. Курмы-
ши, д. Кшауши, д. Малые Котяки, д. Мемеши, 
д. Мижеры, д. Собаккасы, д. Тимер-Сирма, 
с. Янгильдино, д. Ярускасы. 
д. Кшауши, ул. 9-й Пятилетки, д. 11; тел. 
(883540) 2-61-32.
Ишакское сельское поселение: д. Анаткас-
Марги, с. Ишаки, д.Кибеккасы, д. Кивсерт-
Марги, д. Малдыкасы, д. Сятра-Марги, 
д. Хора-Сирма, д. Чиганары, д. Ырашпулых.
с. Ишаки, ул. Ясельная, д. 6., тел. (883540) 
2-61-34.

КОГДА ВЫ В 
ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПОСЕЩА-
ЛИ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ?

ГЛАС НАРОДА
Люция АЛЕКСАНДРОВА,  д. Ердово: 

– Недавно в наш сельский клуб 
приезжал с концертом творческий 
коллектив «Çутă çăл» из с. Шорше-
лы Мариинско-Посадского района. 
Мне очень понравилось их высту-
пление. Радует то, что даже за пре-
делы населенного пункта выезжать 
не приходится. На этой неделе с не-
терпением ожидаем артистов из с. 
Октябрьское. 

КОГДА ВЫ В 
ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПОСЕЩА-
ЛИ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ?

Я думал, умею 
чистить зубы...

На днях в Кугесьской школе 
№ 1 прошла встреча учащихся 
с студентами медицинского фа-
культета ЧГУ, членами волонтер-
ского движения «Здоровые зу-
бы – здоровые дети – здоровая 
нация», которое поддерживает-
ся Ассоциацией стоматологов 
Чувашской Республики.

Выступая перед детьми, 
врачи-стоматологи расска-
зали о строении зуба, о про-
дуктах, полезных для зубов, 
подробно остановились на 
гигиене полости рта. Врачи 
отметили необходимость не 
только чистить зубы 2 раза в 
день, но и полоскать рот по-
сле еды и после каждого при-

ема пищи пользоваться зуб-
ной нитью. Волонтеры на ма-
кете показали правильные 
движения при чистке зубов. 
Ученик 6 класса Илья откро-
венно признался: «А я думал, 
что умею чистить зубы. Ока-
зывается, нет».

«У меня неровные зубы, что 
делать?» – послышалось с за-

дних парт. Специалисты при-
звали ребят не стесняться об-
ращаться к врачам-ортодонтам 
в случае неправильных прику-
са и роста зубов. Врачи отме-
тили даже некую «моду» у мо-
лодежи на ношение брекетов.

На вопрос восьмиклассни-
цы Кристины, как сделать зу-
бы белоснежными, стомато-

логи ответили, что волшеб-
ных паст, к сожалению, не су-
ществует.

Волонтеры пришли не с пу-
стыми руками. Каждому участ-
нику встречи были подарены 
методические пособия по ги-
гиене полости рта и здорово-
му образу жизни.

  АЛЕВТИНА КРЫЛОВА

Если раньше отрасль   -
культуры была бро-
шена на выжи вание, 
то се годня ее зна чи -
мость поднимается 

изо дня в день. 13 фев ра-
ля под руководством ми-
нистра культуры, по делам 
национальностей и архивного 
дела Чувашии Константина 
Яковлева эта тема обсужда-
лась на совещании с работ-
никами учреждений куль-
туры Чебоксарского рай-
она, посвященных итогам 
за 2017 год и задачам на 
2018 год. По его словам, из 
года в год увеличивается 
сумма, выделяемая на сфе-
ру культуры из бюджета 
республики. Ес ли в 2016 го-
ду она сос тав ляла 1,4 млрд 
рублей, то в 2017-м – около 2 
млрд, а в 2018-м будет выделе-
но 2,3 млрд руб лей. В связи 
с ростом финансирования, а 
вследствие и с повышением 
заработной платы, требо-
вания к работе культурных 
учреждений будут повы шать-
ся. Министр акцентировал 
внимание и на повышении 
уров ня профессиональной 
квалификации работников, 
ведь на данный момент 
только 47,5 % сотрудников 

культурных учреждений 
района имеют профильное 
образование.  

Начальник отдела культу-
ры, туризма и социального 
развития администрации 
района Екатерина Кирилло-
ва ознакомила присутству-
ющих с результатами рабо-
ты культурных учреждений 
за истекший год. По ее сло-
вам, проведено более 3 ты-
сяч мероприятий с участи-
ем более 33 тысяч человек. 
В 2017 году в рамках реали-
зации партийного проекта 
«Местный дом культуры» 
отремонтированы Хурын-
лыхское, Липовское, Ойка-
синское культурные учреж-
дения на сумму 851 тыся-
ча рублей. На укрепление 
материально-технической 
базы Пархикасинского Дома 
культуры направлено около 
500 тысяч рублей. В этом го-
ду планируется отремонти-
ровать Мускаринкасинский 
клуб на 420 тысяч рублей. 

Среднемесячная заработ-

ная плата работников воз-
росла на 36% и составила 
17986 рублей. В 2018 году 
планируется увеличить еще 
на 20,8%.

447 клубных формирова-
ний, из которых 180 детских, 
посещают 5 тысяч человек. 
В домах культуры занима-
ются творчеством 274 кол-
лектива, 14 из них имеют 
звание «народный».

И.о. главы администрации 
района Владимир Димитри-
ев подчеркнул, что в 172 на-
селенных пунктах функцио-
нируют 63 клубных учреж-
дения, в остальных же, из-
за отсутствия места, доволь-
но проблематично собирать 
население для какой-либо 
встречи. В связи с этим он 
рекомендовал участвовать 
в различных программах, 
в том числе и в програм-
ме инициативного бюдже-
тирования, работать в тес-
ной связи с главами сель-
ских поселений.

Константин Геннадиевич 
подчеркнул, что в Чебоксар-
ском районе имеются боль-
шие возможности по при-
влечению туристов в реги-
он, среди них он отметил 
Музей «Бичурин и совре-
менность».

В завершение мероприя-
тия один из молодых работ-
ников культуры поинтересо-
вался, когда можно ожидать 
появление чувашских мульт-
фильмов. Министр ответил, 
что они уже есть, правда, их 
немного, поэтому в будущем 
этот вопрос нужно решать и 
отправлять молодежь на обу-
чение. Заведующая Пархика-
синским Центральным сель-
ским домом культуры Мария 
Иванова поблагодарила всех 
за помощь в модернизации 
учреждения. «Дом культуры 
очень преобразился. Теперь 
мы с гордостью встречаем 
высоких гостей на своей тер-
ритории, – с радостью сооб-
щила Мария Владимировна. 

  ЕЛЕНА ДМИТРИЕВА 

Встречаем с гордостью гостей
Быть работником культуры – это значит 
быть в центре самых интересных, увлека-
тельных мероприятий и ярких событий. 
Идти в ногу с активной и творческой мо-
лодежью, набираться мудрости и опыта 
от людей старшего поколения, зажигать 
талантливых звездочек и быть яркими 
перед взыскательным зрителем. 

 СОСТОЯЛОСЬ В РАЙОНЕСОСТОЯЛОСЬ В РАЙОНЕ

Министр К. Яковлев ознакомил-
ся с творческой выставкой

Как обеспечить безопасность детей 
в сети Интернет? Об этом говорили 9 
февраля в Большекатрасьской сель-
ской библиотеке, там с учащимися 
школы провели информационный час 
«Мы и всемирная паутина». 

Они узнали, что Интернет может быть не 
только полезным, но и опасным. Главным 
правилом, которое ребенок обязан усво-
ить, является запрет на раскрытие личных 
данных в социальных сетях. Дети должны 
понимать, что писать свой домашний адрес, 
материальное положение семьи нельзя, 
так как данные доступны всем, и ими мо-
гут воспользоваться злоумышленники.  

На территории Чебоксарского района 
действует подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище». 

За последние два года мерами поддерж-
ки в рамках подпрограммы воспользова-
лись 36 молодых семей на сумму более 25,5 
млн рублей. Среди них и семья Ивановых.

Алексей и Ольга Ивановы на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий встали в мае 2011 года, 
а в конце июля были включены в список 
участников программы. В октябре 2015 го-
да у них родился третий ребенок, что да-
ло им первоочередное право на получе-
ние социальных выплат на приобретение 
жилья. «В июле 2017 года мы купили квар-
тиру в поселке Кугеси, сделали ремонт, в 
декабре заехали», – поделились Ивановы.

Отметим, что для молодых семей при 
покупке жилья проблемой является отсут-
ствие первоначального взноса, необходи-
мого для получения ипотечного кредита. 
Предоставление права на получение со-
циальной выплаты на приобретение жи-
лья снимает ее полностью.  

 ГОД ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИГОД ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИГОД ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ

На День Святого Валентина принято да-
рить дорогим сердцу людям открытки 
– «валентинки». В связи с этим библи-
отекарь Галина Иванова провела в чи-
тальном зале Кшаушской библиотеки 
мастер-класс по созданию «валентинок». 

Сначала она рассказала ребятам о про-
исхождении праздника Дня влюбленных,  
ознакомила с литературой, а затем нау-
чила, как аккуратно и быстро можно вы-
резать открытки и ярко их оформить.   

культурных учреждений 
района имеют профильное 
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Олеся КОМАРОВА, п. Кугеси:
– На прошлых выходных мы 

всей семьей посетили музей 
В.И. Чапаева в Чебоксарах. Сын 
давно упрашивал нас туда схо-
дить. Больше всего ему запом-
нились пулеметная тачанка, са-
бля и винтовка. Сын остался в 
восторге от экскурсии, поэто-
му считаю, что первый наш по-

ход в музей с ребенком удался.
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Новости с пригородным акцентом 

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
При гипертонии рекомендуется на ночь съедать 

по 1-2 измельченных зубчика чеснока 2 вечера 
подряд. Затем 2 дня перерыв и повторить прием.

Хорошо помогает от высокого давления горячая 
ванночка для ног. Необходимо опустить в нее ниж-
ние конечности на несколько минут, и облегчение 
не заставит себя ждать. 

?

 О ЧЕМ ПИШУТ    

Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  Будьте  ЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫЗДОРОВЫ!!!!!!

  ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ.  ФЕВРАЛЬ 19-25

Больше фото на 
www.tavanen.ru

ОВ НЫ, отложи-
те на некоторое 
время крупные 

покупки, тем бо-
лее в кредит. Ваше 

финансовое положение 
сейчас шатко.
У ТЕЛЬЦА темп жизни не-

много замедлит-
ся. Наконец по-

лучится выспать-
ся и навестить ста-

рых друзей. На работе то-
же затишье.

БЛИЗНЕЦЫ, по-
старайтесь ко 
всему относить-
ся спокойно. От-
ложите решение 

вопроса на некоторое вре-
мя. Больше отдыхайте.

Работоспособности 
РАКОВ можно по-

завидовать! Энер-
гия поможет за-
вершить начатые 

дела. В личной жизни на-
ступит затишье. 

Личные отноше-
ния ЛЬВОВ ста-

нут непредсказу-
емыми. Избегайте 

разговоров о день-
гах и быте – есть гораздо 
более важные вещи.

У ДЕВ может завя-
заться служебный 
роман. Постарай-

тесь оставить это 
в тайне от кол-
лег, иначе спле-

тен вам не избежать. 

ВЕСАМ придется 
крутиться как бел-
ке в колесе: будет 
много неотлож-

ных дел. Но бес-
покоиться не сто-

ит, вы справитесь. 
У СКОРПИОНОВ в отно-
шениях со взрослыми 

детьми возмож-
ны разногласия, 
которые, тем не 

менее, скоро бу-
дут улажены. 

СТРЕЛЬЦЫ могут 
стать невниматель-
ными, поэтому не 
беритесь за серьез-
ные дела. С осто-
рожностью отнеси-

тесь к просьбам друзей. 
КОЗЕРОГАМ лич-

ная жизнь готовит 
много сюрпризов. 
Счастливый слу-
чай подарит вам 
встречу с интерес-

ным человеком. 

У ВОДОЛЕЕВ вопросов 
станет значительно 

больше, чем отве-
тов. Может поя-
виться чувство не-

уверенности и бес-
покойство.

У РЫБ непростая 
ситуация сло-
жится на рабо-

те, где появится 
недоброжелатель. 

Дайте  понять, что вы не 
позволите себя обижать.

ЧИТАЙТЕ www.tavanen.ru 
  В п. Сюктерка местные жите-
ли обустроили тренажерный зал 
и зал бокса в Доме творчества.
 В д. Курмыши пожарный пост обо-
рудуют внутри здания котельной.
 Директор Туруновской школы 
обучает игре на гармошке всех 
желающих.

 ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!     

Медлить не стоит 
Как выявить раковые забо-

левания на начальной ста-
дии, каковы симптомы?
  П. ИВАНОВ, Кугеси

Сергей АГАФОНКИН,
врач-онколог:

– Разновидностей злокачествен-
ных опухолей много, при каждой 
из которых имеются свои симпто-
мы тревоги. Повышенная утом-
ляемость, снижение массы тела, 
снижение аппетита, появление 
опухолевидного образования, 
незаживающие язвочки на коже 
или слизистых, наличие приме-
си крови или слизи в кале, появ-
ление или изменение внешнего 
вида «родинок» на коже, необъ-
яснимые боли, задержка стула –  
могут быть признаками развива-
ющейся опухоли.  

Если вы научитесь изме-
рять артериальное дав-
ление самостоятельно, 
то сможете вовремя об-
наружить его опасные 
подъемы или падения.

Перед измерением не 
пейте алкоголь или кофе 
и не курите как минимум 
в течение 30 мин до из-
мерения. Сядьте удобно, 
поставив ноги на пол, не 
закидывайте ноги одну 
на другую. Посидите спо-
койно 3-5 минут. Сходи-
те в туалет. Полный моче-
вой пузырь может повли-
ять на результаты. Когда 
вы будете полностью го-
товы, положите руку на 

стол ладонью вверх.
Запишите дату, время и 

артериальное давление, 
чтобы показать врачу. 
Также укажите, что могло 
повлиять на результаты 
измерений – боль, физи-
ческая нагрузка, стресс. 
Чтобы результаты были 
более точными, подо-
ждите несколько минут 
и измерьте  еще раз. 

Капризы погоды
Как сохранить здоровье 
при частой смене темпе-
ратур за окном? Чем опас-
ны перепады температур?

Стресс для организма. Ког-
да погода часто меняется, ор-
ганизму постоянно приходит-
ся подстраиваться и мобили-
зовать свои защитные силы. 
Это приводит к быстрому ис-
тощению внутренних ресур-
сов и снижению иммунитета.

Ошибки в выборе одеж-
ды. Прохладного ве тер ка до-
статочно, чтобы простудиться 
даже во время короткой пере-
бежки без головного убора и 
шарфа из теплого помещения 
до соседней торговой точки.

Перегрев воздуха в квар-
тире. При непогоде за окном 

многие пользуются обогрева-
телями и закрывают окна, что-
бы домочадцев не проскво-
зило. Однако сухой воздух 
ведет к снижению защитной 
функции слизистых оболочек.
Отказ от рукопожатий по-

зволит уменьшить риск пря-
мой передачи вирусов или 
микробов.
Не увлекайтесь сладким – 

сахар уменьшает актив-
ность фагоцитов, кото-
рые выполняют в организ-
ме роль «полицейских», «от-
лавливающих» попавшие в 
него микробы.
По возвращении домой про-

мывайте нос солевым рас-
твором – это самый про-
стой способ избавиться 
от ненужных микроорганиз-
мов в дыхательных путях. 

Согласно исследованиям, люди, имеющие положительный эмоцио-
нальный настрой – счастливы, невозмутимы и полны энтузиазма, а 

также менее подвержены простудам. Исследователи опрашивали 
193 здоровых человека в течение двух недель ежедневно и запи-
сывали информацию о позитивных и негативных эмоциях, кото-
рые они испытывали. После этого они подвергали «подопытных» 

воздействию вирусов простуды и гриппа. Те, кто испытывал пози-
тивные эмоции, имели немногочисленные симптомы простуды и 

большую сопротивляемость к развитию заболеваний.

Как измерить давление 
самостоятельно 
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большую сопротивляемость к развитию заболеваний.

!    Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом

Во всех районах респу-
блики немало отдален-
ных малых населенных 
пунктов. И их жителям 
приходится сталкиваться 
с массой самых различ-
ных проблем. А старо-
сты деревень являются 
связующим звеном меж-
ду населением и главами 
сельских поселений. 

Геннадия Шиманова 
избрали старостой 
на сходе граждан в 
2006 году. Еще до 
это  го три года он был 

помощником ста рос  ты. До 
пенсии трудился на Хим-
проме в военизированной 
охране. Жили с семьей в 
городе, после выхода на 
пенсию с супругой обосно-
вались в деревне.    

За то время, пока военный 
пенсионер трудился на бла-
го деревни, под его руковод-
ством было сделано много 
необходимых односельча-
нам дел. Раньше в дерев-
не было два колодца, водо-
провод тоже был, но он не 

функционировал. Тогда, по 
словам Геннадия Петровича, 
один из предпринимателей 
деревни пробурил скважи-
ну и установил башню. Сов-
местными усилиями жите-
ли деревни содержали водо-
башню, собирали средства 
на ее обслуживание. 

«Теперь проблем с водой 
нет, нам выставляют счет, 
мы делим сумму на всех жи-
телей и собираем деньги. У 
нас этим занимается один 
человек, за эту доброволь-
ную работу он не вносит пла-
ту за воду. Летом в деревне 
людей проживает намного 
больше, ежедневно садово-
ды поливают огороды. Зи-
мой и коров считаем как за 
одного человека. Есть еще 
ответственный за сбор де-
нег за вывоз мусора. В год 
с каждого дома он собирает 
по тысяче рублей. Благода-
ря этим людям у меня забот 
намного меньше», – поде-
лился староста. По его сло-
вам, ближе к оврагу устано-
вили два контейнера, кото-
рые вывозятся раз в месяц. 
Кроме этого жители скла-
дируют мусор в мешки и в 

определенный день выно-
сят их на улицу. Машина 
едет по деревне и собирает 
их, затем опустошает и кон-
тейнеры. «В этот день дерев-
ня становится как муравей-
ник», – улыбается Геннадий 
Петрович. 

В последние годы в дерев-
ню потянулось больше мо-
лодежи. Сегодня в Хозан-
дайкино насчитывается 53 
хозяйства. 

В администрации Синьял-
Покровского сельского посе-
ления о Геннадие Шимано-
ве отзываются очень хорошо. 
«Он далеко не безразличен 
к тому, чем живут люди. Это 
большой души человек, от-
зывчивый и ответственный, 
в любую минуту приходит на 
помощь нуждающемуся од-
носельчанину. Также прово-
дит большую работу по вос-
питанию подрастающего по-
коления. Под его руковод-

ством каждую весну прово-
дятся  уборка территории, 
ликвидируются стихийные 
свалки, организуется сов-
местная работа с жителя-
ми по ремонту водопрово-
да, освещению улиц, очистке 
дорог от снега в зимнее вре-
мя. Геннадий Петрович уча-
ствует практически во всех 
культурно-массовых меро-
приятиях и вовлекает на-
селение», – поделился гла-
ва Рудольф Васильев. 

 ЯНА МАЙСКАЯ

Г. Шиманов

11 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ПРОИЗОШЛА 
КАТАСТРОФА с участием самолета АН-
148. Он выполнял рейс из московского 
аэропорта Домодедово в г. Орск. Тра-
гедия произошла через несколько ми-
нут после взлета в районе населенного 
пункта Степановское. На борту находи-
лись 71 человек, из них 6 членов экипа-
жа, все они погибли. 

ИЗДЕЛИЯ ФИРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ «ПАХА ТĔРĔ» БУДУТ ПРЕД-
СТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ «ЧУВАШИЯ. 
ТВОРЦЫ И ХРАНИТЕЛИ» в Центре тра-
диционной народной культуры Средне-
го Урала в г. Екатеринбург. 

Открытие состоится 17 февраля 2018 го-
да. Скульптуры заслуженного художника 
ЧР Петра Пупина, головные уборы и укра-
шения заслуженного работника культуры 
ЧР, мастера народных художественных 
промыслов Зинаиды Вороновой тоже за-
ймут почетные места на этой выставке. 

функционировал. Тогда, по 

Староста близок к народу

Случаев заболевания 
гриппом в текущем 
эпидсезоне в Чебок-
сарском районе не 
зарегистрировано. 

Как сообщила эпи-
демиолог филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» в 
Новочебоксарске Еле-
на Петрова, за про-
шлую неделю в ме-
дицинских учрежде-
ниях района зареги-
стрировано 262 слу-
чая заболевания ОР-
ВИ, в том числе у 167 
детей в возрасте до 14 
лет (из них 16 детей до 
года, 27 – 1-2 года, 49 
– 3-6 лет).

За неделю госпита-
лизация потребова-
лась 16 заболевшим, 
из которых 9 – до-
школьники. Из обще-
го числа заболевших 
139 прошли вакцина-
цию против гриппа.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ПОЛЕЗНЫ:
Чистая питьевая вода. Необходимо каж-

дый день пить как минимум 2 литра. 
Свекла нормализует работу печени, ко-

торая положительно влияет на очищение 
крови и удаление любых веществ, прово-
цирующих появление рака.

Помидоры, морковь. Витамин А помо-
гает предотвращать появление любых от-
клонений в организме.

Льняное масло помогает организму в 
выработке веществ, которые уничтожа-
ют раковые клетки и не дают им делиться.

Витамин С убивает клетки рака. Зелень 
создает в крови пагубную для рака среду.
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Доверяй, но проверяй!
Масленица – традиционный русский праздник, 
который включает в себя обильный празднич-
ный стол. Однако, как говорят медики и специ-
алисты Роспотребнадзора, именно в эту неде-
лю значительно вырастает количество пище-
вых отравлений.

«На упаковке должна быть этикетка, содержащая 
сведения о наименовании продукции, составе, дате 
изготовления, сроке годности, условиях хранения, 
наименовании и местонахождении изготовителя, 
показателях пищевой ценности. Она должна быть 
целой. Блины должны храниться при температуре, 
установленной изготовителем и указанной на этикет-
ке продукции», – рассказывает специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по ЧР в г. Новочебоксарск Наталия Петрова.

По ее словам, если решили отведать блинов в 
местах, где проводятся уличные гуляния или дру-
гие массовые мероприятия, то нужно присмотреть-
ся к условиям реализации продукции: соблюдают-
ся ли правила гигиены продавцом, содержит ли он 
в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли усло-
вия хранения начинок и прочих ингредиентов. 

! Пе ред при ме не нием про кон-
с ул ь т и - руй тесь с вра чом

www.tavanen.ru

 БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

 КУЛИНАРНЫЕ ИЗЫСКИ      

 СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ    
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РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 7 ПО 13  ФЕВРАЛЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ

15

7

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

мальчиков  6
девочек            9

средний возраcт    80

средний возраcт   65
мужчин    4

женщин   3
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9 59
По данным районного отдела ЗАГС

В Чебоксарском 
районе проживает

В производственном цехе типографии

пенсионер

15 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТНАЯ 
ДАТА РОССИИ. День памя-
ти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за 
пределами Отечества. В 
этот день в 1989 году со-
ветские войска были вы-
ведены из Афганистана.
16 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТНАЯ 
ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
РОССИИ. В этот день в 1916 
году русские войска под 
командованием Николая 
Юденича взяли турецкую 
крепость Эрзерум.
17 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОС-
СИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ОТРЯДОВ. Минуло поч-
ти 60 лет с того далеко-
го 1959 года, когда пер-
вые отряды студентов-
добровольцев отправи-
лись на освоение целин-
ных земель в Казахстан. 
18 ФЕВРАЛЯ – ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ – послед-
нее воскресенье перед Ве-
ликим постом. Именуется 
Церковью Неделей сыро-
пустной, так как именно 
в этот день заканчивает-
ся употребление в пищу 
молочных продуктов. 

В праздничные дни февраля и 
марта будут курсировать допол-
нительные поезда на маршруте 
«Москва – Чебоксары – Москва»:
 поезд № 218/217 (Москва – Че-

боксары) отправится из Москвы 22 
февраля, 7 марта в 22:40, из Чебок-
сар – 25 февраля и 11 марта в 22:45;
 поезд № 262/561 (Москва – Че-

боксары) отправится из Москвы 7 
марта в 13:07, из Чебоксар – 11 мар-
та в 10:57;
 поезд № 228/217 (Москва – Че-

боксары) отправится из Москвы 23 
февраля, 8 марта в 01:40, из Чебоксар 
– 24 февраля и 10 марта в 22:45.  

Свои новости, обращения, жалобы, предло-
жения присылайте по приложению «Вайбер» 
на номер 89656874459. Он работает кругло-
суточно. При желании анонимность может 

быть сохранена. 

Ой, блины, блины, блиночки... 
ЗАВАРНЫЕ БЛИНЫ: яйца – 2 шт., молоко – 1 ста-
кан, вода (кипяток) – 1 ст., масло раст. – 3 ст. л., 
мука – 1 стакан, сахар – 3 ст. л., соль – 0,5 ч. л.

Для приготовления заварных блинов взбиваем 
яйца с сахаром и солью. Добавляем молоко, му-
ку. Затем постепенно добавляем кипяток и расти-
тельное масло.

Тесто для блинов готово. Обжариваем тонкие за-
варные блины на разогретой сковороде, до румя-
ности с двух сторон. Подаем на стол со сметаной 
или вареньем.
БЛИНЫ НА ДРОЖЖАХ: сухие дрожжи – 1 пакетик 
или 10 г, молоко – 3 ст., яйца – 3 шт., мука – 500 г, 
сахар – 2 ст. л., соль – 1 ч. л., масло раст. – 2 ст. л.

Для начала делаем опару. В половину подогрето-
го молока всыпаем сухие дрожжи, сахарный песок 
и соль. Нужно, чтобы смесь постояла и сверху поя-
вилась шапочка, примерно 10 мин. 
После замешиваем тесто, в мо-
локо кладем муку и яйца. Раз-
мешивая, вливаем оставшее-
ся молоко, чтобы консистен-
ция стала жидкой. В самом 
конце добавим растительное 
масло. Теперь дадим готово-
му тесту подойти. Не забудь-
те тесто накрыть крышкой, 
чтобы оно не заветрилось 
и не подсохло. Раскалива-
ем сковороду и жарим на 
среднем огне. 

Как бы не менялись вре-
мена и взгляды на жизнь, 
сотрудники детской библи-
отеки имени  А. Гайдара 

г. Чебоксары уверены, что 
библиотека всегда будет 
нужна людям, и никакие 
электронные носители не 

заменят чтение «живой» 
книги. Частыми гостями 
здешнего «храма книг» яв-
ляются детсадовцы. 

Не первый год детская би-
блиотека активно сотрудни-
чает с детским садом №141 
«Пилеш» г. Чебоксары. В уют-
ном читальном зале для 
дошкольников проводят-
ся «литературные часы», 
творческие встречи, ме-
роприятия, где юные чи-
татели знакомятся с жиз-
нью и творчеством извест-
ных советских писателей и 
поэтов, покоривших не од-
но поколение детских сер-
дец. Библиотекари с интере-
сом рассказывают ребятам 
о своей профессии, прово-
дят увлекательные экскур-
сии по своим владениям…

 В этом году исполняется 

70 лет с того момента, как 
библиотеке присвоили имя 
детского писателя А. Гайда-
ра. В связи с этой знамена-
тельной датой в библиоте-
ке проводятся «литератур-
ные чтения», посвященные 
жизни и творчеству писате-
ля.  Активными участника-
ми одной из таких творче-
ских встреч стали и воспи-
танники детского сада «Пи-
леш». С помощью ведуще-
го библиотекаря Елены Пу-
довкиной детсадовцы бли-
же познакомились с жизнью 
и творчеством Аркадия Гай-
дара, на основе известных 
его произведений  – «Тимур 
и его команда», «Чук и Гек», 
«Горячий камень» – рассу-
ждали о таких человече-
ских качествах, как чест-
ность, смелость, доброта,  
дружба, любовь. 

 НАТАЛИЯ СТЕПАНОВА

Детский хореографи-
ческий ансамбль «Ла-
душки» (6-7 лет) Атла-
шевского дома твор-
чества стал лауреа-
том 1 степени во Все-
российском вокально-
хореографическим кон-
курсе «Рыжий кот-2018».  

ДК «Химик» г. Новочебок-
сарска распахнул свои две-
ри 10-11 февраля для самых 
талантливых детей. Коллек-
тив «Ладушки» представил 
на суд зрителей зажигатель-
ные номера «Подплясочка» 

В преддверии Дня Святого Валентина дети младшей 
группы «Солнышко» Атлашевского детского сада 
«Золушка» вместе с воспитателем Н.М. Муллиной 
приготовили подарки для своих родителей.

и «Замечательный сосед». 
По словам руководителя 
творческого коллектива 
Ларисы Беловой, меропри-
ятие прошло на высоком 

уровне, с активной орга-
низаторской и професси-
ональной судейской ко-
мандой. «Мы уже не пер-
вый раз участвуем в таких 

масштабных мероприяти-
ях. Эта победа вдохнови-
ла нас на участие в новых 
конкурсах», – отметила Ла-
риса Петровна. 

С «Рыжего кота» – 
с победой

«Храм», где учатся любви, честности, добру…
 С ДУМОЙ О БУДУЩЕМ      

 КОНКУРС

Сегодня, как это ни печально, эпоха компьютериза-
ции вытеснила из современной жизни обычную бу-
мажную книгу. А ведь когда-то мы были самой чита-
ющей нацией в мире...

вилась шапочка, примерно 10 мин. 
После замешиваем тесто, в мо-
локо кладем муку и яйца. Раз-
мешивая, вливаем оставшее-
ся молоко, чтобы консистен-
ция стала жидкой. В самом 
конце добавим растительное 
масло. Теперь дадим готово-
му тесту подойти. Не забудь-
те тесто накрыть крышкой, 
чтобы оно не заветрилось 
и не подсохло. Раскалива-
ем сковороду и жарим на 

В Кугесьском детском саду «Пÿрнеске» прошел творческий 
конкурс «Сказка за сказкой», в котором приняли участие 
педагоги, дети и родители воспитанников.

Каждая группа подготовила интересные, красочные и 
занимательные номера. Юные артисты выступали как настоящие 
профессионалы. Вначале в их глазах присутствовало волнение, 
но, поборов его, детишки смело сыграли свои роли. «Счастливые 
улыбки, горящие глаза и радостные лица малышей после 
выступлений говорили о том, как они любят театр. А когда 
играют дети – это всегда интересно, они же самые искренние 
актеры», – поделилась старший воспитатель С.В. Прусакова.

16251

быть сохранена. быть сохранена. быть сохранена. 

 ФОТОФАКТ

Чтобы прочистить раковину без дорогостоя-
щих химикатов, налейте в нее полчашки пи-
щевой соды и одну чашку уксуса. Когда пена 
пройдет, промойте раковину водой.

Чтобы избавиться от неприятного запаха в 
обуви, положите в нее чайный пакетик, и он 
впитает все запахи.

 Лезвие бритвы можно заточить, если прове-
сти ею по старой джинсовой ткани.
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# ТЕЛЕСЕРИАЛ 
* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм

     лепрограмма
Понедельник

19 февраля
Вторник
20 февраля

Среда
21 февраля

Четверг
22 февраля

Пятница
23 февраля

Суббота
24 февраля

Воcкресенье
25 февраля

1 КАНАЛ
4.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Танцы (короткая 
программа)

7.45, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.50, 23.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхёнчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 #«ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» 16+
2.00 #«МЕДСЕСТРА» 12+
3.05 «Модный приговор»

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+
1.00 $ «Чуркин» 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. Акцыно-

вия – планета любви
9.30-9.55 Пирĕн фондран. Ав-

густа Уляндина юрлать
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 *«ЛЕСОМ» 12+
7.30 Сарпиге. Балет в 2-х актах 

по сказке Е. Никитина 6+
10.00 Праски кинеми мăнукне 

авлантарать. Камит-мюзикл 
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, 19.00 Эх, юррăм, янăра! 

12+
14.00, 1.00 След в истории 12+
14.30, 2.30 Учим чувашский 

12+
14.55, 23.00 Республика. Хы-

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

формационная програм-
ма 12+

15.35 Юратса пурăнсан. Мария 
Горшкова 12+

18.00, 2.00 Республика в дета-
лях 12+

20.00 Сделано в Чувашии 12+
20.30 Каçхи тĕл пулу 12+
21.00, 0.00, 3.00 Кулăш 

кустăрми çĕнĕлле 16+
1.30 Ротаци 12+

НТВ
5.00, 6.05 #«СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.25 #«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 #«КУБА» 16+
21.35 *«НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
4.05 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.50, 23.40 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+

14.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Биатлон. Cмешанная 
эстафета

16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» 16+
2.00 #«МЕДСЕСТРА» 12+

РОССИЯ 1
4.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная про-
грамма

7.35, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.20 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Фигурное катание

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
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+
2.00 #«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+

ЧТВ
7.35-7.41 Вести-Чувашия. 

Утро
8.07-8.10, 8.35-8.41 Вести-

Чувашия. Утро
9.00 Ирхи тĕпел. Премьера
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, 13.35 Сделано в Чува-
шии 12+

7.10, 13.45 Мой новый друг 
12+

7.30, 14.00, 1.00 След в 
истории 12+

8.00, 1.30 Ротаци 12+
8.30, 14.30, 2.30 Учим чу-

вашский 12+
9.00, 13.05, 18.00, 2.00 Ре-

спублика в деталях 12+
9.30 Каçхи тĕл пулу 12+
10.00, 15.35 Кулăш 

кустăрми çĕнĕлле 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 Гости студии 12+
21.00, 0.00, 3.00 Эс 

кĕтетĕн-и? Валерий Кле-
ментьев концерчĕ 12+

НТВ
5.00, 6.05 #«СУПРУГИ» 

16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 

12+
9.00 #«МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.25 #«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место 

встречи»
17.00, 19.40 #«КУБА» 16+
21.35 *«НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 *«ПРИЗНАНИЕ ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО УБИЙ-
ЦЫ» 12+

1.05 «Место встречи» 16+

1 КАНАЛ
4.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Женщи-
ны (короткая программа). 
Фристайл. Ски-кросс. Муж-
чины

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости

9.15 «Доброе утро»
9.50, 23.40 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане

11.00, 12.20 XXIII зим-
ние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. Ко-
мандный спринт

14.00, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 
16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» 16+
2.00 #«МЕДСЕСТРА» 12+
3.05 «Медсестра» 12+

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 СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
2.00 #«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Вăрçă ачисем. Премьера
9.20-9.55 Ÿнер тĕнчи. А. Мит-

тов ÿнерçĕ. 2 пай
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 Гости студии 12+
8.00, 1.00 След в истории 12+
8.30, 13.35, 1.30 Ротаци 12+
9.00, 13.05, 18.00, 2.00 Ре-

спублика в деталях 12+
9.30, 14.30, 2.30 Учим чу-

вашский 12+
10.00, 15.35 Эс кĕтетĕн-и? 

Валерий Клементьев 
концерчĕ 12+

13.00, 18.30 Республика. Хы-
парсен кăларăмĕ

13.30, 19.30 Республика. Ин-
формационная программа

14.00, 19.00, 0.30 Эх, юррăм, 
янăра! 12+

15.00 Выборы 2018 12+
21.00, 0.00, 3.00 Икĕ Типшĕм 

16+

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

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

СЛЕД» 16+
10.25 #«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 #«КУБА» 16+
21.35 *«НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 *«ПРИЗНАНИЕ ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО УБИЙ-
ЦЫ» 12+

1 КАНАЛ
4.05, 16.00 «Мужское / 

Женское» 16+
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане
11.00, 12.15 «Время по-

кажет»
14.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Мужчины. 500 
м. Финал. Женщины. 1000 
м. Финал

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ГОЛОС. ДЕТИ»
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
0.20 *«ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

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+
2.00 #«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Аса ил-ха, салтак
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, 20.30 Гости студии 12+
8.00, 1.00 След в истории 

12+
8.30, 13.35, 1.30 Ротаци 12+
9.00, 13.05 Республика в де-

талях 12+
9.30, 14.30, 2.30 Учим чу-

вашский 12+
10.00, 15.30 Икĕ Типшĕм 

16+
12.30, 14.00, 19.00, 0.30 Эх, 

юррăм, янăра! 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+
20.00, 3.00 Правительствен-

ная связь 12+
21.30, 0.00, 3.30 Юрă - 

халăх чунĕ. Концерт 12+

НТВ
5.00, 6.05 #«СУПРУГИ» 

16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 

12+
9.00 #«МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.25 #«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место 

встречи»
17.00, 19.40 #«КУБА» 16+
21.35 *«НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+

23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.10 *«ОДИНОЧКА» 16+

1 КАНАЛ
4.55 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Маршалы Победы» 16+
7.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал

8.55 «Маршалы Победы» 16+
10.15, 12.15 #«ЧЕРНЫЕ БУШ-

ЛАТЫ» 16+
14.40 *«ДВАДЦАТЬ ВО-

СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 
12+

16.40, 18.15 Концерт «Офи-
церы»

18.00 Вечерние новости
19.10 Легендарное кино в цве-

те. «Офицеры»
21.00 «Время»
21.30 *«ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-

НЫ» 12+
23.25 *«ПОЛЯРНОЕ БРАТ-

СТВО» 12+
0.30 *«ЕДИНИЧКА» 12+
2.40 *«ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭ-

РИ» 16+

РОССИЯ 1
4.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма

9.00 *«ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 *«ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДА-

РЬИ КИРИЛЛОВНЫ» 12+
15.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
Хоккей. 1/2 финала. Фигур-
ное катание

18.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества

20.30 *«САЛЮТ-7» 12+
22.55 *«ЭКИПАЖ» 12+
1.45 *«ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» 16+

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Республика. Хыпарсен 

кăларăмĕ 12+
6.30 Республика. Информаци-

онная программа 12+
7.00, 13.00 Правительственная 

связь 12+
7.30 Гости студии 12+
8.30, 15.00 След в истории 12+
9.00, 13.30 Ротаци 12+
9.30, 14.30, 2.30 Учим чуваш-

ский 12+
10.00, 15.30 Юрă - халăх чунĕ. 

Концерт 12+
14.00 Эх, юррăм, янăра! 12+
18.00, 2.00 Республика в дета-

лях 12+
18.30 *«ДОН ЖУ-

АН — ЮРАТУ ШАНЧĂКНЕ 
ÇУХАТНĂСКЕР» 12+

21.00, 3.00 Андрей, Алевтина, 
Максим Кузнецовсем: сире 
савса юрлатпăр 12+

23.30 Иксĕлми çăлкуçсем. Ра-
диоконкурс гала-концерчĕ 
12+

НТВ
5.00 *«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 

ВАЛЬС» 16+
6.10 *«БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
8.15 *«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

12+
10.15 *«СЕКРЕТНАЯ АФ-

РИКА. РУССКИЙ МОЗАМ-
БИК» 16+

11.15, 16.20 *«ОТСТАВНИК» 
16+

17.15, 19.25 *«КОНВОЙ» 
16+

21.25 *«НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.30 *«ВЕТЕРАН» 16+

1 КАНАЛ
4.55 «Мужское / Женское» 

16+
6.00, 12.00 Новости
6.10 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Сно-
уборд. Мужчины. Женщи-
ны. Параллельный гигант-
ский слалом. Финал. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 50 км. 
Масс-старт

12.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Ди-
бровым

19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21.00 «Время»
23.00 *«ПОКЛОННИК» 16+
0.40 *«ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
2.45 «Россия от края до края» 

16+
3.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Боб-
слей. Четверки. Мужчины

РОССИЯ 1
5.35 #«СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.35 Ü «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 *«ЭКИПАЖ» 12+
14.00 *«САЛЮТ-7» 12+
16.25 *«КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *«ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 

12+
0.55 *«ДАМА ПИК» 16+
3.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
Фигурное катание. Показа-
тельные выступления

ЧТВ
8.00-8.20 Вести-Чăваш ен
8.20-9.20 Юратнăран

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 *«ДОН ЖУ-

АН – ЮРАТУ ШАНЧĂКНЕ 
ÇУХАТНĂСКЕР» 12+

8.30, 15.30 «Ротаци» 12+
9.00 Республика в деталях 12+
9.30 След в истории 12+
10.00 Андрей, Алевтина, Мак-

сим Кузнецовсем: сире сав-
са юрлатпăр 12+

12.30, 17.00 Учим чуваш-
ский 12+

13.00, 22.00 Расписанире çук 
пуйăс. Чăвашла куçарнă 
фильм 12+

14.30, 5.00 «Гости студии» 12+
16.00 Правительственная 

связь 12+
16.30 «Бухты барахты» 6+
17.30, 23.30 Ах, чĕре-чĕрем! 

Алексей Шадриков 
концерчĕ 12+

19.00 Ырă кăмăлпа 12+
19.30 Каçхи тĕл пулу 12+
20.00 Тăм тивнĕ чечек-

сем. Çамрăксен театрĕн 
спектаклĕ 12+

2.00 Икĕ пиллĕк. Александр 
Васильев концерчĕ 12+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 3.45 «Поедем, по-

едим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 

16+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 *«ОТСТАВНИК. ПО-

ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
16+

0.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Группа «Сплин» 16+

1 КАНАЛ
6.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. Мужчины
6.30 *«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «В гости по утрам» с Марией Шук-

шиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 На XXIII зимних Олимпийских играх 

в Пхёнчхане
14.00 Церемония закрытия XXIII зимних 

Олимпийских игр в Пхенчхане. Прямой 
эфир

16.00 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей

18.00 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
19.10 сезона. «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» Выс-

шая лига 16+
0.45 *«ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+

РОССИЯ 1
6.00 #«СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗА-

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

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

ковым»
11.00 Вести
11.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления

14.30 *«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»

16.10 *«ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
0.30 «Забег» 12+
1.25 *«ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 

МЕНЯ» 12+

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. События недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 Тăм тивнĕ чечексем. Çамрăксен 

театрĕн спектаклĕ 12+
8.00 Бухты барахты 6+
8.30, 15.30, 21.00 Каçхи тĕл пулу 12+
9.00 Гости студии 12+
10.00 Ырă кăмăлпа 12+
10.30 Икĕ пиллĕк. Александр Васильев 

концерчĕ 12+
13.00, 21.30 Приказ: чикĕ урлă каçмалла.  

Чăвашла куçарнă фильм 12+
16.00, 23.00 Эп те пулăп телейлĕ. Елена 

Османова пултарулăх каçĕ 12+
18.00 День перемен 12+
18.30 Мой новый друг 12+
18.35 Время вкуса 12+
19.00 Биир кун.  Финальный концерт 12+
1.00 Хырăм тытса кулар-ха. Кулăшпа сати-

ра театрĕ 12+

НТВ
5.10, 2.10 *«ОГАРЕВА, 6»
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» С Ирадой Зейна-

ловой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.20 Праздничный концерт, посвященный 

25-летию со дня образования ПАО «Газ-
пром» 12+

0.20 *«РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+

 АНЕКДОТЫ 

 АНЕКДОТЫ 

Стоят два муравья 
на бровке футболь-
ного поля и смотрят 
тренировку сборной. 
Один говорит дру-
гому:

– А знаешь, почему 
мы с тобой круче их?

Второй: 
– Нет. А чем?
Первый:
– Мы-то с тобой в 

финале чемпионата 
мира 100% выйдем 
на поле.

Когда я была маленькой, при-
несла домой котенка, тогда 
мама сказала: 

– Вот вырастешь, станешь 
взрослой, будет своя квар-
тира — хоть козла приводи! 

Как в воду глядела... 
– Дорогой, я нашла твою за-

начку и всю потратила в ре-
сторане с подругами. 

– Ничего страшного, дорогая, 
это я тебе на новую шубу копил.
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Ишекри таврапĕлӳ музейĕнче вӑрçӑ çинчен 
ӳкернĕ кино курмалли эрне пырать. Кунта 
Ишекри вӑтам пĕлӳ паракан шкулти ачасем 
çеç мар, Тӑрӑнти, Чӑрăшкассинчи шкулсен-
че вĕренекенсем те килсе кайнӑ. Эпир те, 
5-мĕш класра вĕренекенсем, хамӑрӑн класс 
ертӳçипе Дмитрий Николаевич Розовпа му-
зее çитсе килтĕмĕр. Пире Екатерина Павлов-
на Смирнова заведующи Ишекре пурӑннӑ 
Николай Васильевич Смеловпа Герман Васи-
льевич Васильев вӑрçӑ ветеранĕсем çинчен 
тĕплĕн каласа пачĕ. Вĕсем иккĕшĕ те Ле-
нинград хули çывӑхĕнче иртнĕ çапӑçусене 
паттăррăн хутшӑннӑ. Шел те, нумаях пул-
масть Герман Васильевич пирĕнтен яланлӑхах 
уйрӑлса кайрĕ.

Эпир «Вижу цель» кино куртӑмӑр. Унта 
вӑрçӑ саманчĕсем сăнланнӑ. Хĕрарӑмсен 
паттӑрлӑхĕ уççӑн палӑрса тӑрать. Темле 
йывӑр пулсан та вĕсем тӑшмана парӑнмаççĕ, 
хӑйсен пурнӑçне шеллемесĕр çапӑçаççĕ. Кино 
курнӑ хыççӑн мана тунсӑх пусрĕ, мĕншĕн те-
сен нимĕçсем хĕрарӑмсене вĕлерсе пĕтерчĕç. 
Шутсӑр хĕрхентĕм вĕсене. Пĕри анчах чĕрĕ 
юлчĕ. Çак фильм ачасен чĕрисенче тарӑн 
йĕр хӑварчĕ.

 УЛЬЯНА АНДРЕЕВА, ИШЕК ШКУЛĔ, 5-МĔШ КЛАСС

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.

  ЯЛ ТĂРĂХĔСЕНЧЕ

Хусан Турă амăшĕн чиркĕвĕ. 
Алькеш сали. 1974 çул

Кăмăл ШКУЛ КОРРЕСПОНДЕНЧĔ

Совет салтакĕн тумне 
мăнаçлăхпа тăхăннă

Чăваш Енре те, Шупашкар 
районĕнче те хăй вăхăтĕнче 
Германи çĕрĕ çинче служ-
ба ирттернĕ арçынсем са-
хал мар. 1994 çулта Раççей 
салтакĕсене чикĕ леш ен-
чен илсе тухиччен нумай 
чă ваш каччи унта тăван 
çĕршыв чысне хÿтĕленĕ. 
Ка  наш районĕнче çуралса 
ÿснĕ Николай Федоровича 
вара Бранденбург, Росслау  
хулинче службăра тăма тÿр 
килнĕ. Хăйне 1977 çулта по-
вестка килнине вăл лайăх 
ас тăвать – çав çул ялти 
çамрăксенчен чи малтан ăна 
салтак атти тăхăнма пÿрнĕ. 
Чикĕ леш енче службăра тă-
ма пурне те илмен – шкул-
тан япăх паллăсемпе вĕ-
ренсе тухакансен унта ле-
кесси пирки шухăшлама та 
тивмен. Унсăр пуçне чикĕ 
леш енче тăвансем çукки те 
пĕлтерĕшлĕ сăлтавсенчен 
пĕри пулнă. «Германие 
чăваш каччисене ăсат ма 
тăрăшатчĕç, вĕсен ĕçчен-
лĕхне, яваплăхне, спорт ха-
тĕр   ленĕвне, ăс-тăнне, дис -
циплинăна пăхăннине 
çÿлтисем те асăрханă», – ка-

ласа парать Николай Ани-
симов. 

Икĕ çул пĕрремĕш гварди 
танкĕсен çа рĕнче службăра 
тăнă вăл. Ултă уйăх кĕçĕн 
командирсен курсĕнче вĕ-
реннĕ хыççăн çамрăк мал-
танах кĕçĕн сержант, кай-
рантарах сержант званине 
тивĕçнĕ. Салтак вăхăчĕ çарпа 
поли тика хатĕрленĕвĕнче, 
на рядсенче иртнĕ. Курсант 
вăхăтĕнче щеткăсемпе урай-
сене тасатни те асра Ни-
колай Федоровичăн. Гер    -
мани территорийĕнче марш-
па утакан, вырăс юррисене 
янăраттаракан совет сал-
такĕсене вырăнти халăх ырă 
кăмăлпа йышăннă. Со  вет 
салтакĕн формине тăхăннă 
çамрăксене урам  ра тĕл 
пул сан Европа çыннисем, 
акăлчансем, французсем, ту-
ристсем ча рăнса тăрса алă 
панă, кăмăлтан калаç нă. 
Фашистла Германие па-

рăнтарнă совет салтакĕсем 
ют çĕршыв çыннисемшĕн 
тĕслĕх вырăнне пулнă, 
вĕсене хи сепленĕ. Мăнаçлăх 
туй ăмĕпе тăхăнса çÿренĕ ун 
чухне салтаксем формăна. 

Кану кунĕсенче чăваш кач-
чи пĕр чаçри ентешĕсемпе 
тĕл пулнă, физхулара тĕрлĕ 
хăнăхтарусем пурнăçласа 
кĕлеткене пиçĕхтернĕ. Çапах 
та вĕсем чи кирлине яла-
нах асра тытнă – вăрçă пуç-
ланас пулсан асăннă чаçре 
службăра тăракансен чи 
малтан тăшмана хирĕç 
çапăçмалла. Пысăк яваплăх 
пулнă салтаксем çинче. «По-
граничниксенчен те малта» – 
çакăн пек девизпа службăра 
тăнă салтаксем.

500 çухрăмлă 
марша парăнтарнă
Германие тин кăна лекнĕ 

çамрăксем кунти çул-йĕр 
правилисене вĕреннĕ. Со-
вет çĕрĕнче илнĕ документ-
сем кунта хăйсен вăйне 
çухатнă. Алла машинăпа 
çÿ ремелли права илес те-
сен 500 çухрăмлă марша 
па  рăнтарма тивнĕ. Марш 
хăй     не евĕрлĕхĕ – çак марш-
рута машинăпа пысăк хă-
вăртлăхпа (сехетре 100 кил-
метртан кая мар), çул-йĕр 
юхăмĕн ытти транспорчĕшĕн 
чăр мав кăларса тăратмасăр 
машинăпа тухмалла. Авто -
страда çинчи тикĕс, паха-
лăхлă çулсемпе çакăн пы-
сăкăш хăвăртлăхпа çÿ рес-
си 70-80-мĕш çул сенче 
служ бăра тăракан çамрăк  -
семшĕн тĕлĕнтермĕш пул-
нă. 500 çухрăмлă марша пур-

нăçласан кăна салтак пĕр-
пĕр машина рулĕ умне лар-
ма пултарнă. 

Чикĕ леш енче службăра 
тăракансенчен çирĕпрех ыйт-
нине палăртать Николай Фе-
дорович. Каçхи апат хыç çăн 
салтаксене тăван çĕршыва 
çырусем çыртарасси те 
йăлара пулнă. Вĕсем тĕрĕслев 
витĕр тухнине ăнкарнă сал-
таксем. Техникăпа ÿкернĕ сăн 
ÿкерчĕксене киле ăсатма кăна 
мар, фотоальбомра упрама 
та чарнă: çар вăрттăнлăхĕ 
пулнă ку. 

Чăваш каччине нимĕç хĕрĕ 
патне вăрттăн çÿ ренĕшĕн 
гаупт  вахтăна хупнине те ас 
тă вать Николай Федоро-
вич. Нимĕç салтакĕсем пат-
не туслăх каçĕсене çÿрени те, 
вĕсене нимĕç хуçалăхĕнче  çĕр 
улми кăларма пулăшни те, 
Дрезден галерейинчи культу-
ра программисем те – йăлтах 
асра. Германири Заксенха-
узен лагерĕнче тискерлĕхе 
курса фашизмран «привив-
ка» илнĕ совет салтакĕсенчен 
пĕри пулнă вăл. Паян кун та 
вăл çарта паллашса туслашнă 
тепĕр чăваш ачи пе, районта 
адвокатра тимлекен Анато-
лий Ивановпа тачă çыхăну 
тытать. Икĕ юлташăн аса 
илсе ахăлтатмалли те, хур-
ланмалли те чылаях.  

Чикĕ леш енче çар ти-
вĕç не тÿрĕ кăмăлпа пур-
нăç ланăшăн Николай Ани-
симова «Гварди», «Çар 
салтакĕ-спортсмен», «Со-
вет çарĕн отличникĕ» тата 
ытти паллăпа наградăланă.

 АННА ФИЛИППОВА 

Пограничниксенчен те малта 
Вӑрçӑ ахрӑмĕ

Н. Анисимов, 1978 çул

Ирхи вунă сехет. Шкул умне йĕлтĕр сырнă ача-
сем, вĕренте кенсем, ялти хастарсемпе спорта 
юратакансем пуçтарăнчĕç. Тăрăнсем «Раççей 
йĕлтĕр йĕрне» хутшăнса вырăнта пĕрремĕш 
хут сывлăх уявне йĕркелерĕç. 

Малтанах пухăннисене шкул дирек      то  рĕ 
Валерий Васи льев саламла  са тупăшура ăнă-
çу сунчĕ, сывă пурнăç йĕрки не яланах тыт-
са пыма сĕн чĕ. Чăрăшкасси ял тăрăх пуçлăхĕ 
Виталий Павлов уçă сывлăшра йĕлтĕрпе 
çÿрени сывлăхшăн усăллине палăртрĕ, пу-
лас салтаксене питĕ кирлине аса илтерчĕ. 
Хĕрарăмсен ка нашĕн ертÿçи Антонина Ефимо ва 
йĕл  тĕрçĕсене хаваслă кăмăл-туйăм, çĕнĕ 
ÿсĕмсем тума тăрăшулăх сунчĕ.

Спортпа туслисем  шкул йĕри-тавра ха-
тĕрленĕ ятарлă йĕрпе (вăл 700 метр) пĕрин 
хыççăн тепри  васкарěç. Андрей Семенов, Да-
вид Петров, Никита Семеновпа Миша Никитин 
палăртнă дистанцие хăвăртах хыçа хăварчĕç. 
Электрикре вăй хуракан Эдуард Иванов та 
хăйĕн вăйне виçсе пăхрĕ. Александр Спиридо-
нов инженер вара 1400 метра ярăнса тухрĕ. 
«Ачасен яланах спортпа туслă пулмалла, вăл 
кирек кама та чир-чĕртен сиплет, организма 
çирĕплетет, тĕрлĕ лару-тăрура тĕрĕс тытма 
вĕрентет, ырă ĕçсем тума хавхалану кÿрет», 
– канаш пачĕ 4 ача ашшĕ. 

Старта хутшăнакансенчен чи кĕçĕнни 8 
çулти Арина Кос тина пулчĕ. Мала тухнисене 
хисеп хучĕсемпе чысларĕç, пылак çимĕçпе 
хăналарĕç. Хĕллехи спорт уявне çуллен ирт-
терме калаçса татăлчĕç.

 АНТОНИНА ЕФИМОВА, ВĂРМАНКАС ТĂРĂН

Кашни çулах февраль пуçла мӑшĕнче 
республикӑра «Раççей йĕлтĕр йĕрĕ» акци 
иртет. Ишек ял тӑрӑхĕнче пурӑнакансем 
те çак акцие чылаййӑн хутшӑнчĕç. Паллах, 
тĕслĕх кӑтартаканни – ял тӑрӑх пуçлӑхĕ Ана-
толий Максимов. Вӑл кашни çулах йĕлтĕр сы-
рать. Кӑçал та администраци тата культура 
ĕçченĕсем, «Елочка» садикре вӑй хуракан-
сем сывлӑха çирĕплетме кӑмӑл турĕç. Шкул 
ачисем те аякра юлмарĕç. Аслӑ ӑрури çынсем 
те спорта юратни курӑнчĕ. Йĕлтĕрпе çеç мар, 
çунашкапа, «ватрушкăпа» ярӑнакансем те уява 
хитрелетрĕç. Ара, кӑçал тата çанталӑкĕ те мĕнле 
хитре пулчĕ вӑл кун! Финиша çитекенсене 
вĕри чейпе тата кукӑльпе хӑналани те кӑмӑла 
хăпартрĕ.

 ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА, МĂН МАРКА

Шупашкар районĕнчи 
кашни ял тăрăхĕнчех 
2017 çулти ĕçсене 
пĕтĕмлетмелли тапхăр 
пуçланчĕ. 

Февралĕн 9-мĕшĕнче Вăр-
ман-Çĕктер ял тăрăхĕнчи пĕр-
ремĕш пуху Атăлъялти куль-
тура çуртĕнче иртрĕ. ЧР Пат-
шалăх Канашĕн социаллă 
политикăпа наци ыйтă вĕсен 
комитечĕн ертÿçи Вячеслав 
Рафинов, райадминистрацин 
хула тăвас ĕç тата архитекту-
ра пайĕн пуçлăхĕ Александр 
Кудряшовпа  ял тăрăх пуçлăхĕ 
Олег Ерманов атăлъялсемпе та-
та хорнсорсемпе тĕл пулчĕç.

Ял тăрăхĕн иртнĕ çулхи бюд-
жечĕ 13 млн ытларах тенкĕпе 
танлашнă (7 млн тенкĕ ытла-
рах – вырăнти тупăш). Куль-
турăпа спорт, шкулсен, ача 
сачĕсен пурнăçне сÿтсе яв-
нипе пĕрлех тĕл пулу ра пу-
шар хăрушсăрлăхĕн ыйтă вĕ-
сене те пăхса тухрĕç. Культура 
çурчĕсенче юсав ĕçĕсем ирт-
терни те пĕлтерĕшлĕ. Шарпаш 
ял клубне юсама 400 пин тенкĕ 
ытла тăкакланă. Ял тăрăхĕнчи 
çулсен вăрăмăшĕ – 38,9 км. 
Иртнĕ çулта вĕсене тытса тăма 
вырăнти бюджетран 358 пин 
тенкĕ ытларах уйăрнă. Олег Ани-
симович çĕрпе усă курас, хват-
терсене приватизацилес ый-
тусене те уçăмлатрĕ. Виçĕ та-
та ытларах ачаллă çемьесене 
ял çывăхĕнчи Первомайски-

пе Цветочная ура  мĕ сенче çĕр 
лаптăкĕсемпе тивĕçтерессине 
каларĕ, ял тăрă хĕнче спорт 
ăмăртăвĕсем, уявсем йышлă 
иртнине асăнчĕ, 2018 çулти 
тĕллевсене те палăртрĕ. 

Александр Кудряшов ял çын-
нисене районăн социаллă пур-
нăçĕпе тата экономика ата ла-
нăвĕпе паллаштарчĕ. Вячеслав 
Ра финов ачасен çураласлăхĕ 
çинче чарăнса тăчĕ, Раççей Пре-
зиденчĕн Владимир Путинăн 
çакна ÿстерес тĕллевлĕ пу-
çарăвĕсемпе паллаштарчĕ. 

Валентина Прокопьева ана-
талла 350 м тăсăлакан ура  -
ма çул хăçан сарассипе кă-
сăкланчĕ. «Депутатсен пу-
хăвĕнче хăш çулсене юса-
ма укçа уйăрассине пăхса ту-
хă пăр»,– шантарчĕ пуçлăх. 
Çак йĕркесен авторĕ Хорн-
сор пĕвине Вăрман-Çĕктер 
ял тăрăхĕн балансне кĕртес 
тата юсас ыйтăва тăратрĕ. 

«Дамбăсене юсама пысăк 
укçа кирлĕ, ял тăрăхĕн проект 
докуменчĕсене хатĕрлемелле. 
Унтан Çут çанталăк министер-
ствине  ыйтупа тухмалла», – 
ăнлантарчĕ Александр Вита-
льевич. Владимир Андреев Ки-
печкассинчи суйлав участок-
не Атăлъял клубне куçарма 
ыйтрĕ. Кипечкасси лавккинче 
вырăн хĕсĕкрех. Суйлав уча-
стокне Атăлъялăн культура ву-
чахне куçарсан аван пуласси-
пе пурте килĕшрĕç. Юлашкин-
чен ял тăрăх пуçлăхĕ Атăлъялпа 
Хорнсор ялĕсенчи хастарсе-
не тав хучĕсемпе чысларĕ. 
Вĕсен шутĕнче Нина Матюш-
кина, Алексей Андреев, Вален-
тина Антипова, çак йĕркесен 
авторĕ тата ыттисем пулчĕç. Ял 
çыннисене Кăшавăшри культу-
ра çурчĕ çумĕнчи Светлана Ка-
лишова ертсе пыракан «Алтăр 
çăлтăр» пултарулăх ушкăнĕ 
концертпа савăнтарчĕ. Свет-
лана Васильевна пĕлтернĕ 

тăрăх, вăл 10 çынран тăракан 
ушкăна 5 çул ертсе пырать. 
Унăн ашшĕ, Василий Тимофее-
вич Моисеев, Станъял ялĕнчен 
пулнă. Чи тĕлĕнмелли – «Тăван 
Ен» хаçатăн штатра тăман 
корреспонденчĕпе Кăрмăшри  
Регина Черновăпа паллаш-
ни пул чĕ. Маларах асăннă 
пултаруллă çынсемпе пĕрле 
хăйсен ăсталăхне сцена çинчен 
Сергей Порфирьев, Алина Ки-
риллова, Елена Фролова, Вера 
Степанова кăтартрĕç.

 НИКОЛАЙ СМИРНОВ, 
АТĂЛЪЯЛ  

Çулсемпе дамбăсемшĕн

СĂМАХ МАЙ
Вăрман-Çĕктер ял тăрăхĕ 30948 
га йышăнать, пĕтĕмпе 16 ял, ун-
та 4469 çын пурăнать. Пĕлтĕр 33 
ача çуралнă, пурнăçран 58-шĕ 
уйрăлнă. Çар комиссариатĕнче 
учетра 1212 çын тăрать, 16-ăн 
çара кайнă. Атăлъялта çартан 
пăрăнакансем çук.

 РАЙОНТА      

 АСА ИЛŸ 

Германи çĕрĕ çинче хĕсметре 
тăнă вăхăтра урапаллă машинăсен 
специалисчĕ те, сапер та, автомо-
биль взвочĕн командирĕн çумĕ те 
пулнă паян Карачурара пурăнакан 
Николай Федорович Анисимов. 
Салтак аттине хывнăранпа 40 çула 
яхăн иртнĕ пулсан та кашни са-
мант манăçми.
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Шăматкун та йышăнать
Ĕçлекен çыннăн больницăна сыв лăхне 
тĕрĕслемешкĕн чылай чухне ĕçрен ыйтса кай-
ма тивет. Çавăнпа шăматкун та Ишлейри боль-

ница пациентсене йышăнсан тем пек аванччĕ те… 
  Валерий СЕМЕНОВ, Ишлей сали

Елена ПЕТРОВА,
Шупашкар район больницин тĕп тухтăрĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлаканĕ:

– Кашни шăматкун Шупашкар рай-
онĕнчи 2-мĕш больницăра пациентсене 

пĕтĕмĕшле практика тухтăрĕ, хирург, 
стоматолог йышăнаççĕ. Çирĕплетнĕ гра-
фикпе килĕшÿллĕн, уйăхра икĕ шăматкун 
невролог ĕçлет, УЗИ тата эндоскопи 

тĕрĕслевĕ тăваççĕ. Çавăн пекех кашни шăматкун ана-
лизсем йышăнаççĕ, ренгенологи тĕрĕслевĕ ирттереççĕ.

Çакна та каласа хăвармалла, юна биохими тĕрĕслевĕ 
валли тунтикунпа ытларикун  кăна илеççĕ. Мĕншĕн 
те сен çак тĕрĕслевсене «Хулари 1-мĕш номерлĕ кли-
ника больници» централизациленĕ лабораторинче 
ирттереççĕ. Акушер-гинеколог шăматкун йышăн-
масть, çакă паянхи куна тухтăр тулли мар ĕç кунĕн 
условийĕсенче ĕçленипе çыхăннă.  

Кун йĕркинче  РАЙОНТА ЮЛАШКИ ÇУЛСЕНЧЕ ЯЛ ХУÇАЛĂХ ПĔЛТЕРĔШЛĔ 600 ГА ÇĔР ЛАПТĂКНЕ ÇУРТ-
ЙĔР СТРОИТЕЛЬСТВИ ВАЛЛИ КУÇАРНĂ, ВĔСЕНЧЕН 30 ГА КĂНА ÇАВРĂНĂША КĔНĔ

 ЫЙТУ-ХУРАВ   

ШУТА ИЛМЕ 

февралĕн 19-мĕшĕнче 10 сехетрен пуçласа 13 
сехетчен Шупашкар район прокурорĕ çурт-
йĕрпе коммуналлă хуçалăх тытăмĕнче закона 
пăхăнассипе çыхăннă ыйтусемпе граждансене рай-
он администрацийĕнче йышăнать. Тĕл пулу рай-
он администрацийĕн, управляющи компанисен 
ертÿçисем хутшăннипе иртет. Унта çырăнмалли те-
лефон номерĕсем: 2-12-44 (район администрацийĕ), 
2-13-32 (район прокуратури).

Елена ПЕТРОВА,
Шупашкар район больницин тĕп тухтăрĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлаканĕ:

онĕнчи 2-мĕш больницăра пациентсене 

?

Почта кун сиктерсе ĕçлет
Ку çырăва вырӑнти халӑх ыйтнипе çыртӑм-ха. 

Сӑмах Ишек салинчи почта уйрӑмĕ пирки пы-
рать. Темиçе уйӑх ĕнтĕ вӑл эрнере виçĕ кун 
çеç ĕçлет.  Нумаях пулмасть ялти клубра кон-

церт пулчĕ те çак ыйтӑва хускатрĕç. Банк уйрӑмĕ 
эрнери мӑшӑрсӑр кунсенче ĕçлет, почта вара – эр-
нери мӑшӑр кунсенче. Марка енче пурӑнакансем 
Ишеке пырсан хăйсен ыйтăвĕсене икĕ учрежде-
нире те тÿрех татса пама пултарнă тăк, халĕ вĕсен 
çакна валли темиçе кун та çӳреме тивет. Ватӑрах 
çынсемшĕн вара ку йывӑртарах. Почта уйрӑмĕ эр-
нере виçĕ кун ĕçлеме пуçланин сӑлтавĕ мĕнре-ши? 

  Екатерина ГРИГОРЬЕВА, Мăн Марка

Николай СКВОРЦОВ, 
Шупашкар почтамчĕн пуçлăхĕ:

– 2017 çулхи августăн 1-мĕшĕнчен Ишекри почта 
уйрăмĕ  эрнере 3 кун – ытларикун, кĕçнерникун, 
шăматкун – кăна ĕçлеме пуçларĕ. Çакă почтăна 
çÿрекенсен, ун пулăшăвĕпе усă куракансен шучĕ чак-
нипе çыхăннă. Урăхла каласан çынсем почтăна хаçат 
çырăнма е туянма сахал пыраççĕ. Çавна пула почта 
уйрăмне тупăш сахал килет. Почтальонсем пенсие каш-
ни киле çитерменнипе те çыхăннă. Халĕ почта уйрăмĕ 
садик çуртĕнче вырнаçнă. Шупашкар районĕнче по-
чтальонсем урлă хаçат çырăнасси йывăррăн пынине 
палăртмалла. 
РЕДАКЦИРЕН: йăтма йывăррипе сăлтавласа район-
та почтальонсем хаçат çырăнтарма хирĕçленине 
пĕрре мар илтнине кура çакăн пек тĕслĕхсем пир-
ки тÿрех редакцие 2-12-59 телефон номерĕпе 
шăнкăравласа пĕлтерме ыйтатпăр. Тÿрĕ кăмăллă 
мар ĕçченсене  явап тыттарассипе çыхăннă ыйтăва 
сăнаса тăрассине Раççей почтин республикăри 
управленийĕ те хăйĕн çине илĕ. 

?

Чекран хăтăлма васкамалла мар
Обществăлла транспортпа çÿре нĕ чухне 
нумайăшĕ пĕрлехи тран  спорт карттипе усă 

курать. Ăна ăнсăртран çухатсан е хуçса пăрахсан 
мĕн тумалла-ши?

  Светлана НИКИТИНА, Кÿкеç
Чăваш Енри Транспорт министерствинче çакăнта 
кивĕ чексем пулăшма пултарни çинчен ăнлантарчĕç.

Чăнах та, кун пек тĕслĕхсем пулаççĕ иккен. Енчен те 
карттăна çухатсан е хуçса пăрахсан çыннăн Пĕрлехи 
транспорт карттин кирек хăш мини-офисне пырса кар-
та ĕçне чарса лартмалла. Адрессене интернет-сайтра 
шыраса тупма пулать. Çухатнă е хуçса пăрахнă карта 
счечĕ çинчен укçа-тенке урăххи çине куçарма та пу-
лать – транспорт карттин вăхăчĕ кăна ан тухтăр. Çакăн 
валли тÿлев чекне кăтартмалла, çавăнпа та терминал 
квитанцийĕсене нихăçан та тÿрех кăларса пăрахма ва-
скамалла мар. Вĕсем çинче карта серине кăтартнă. 

?

Вĕсен пĕтĕмĕш -
ле хакĕ – 15,3 млн 

тенкĕ. Районти шкул-
сенче тата ача сачĕсен-
че юсав ĕçĕсем ирттер-
нине, 4 шкула çĕнĕ шкул 
автобусĕсемпе тивĕç-
тернине, ÿссе пыракан 
ăрă ва спортпа туслаш-
ма, сывă пурнăç йĕркине 
пăхăнма пур услови те 
пуррине палăртрĕ Вла-
димир Димитриев. 

Парăмçăсем 
яваплăха туймаççĕ
Михаил Игнатьев до-

клада итленĕ хыççăн 
хăш-пĕр самант патне 
тепĕр хут таврăнчĕ. Рай-
онти вăтам ĕç укçипе 
çыхăнни вĕсенчен пĕри 
пулчĕ. Çамрăксене района 
илĕртмелли майсем пирки 
ыйтрĕ. Владимир Дими-
триев предприятисене ин-
вестицисем хывни çĕнĕ ĕç 
вырăнĕсем йĕркелеме май 
парассине, вĕсенче тивĕçлĕ 
ĕç укçи пуласса кĕтме 
шанăç пуррине пĕлтерчĕ. 
«Ĕç укçи тивĕçтермесен 
çак çамрăксем урăх реги-
она ĕçлеме тухса кайĕç», 
– асăрхаттарчĕ Михаил 
Васильевич хавхаланса 
сцена çинчен тин çеç çутă 
сăнсемпе аннă стипенди-
атсем енне кăтартса. Вăл 
ĕç укçин виçине ÿстерес 
тĕллевпе вырăнта тăрăшса 
ĕçлеме сĕнчĕ. Михаил Иг-
натьев ял хуçалăхĕнче 
пурнăçа кĕртме хатĕр 
проектсен йышĕпе те 
кăсăкланчĕ. «Ун пеккисем 
хальлĕхе – 7», – пĕлтерчĕ 
Владимир Димитриев.

Муниципалитет пур-
лă хĕсене тара илсе пред-
приятисемпе организа-
цисем вĕсемпе туллин усă 
ку раççĕ, анчах та аренда 
ук çине вăхăтра куçармаççĕ, 
тÿлеве тăсаканнисем те 
пур. Кун йĕркинчи тепĕр 
пысăк ыйту çакăнпа çы-
хăн нăччĕ. «Арендатор-
сем муниципалитет пур-
лă хĕпе тупăш илеççĕ те, 
каярах тарса çÿреççĕ. Ун 
пеккисемпе мĕнлерех ĕç 
ирттеретĕр. Парăмсене хă-
çан татма палăртаççĕ?» – 
кăсăкланчĕ вăл вырăнти 
ертÿçĕсене асăннă ыйтупа 
çинерех тăрса ĕçле ме хуш-
са. Михаил Игна тьев ко-
мисси ĕçне вăй латмалли, 
йĕркене пă сакансене сак-
кунпа ки лĕшÿллĕн явап 
тыттармалли, тÿрĕ кăмăллă 
мар арендаторсем пе 
килĕшĕве татмалли пир-
ки асăрхаттарчĕ. Кăçал 
январĕн 1-мĕшĕ тĕлне рай-
онта парăм 8520,8 пин тен-
ке çитнĕ. Вĕсенчен 1680,7 
пин тенкĕ парăм «СМК 
«АРТЕК» ООО, 1093,4 пин 
тенкĕ – «Восток» ГК, 532,6 
пин тенкĕ – «Турунов-
ский» СХПК тÿпи çинче. 

Çурт-йĕр хăпартассипе 
çыхăннă ыйту та çивĕч. 
Строительство компа-
нийĕсем çĕре туяннă, 

анчах хальлĕхе пушах 
вырттараççĕ. «Паян-
хи куна миçе пин га çĕр 
лаптăкне усă курмаççĕ?» 
– ыйтрĕ муниципали-
тет ертÿçинчен Миха-
ил Игнатьев. Район-
та юлашки çулсенче ял 
хуçалăх пĕлтерĕшлĕ 600 
га çĕр лаптăкне çурт-
йĕр строительстви валли 
куçарнине, вĕсенчен 30 га 
кăна çаврăнăша кĕнине 
пĕлтерчĕ Владимир Дими-
триев. «Районта пĕр гектар 
çĕр лаптăкĕ те ахаль выр-
тмалла мар», – çирĕппĕн 
каларĕ регион Пуçлăхĕ.

Спорт ăмăртăвĕсенче 
Шупашкар район ко-
мандине пьедесталăн чи 
çÿллĕ пусми çинче курас 
килнине те пытармарĕ 
Михаил Игнатьев. Вла-
димир Димитриев рай-
он чысне хÿтĕлекенсем 
кăтартусене лайăхлатса 
пынине ĕнентерчĕ. «Па-
ян 2-мĕш пулнă, ыран 
1-мĕш пулатпăр», – тенĕ 
сăмахсене зал та, респу-
блика Пуçлăхĕ те алă çупса 
кĕтсе илчĕç. 

«Çывăрма юрамасть»
Район бюджечĕпе усă 

курни пирки Чăваш Ен 
финанс министрĕн çумĕ 
Фарида Муратова доклад 
туса пачĕ. Вăл пĕлтернĕ 
тăрăх, 2017 çулта респу-
блика бюджетĕнчен райо-
на 644 млн тенкĕ уйăрнă. 
Çав вăхăтрах ахаль çынсен 
тупăш налогĕсем, пĕрлехи 
налогсен виçи чакнă. 
Ахаль çынсен тупăшĕ çине 
хуракан налог енĕпе парăм 
28 млн тенкĕпе танлашать, 
çав шутра 15 млн тенкĕ – 
«Чăвашбройлер» ОАОн. 

Кăçал района тата ыт-
ларах укçа-тенкĕ – 830 
млн тенкĕ – уйăрма па-
лăртнă, вĕсенчен 280,4 
млн тенкĕ – бюджет сфе -
рин ĕçченĕсене ĕç укçипе 
тивĕçтерме. Ини ци ативлă 
бюджет прог раммине ха-
стартарах хут шăнма чĕнсе 
каларĕ ре   гион Пуçлăхĕ. 
Вăл ял тă рăх пуçлăхĕсене 
ура çине тăратрĕ. «Кам 
конкурса пĕр проекта 
та сĕнмен, алă çĕклеме 
ыйтатăп», – доска умне 

чĕннĕ шкул ачи пек пĕр-
пĕрин хыçне пытанчĕ 
хăшĕ-пĕри. Ерипен-
ерипен пĕри алă çĕклерĕ, 
тепри – пурĕ 5-ĕн. Про-
екта хутшăнакансем ва-
ра мăнаçланчĕç. «Хăвăр 
тăван тăрăхăра юрататăр 
е çук?» – каллех çирĕппĕн 
ыйтрĕ Пуçлăх. Шăп 
тăракан пуçлăхсенчен 
пĕри «юрататпăр» теме 
хăюлăх çитерчех. Хурав 
тивĕçтерчĕ-ши Михаил 
Игнатьева, çук-ши – вăл 
ял тăрăх пуçлăхĕсене çак 
ĕçре хастартарах пулма, 
вырăнти халăхпа тачă 
çыхăнса ĕçлеме чĕнсе 
каларĕ. «Куçсенче хĕлхем 
курмастăп, çывăрма юра-
масть», – хăтăрса илчĕ вăл 
вырăнти хăй тытăмлăх 
органĕсен ертÿçисене. 

Альбина Егорова на-
логсене вăхăтра тÿлемен 
парăмçăсенчен укçа-тенке 
шыраса илес ĕçе муници-
палитетра вăйлатма сăмах 
пачĕ, çак енпе ял тăрăх 
пуçлăхĕсене тухăçлăрах 
ĕçлеме чĕнсе каларĕ. 

Район больницин ĕçĕ-
хĕ лĕпе унăн ертÿçи Елена 
Петрова паллаштарчĕ.  
Вăл ялсенче пур ФАП 
та ĕçленине, «Земство 
фельдшерĕ» программăпа 
рай она 3 çамрăк фельд-
шер ĕçлеме килмелли-
не, ветерансене, çăмăл-
лăхпа усă куракансене 
тивĕçтермелли эмел çи-
телĕклине асăн чĕ. Михаил 
Игнатьев больницăн ĕçĕ-
хĕлĕнче лайăх улшă нусем 
пуррипе килĕш рĕ, çапах та 
ОМС терри тори фончĕн 
статистика кăтартăвĕсем 
ăна çырлахтармарĕç. «Ый-
тăма хутшăннисенчен 
96% больница ĕçĕ-хĕлĕпе 
кăмăллă», – ĕнентерме 
тăрăшрĕ Елена Пе-
трова. «Ун пекки пул -
ма пултараймасть, хă-
вăр сăмахăрсене каялла 
илĕр», – хăйĕн шухăшĕ 
çин че çирĕппĕн тăчĕ ре-
гион Пуçлăхĕ. Çĕньял ял 
тăрăх депутачĕ вырăнти 
пĕтĕмĕшле практика тухтă-
рĕн офисĕн ĕçĕпе кă сăк-
ланчĕ: вырăнти халăх пе-
диатр çуккипе, электронлă 
регистратура йĕр келлĕ 

ĕçлеменнипе, лаборато-
ри хăйĕн ĕçне чарса ларт-
нăран анализсене вырăнта 
парайманнипе, медици-
на учрежденийĕ умĕнчи 
çăмăл машинăсене лар-
тма вырăн пулманнипе 
кăмăлсăр. Михаил Игна-
тьев халăха медицина 
пулăшăвĕн пахалăхне 
ÿстерессипе çанă тавăрса 
ĕçлеме хушрĕ. Çĕньял ял 
тăрăхĕн çĕнĕ пуçлăхĕ Ан-
дрей Михайлов çу кунĕсем 
çитичченех медици-
на учрежденийĕ умĕнчи 
лаптăка йĕркене кĕртме 
сăмах пачĕ. 

Çĕнĕ шкул, сĕт хакĕ, 
пахалăхсăр шыв...
Карачура хĕрĕ Мария 

Абдуллина республика 
ертÿлĕхне пĕлтĕр çулталăк 
вĕçĕнче хута янă çутă та 
хăтлă ФАПшăн тав туса 
ялта çĕнĕ шкул тăвас ый-
тăва хускатрĕ. Михаил Иг-
натьев карачурасен чун 
ыратăвне пĕлнине, ăна 
татса парас тĕллевпе лару-
тăрăва тишкернине, çул-
йĕр шыранине палăртрĕ. 

Çулталăк каяллахи от-
четлă канашлура хус-
катнă çивĕч ыйтăва тат-
са парасса кĕтсе илей-
мен Çĕньял ял тăрăхĕнче 
пурăнакан пĕр арçын – 
ăна тепĕр хут çĕклерĕ. 
Шыв башни сем япăхса 
кайни, унти шыв пахалăхĕ 
тивĕç терменни – акă мĕн 
ка нăçсăрлантарать ăна. 
Чăваш Ен Пуçлăхĕ рай-
онти шывпа тивĕçтерекен 
çăл куçсене тăхтамасăр 
учета илме, чи аварил-
лисене юсама хушу пачĕ. 

Пухăннисен умĕнче Раç-
çей Федераци Думин де -
путачĕ Николай Ма лов, 
район пуçлăхĕн ти вĕçĕсене 
пурнăçлакан Алевтина Иса-
ева тухса калаç рĕç. «Чу-
рачикское» ОАО ертÿçи 
Евгений Шалеев сĕт хакĕ 
чакнишĕн пă шăрханнине 
пĕлтерчĕ. Николай Малов 
çак ыйтăва Патшалăх Ду-
мин шайĕнчех пăхса тух-
нине, тивĕçлĕ мерăсем 
йышăнасса пĕлтерчĕ.

Канашлăва Михаил Иг -
натьев республика ма-
лашлăхĕ пысăккине çи-
рĕп шанни пирки кала-
нипе вĕçлерĕ. Чăваш Ен ре 
81 пин ытла çемье феде -
рацин амăшĕн капиталĕпе 
усă курнине, вĕсен чен 
95% унпа усă курса пу-
рăнмалли условисене 
лайăхлатнине аса илтерчĕ 
вăл. «Пирĕн тĕллев – çам-
рăксемшĕн лайăх пуласлăх 
тăвасси, вĕсене кăмăл-
сипет тĕлĕшĕнчен çемье 
никĕсĕ çинче воспитани 
парасси. Çамрăксем – 
Раç çей, Чăваш Ен, район 
пуласлăхĕ»,– терĕ Пуçлăх. 
Ку сăмахсем тивĕçлĕ ăрăва 
хатĕрлекен ветерансене 
чун тан тав тунă пекех ил-
тĕнчĕç. 

  ВЕРА ШУМИЛОВА

 АТАЛАНУ ÇУЛĔПЕ
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несет рекламодатель.  Материалы в 
рубрике «Экономика хăвачĕ» публи-
куются платно.
При подготовке материалов исполь-
зованы информация и фотографии с 
сайта администрации Чебоксарско-
го района, официального портала 
органов власти Чувашии www.cap.ru.
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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.
02-12. Çумăр курман  тюкланă 
костер утă. 100 тенкĕ. Тел.: 8-937-
383-61-78. Альберт.
02-22. Продаю памперсы. № 2. 
Тел.: 8-960-308-37-91.

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.

ТĔРЛĔРЕН
РАЗНОЕ

02-18. Утерянный аттестат  В № 
517658, об окончании средне-
го полного образования на имя  
Командировой Надежды Викен-
тьевны выданный МБОУ «Боль-
шекатрасьская СОШ» Чебоксар-
кого района 1988 г., считать не-
действительным.

ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

02-21. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Фёдорова 
А.Ю. адрес: ЧР, п. Кугеси, ул. Совет-
ская, д. 50, офис 311, тел. 8(83540)2-
26-14, эл. почта mega221@mail.ru, 
квалификационный аттестат № 21-
15-40, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятель-
ность - 9574, подготовила проект 
межевания земельных участков, 
образованных путем выдела из 
землепользования СХПК-колхоза 
им. Свердлова (кадастровый но-
мер 21:21:000000:271), местопо-
ложение: ЧР, Чебоксарский район, 
Акулевское сельское поселение. 

Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельных 
участков является Михайлова Лю-
бовь Васильевна, адрес ЧР, Чебок-
сарский район, д. Сютпылых, ул. 
Лесная, д. 5.

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

офис 311.
Обоснованные возражения 

относительно размера и место-
положения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адре-
су: ЧР, Чебоксарский район, п. Ку-
геси, ул. Советская, д.50, офис 311, 
а также в отдел кадастрового уче-
та - ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Чуваш-
ской Республике-Чувашии, распо-
ложенного по адресу: ЧР, г. Чебок-
сары, Московский проспект, д. 37.

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

 Сено с доставкой. Тел.: 

 Ячмень, пшеницу, мелкий 
и семенной картофель. Доставка. 
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CтройДвор
по доступным ценам

ИП Майков В.Н. 
Чебоксарский р-н, 

д. Чиршкасы, 
ул. Куйбышева, 1

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

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

ÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ЛЕСТНИЦАМ
 перила,  поручни,  балясины, 
тетива,  ступени,  столбы (хвоя)
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 МОДУЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА 
1 кв. см. – 

от 26 руб.

РЕКЛАМА 
ТАТА ПĔЛТЕРŸ 

 8(83540) 
2-12-59

ТАТА ПĔЛТЕРŸТАТА ПĔЛТЕРŸ

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 помещение пло-

щадью 23,7 кв. м.  на 6 этаже  редакционно-
издательского комплекса «Дом печати»: г. Че-

боксары, пр. И. Яковлева, 13. Охрана. Видеона-
блюдение. Парковка. Здание телефонизировано, 

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

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

Организация временного трудоу-
стройства безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске рабо-
ты, направлена на обеспечение права 
граждан на труд, на вознаграждение за 
труд и удовлетворение потребностей в 
работе и заработке, а также сохранение 
мотивации к труду и осуществляется    
на вакантные временные рабочие ме-
ста, предоставляемые Работодателями. 

Финансирование мероприятий по 
организации временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, 
и создание временных рабочих мест 
осуществляется на основании дого-
воров, заключенных между Центром 
занятости населения и организацией 
– Работодателем. 

При организации временного тру-
доустройства, выделяемые Государ-
ственными учреждениями Центрами 
занятости населения финансовые сред-
ства, предназначаются для оказания 
материальной поддержки безработ-
ным гражданам, принимающим уча-
стие во временных работах. 

Материальная поддержка безра-
ботных граждан, участвующих во вре-
менных работах, начисляется как до-
полнительная выплата  сверх выпла-
чиваемой Работодателем заработ-
ной платы. При этом материальная 
поддержка не входит в фонд опла-
ты труда работодателя и не являет-
ся составной частью зарплаты работ-
ника. Месячная заработная плата ра-
ботника, отработавшего норму рабо-

чего времени и трудовые обязанно-
сти, не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда, установ-
ленного в Чебоксарском районе Чу-
вашской Республики. 

Материальная поддержка безработ-
ных граждан, принимающих участие 
во временных работах, начисляется 
за фактически выполненную работу, 
пропорционально отработанному ба-
лансу рабочего времени, а также за пе-
риод временной нетрудоспособности.

В мероприятиях могут участвовать 
граждане, зарегистрированные в уста-
новленном порядке в службе занято-
сти Чебоксарского района. 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
Временное трудоустройство пред-

полагает социально-трудовую адапта-
цию безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, 
ориентированную на оказание адрес-
ной поддержки при трудоустройстве 
с учетом особенностей каждой кате-
гории безработных граждан, участву-
ющих в работах. 

Категории безработных граждан, 
участвующих в программе временного 
трудоустройства (в соответствии с п.2 
статья 5 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской 
Федерации») и необходимые требова-
ния по принадлежности к категориям: 

Инвалиды
 наличие индивидуальной програм-

мы реабилитации инвалида (ИПРА) с 
заключением о рекомендуемом ха-
рактере и условиях труда

Молодежь
 возраст от 16 до 18 лет
Лица предпенсионного возраста
 не ранее и не позднее двух лет до 

наступления возраста, дающего право 
выхода на трудовую пенсию по старо-
сти, в т.ч. досрочно назначаемую тру-
довую пенсию по старости

Граждане, уволенные с военной 
службы и члены их семей
 военный билет, справка военного 

комиссариата о периоде службы - для 
уволенных с военной службы и из орга-
нов внутренних дел без права на пенсию
 свидетельство о расторжении 

брака - для членов их семей 
Лица, освобожденные из учреж-

дений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы
 справка об освобождении
 справки об учете времени рабо-

ты в период отбывания наказания, 
засчитываемого в общий стаж, и о 
заработке за последние три месяца 
(если имеется)

Одинокие и многодетные родите-
ли, воспитывающие несовершенно-
летних детей или детей инвалидов
 свидетельства о рождении детей, 
  свидетельства об инвалидно-

сти детей
 один из следующих документов: 

свидетельство о смерти одного из 
супругов,
 справку из управления социаль-

ной защиты населения, 
свидетельство о расторжении 

брака
Граждане, подвергшиеся воздей-

ствию радиации
 удостоверение установленной 

формы о воздействии радиации вслед-
ствие чернобыльской и других ради-
ационных аварий и катастроф

Беженцы и вынужденные пе-
реселенцы
 удостоверение установленной 

формы
 регистрации по месту пребывания
Работодатель – юридическое ли-

цо или индивидуальный предприни-
матель, зарегистрированный в Че-
боксарском районе, независимо от 
их организационно-правовой формы 
и формы собственности, может при-
нять участие в реализации меропри-
ятий по временному трудоустройству.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫМИ ГРАЖ-
ДАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Документами, необходимыми для 
получения безработными граждана-
ми государственной услуги по орга-
низации временного трудоустрой-
ства, являются:
 заявление – анкета о предостав-

лении государственной услуги по ор-
ганизации временного трудоустрой-
ства или согласие с предложением 
о предоставлении государственной 
услуги по организации временного 
трудоустройства;
 паспорт гражданина Российской 

Федерации или документ, его заме-
няющий - для граждан Российской 
Федерации;
 документы, удостоверяющего лич-

ность лица без гражданства - для лиц 
без гражданства;
 документ об образовании – для 

безработных граждан из числа вы-
пускников, впервые ищущих работу;
 трудовая книжка или документ, ее 

заменяющий, кроме граждан, впервые 
ищущих работу (ранее не работавших);
 индивидуальная программа ре-

абилитации инвалида, выдаваемая в 
установленном порядке - для граждан, 
относящихся к категории инвалидов;
 приказ Центра о признании граж-

данина в установленном порядке без-
работным.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬ-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ

Перечисление материальной под-
держки осуществляется ежемесячно 
либо на личные лицевые счета трудоу-
строенных безработных граждан в от-
делениях банка, с которым у Центра 
имеется договор на банковское об-
служивание, либо на личные банков-
ские карты за фактически выполнен-
ную работу, пропорционально отра-
ботанному балансу рабочего време-
ни, а также за период временной не-
трудоспособности. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 
251 Налогового Кодекса РФ материаль-
ная поддержка безработным гражда-
нам при определении налоговой ба-
зы не учитывается, не входит в фонд 
оплаты труда работников организа-
ции, не облагается единым социаль-
ным налогом и иными видами налогов. 

Безработные граждане, испытыва-
ющие трудности в поиске работы, же-
лающие принять участие в организа-
ции временного трудоустройства мо-
гут обратиться в Центр занятости на-
селения по адресу: п. Кугеси, ул. Со-
ветская, д. 23, тел.: (83540) 2-11-77.

Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности при поиске работы
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Итоги жеребьевки по определению даты и места 
опубликования на платной основе предвыборных агитацион-

ных материалов кандидатов в Президенты 
Российской Федерации на выборах 18 марта 2018 года

Жеребьевка состоялась 13 февраля 2018 года в АУ ЧР «Редакция 
газеты «Тăван Ен» Мининформполитики Чувашии

№
№ ФИО кандидата 

Дата рож-
дения 
канди-

дата 
Субъект выдвижения

Заяв-
ка на 
жере-
бьев-

ку
1 Бабурин 

Сергей 
Николаевич

31.01.1959 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕ-
НАРОДНЫЙ СОЮЗ» 

нет

2 Грудинин 
Павел 
Николаевич

20.10.1960 Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

нет

3 Жириновский 
Владимир 
Вольфович

25.04.1946 Политическая пар-
тия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия 
России

нет

4
Путин 
Владимир 
Владимирович 

07.10.1952 Группа избирателей, создан-
ная для поддержки самовы-
движения кандидата на долж-
ность Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

нет

5 Собчак Ксения 
Анатольевна

05.11.1981 Всероссийская политическая 
партия «Гражданская иници-
атива»

нет

6 Сурайкин 
Максим 
Александрович

08.08.1978 Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

нет

7 Титов Борис 
Юрьевич

24.12.1960 Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА»

нет

8 Явлинский 
Григорий 
Алексеевич

10.04.1952 Политическая партия «Рос-
сийская объединенная демо-
кратическая партия 
«ЯБЛОКО»

нет
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Февралĕн 24-мĕшĕнче Кÿкеçри «Бичурин тата паянхи 
самана» музейра Совет салтакĕсен Германи çĕрĕсем 
çинче çар тивĕçне пурнăçланă ушкăн ветеранĕсен 
тĕл пулăвĕ иртет. Мероприяти 10 сехетре пуçланать.
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Кăмăл

Саламлатпăр

валюта 
курсĕ

Февраль      Вырсарникун.. -8°
Февраль      Тунтикун .......... -7°
Февраль      Ытларикун ....... -7°
Февраль     Юнкун ............ -10°

18
19
20
21

$ 57,59
€ 71,17

Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Февраль 15
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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!

Мăн Кивпулăхра пу рă накан Альбина 
Капитоновна ПОПО ВĂНА çуралнă кун 
ячĕ пе чун-чĕререн ăшшăн саламлатпăр. 

Çирĕп сывлăх, тулăх пурнăç, ăнăçу, телей, 
юрату сунатпăр. Пурнăçра савăнмашкăн 
сăлтав пултăр, çынсем хисеплеччĕр, кил-

çуртра вара ăшăлăх хуçалантăр.
  Юлташĕ.

02-02

Çирĕп сывлăх, тулăх пурнăç, ăнăçу, телей, 
юрату сунатпăр. Пурнăçра савăнмашкăн 
сăлтав пултăр, çынсем хисеплеччĕр, кил-

çуртра вара ăшăлăх хуçалантăр.


Çирĕп сывлăх, тулăх пурнăç, ăнăçу, телей, 
юрату сунатпăр. Пурнăçра савăнмашкăн 
сăлтав пултăр, çынсем хисеплеччĕр, кил-

çуртра вара ăшăлăх хуçалантăр.

Шорчекассинче пурă-
накан Валерий Ни-
колаевич А ЛЕК-
САН  ДРОВА февралĕн 
20-мĕшĕнче 65 çул тултарнă 
ятпа саламлатпăр. Юбилей 
ячĕпе яланах ыррине, пурнăç 
урапине тикĕссĕн шутарса пĕр 
тумхахсăр малалла утмашкăн 

иксĕлми вăй-халпа çирĕп сывлăх,  телейпе 
юрату сунатпăр. 

  Аппăшĕпе йăмăкĕсен çемйисем, 
тăванĕсем.

01-43

иксĕлми вăй-халпа çирĕп сывлăх,  телейпе 
юрату сунатпăр. 

Аппăшĕпе йăмăкĕсен çемйисем, 

иксĕлми вăй-халпа çирĕп сывлăх,  телейпе 
юрату сунатпăр. 



Матикассинче пу рă-
накан Борис Гу рьевич 
СОКОЛОВА 65 çулхи 
юбилейпа чун-чĕререн 
саламлатпăр. Юман пек 
çирĕп сывлăх, вăрăм ĕмĕр, 
çемьере юратупа телей, ăнăçу 
сунатпăр.

  Мăшăрĕ Алиса, хĕрĕпе 
кĕрÿшĕ, ывăлĕпе кинĕ, 4 мăнукĕ.

02-23
кĕрÿшĕ, ывăлĕпе кинĕ, 4 мăнукĕ.

Çак çывăх кунсенче, 
февралĕн 18-мĕшĕнче, 
юратнă мăшăр, анне, 
асанне, кукамай, йăмăк, 
Кÿ ке ç р е  п у р ă н а к а н 
Юлия Ивановна КОН-
СТАНТИНОВА 80 çул 
тултарать. Эпир пурте ăна юбилей 
ячĕпе  ăшшăн саламлатпăр.

Мĕн сунар сана паян?
Мĕн кирли йăлт пултăр сан:
Ĕмĕр иксĕлми вăй-хал, хастарлăх,
Пултăр ăнăçу ялан.
Çирĕп сывлăх, вашаватлăх,
Çемьере ялан татулăх,
Пурнăçу сан пултăр тулăх.
Пурăн ĕмĕр савăнса,
Пурнăç илемне туйса.
Эс пире ÿстернĕ,
Пурнăçра телей пилленĕ, 
Ăс парса ырра вĕрентнĕ,
Çунатсем парса вĕçтернĕ.

  Мăшăрĕ, ывăлĕпе кинĕ, хĕрĕсемпе кĕрÿшĕсем, 
мăнукĕсем, кĕçĕн мăнукĕсем, йăмăкĕ тата 

ытти çывăх тăванĕсем.
02-19

Ăс парса ырра вĕрентнĕ,
Çунатсем парса вĕçтернĕ.

Мăшăрĕ, ывăлĕпе кинĕ, хĕрĕсемпе кĕрÿшĕсем, 
мăнукĕсем, кĕçĕн мăнукĕсем, йăмăкĕ тата 

Çунатсем парса вĕçтернĕ.
 Мăшăрĕ, ывăлĕпе кинĕ, хĕрĕсемпе кĕрÿшĕсем, 

мăнукĕсем, кĕçĕн мăнукĕсем, йăмăкĕ тата 

Арккассинче пурăнакан 
Валентина Егоровна 
ФЕДОРОВĂНА сумлă 
юбилей – 85 çул – ячĕпе 
чун-чĕререн тухакан 
ăшă та çепĕç сăмахсемпе 
саламлатпăр. Çак пурнăçăн 
вăрăм та анлă çулĕпе малалла  
утма сывлăх, вăй-хал, канлĕ 

ватлăх сунатпăр. Ĕмĕр сукмакĕ таса та çутă 
пултăр. Пире пурнăç çулĕ çине кăларнăшăн 

çĕре çити пуç таятпăр. Тавах ырă кăмăлушăн.
  Ачисем, мăнукĕсем, тăхлачисем.

02-26

Старта – Пуçлăхпа 
пĕрле!
Республика Пуçлăхĕ Миха-

ил Игнатьев мăшăрĕпе Лари-
са Юрьевнăпа Çĕнĕ Шупашкар-
та тата Шупашкарта массăллă 
чупусенче хутшăнчĕç. Химик-
сен хулинчи «Чăрăш ращи» 
культурăпа кану паркĕнче пу-
хăннисене спорт уявĕпе са-
ламланă май Михаил Васи-
льевич «Раççей йĕлтĕр йĕ-
рĕ» ăмăрту республикăра чи 
массăллă, анлă сарăлнă спорт 
ăмăртăвĕсенчен пĕри пулса 
тăнине палăртрĕ. Шупашкар-
ти аэроклуб çывăхĕнчен 14 
пин йĕлтĕрçĕпе пĕрле вара 
регион ертÿçи хăй те старта 
тухрĕ. Унччен маларах Ми-
хаил Игнатьев спорта юрата-
кансен умĕнче сăмах илнĕ май 
Чăваш Ен Раççей Президенчĕн 
Владимир Путинăн командин-
че пулса физкультурăпа спор-
та аталантарассипе çыхăннă 
патшалăх политикине пурнăçа 
хастар кĕртсе пынине ка-
ларĕ. «Республикăра кашни 
çулах спортăн çĕнĕ объек -
чĕсем çĕкленеççĕ. Регион-
ра пурăнакансемшĕн спорт-
па, физкультурăпа туслă  пул-
ни йăлана кĕчĕ», – терĕ вăл. 
«Кăçалхи спортăн хĕлле хи тĕсĕ-
сен кунне Пхёнч ханьри XXIII 
Олимп вăййисене хутшăнакан 
Раççей спортсменĕсене хавха-
лантармалли акци шайĕнче 
ирттерет пĕр», – терĕ вăл. 
Ентешĕмĕрсем Татьяна Аки-
мова биатлонистка тата Ла-
на Прусакова фристайлистка 
Раççей сборнăйĕнче. 

Ырă тĕслĕх юнашарах 
Çак кун Шупашкар районĕн-

чи пур ял тăрăхĕнче те йĕлтĕр 
чупăвĕсем иртрĕç. Кÿкеçри 
«Олимпийский» стадионта 
халăх уйрăмах йышлăн пухăнчĕ.

Ăмăртусене официаллă лару-
тăрура уçнă çĕре ЧР Патшалăх 
Канашĕн председателĕн çумĕ 
– бюджет, финанс тата налук 
комитечĕн председателĕ Аль-
бина Егорова, ЧР Патшалăх 
Канашĕн социаллă политика 
тата наци ыйтăвĕсемпе ĕçле-
кен комитет председателĕ Вя-
чеслав Рафинов, Шупашкар 
район тата рай администраци 
пуç лăхĕсен ти вĕçĕсене пурнăç-
лакан Алевтина Исае вăпа Вла-
димир Димитриев, Кÿкеç ял 

тăрăх пуç лăхĕ Вла-
димир Вершинин, 
йĕлтĕрпе чупасси-
пе СССР спорт мас-
терĕ Роза Алексее-
ва хутшăнчĕç. 

А левтина Иса-
ева йĕлтĕр чу пăв-
не хутшăнакансене спорт 
уявĕпе саламларĕ, ăнăçлă 
старт тата финиш сунчĕ. Вла-
димир Димитриев «Раççей 
йĕлтĕр йĕрĕ-2018» ăмăрту пур-
не те пĕтĕçтернине палăртрĕ. 
Олимп вăййисенче Раççей 
чысне хÿтĕлекен ентеш-
спортсменсемшĕн «чирлеме» 
чĕнсе каларĕ.

Альбина Егорова «РФ Пре зи-
денчĕ Владимир Путин та, ЧР 
Пуç лăхĕ Михаил Игнатьев та 
спорт па туслă пулнине палăрт-
рĕ. «Паян пĕтĕм Раççей йĕлтĕр 
йĕрĕ çине тух рĕ. Çапла майпа 
спорт пурне те пĕрлештернине, 
Раççей çыннисем пирĕн спорт-
сменсене Олим пиадăра хавха-
лантарнине кă тартса параççĕ», 
– терĕ вăл. Вя чеслав Рафинов 
мероприя тие хут шăнакансене 
спорт валли кашни кун вăхăт 
уйăрма ÿр кенмелле маррине 
палăртрĕ. Йĕлтĕрçĕсене фи-
ниша тĕрĕс-тĕкел çитме сунчĕ.  

Физкультурăна тата спорта 
аталантарассине пысăк тÿпе 
хывнăшăн Роза Алексеева рай-
онăн Хисеп хутне тивĕç пул чĕ. 
Ача-пăча тата çамрăксен «Улăп» 
спорт шкулĕн преподава-
тельне Валерий Викторова 
район администраци пуçлăхĕн 
Тав хучĕпе чысларĕç. Кÿкеç ял 
тăрăх ертÿçи Владимир Вер-
шинин тата ЧР МЧСĕн Шупаш-
кар районĕнчи профилактика 
тата надзор ĕçĕ-хĕлĕн пайĕн 
пуçлăхĕ Денис Портнов «Ĕçпе 
хÿтĕлеве хатĕр» физкультурăпа 
спорт комплексĕн «ылтăн» пал-
лине тивĕçрĕç. 

Финиша кам маларах?
Чи малтанах старта çемье 

командисем тухрĕç. Вĕсем 
ачан çул ÿсĕмне кура виçĕ 
ушкăнра вăй виçрĕç. 2004, 
2010 çулта тата маларах çу-
ралнă, икĕ ачаллă çе мье ко-
мандисем уйрăммăн ăмăр трĕç. 
Павловсен, Михайловсен тата 
Смир               новсен çемйисем фини-
ша пĕрремĕш çитсе спортра 
вăйлине тепĕр хут çирĕплетсе 
пачĕç. 

Унтан йĕлтĕр йĕрĕпе чи пĕ-

чĕккисем, ача 
садне çÿре кен-
сем ыткăнчĕç. 
Вĕсене ашшĕ-
амăшĕ, воспи-

тательсем хавха-
лантарса пычĕç. 

Дистанцие чи мал-
тан А. Кузьмин тата 

С. Ви ноградова вĕçлерĕç, вĕсем 
хыççăн Д. Семенов тата К. Ана-
ньева çитрĕç, С. Алексадров-
па А. Кошкина финиш йĕрне 
3-мĕш пусса каçрĕç. 

Малалла VIP-чупу иртрĕ. Рай-
администрацин пай тата ял 
тăрăх ĕçченĕсем, Шупашкар 
район депутачĕсен пухăвĕн 
де  пу тачĕсем, организаци-
пред   прияти ертÿçисем 2018 м 
тăршшĕнче вăй виçрĕç. Янăш ял 
тăрăх пуçлăхĕ Иван Грачев ăна 
пĕр ремĕш па рăнтарчĕ, Шупаш-
кар район депу тачĕсен пухăвĕн 
депутачĕ Ни ко лай Хорасев та-
та райадминистрацин пуçлăхĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлакан Вла-
ди мир Димитриев 2-мĕшпе 
3-мĕш вырăнсене пайларĕç. 
Хĕрарăмсен хушшинче нумай 
функциллĕ центр ĕçченĕ Л. Пав-
лова, райадминистрацин эконо-
мика пайĕн пуçлăхĕн çумĕ Л. Со-
фронова, И. Павлова палăрчĕç. 

Ытти ушкăнта чупакан арçын  
ачасемпе хĕр ачасен 3 çух  рă ма 
хыçа хăварма тиврĕ. Пĕтĕмĕш-
ле пĕлÿ паракан шулсен хуш-
шинче йĕлтĕрпе чупса Н. Те-
рен тьев тата Н. Гордеева пье-
десталăн чи çÿллĕ картлашки 
çине хăпарма тивĕçрĕç. М. Ма-
латов, О. Филиппова «кĕмĕллĕ» 
пулчĕç, А. Николаев тата К. Мо-
чеева 3-мĕш вырăн йышăнчĕç. 
Пĕтĕмĕшле вăтам пĕлÿ паракан 
шкулсен хушшинче А. Афана-
сьев тата П. Семенова дистан-
цие чи малтан вĕçлерĕç, Н. Ни-
китин тата Д. Трофимова вĕсем 
хыççăн çитрĕç, А. Иванов тата 
Н. Горбунова 3-мĕш пулчĕç. 
Шкулсен хушшинче Атайкассин-
чи тата Çатракассинчи вĕрентÿ 
учрежденийĕсем мала тухрĕç. 

18-39 çулсенчи хĕрарăмсен 
хушшинче М. Комиссарова 
па лăрчĕ, Н. Данилова тата З. 
Вол   кова дистанцие ун хыççăн 
вĕç лерĕç. Çак çул ÿсĕмĕнчи 
арçынсен хушшинче А. Григо-
рьев 1-мĕш вырăна тивĕçрĕ, 
А. Васильев 2-мĕш пулчĕ, В. 
Александров – 3-мĕш. 40-59 
çултисен хушшинче 1-мĕш 

вырăна С. Павлов тата Н. Ива-
нова йышăнчĕç. 60 çулти тата 
аслăраххисен хушшинче А. Его-
ров тата Р. Алексеева пуринчен 
маттур пулчĕç. 

Пьедестал картлашкисем 
çине тăма тивĕçнисене гра-
мотăсемпе, медальсемпе тата 
«Раççей йĕлтĕр йĕрĕ-2018» сим-
воликăллă калпаксемпе, пар-
несемпе хавхалантарчĕç. Ача 
садне çÿрекенсем тата çемье 
командисем валли Патшалăх 
Канашĕн депу тачĕсем ятарлă 
парнесем те хатĕрленĕччĕ. 

АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

Андрей СМИРНОВ, 
«Çемье командисем» ушкăнра 
çĕнтерÿçĕ ятне тивĕçнĕ, Станъял:

– Кашни çулах йĕлтĕр чу пăвне 
мăшăрпа Иринăпа, ывăлсемпе 
пĕрле хутшăнатпăр. Ас ли Федор 
паян урăх ăмăр тура пулнипе 
старта Макарпа тухрăмăр. Фе-
дор Лапсарти Олимп вăййисен 
чемпионĕ А. Тихонов ячĕпе хи-
сепленекен спорт шкулĕнче би-
атлонра ăсталăхне туптать. Ну-
маях пулмать вăл федерацин 
Атăлçи округĕн Ижевск хулинче 
иртнĕ ăмăртăвĕсене хутшăнчĕ. 
Макар та биатлонист пуласшăн. 

Иван ГРАЧЕВ, 
Янăш ял тăрăх пуçлăхĕ, VIP-чупу 
çĕнтерÿçи:

– Эпĕ шкул ачи пулнă вăхăтра 
пур шкулта та спортзалсем 
пулман, çавăнпа физкульту-
ра урокĕсем ытларах тулта, 
уçă сывлăшра иртнĕ. Çавăнпа 
пулĕ эпир çакăн пек çирĕп ÿснĕ. 
Халĕ вара çĕнĕ шкулта спорт-
па туслашма майсем нумай, 
шкул команди вăйлă пулнине 
çакăнпа ăнлантармалла. Манăн 
икĕ ывăл, иккĕшĕ те йĕлтĕр 
спортне кăмăллаççĕ. 

Людмила ПАВЛОВА, 
хĕрарăмсен VIP-ушкăнĕнчи 
çĕнтерÿçĕ, Шоркка ялĕ:

– Иртнĕ çулта та çак ăмăр-
тусене хутшăнтăмăр, финиша 
тăваттăмĕш çитрĕмĕр. Кăçал 
вара çемье командисенчен 
пĕрремĕш пултăмăр. Ачара-
нах спорта юратма мана атте, 
Иван Степанович Кондратьев, 
хăнăхтарнă. Йĕлтĕр чупăвне 
çитес çул та хутшăнас кăмăл 
пысăк. 

 СЫВĂ ПУРНĂÇ 

Олимпиецсене 
хавхалантарса – 
йĕлтĕр йĕрĕпе
«Раççей йĕлтĕр йĕрĕ-2018» 
массăллă чупăва республикăра 
60 пин ытла çын хутшăнчĕ

Шăматкун, февралĕн 10-мĕшĕнче, пĕтĕм çĕршывĕпе, 
çав шутра Чăваш Енре те, ватти те, вĕтти те йĕлтĕр сыр-
са старта тухрĕ. Çак хĕвеллĕ хĕллехи сивĕ кун чи пĕчĕк 
йĕлтĕрçĕсем 450 м дистанцие парăнтарчĕç, аслисем вара 
йăлана кĕнĕ йĕркепе 3 çухрăма хыçа хăварса вăй-хăватне 
тĕрĕслерĕç. Спорт ветеранĕсем «Раççей йĕлтĕр йĕрĕ» 
ăмăртăва пĕрремĕш хут хутшăнакансене чăн-чăн 
мастер-класс кăтартса пачĕç. 

«Раççей 
йĕлтĕр 

йĕрĕ-2018» темиçе ăру 
çыннисене пĕрлештерчĕ. 

«Фиалка» ача садне çÿрекен 
5 çулти Е. Яковлев чупура 
чи кĕçĕнни пулчĕ. Чи ас-
ли вара – Тутаркасси ял 

тăрăхĕнчи 78 çулти 
В. Васильев.
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Сăн ÿкерчĕксене пăхса тĕлĕнĕр: 
https://vk.com/tavanen.

А. Васильев 2-мĕш пулчĕ, В. 
Александров – 3-мĕш. 40-59 
çултисен хушшинче 1-мĕш 

Сăн ÿкерчĕксене пăхса тĕлĕнĕр: 

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


