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ирĕклĕ

Раççей почти урлă «Тăван Ен» хаçата 2018 çулхи июль 
уйăхĕнчен çур çул илсе тăма мартăн 31-мĕшĕччен 

кăна 385 тенкĕ те 50 пуспа, йÿнĕрех, çырăнса 
ĕлкĕрме пулать. Васкăр, юлташсем!
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Пĕтĕм Шупашкар районĕ «Тăван Ен» вулать! Эсĕ çырăннă-и?
 Ишлей РайПОвĕн лавккисенче 2018 çулăн иккĕмĕш çур çулĕнче 

300 тенкĕпе илсе тăма март уйăхĕнче хаçат çырăннă кашни 
вулакан валли парне – элитлă вăрлăхсем – хатĕрлерĕмĕр! 
Квитанципе пĕрле ăна сутуçăран ыйтмалла. 
«Тăван Енĕн» калчисем парка çитĕннине курса 

ĕненес килет-и – эппин паянах Ишлей 
РайПОвĕн лавккисене васкăр!

Раççей почти урлă «Тăван Ен» хаçата 2018 çулхи июль 
уйăхĕнчен çур çул илсе тăма мартăн 31-мĕшĕччен 

кăна 385

Пĕтĕм Шупашкар районĕ «Тăван Ен» вулать! 

РайПОвĕн лавккисене васкăр!

сĕнет

Хавслă перемена: вăйă 
урлă – пĕлÿ тĕнчине
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Хавслă перемена: вăйă Хавслă перемена: вăйă 
урлă – пĕлÿ тĕнчине

 ПĔРЛЕХИ ИНФОРМАЦИ КУНĔ  

Куçа-куçăн калаçу 
чылай ыйтăва 
уçăмлатма пулăшать

2018 ÇУЛХИ МАЙĂН 1-МĔШĔНЧЕН БЮД-
ЖЕТ СФЕРИНЧЕ ТĂРĂШАКАНСЕН ĔÇ УКÇИ 
ŸСЕТ.  Çавна май çĕршыв правительстви 
Раççей субъекчĕсене 20 млрд тенкĕ 
чухлĕ хушма укçа-тенкĕ пулăшăвĕ пама 
йышăну тунă. Чăваш Республикине ре-
гионти ĕç укçин чи пĕчĕк виçине 11163 
тенкĕ таран ÿстерме 174,5 млн тенкĕ 
уйăрса парĕç. Çак укçа-тенке шута илсен 
Чăваш Республикин пĕрлештернĕ бюд-
жет тăкакĕсем ĕç укçине тÿлеме кăçал 
19 млрд тенкĕпе танлашаççĕ, çакă иртнĕ 
çулхинчен 2,3 млрд  тенкĕ ытларах. 

Аса илтеретпĕр, чи пĕчĕк ĕç укçине 
тата уйăхра пурăнма кирлĕ укçа-тенкĕ 
виçине пĕр шая çитерме иртнĕ çул 
вĕçĕнче Раççей Президенчĕ Владимир 
Путин сĕннĕ. Унăн хушăвĕпе кăçалхи 
январĕн 1-мĕшĕнчен чи пĕчĕк ĕç укçи 
21,7% ÿсрĕ, вăл 9489 тенкĕпе танлашать. 
Мартăн 7-мĕшĕнче йышăннă 41-мĕш фе-
дераци саккунĕпе килĕшÿллĕн чи пĕчĕк 
ĕç укçин виçи тата 17,6% ÿсмелле. Вăл 
пĕр уйăхра пурăнма кирлĕ укçа-тенкĕ 
чухлĕ  – 11163 тенкĕ – пулĕ.  

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИНЧЕ ЫРĂ ĔÇ 
ТĂВАКАНСЕН ЮХĂМНЕ АТАЛАНТАР-
МА ПУЛĂШАКАН ЮХĂМ ЙĔРКЕЛЕÇÇĔ. 
Çакăн çинчен калакан Хушăва мартăн 
21-мĕшĕнче Чăваш Республикин Пуçлăхĕ 
Михаил Игнатьев алă пуснă. Регион ертÿçи 
çумĕнчи çĕнĕ канаш влаç органĕсемпе 
активлă граждансен пуçаруллă ĕçĕсене 
пурнăçа кĕртессипе тимлĕ.

Республикăра ырă пуçарулăха хут-
шă накан граждансен тата организа-
цисен шучĕ ÿсни палăрать. 2018 çул 
пуçланнăранпа 1,6 пин волонтер пĕр-
лешĕвĕ ĕçлет, вĕсенче 47 пин çын вăй ху-
рать. Паянхи кун ку енĕпе 5 организаци 
тăрăшать. Халăхсен хушшинчи меропри-
ятисене йĕркелесе пулăшма Чăваш Ре-
спубликинче волонтерсене хатĕрлеççĕ. 
2018 çулта Чăваш Енре регионсен хуш-
шинчи Ырă ĕç тăвакансен центрне туса 
хунă. Ырă ĕç тăвакансене укçа-тенкĕпе 
те хавхалантараççĕ. Чăваш Республикин-
че ĕçлекенсене, мал ĕмĕтлĕ, пуçаруллă 
çамрăксене, патшалăх премийĕпе, 
пултаруллă хĕр-упраçа стипендипе 
тивĕçтереççĕ.   

ÇУРХИ УЙ-ХИР ĔÇĔСЕНЕ ХАТĔРЛЕННИНЕ 
МАРТĂН 19-МĔШĔНЧЕ  ЧĂВАШ ЕН 
ПУÇЛĂХĔ МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ Минис-
трсен Кабинечĕн членĕсемпе тата феде-
раци ведомствисен регионти уйрăмĕсен 
ертÿçисемпе  сÿтсе явнă. ЧР ял хуçалăх 
министрĕ Сергей Артамонов регионта акса 
çитĕнтермелли лаптăк 560 пин га танлаш-
ни çинчен каланă. Çав шутран çурхисене 
324 пин га çинче акса хăвармалла. 
Мĕн пур ӳсен-тăранран 53% тыр-пул 
ҫитĕнтермелли лаптăксем. Выльăх апат-
не хатĕрлемелли лаптăк – 37,9%, ҫĕрулми 
лаптăкĕ 5,2% пуласси паллă, пахча ҫимĕҫ 
0,8% йышăнĕ. Район администрацийĕн 
пуçлăхĕсен умне кăҫалхи ҫул ҫĕрулми 
лартса ҫитĕнтермелли ҫĕр лаптăкĕсене 
ӳстерме тĕллев лартнă. 

Шупашкар районĕнче ĕнер 
пĕтĕм республикăри пе-
кех информаци кунĕ иртрĕ. 
Ун  шайĕнче муниципали-
тет территорийĕнче виçĕ 
ушкăн ĕçлерĕ. Кун йĕркинче 
РФ Президенчĕн Влади-
мир Путинăн РФ Федера-
ци Пухăвне янă Çырăвне, 
РФ Президенчĕн суйлавĕн 
малтанхи пĕтĕмлетĕвĕсене 
сÿтсе яврĕç. 2018 
çулхи çуркуннехи-
çуллахи тапхăрта пу-
шар хăрушсăрлăхĕпе 
тивĕçтерессине те пăрăнса 
иртмерĕç.

ЧР Патшалăх Канашĕн 
вице-спикерĕ Альбина Егоро-
ва ертсе пынă ушкăн Янăш ял 

тăрăхĕнче пулчĕ. «Федерацин 
Атăлçи округĕнче суйлава 
хутшăннисен шучĕпе респу-
блика 3-мĕш вырăнта пырать. 
Владимир Путиншăн 56 млн 
яхăн çын сасăлани РФ Феде-
раци Пухăвĕ умĕнчи Çырура 
палăртнă «çĕршыв пĕрлĕхне 
сыхласа хăварас» тĕллеве 
кăтартать тата çывхартать», 
– терĕ Альбина Егоровна. 
Шупашкар районĕнче суй-
лава 80,12%  çын хутшăннă, 
республикăра – 76,22%.

Райадминистраци пуçлăхĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлакан Вла-
димир Димитриев Шупаш-
кар районĕнче сасăлава 
пурĕ 42877 çын хутшăннине 
палăртрĕ.

Янăш шкул директорĕ Ва-
силий Ефремов ял тăрăхĕнче 
нумай ачаллă çемьесене 
çĕр лаптăкĕсем уйăрса па-
рас ыйтăва хускатрĕ. Çакă 
шкулта вĕренекенсен шут-
не те ÿстерме май парасси 
куç кĕрет. Çамрăк педагогсе-
не яла илĕртмешкĕн «Зем-
ский доктор» программа 
евĕр  проект йĕркелес май-
сем пирки те пĕлесшĕн пулчĕ 
вăл. Янăшсем Мăн Мамăшри 
клуба, «Турикасси-Янăш-
Мăн Мамăш» çулăн 450-
500 м тăршшĕне юсамашкăн 
пулăшу кÿме ыйтрĕç. Ти-
мой Мамăш ял варринчи 
çула юсама проектпа сме-
та докуменчĕсене виçĕ çул 

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ
ЧР Ял хуçалăх министерствин инфор-
мацийĕпе, регионти ял хуҫалăхĕсемпе 
фермер тата хресчен хуҫалăхĕсенче халь-

хи вăхăтра пĕтĕмпе 11,7 пин тонна тыр-
пул ытлашши упранать. Çакăнтан 5,8 

пин тонна элитлă шутланать. «Россель-
хозцентр» ФГБУ филиалĕн хаклавĕпе,  

республикăра кăҫал акса хăвармалли 
вăрлăхсен 71 проценчĕ кондициллĕ. 

Эсĕ çырăннă-и?
Ишлей РайПОвĕн лавккисенче 2018 çулăн иккĕмĕш çур çулĕнче 

 илсе тăма март уйăхĕнче хаçат çырăннă кашни 
 – хатĕрлерĕмĕр! 
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ни çинчен каланă. Çав шутран çурхисене 
324 пин га çинче акса хăвармалла. 
Мĕн пур ӳсен-тăранран 53% тыр-пул 
ҫитĕнтермелли лаптăксем. Выльăх апат-
не хатĕрлемелли лаптăк – 37,9%, ҫĕрулми 
лаптăкĕ 5,2% пуласси паллă, пахча ҫимĕҫ 
0,8% йышăнĕ. Район администрацийĕн 
пуçлăхĕсен умне кăҫалхи ҫул ҫĕрулми 
лартса ҫитĕнтермелли ҫĕр лаптăкĕсене 
ӳстерме тĕллев лартнă. 

çула юсама проектпа сме-
та докуменчĕсене виçĕ çул 

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ
ЧР Ял хуçалăх министерствин инфор-
мацийĕпе, регионти ял хуҫалăхĕсемпе 
фермер тата хресчен хуҫалăхĕсенче халь-

хи вăхăтра пĕтĕмпе 11,7 пин тонна тыр-
пул ытлашши упранать. Çакăнтан 5,8 

пин тонна элитлă шутланать. «Россель-
хозцентр» ФГБУ филиалĕн хаклавĕпе,  

республикăра кăҫал акса хăвармалли 
вăрлăхсен 71 проценчĕ кондициллĕ. 

Клуба та юсамалла, çула та
Çамрăксене яла тата мĕнпе илĕртме пулать? каяллах хатĕрленĕ. Анчах 

хальлĕхе ĕç вырăнтан ху-
скалман. 

Райадминистраци пуçлăхĕн 
пĕрремĕш çумĕ Зоя Масло-
ва ертсе пынă ушкăн Иш-
лей ял тăрăхĕнче пулчĕ, ун-
та Ишлей РайПОвĕн кол-
лективĕпе, унтан Ишлей 
шкулĕн педагогĕсемпе тĕл 
пулчĕ. Виççĕмĕш ушкăн 
ĕçне ЧР Патшалăх Канашĕн 
социаллă политика тата на-
ци ыйтăвĕсемпе ĕçлекен 
комитет председателĕ Вя-
чеслав Рафинов йĕркелесе 
пычĕ. Вĕсем Атайкасси 
ял тăрăхĕнче халăхпа тĕл 
пулчĕç. 

 ЕЛЕНА ДАДЮКОВА
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Ираида ФЕДОТОВА, 
Мамка

КĔÇНЕРНИКУНСЕРЕН ТУХАТЬКĔÇНЕРНИКУНСЕРЕН ТУХАТЬКĔÇНЕРНИКУНСЕРЕН ТУХАТЬКĔÇНЕРНИКУНСЕРЕН ТУХАТЬ
Йăнăша «пиллĕкпе» 

те хаклама пулать
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 ЯЛ ТĂРĂХĔСЕНЧЕ

Михаил ИГНАТЬЕВ,
 Чăваш Республикин Пуçлăхĕ:

– Владимир Путин кăçал 
РФ Федераци Пухăвне 
янă Çырура инновациллĕ 
тĕллевсене пурнăçлас  
тĕлĕшпе ĕçлемешкĕн 
тĕллев лартрĕ. Халăхăн 

тупăш пайне ÿстермелле, экономикăна 
аталантармалла, ух чухне халăх влаçри 
çынна тата та ытларах шанĕ.

Раççей Президентне суйламал-
ли кун  1701-мĕш суйлав участок-
не халăх ирех пухăнма тытăнчĕ. Ку 
участок Ишлей РайПОвĕн Кипечкас-
си лавккинче вырнаçнă. 62 çулти Ĕç 
ветеранĕ Илья Павлов пĕрремĕш 
суйлавçă пулчĕ. Суйлав комиссийĕн 
председателĕн çумĕ Кристина Семе-
нова ăна çак сăлтавпа салат савăчĕпе 
блокнот парнелерĕ, кăкăрĕ çине суй-
лав паллине çакса ячĕ. Пĕрремĕш хут 
суйлава хутшăнакан 18-20 çулсенчи 
çамрăксем 4-ăн: Кипечкассинчи Ге-
оргий Смирновпа Татьяна Антонова, 
Хорнсорти Татьяна Плотникова тата 

Атăлъялти Андрей Калегин. Вĕсем 
тата çавăн пекех 100-мĕш, 200-мĕш 
суйлавçăсем парнесĕр юлмарĕç. «Суй-
лав списокĕнчи 351 çынран 84% яхăн 
хăйсем килĕштернĕ кандидатсемшĕн 
сасăларĕç, урнăна бюллетень ячĕç», 
– пĕлтерчĕ суйлав комиссийĕн 
председателĕ Зинаида Кудряшова. 

Суйлав ĕлĕкренех Кипечкассинче 
уяв майлă иртнĕ, ырă йăла халĕ те 
манăçман. Суйлав участокĕ умĕнче 
Çÿлтикассинчи Владимир Мартьянов 
ертсе пыракан «Палан» пултарулăх 
ушкăнĕ юрă хыççăн юрă шăрантарчĕ.                                

 НИКОЛАЙ СМИРНОВ, АТĂЛЪЯЛ

Вырсарникун, мартăн 
18-мĕшĕнче, Раççей 
Федерацийĕн гражданĕсем 
çĕршыв территорийĕнче 
тата ун тулашĕнче Раççей 
историйĕнче çиччĕмĕш 
хут çĕршыв пуçлăхне 
суйларĕç. Участокри суйлав 
протоколĕсен 99% тишкернĕ 
хыççăн Владимир Путин 
76,66% пухса мала тухрĕ. 

«Вăйлă Раççейшĕн!»
Президента ултă çуллăха 

суйларĕç. Суйлава Владимир 
Путин, Владимир Жиринов-
ский, Григорий Явлинский, Па-
вел Грудинин, Ксения Собчак, 
Максим Сурайкин, Сергей Ба-
бурин, Борис Титов хутшăнчĕç. 
Çĕршыври пур суйлав участокĕ 
те ирхи сакăр сехет тĕлне уçăччĕ. 
Хăш-пĕр участокра черет те 
йĕркеленме ĕлкĕрчĕ. Хаçат 
журналисчĕсем пĕрремĕшĕсен 
йышĕнче сасăланă хыççăн тер-
риторисенчи суйлав участокĕсем 
тăрăх çула тухрĕç.

 Участоксене çемьесемпе, ача-
пăчапа килекенсем нумайăнччĕ. 
Çамрăк амăшĕ сем коляскăпа, 
тепри сем аллинчи кăкăр ачисем-
пех çитрĕç. Вырăнти пултарулăх 
ушкăнĕсен, ача садне çÿрекенсен 
тата шкул ачисен ятарласа 
хатĕрленĕ концерчĕсем уяв 
кăмăл-туйăмне парнелерĕç. 
Шкулсенче вырнаçнă участок-
сенче спорт ăмăртăвĕсем, хаваслă 
вăйăсем иртрĕç. Унта ачисемпе 
пĕрле ашшĕ-амăшĕ те хаваспах 
хутшăнчĕ.  Кунта кукăль, пылак 
çимĕç сутрĕç, куравсем ĕçлерĕç. 

Республикăн районта сасăлакан 
пĕрремĕш çыннисем, тĕслĕх кă-
тартса суйлав участокĕсене ирех 
çитрĕç. ЧР Патшалăх Канашĕн 
председателĕн çумĕ – ЧР бюджет, 
финанс тата налук комитечĕн 
председателĕ Альбина Егоро-
ва Апашра, ЧР информаци по-
литикипе массăллă коммуни-

кацисен министрĕ Александр 
Иванов Шĕнерпуçĕнчи культу-
ра çуртĕнчи  суйлав участокĕнче 
сасăларĕç. Александр Степа-
нович металлодетектор витĕр 
тухрĕ, паспорт кăтартса бюллете-
не илчĕ. Сасăламалли кабинăра 
хăйĕн шухăшне палăртнă хыççăн 
«Вăйлă Раççейшĕн!» сăмахсемпе 
бюллетене урнăна ячĕ. Çак суй-
лав участокне ЧР Патшалăх 
Канашĕн социаллă политика 
тата наци ыйтăвĕсемпе ĕçлекен 
комитет председателĕ Вячеслав 
Рафинов та тĕрĕслевпе пычĕ. 
Çакăн умĕн вăл ирех Кÿкеçре 
сасăлани çинчен пĕлтерчĕ. Шу-
пашкар район пуçлăхĕ Николай 
Хорасев тăххăр çитесси пилĕк 
минутра Салапайкассинчи 1701-
мĕш номерлĕ суйлав участокĕнче 
бюллетене урнăна ячĕ. Суйлав 
правипе кашни çыннăн тул-
лин усă курмаллине палăртрĕ 
вăл. Раççей пуласлăхĕ те кашни 
çынран килни çинчен каларĕ. 
Шупашкар райадминистраци 
пуçлăхĕн тивĕçĕсене пурнăçлакан 
Владимир Димитриев Сарапа-
кассинче сасăларĕ.

Халăха суйлав участокĕсене 
«ГАЗельсем» тата автобус-
сем çитерсе тăчĕç. Хăйсем 
тĕллĕн çÿрейменнисем патне 
суйлав комиссийĕн членĕсем 
килĕсене пычĕç. Вăрман-Çĕктер 
ял тăрăхĕнчи Юлия Толсто-
ва секретарьтен тата икĕ на-
блюдательтен тăракан комис-
си кăнтăрлаччен 43 çынна 
сасăлаттарма çитсе ĕлкĕрчĕ. «Па-
ян бюллетень пачĕç. Ăна алă пус-
са илнĕ хыççăн сасăларăм, бюл-
летене йăтса çÿремелли сасăлав 
урнине ятăм», – тет Хорнсорти 
Березовая урамра пурăнакан 
2-мĕш ушкăн инваличĕ Иван Ва-
сильевич. «Хуллен-майĕпен утса  
çитеттĕмччĕ-ха», – тет 78 çулти 
ватă суйлава хутшăнасси каш-
нин тивĕçĕ пулнине палăртса. 
Çапла майпа килтен тухмасăр  
унăн мăшăрĕ Валентина Иванов-
на та сасăларĕ. «Тата виçĕ çын 

патне çитмелле паян. Çулсем та-
са,  аванах çÿрерĕмĕр, ниçта та 
кĕрсе лармарăмăр», – тет Юлия 
Толстова. «Пĕр автобус тата ми-
кроавтобус çынсене участоксене 
çитерет. Килте сасăлакансем пат-
не çитме кашни участокра пĕрер 
çăмăл машина уйăртăмăр», – 
пĕлтерчĕ Вăрман-Çĕктер ял тăрăх 
пуçлăхĕ Олег Ерманов. Сасăлама 
вăл çемйипех килнĕччĕ.  

Ишлейри пултарулăх çуртĕнчи 
1746-мĕш суйлав участокне Иш-
лейре тата Шемшер  салинче 
пурăнакан ватăсем, 90 çулти 
Таисия Петровна тата 95-ри 
Мария Антоновна сасăлама 
çитрĕç – çулĕсене пăхмасăрах 
вĕсем комиссие килте йышăнма 
хирĕçленĕ.

 Пĕрремĕш хут суйлава хут-
шăнакансене çак кун парнесем-
пе савăнтарĕç.

Кашни участокра темиçе об-
щество наблюдателĕ ĕçлерĕ. 
Шупашкар районĕнчи 1000 
суйлавçăран ытларах 11 суйлав 
участокĕнче тата районти тĕп 
суйлав комиссийĕн пÿлĕмĕнче 
видеокамерăсем суйлава тÿрĕ ви-
деотрансляципе  кăтартса тăчĕç. 

Янăшсем чи йышлăн 
сасăларĕç
Шупашкар районĕнче суй-

лав участокĕсенче сасăлакансен 
йышĕ 72%-ран чакман. Кÿ-
кеçри 1723-мĕш тĕп суйлав 
участокĕнче, Шĕнерпуç ял 
тăрăхĕнчи 1740-мĕш, Лапсар ял 
тăрăхĕнчи 1755-мĕш тата Çĕньял 
ял тăрăхĕнчи 1759-мĕш суйлав 
участокĕсенче пулнă.  

Янăш тата Ишек ял тăрă хĕ-
сенче сасăланисен 80% Вла-
димир Путин кандидатурине 
ырланă, ытти ял тăрăхĕнче – 
71% пуçласа (Кÿкеç ял тăрăхĕ) 
79 % таран. Тĕпрен илсен му-
ниципалитетра Владимир 
Путиншăн 26287 çын сасăланă 
(76,53 %). Президент суйлавĕн 
çĕнтерÿçишĕн сахал сас пани-

сен йышĕнче – Шуркассинчи 
1716-мĕш, Кÿкеç поселокĕнчи 
1727-мĕш, Çĕктерти 1727-мĕш 
суйлав участокĕсем – пĕтĕмлетÿ 
66-68% шайĕнче. 

Мартăн 19-мĕшĕнче Прави-
тельство çуртĕнче влаç органĕсен 
ертÿçисемпе эрнесерен иртекен 
канашлăва Чăваш Ен Пуçлăхĕ 
Михаил Игнатьев çĕршыв лидерĕ 
Владимир Путин ыттисене кая 
хăварса пысăк кăтартупа суй-
лавра çĕнтернĕ ятпа саламла-
нипе пуçланă. Çавăн пекех вăл 
ведомствăсене суйлава пысăк 
яваплăхпа йĕркеленĕшĕн тав 
тунă. «Чăваш Республикин-
чи суйлавçăсене вĕсен хастар 
гражданла позицийĕшĕн тав 
тăватăп», – тенĕ Михаил Иг-
натьев. – Раççей çыннисем пĕр 
тикĕс тăнăç пурнăçшăн, пирĕн 
ачасен çутă малашлăхĕшĕн 
сасăларĕç». 

Чăваш Республикинче суй-
лава халăхăн 76,22% хутшăннă. 
Республикăри суйлавçăсен 
77,29 % Владимир Путиншăн 
сасăланă (федерацин Атăлçи 
округĕнче 6-мĕш вырăн). 

«Республикăри 15 муниципа-
литетра суйлавçăсен 90% ыт-
ла сасăланă. Республика хули-
сем те лайăх кăтартупа палăрнă. 

Çакă Чăваш Енре пĕлÿллĕ, анлă 
тавракурăмлă тата социаллă 
яваплăхлă çынсем пурăннине 
кăтартса парать», – палăртнă 
ЧР тĕп суйлав комиссийĕн 
председателĕ Александр Цвет-
ков. Вăл çĕнĕ технологисем 
вăй илсе пынипе – суйлав 
бюллетенĕсене комплекслă 
тишкернипе – сасăсене шут-
ласси хăвăрт пулса пынине 
палăртнă. Александр Цветков 
йĕрке хурал органĕсене, МЧС, 
ГКЧС сотрудникĕсене суйла-
ва ирттерме пулăшнăшăн тав 
тунă. «Суйлавçăсен хастарлăхĕн 
пĕрре тăваттăмĕш пайĕ жур-
налистсен тÿпине тивет», – 
палăртнă республикăн тĕп суй-
лав комиссийĕн председателĕ. 

ЧР шалти ĕçсен министрĕн 
çумĕ Леонид Вакс йĕркене пăснă 
тĕслĕхсем пулманнине, суй-
лав законодательствине пăс-
нипе çыхăннă темиçе ыйтăва 
тивĕçлĕ органсем пăх са тухнине 
палăртнă. ЧР прокурорĕн çумĕн 
Игорь Сахаровăн сăмахĕсем 
тăрăх, суйлав кунĕ умĕн тата 
суйлав кунне 8 çыру йышăннине, 
вĕсемпе тĕрĕслев ĕçĕсем ирттер-
нине пĕлтернĕ. 

 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА, 
ЕЛЕНА ГУБАНОВА

РАÇÇЕЙ ФЕДЕРАЦИЙĔН ПРЕ-
ЗИДЕНЧĔН МАРТĂН 18-МĔШĔНЧЕ 
ИРТНĔ СУЙЛАВĔНЧЕ Чăваш Енри 
суйлавçăсен сассисем çакăн пек 
пайланнă: Владимир Путиншăн 
– 77,29%, Павел Грудининшăн 
(КПРФ) – 12,3%,  Владимир 
Жириновскийшĕн (ЛДПР) – 5,29 
%, Ксения Собчакшăн (Граждан-
ская инициатива) – 1,36%, Мак-
сим Сурайкиншăн (Коммунисты 
России) – 0,7%, Борис Титовшăн 
(Партия Роста) – 0,57  %,   Григорий 
Явлинскийшĕн (Яблоко) – 0,56%, 
Сергей Бабуриншăн (Российский 
общенародный фронт) – 0,53%. 

ШУПАШКАР РАЙОНĔНЧЕ 
ЯНĂШРИ 1712-МĔШ ТА-
ТА МАМĂШРИ 1711-МĔШ 
УЧАСТОКĔСЕМ СУЙЛАВА 
ХУТШĂННИСЕН ШУЧĔПЕ 
ЧИ ПЫСĂККИ ПУЛНĂ: 95 
%-ран каçса кайнă. Çак 
икĕ суйлав участокĕнче 
суйлавçăсен  85% Владимир 
Путиншăн сасăланă. 90% ыт-
ла – Çĕньял ял тăрăхĕнчи 
Чумкассинчи 1760-мĕш, 
Йăршури 1734-мĕш, Шем-
шерти 1746-мĕш суйлав 
участокĕсем.  

Раҫҫейри пӗтӗм халӑхпа пӗрле мартӑн 
18-мӗшӗнче Кӑшавӑш ял тӑрӑхӗнче пу-
рӑнакансем те суйлава ир-ирех утрӗҫ. 
Ӗҫе е урӑх ҫӗре васкакансем участо-
ка маларах килсе кандидатсемшӗн 
хӑйсен сассисене пачӗҫ. Культу-
ра ҫуртӗнчи суту-илӳ, шкул ачисен 
ӗҫӗсенчен йӗркеленӗ курав, илемлӗ 
кӗвӗ ҫак куна кӑсӑклӑрах, пуянрах ту-
ма пулӑшрӗҫ. Кӑнтӑрла тӗлне культура 
вучахӗн пысӑк залӗ майӗпен куракан-
па тулчӗ. «Эпир сан ачусем, Раҫҫейӗм!»  
савӑнӑҫлӑ концерта йӗркелекенсем 
программӑна тӑван ҫӗршыв, тӑван кӗтес, 
юратнӑ тус-юлташ ҫинчен хывнӑ юрӑ-

ташӑсене кӗртнӗ. Ҫак кун сцена ҫине 
культура ҫурчӗ ҫумӗнчи пултарулӑх 
ушкӑнӗсемпе пӗрлех Кӑрмӑшри «Кали-
нушка» ача сачӗн пепкисем, Кӑшавӑшри 
пӗтӗмӗшле пӗлӳ паракан вӑтам шкул 
вӗренекенсем те тухрӗҫ. Ҫӗре яхӑн ача 
куракана ҫӗнӗ юрӑ-ташӑпа савӑнтарчӗ. 
«Пӗрлӗхре – вӑй» тесе калани чӑн пул-
нине ҫирӗплетсе шкул директорӗ Г. Л. 
Васильев сӑмах илчӗ, ҫакӑн йышши 
концертсене тата та йӗркелемеллине 
палӑртрӗ. «Вперед, Россия!» юрра ва-
ра залра ларакансем ура ҫине тӑрса, 
тӑвӑллӑн алӑ ҫупса йышӑнчӗҫ.

  РЕГИНА ЧЕРНОВА, КĂРМĂШ

Туяпа пулсан та суйлава
кашниех çĕршыв умĕнчи тивĕçе туллин пурнăçлама васкарĕ

475,3 пин Раççей çынни 
Президент суйлавне çĕршыв тулашĕнче 
хутшăннă. Кунта маларах хăйсен 
шухăшне палăртнă 56 пин çын та кĕрет. 
Çак кăтарту федерацин унчченхи икĕ 
суйлав кампани кăтартăвĕсене икĕ 
хут ирттерет. Çакăн çинчен Раççей 
информаци агентствине РФ Тĕп суй-
лав комиссийĕн членĕ Василий Лиха-
чев пĕлтернĕ. Чикĕ леш енче суйлава 
хутшăннă Раççей çыннисен 84,99% Вла-
димир Путиншăн сасăланă, иккĕмĕш 
вырăнта Павел Грудинин, унăн 5,04%, 
виççĕмĕшĕнче Ксения Собчак – 4,07%.

 СУЙЛАВ-2018

Суйлава Хыркассинчи 
Ф. Дмитриев та хутшăнчĕ
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   АСĂРХАНĂР! 

Тилĕсем поселокра 
хÿтлĕх шыраççĕ?
Иртнĕ эрнере тискер чĕр чун Кÿкеç 
поселокĕнчи нумай хваттерлĕ çурт 
подъездне килсе кĕнĕ. Кĕтмен хăнана 
курсан çынсем тĕлĕннипе малтанлăха 
ним тума аптăранă. Тилĕ уртаракан чир-
пе чирлеме пултарни пирки те кашниех 
тавçăрайман-ха.

Çынсем тилĕ çурине хытă сас парса хăратнă. 
Хайхи хăрах урипе уксахласа чупса тарнă. Тискер 
чĕр чуна курнă çынсем вăл суранланни çинчен 
калаççĕ. Çак ĕçсем Кÿкеçри Кутузов урамĕнчи 
16-мĕш çурт подъездĕнче пулса ирт нĕ. Шос-
сейная урамри 4-мĕш çурт умĕнче вара тилĕ 
кăнтăр кунĕнчех çÿренине курнă çынсем. Ти-
скер чĕр чунсем поселока мĕн шыраса пынă-
ши? Шупашкар районĕнче чĕр чун чирĕсемпе 
кĕрешекен станци пуçлăхĕ Сергей Ефремов 
ялсене тилĕсем кĕни, хуралтăсем патне пыр-
са килти кайăк-кĕшĕке сĕтĕрсе тухни çинчен 
пĕлет. Ялсенче иртекен пухусенче те çакăн 
пирки çынсем кулленех сăмах хускатаççĕ. Çак 
ыйтăва татса памашкăн ЧР Патшалăх ветери-
нари  службине çырупа тухнă. Тилĕсен шут-
не йĕркелес ĕçе ЧР Çут çанталăк министер-
ствине те хутшăнма ыйтнă. 

Çапла вара февралĕн 26-мĕ шĕнчен пуçласа 
мар тăн 31-мĕ шĕччен Апашри, Ишлейри тата 
район территорийĕнчи пур те усă курма пул-
таракан сунар вăрманĕсенче пурĕ 40 тилле 
пеме ирĕк панă. «Вĕсенчен пĕри пенĕ хыççăн 
амансан Кÿкеçе тар са кĕнĕ пулмалла. Кун сăр 
пуçне халĕ тилĕсен «мăшăрланмалли» тапхăр, 
çавăнпа вĕсем пăлханчăклă. Тилле курсан 
ун патне пымалла мар, вăл хăех тарать. Ен-
чен те тилĕ уртаракан чирпе чирлесен вăл 
çынсем çине тапăнĕччĕ.  Çынсем çакăн пирки 
пĕлтернĕ тĕслĕхсем çук, районти пĕрлĕхлĕ 
диспетчер службинчен те хыпарсем пулман», 
– ăнлантарчĕ Сергей Васильевич. 

СĂМАХ МАЙ

Юлашки икĕ çулта чĕр чунсем уртаракан чир-
пе чирленĕ тĕслĕхсем чакнă. Çакна тискер чĕр-
чунсене вакцинацилессипе çыхăннă меропри-
ятисем те витĕм кÿнĕ. 2015-2017 çулсенче рай-
он территорийĕнче тилĕсене прививка тума 
11625 доза вакцина хурса тухнă. 

Вектор

 ЫЙТУ-ХУРАВ  

 ШУТА ИЛМЕ  

Ÿсĕр водитель – преступник
Руль умне ÿсĕрле ларнăшăн уго-
ловлă майпа явап тыттараççĕ. Мĕнле 
тĕслĕхсенче-ши? 
  Борис МЕНЬШОВ, Шупашкар районĕ

Сергей МАРАСАНОВ,
Шупашкар район 
прокурорĕн çумĕ:

– 2014 çулхи декабрĕн 
31-мĕшĕнче йышăннă 528-мĕш 
номерлĕ федераци саккунĕпе  
РФ Уголовлă кодексĕн 264.1 ста-
тйине тепĕр пай хушнă. Унпа 

килĕшÿллĕн транспорт хатĕрĕн рулĕ умне 
эрех-сăра ĕçнĕ хыççăн ларнă водителе, енчен 
те ăна унччен транспортпа ÿсĕр çÿренĕшĕн е 
ÿсĕррипе уррине палăртмашкăн должнăçри 
уполномочиллĕ çын медицина тĕрĕслевĕ 
витĕр тухма ыйтнине пурнăçламаншăн ăна 
административлă явап тыттарнă, е РФ УК 264-
мĕш статйин 2,4,6-мĕш пайĕсемпе çул-йĕр 
правилисене пăснă е транспортпа усă кур-
малли йĕркене пăхăнман, е 264 статьян 1-мĕш 
пайĕпе судпа айăпланнă пулсан, уголовлă 
яваплăх пăхса хунă. 

Айăплава штрафпа палăртма пултараççĕ. 
Уголовлă яваплăхăн чи çирĕп йĕрки икĕ çул 
таран ирĕкрен хăтарма, çавăн пекех хăш-пĕр  
должнăçа йышăнма е виçĕ çуллăха пĕр-пĕр 
ĕç вырăнĕнче тăрăшма чарнипе танлашать. 

?

– Культура ĕçченĕсен пул-
тарулăхĕ иксĕлми. Пĕрисем 
юрлаççĕ, ташлаççĕ, теприсем 
спектакльсем калăплаççĕ, 
виççĕмĕшĕсем ылтăн алли-
семпе тĕрлĕ япала ăсталаççĕ... 

– Районта пултаруллă çын-
сем сахал мар, вĕсем хăйсен 
ăсталăхне культура çурчĕсен, 
клубсен, библиотекăсен 
никĕсĕнче аталантараççĕ. 
Районăн культура «вучахĕн» 
шутне 39 библиотекăна, 63 
культура çурчĕпе клуба, 3 
ÿнер шкулне тата «Бичу-
рин тата хальхи самана» му-
зея кĕртмелле. 2017 çулта 
культурăна аталантарма рай-
онта 74 млн та 941 пин тенкĕ 
уйăрнă. Раççей Президенчĕн 
«майри указĕсем» те тухăçлăн 
пурнăçланаççĕ – пĕлтĕр куль-
тура ĕçченĕсен вăтам ĕç укçи 
36% ÿснĕ, 17 пин те 986 
тенкĕпе танлашнă. 2018 çулта 
çак кăтарту татах хăпармалла, 
вăтам ĕç укçи 21 пин те 732 
тенкĕ пулмалла.

Районти 63 клубра 179 
çын вăй хурать, вĕсенчен 
çуррине яхăн профиллĕ пĕ-
лÿ илнĕ. Пытармалли çук, 
ква  лификациллĕ кадр сем 
çитмеççĕ. Ĕçĕн пахалăхĕ спе-
циалистăн професси пĕлĕ-
вĕнчен, пултарулăхĕнчен, 
ăсталăхĕнчен нумай килни 
никамшăн та вăрттăнлăх мар. 
Культура ĕçченĕсен профес-
си хатĕрленĕвне ÿстермелле 
– эпир çакна йышăнатпăр. 
Культура çурчĕсемпе клуб-
сенче вăй хуракансен вăтам 
çулĕ 43-пе танлашать. 
Эпир çамрăксене яланах 
хапăл, шел те, аслă шкула 
пĕтерекенсем специальноçпе 
ĕçлесшĕнех мар.
– Кашни клуб çумĕнче тенĕ 
пек пултарулăх ушкăнĕсем 
аталанса вăй илеççĕ. Вĕсем 
хăйсен пултарулăхĕпе рай-
он çыннисене кăна мар, 
республикăра пурăнакансене 
те, ун тулашĕнчи халăха та 
савăнтараççĕ...

– Пултарулăх ушкăнĕсем 

чăваш халăх йăли-йĕркине 
упраса хăварас тата аталан-
тарас тесе нумай тăрăшаççĕ. 
Вĕсем пурĕ – 274. Вĕсенчен 
14-шĕ халăх ятне илнĕ. 
Хăш-пĕр клуб никĕсĕнче 
темиçешер пултарулăх 
ушкăнĕ те ĕçлет. Вĕсем 
халăх юратăвне çĕнсе ил-
нипе, тĕрлĕ конкурсра 
пултарулăхпа палăраççĕ.
– 2017 çул Раççейре Экологи, 
Чăваш Енре Амăшĕпе Ашшĕн 
çулталăкĕсем пулнипе ас-
ра юлчĕ. Çак пĕлтерĕшлĕ 
пулăмсене халалласа куль-
тура ĕçченĕсем те нумай ме-
роприяти ирттерчĕç...

– Унсăр пуçне 2017 çул 
Чă ваш Республикинче пат  -
шалăх символĕсене йы-
шăннăранпа 25, А.Г. Нико-
лаев космонавт тĕнче уç-
лăхне вĕçнĕренпе 55 çул 
çитнипе асра юлчĕ. Район 
90 çулхи юбилейне паллă 
турĕ. Пĕтĕмĕшле 5 пине  
яхăн мероприяти ирттер-
ме тÿр килчĕ. Вĕсене 21 
пин ытла çын хутшăнчĕ. 
Кăçал та, Раççейре Ырă ĕç 
тăвакансен тата Чăваш Ен-
ре И.Я. Яковлев çулталăкĕ 
тесе палăртнă çулта куль-
тура мероприятийĕсене 
тивĕçлĕ шайра ирттерме 
палăртатпăр. 
– Районăн тĕп уявне – Ака-
туя – ирттерме культура ĕç-
ченĕсем ырми-канми вăй 
хучĕç. Мĕнле çĕнĕлĕхсем 
кĕртме тĕллевлетĕр кăçал?

– Акатуй уявĕ – районшăн 
çав тери пĕлтерĕшлĕ кун. Ăна 
тивĕçлĕ шайра ирттерес те-
се культура ĕçченĕсем кăна 
мар, район администрацийĕ, 
вырăнти хăй тытăмлăх 
органĕсем те тăрăшулăх 
кă тартаççĕ. Вăл кирек хăш 
ял тăрăхĕнче иртсен те уяв 
хăй  не евĕрлĕ, илемлĕ асра 
юлтăр тесе пултарнă таран 
тăрăшăпăр. 
 – Патшалăх пулăшăвне си-
сетĕр-и?

– 2017 çулта «Вырăнти 

культура çурчĕ» проек-
тпа района 1,3 млн тенкĕ 
уйăрса пачĕç. Укçа-тенкĕпе 
Хурăнлăхри, Ойкассинчи, 
Çăкалăхъялти клубсенче 
юсав ĕçĕсем ирт    тертĕмĕр тата 
Пархикасси культура çуртне 
мо дер ни зацилерĕмĕр. Унта 
сценăна çĕнетме, музыкăпа 
тата çутăпа тивĕçтерекен ап-
паратура, ноутбук, баян, ко-
стюмсем, атă-пушмак туянма 
май килчĕ. 2018 çулта Иш-
лей ял тăрăхĕнчи пушарта 
сиенленнĕ Мускаринкас-
си клубне юсама çак про-
ект шутĕнчех 420 пин тенкĕ 
уйăрма палăртнă. 

Укçа-тенке хамăр та ĕçлесе 
илме тăрăшатпăр. Тÿлевлĕ 
мероприятисем ирттерсе 
2017 çулта 353 пин тенкĕ 
тупăш илтĕмĕр. Анчах та 
ку çав тери сахал. Кăçалхи 
тĕллев –  2,5 хут ытларах 
ĕçлесе илмелле.
– Клубсене модернизаци-
лес, çĕннисене тăвас ыйтăва 
çынсем тĕрлĕ пухусенче 
хускатаççĕ. Районта çак ĕç 
мĕнле пырать?

– Пĕлтĕр Атайкасси ял 
тăрăхĕнчи Явăш ялĕнче клуб 
хăпартма тытăнчĕç. Унăн 
хакĕ – 6 млн тенкĕ ытла. Ăна 
икĕ тапхăрпа тăваççĕ, 2017 
çулта 3 млн та 538 пин тенкĕ 
ытла уйăрнă, 2018 çулта – 
2 млн тенкĕ ытла. Пĕлтĕр 
Апаш клуб-музейĕнче юсав 
ĕçĕсем ирттерме 3 млн 
яхăн укçа-тенкĕ тăкакланă. 
Культура çурчĕн тăррине, 
чÿречесене улăштарнă, 
тамбура юсанă. Çакна 
палăртмалла – районти куль-
тура учрежденийĕсенчен 
чылайăшĕ кивĕ çуртсенче 
вырнаçнă, юсав ĕçĕсем кир-
лех. Нумайăшĕнче сĕтел-
пукана çĕнетмелле, орг-
техника, музыка тата çутă 
аппаратурисене, музыка 
инструменчĕсене туянмалла.
– Библиотекăсем çынсене 
электронлă майпа пулăшу 
пани витĕм кÿрет-и? Вĕсен 
ĕçне мĕнле хаклатăр?

– Вулавăшсенче вăй хура-
кансем çынсене кирлĕ ин-
формаципе тивĕçтереççĕ. 
Вĕсем 3 пин ытла меропри-
ятипе акци ирттернĕ, вĕсене 
42 пин ытла çын хутшăннă. 
Библиотекăсенче электронлă 
майпа муниципаллă пулăшу 
илме май пурри çынсемшĕн 
çав тери меллĕ. 2017 çулта 
районти библиотекăсем 1 млн 
ытла тенкĕлĕх кĕнеке семпе 
пуянланчĕç, вĕсене 10 пин ыт-
ла экземпляр кĕнеке килчĕ. 

– Ÿнер шкулĕсенче пĕлÿ иле-
кен ачасем тĕрлĕ конкурсра, 
фестивальте пултарулăхĕпе 
палăраççĕ. Эппин, вĕрентÿ 
пахалăхĕ уксахламасть?

– Кÿкеçри, Тутаркас-
синчи тата Хыркассинчи 
ача-пăча ÿнер шкулĕсенче 
595 ача хушма пĕлÿ илет. 
Вĕрентÿ пахалăхĕ пир-
ки иккĕленме кирлĕ мар 
– тĕрлĕ шайри конкурс-
сенче малти вырăнсене 
тивĕçекен сахал мар. Çапах 
та ÿнер шкулĕсенче музы-
ка инструменчĕсем кивел-
се юрăхсăра тухса пыраççĕ. 
Эпир ача-пăча шкулĕсем ача-
сене эстетика воспитанийĕ 
паракан çăлкуç пулса юлтăр 
тесе тăрăшатпăр. 
– Район хăйĕн илĕртÿлĕхĕпе 
палăрса тăрать. Туристсе-
не мĕнле майпа ытларах 
явăçтарма пулать?

– «Бичурин тата хальхи 
самана» музей тата унăн 
уйрăмĕ, Ишекри краеведе-
ни музейĕ тухăçлă ĕçлеççĕ. 
2017 çулта музейра 300 ытла 
экскурси иртнĕ, унта 8 пин 
ытла çын пулса курнă. Музей 
кашни çулах Апаш тата 
Бичурин вулавĕсем, тĕрлĕ 
интернет-викторинăсем ирт-
терет. Кăçал кунта Н. Бичу-
рин 240 çул тултарнине ха-
лалласа нумай меропри яти 
иртрĕ, «Каникулы в историю. 
Чувашия» фильм ÿкерчĕç. 
Пĕлтĕр музей Чăваш Ен 
Пуçлăхĕн 100 пин тенкĕлĕх 
грантне çĕнсе ил нине те 
палăртмалла. Атăлъялта Кра-
еведенипе туризм центрĕн 
никĕсĕнче уçăлнă культура 
музейĕ те туристсене хăйĕн 
патне илĕртсех тăрать. 

Шупашкар районĕ кану 
учрежденийĕсемпе –  кану 
базисем, санаторисемпе ача-
пăча кану лагерĕсем 20- рен 
сахал мар –пуян.  

Районта туристсене кă-
тартмалли объектсем татах 
пур. Çут çанталăк палăкĕсен 
шутне Вăрман-Çĕктерти ку-
рортпа рекреаци территорийĕ, 
«Заволжье» çут çанталăк 
паркĕ – «Светлое», «Изьяр», 
«Когояр», «Большое Лебе-
динское» кÿлĕсем – кĕреççĕ. 
Турра ĕненекенсем валли 4 
чиркÿ – Шемшерте, Алькеш-
ре, Çÿлтикассинче, Мăналта – 
ĕçлет. Район территорийĕнче 
хăна çурчĕсем нумайрах пул-
сан тата аванрахчĕ.

  АННА ФИЛИППОВА  
КАЛАÇНĂ

Мартăн 26-мĕшĕнче Шупашкар район адми-
нистрацийĕнче 10 сехетрен пуçласа 13 сехет-
чен район прокурорĕ район администрацийĕн  
ертÿçисемпе пĕрле, управляющи компанисен 
представителĕсемпе граждансене йышăнать. Калаçу 
пурăнмалли çурт-йĕрпе коммуналлă хуçалăх сферин-
чи законодательствăна пурнăçлассипе çыхăннă ыйту-
сем тавра   иртĕ. Тĕл пулăва хутшăнас тесен маларах 
райадминистрацине 2-12-44 номерпе  шăнкăравласа 
çырăнмалла, район прокуратурине – 2-13-32 номерпе. 

Пултарулăх лаççинче тăрăшакансем
 КУÇА-КУÇĂН      

Вĕсем хăйсен юрри-ташшипе 
çынсен кăмăлне çĕклеççĕ, куллен-

хи пурнăçа илем кÿреççĕ. Культура 
ĕçченĕсемсĕр районти пĕлтерĕшлĕ 

пĕр мероприяти те иртмест. 
Мартăн 25-мĕшĕнче пултарулăх 

лаççинче тăрăшакансем 
хăйсен професси уявне 
паллă тăвĕç. Ун умĕн редак-
ци тĕпелне райадминистра-
цин культура пайĕн ертÿçине 

Екатерина КИРИЛЛОВĂНА чĕнтĕмĕр.

Пултарулăх лаççинче 
 КУÇА-КУÇĂН      

Вĕсем хăйсен юрри-ташшипе 
çынсен кăмăлне çĕклеççĕ, куллен-

хи пурнăçа илем кÿреççĕ. Культура 
ĕçченĕсемсĕр районти пĕлтерĕшлĕ 

пĕр мероприяти те иртмест. 
Мартăн 25-мĕшĕнче пултарулăх 

лаççинче тăрăшакансем 

Шупашкар районĕн 
культурăн хисеплĕ 

ĕçченĕсем!
Професси уявĕпе чи 

ăшă та чун-чĕререн ту-
хакан салам сăма хĕсене 
йышăнса ил семĕр. 

Культура ĕçченĕсен 
тĕп тĕллевĕ – çĕр шывăн 
кăмăл-сипет пуянлăхне 
ÿстерсе пырасси, ха-
лăх йăли-йĕркине, унăн 

çутĕçне сыхласа хăварасси. Пĕр ÿс-
термесĕр калатпăр, сирĕн ĕçĕр пар-
хатарлă та хастар. Ăна пурнăçлама 
пултаруллă, тĕнчене илемлĕрех тăвас 
кăмăл пулмалла.

Пирĕн районти культура учреж-
денийĕсенче обществăна лайăх кăмăл 
парнелекен, культура йăли-йĕркине сых-
ласа хăварас, çĕнĕ шухăшсене пурнăçа 
кĕртес ĕçе пысăк тÿпе хывакан 300 ыт-
ла специалист вăй хурать.

Клубсенче ÿссе пыракан ăрăвăн 
пултарулăхне аталантараççĕ. Биб-
лиотекăсемпе музейсем çамрăксене 
тивĕçлĕ воспитани параççĕ, район 
ис торипе культурине тĕрĕс ăнланма 
вĕрентеççĕ, ытти çĕршыв тата муници-
палитет представителĕсемпе хутшăнма 
тата опытпа ылмашăнма лапамсем 
хатĕрлеççĕ. 

Клубсен çумĕнче йĕркеленнĕ пул-
тарулăх ушкăнĕсем Шупашкар район 

пурнăçне тата культу-
ра мероприятийĕсене 
хастар хутшăнаççĕ. 

Хисеплĕ культура ĕçченĕсемпе вете-
рансем! Пирĕн общество аталанăвĕнче, 
граждансен кăмăл-туйăмĕ лайăх пул-
нинче, халăх йăли-йĕркине, кăмăл-
сипетне сыхласа хăварас ĕçре сирĕн 
тÿпĕре палăртма та йывăр.  

Сире хăвăр ĕçĕре яваплăха туйса 
пурнăçланăшăн, пул тарулăхăршăн, 
ĕçченлĕхĕршĕн чун-чĕререн тав 
тăватпăр. Эсир пирĕн пурнăçа çутăрах 
тăватăр. 

Професси уявĕн кунĕнче сире çирĕп 
сывлăх, пултарулăхра ăнăçу, хавхала-
ну, телей тата тулăх пурнăç сунатпăр!

Владимир 
ДИМИТРИЕВ, 

ра йад ми ни-
ст ра ци пуç лă-

хĕн  ти вĕ çĕ се не 
пур нăç ла канĕ
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Пурнăç таппи

Январĕн 27-мĕшĕнче К.В. Иванов ячĕллĕ 
Чăваш патшалăх академи драма театрĕ хăйĕн 
100 çулхи юбилейне анлăн паллă турĕ. 
Иртнĕ ĕмĕрте театрсене пысăк йышпа çÿренĕ. Совхоз 
ĕçченĕсем те хĕ рÿ ĕççи вĕçленсен, хĕл кунĕсем çитсен 
пĕр автобус тулсах Шупашкаралла çул тытнă. Ку сăн 
ÿкерчĕкре Шупашкар районĕнчи СССР 50 çул тултарнă 
ятпа хисепленекен совхозăн уй-хир бригадин ĕçченĕсем 
сăнланнă. «80-мĕш çул сенче эпир Чăваш патшалăх дра-
ма театрне спектакль курма кайнăччĕ. Ун хыççăн теат-
ртах асăнмалăх сăн ÿкерĕнтĕмĕр», – каласа кăтартрĕ 
Атăлъялта пурă накан Ĕç ветеранĕ Альбина Маринова. 
Пĕр ремĕш ретре сула хай ран сылтăмалла Атăлъялти Ев-
докия Бычкова, Клавдия Семенова, Наталья Волкова 
тата Ирина Иванова лараççĕ. Иккĕмĕш ретре: Манефа 
Яковлева, Альбина Маринова тата Шупашкаркассин-
чи ятне палăртайман хĕрпе Галина Мазярова уй-хир 

Пĕчĕккисем савӑнтарчĕç

Шупашкар районĕнчи социаллӑ пулӑшу кӳрекен 
центрӑн Ишекри уйрӑмĕнче календарьти паллă кун-
сенче вырӑнти аслӑ ӑру çыннисене пуçтарса салам-
ласси йӑлана кĕнĕ. Хĕрарӑмсен кунне паллӑ тума 
юнашар ялсенчен çирĕме яхӑн ватӑ пуçтарӑнчĕ. Рай-
онтан салам сӑмахĕсемпе Елена Ефимова профком 
председателĕпе Елена Алексеева психолог кӑнтӑрла 
тĕлне çитрĕç. Часах Ишек шкулĕнчи пĕрремĕш клас-
ра ӑс пухакансемпе вĕсен класс ертӳçи Екатерина Гри-
горьева хитре тумсемпе кĕрсе тӑчĕç. Ачасем ватӑсене 
концертпа савăнтарчĕç: юрӑсем юрларĕç, сӑвӑсем 
вуларĕç, сценка кӑтартрĕç. Пĕчĕк артистсен кашни 
номернех куракансем алӑ çупса ӑшшӑн кĕтсе илчĕç. 
Пĕчĕккисем тупмалли юмахсем парса ватӑсен пĕлĕвне 
те тĕрĕслерĕç. Венера Васильева заведующи ачасене 
пылак кучченеçпе хӑналаса тав турĕ. Ачасем хӑйсен 
пултарулӑхне татах та кӑтартма сӑмах парса хаваслӑн 
шкулалла вĕçтерчĕç. Ватӑсен уявĕ вара тулли сĕтел 
хушшинче малалла тӑсӑлчĕ. 

  ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА МĂН МАРКА

Иртнĕ ĕмĕрĕн çулĕсене 
аса илсе çырни паянхи XXI 
ĕмĕ  рĕн хăватне пуянла-
тать тесе шухăшлатăп эпĕ. 
Астăвасса, çав çулсенче 
колхоз-совхозсем пĕрисем 
аш-какай, тыр-пул, теп-
рисем пахча çимĕç туса 
илессипе тухăçлăн ĕçлесе 
пыратчĕç. Машина-трак-
тор паркĕсем пысăк хăват-
лă техникăпа пуянччĕ. 
Комбайнран пуçласа уй-
ра ĕç тăвакан, кăкарса ĕç-
лемелли агрегатсем йĕр-
кипе тăратчĕç. Эпĕ хам та 
гаражра техникăна юса-
са тăракан бригада ер-
тÿçи пулнă. Мана чы-
лай çул çапла ĕçлеме тÿр 
килчĕ. Паркра ĕç шавĕ 
тăни паян та асра. Уйри 
ĕçсене ĕлкĕрсе, вăхăтра 
пурнăçласа пынă. Меха-
низаторсемпе водитель-
сем хастарлăх кăтартатчĕç. 
Район енчен те пу лăшу 
самаях пулнă. Специа-
листсем тĕрĕслевпе кил-
сех тăратчĕç. Запчаçсем  
яланах алă айĕнче, склада 
кай та илсе тух кăна. Уй-
ра çĕмĕрĕлнĕ агрегатсене 
ремонт тăвакан ушкăн 
çийĕнчех юсанă. Специа-

листсен яланах пĕрле ра-
ци пулнă, вăл шутра аг-
рономсен, юсав ĕçĕсем 
ирттерекенсен, колхоз 
ертÿçин те машини çинче 
раци ĕçленĕ. 

Çав вăхăтри пĕр меха-
низатор çинчен паян 
сăмахăм. 1961 çулта Чă-
рăшкасси çамрăкĕ Про-
талион Никифоров Кÿ-
кеçри механизаторсем 
хатĕрлекен уйрăмран 
вĕренсе тухать. Ăна «Ис-
кра» хуçалăхра трак-
тор шанса параççĕ. Мĕн 
пенси çулне çитичченех 
вăл тĕрлĕ ĕç пур нăçлать. 
Унсăр пĕр çур аки те, кĕр 
аки те  иртмен. Мăшăрĕпе 
ик кĕшĕ тăватă ачине тĕрĕс 
çул çине тухма пулăшас 
тесе ырми-канми вăй 
хураççĕ. Мă шăрĕ Юлия 
Васильевна нумай çул 
выльăх пăхнă, колхоз-
ри бригадăра та хас-
тарлăх кăтартнă. Брига-
дир хушнă ĕçсене туллин 
пурнăçланă. Паян иккĕшĕ 
те – Ĕç ветеранĕсем. Вĕсен 
ачисем те хастар, пур-
те çемьеллĕ. Ватăсене 
манмаççĕ, пулăшсах 
тăраççĕ. 

 ВАЛЕНТИН СИНЕЛЬНИ-
КОВ, ЧĂРĂШКАССИ

ХУРÇĂ УТ РУЛĔ УМĔНЧЕ

П. Никифоровпа (сула-
хайри)  В. Синельников

 ИРТНĔ ВĂХĂТ

Пирĕн аттен йăмăкĕ Ири-
на аппа 1928 çулта Мур-
каш районне кĕрекен Ех-
вет ялĕнчи Терентий Его-
рова качча тухнă. Йыс-
напа аппа килĕштерсе 
пурăннă, 5 ача çуратнă. 

Т ăван çĕршывăн 
Аслă вăрçи вă хă-
тĕнче аппа ачи-
сене тĕрĕс-тĕ-
кел ÿстерес тесе 

çĕрне-кунне пăхмасăр вăй 
хунă. Пĕррехинче тарласа 
тырă вырнă хыççăн хай-
хискер 6 курка çăл куç 
шыв не ĕçнĕ, тепĕр кунне 
чирлесе шăмшак хытса 
ларнипе ĕмĕрлĕхех куçне 
хупнă. 5 ача тăлăха тăрса 
юлнă: асли 12 çулта, 
кĕçĕнни 6 уйăхра. 

70 çулхи асанне тă-
лăхсене пăхассине хăйĕн 
çине илет. Çав тери йывăр 
вăхăт пулнă: çимелли 
çук, ачасене тумлантар-
малла, çуса тасатмалла, 
ĕне валли утă-улăм та 
хатĕрлемелле. Кĕçĕннине 
вăл çăл патĕнчех çуса 
янине ас тăватăп. Ма-

на анне вырсарникун-
сенче вĕсем патне çăкăр, 
çăпата леçме яратчĕ. Эпĕ 
ун чухне 3-мĕш класра 
вĕренеттĕм. Пĕррехинче 
Ехвете кайма тухнăччĕ, 
сылтăм енчи çырмаран 
ман паталла пĕр чĕр чун 
чупать. Часах ман тĕле 
çитсе çул çине ларчĕ. 
Куçĕсем çав тери хаяррăн 
пăхаççĕ. Эпĕ те ун çине 
шăтарасла пăхатăп. Хам 
кашкăр мар-ши ку тетĕп. 
Кашкăрсем вăрçăран тар-
са пирĕн паталла килнĕ 
тенине илтнĕччĕ эпĕ. Та-
пранма та хăратăп. 5-6 
минут пек ларсан хайхи 
сулахай енне çаврăнчĕ 
те çухрăм хыçĕнче ла-
ракан вăрманалла чуп-
са кайрĕ. Ку йытă мар, 
кашкăрах пулчĕ пулмал-
ла. Эпĕ ачасем патне çитсе 
савăнтартăм. Асанне ма-
на ун чухне киле çитиех 
ăсатса ячĕ.

Вăрçă чарăнсан ача-
сен ашшĕ киле таврăнчĕ. 
Пĕр тăвансем ÿссе çе мье-
ленчĕç. Асли, Геннадий, 
электрикчĕ. 1983 çулта 
ток çапнипе çĕре кĕчĕ. 
5 ача ашшĕсĕр юлчĕç. 

Хĕрачасенчен ас ли, По-
лина, Муркашра налук 
инспекцийĕнче бухгал-
терта ĕçлерĕ. Володя за-
водра вăй хучĕ. Йывăр 
чир  лесе ÿкрĕ, опе раци 
хыççăн та вăй илеймерĕ. 
Хĕрĕпе ывăлне тăлăха 
хăварчĕ. Виссарион ÿсĕр 
çамрăксем пуçран йывăр 
япалапа çапнăран вăйлă 
аманса больницăра нумай 
вă хăт выртрĕ. Сывлăхĕ са-
майланнă вăхăтра лай -
ăх хĕр тупса çемье çа-
вăр чĕ. Икĕ хĕрача çу рат-
рĕç вĕсем. Анчах пĕр ре 
хытă аманнăскерĕн сыв-
лăхĕ хавшасах пычĕ, 
çамрăклах çĕре кĕчĕ 
Виссарион. Мăшăрĕ, Ан-
на, ачасене тĕрĕс-тĕкел 
пăхса çитĕнтерчĕ. Герман 
(кĕçĕнни) Белоруç хĕрне 
качча илет. Ют çĕршывра 
пурăнма тытăнать, депу-
тат пулать. Мăшăрĕпе икĕ 
ывăл – Юра тата Игорь – 
пăхса çитĕнтерчĕç.

Пĕр  рехинче пирĕн па-
тра хăнара пулчĕç. Сăмах 
май тенĕ пек кăсăклантăм: 
«Гер ман, санăн сывлăху 
мĕн ле, чир-чĕрпе аптă-
раман-и? Сана кукаму çăл 
патĕнчех çуса яратчĕ». 
«Тавтапуç кукамая, ха-
ма ас тăвасса пĕрре те 
чирлемен, кăххăм! те-

се те ÿсĕрмен», – терĕ 
вăл. Германăн шăпи те 
синкерлĕ пулчĕ. Ĕçрен 
тух сан вăл ют машина 
кабинине кĕрсе ларать. 
Тепĕр кунне ирхине ăна 
çарамасскере тата сыв-
лама пăрахнăскере кю-
ветра тупаççĕ. 

Анфиса амăшĕнчен 5 
çулта юлать. «Халĕ те 
ман хăлхара пичче «ан 
вил, апи, ан вил» те-
се кăшкăрса макăрни 
тăрать», – иртнине куç 
умне кăларать вăл. Нумай 
çул иртсен Анфиса Воло-
дя пиччĕшĕ пулăшнипе 
Белоруçре Герман патĕн-
че хăнара пулса курать. 
«Аннерен 6 уйăхра юлнăс-
кер çакăн пек лайăх пу-
рăннине курса эпир каял-
ла савăнса таврăнтăмăр. 
Анчах савăнăç нумая пы -
марĕ, усал чунлă çын-
сем ун пурнăçне 37 çул-
тах татрĕç», – тет вăл 
куççульне тытса ча-
рай масăр. 1958 çулта 
вăл Тереç ялĕнчи Геор-
гий Шариковпа çемье 
çавăрать. 18 çул пĕрле 
пурăннă хыççăн арçын 
çĕре кĕрет. Анфиса хĕрача 
ÿстерет. Халĕ унăн икĕ 
мăнук. 

 ЗИНАИДА ИЛЬИНА, 
АТĂЛЪЯЛ

Кун-çул хыçĕнче 
 ШĂПА

Хулана – спектакль 
курма

Çын калаçăвне итлеме мантăмăр-ши?
Атайкасси вăтам шкулĕнче уçă 
алăксен кунĕ иртрĕ. Пире 4-мĕш 
класра вĕренекенсем анне çинчен 
хайланă сăвă-юрăпа кĕтсе илчĕç, 
хăйсем ăсталанă парнесемпе 
хавхалантарчĕç. Ачасем çапла 
маттур пулнинче, паллах, вĕсен 
вĕрентекенĕн А.И. Михайловăн 
тÿпи пысăк. Вăл хăех баянпа вы-
лять, тăваттăмĕшсене пур меро-
приятие те тĕплĕ хатĕрлет. Алев-
тина Ивановна кашни шăпăрлана 
пĕр тан юратни, кашнинчех хăйне 
евĕр пултарулăх тупса ăна ата-
лантарма тăрăшни, ыттисене 
кăтартма пулăшни мана уйрăмах 
савăнтарчĕ. Ачасем патне кăçал 
пысăк опытлă та пултаруллă, пуян 
чунлă вĕрентекен килни чăннипех 
те ăнчĕ темелле.

Шкулти акт залне пухăннă ашшĕ-
амăшне 1-5 классенче ăс пухакан-
сем юрă-ташăпа савăнтарчĕç. Хав-
халану та савăк кăмăл парнелерĕç 
ачасемпе вĕрентекенсем. Пуху  

пуçланнă тĕле залра ларакан-
сен шучĕ самаях чакни çеç ма-
на хурлантарчĕ. Ашшĕ-амăшĕ 
тĕп ренчĕкĕсене пĕлÿпе воспи-
тани паракансен ĕçне хисепле-
меннине кăна мар, хăйсен ачи-
сене те тивĕçлипе юратманни-
не, вĕсен вĕренĕвĕпе, канăвĕпе 
кăсăкланманнине систерет-тĕр ку 
хитрех мар, кутăнла пулăм. Шкул 
ертÿлĕхне мар, пире кирлĕрех-çке 
çакнашкал пухусем! Е интернет 
ĕмĕрĕнче пурăнса çын калаçăвне 
те итлеме мантăмăр-ши?

Кăсăкли, пире кирли вара тем чух-
лех пулчĕ кунта. Шкул директорĕ 
В. Степанов ачасен вĕренÿри 
çитĕнĕвĕсемпе паллаштарчĕ, РФ 
Президенчĕн В. Путинăн Федера-
ци Канашне янă Çырăвĕнчи  са-
мантсене уçăмлатрĕ. Мускав по-
литех университечĕн Шупашкарти 
филиалĕнчен килнĕ хăна ачасемпе 
ашшĕ-амăшне тĕрлĕ конкурса ха-
стартарах хутшăнма чĕнсе каларĕ. 

С. Семенова организатор çуллахи 
лагерьсене канма каякансене мĕнле 
документсем хатĕрлемеллине тĕплĕ 
ăнлантарчĕ. Е. Дмитриева медсе-
стра тĕнчере, Раççейре тата Чăваш 
Енре гриппа чирлекенсен йышĕ 
ÿснине палăртрĕ, шкулти профи-
лактика ĕçĕпе паллаштарчĕ. Пирĕн 
вара хамăрăн ачасемшĕн яваплăха 
манас марччĕ, шкул пухăвне çитме 
вăхăт тупасчĕ.

  ЛИНА ТРОФИМОВА, 
ЙĂРШУ

 КИВĔ СĂН ŸКЕРЧĔК

 УЯВ

ХЫПАРСЕНЕ – ЧАТА! 
Патшалăх влаç органĕсен ĕçне-хĕлне, 
çурт-йĕрпе коммуналлă тытăма, 
вĕрентĕве, сывлăх сыхлавне пыр-
са тивекен, пенси тÿлĕвĕпе çыхăннă 
ыйтусене «Тăван Ен» хаçат редакци-
не «Вайбер» мобильлĕ приложени-
пе ярса пама пултаратăр.  Хăвăр ял 

хыпарĕсем пирки те пĕлтерĕр! 

8-965-687-44-59.

бригадирĕ тăраççĕ. Сăн ÿкерчĕкри хастар хĕрарăмсем пурте 
тĕрлĕ вăхăтра Ĕç вете ранĕн ятне тивĕçнĕ. Шел, малти ретре ла-
ракансем тата Манефа Яковлева пирĕнтен ĕмĕрлĕхех уйрăлса 
кайрĕç. Хальхи вăхăтра хулана концертсем курма çÿрекелетпĕр-
ха, спектакль курма каясси манăçа ан тухтăр кăна.  

 НИКОЛАЙ СМИРНОВ, АТĂЛЪЯЛ



5Март 22 - 28, 2018 www.tavanen.ruTȘBAH EH     № 11 (106241-106242)

В МАЕ ОТКРОЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ ПО КРЫМ-
СКОМУ МОСТУ через Керченский пролив 
для легковых автомобилей и пассажирских 
автобусов. Грузовому транспорту будет раз-
решен проезд в конце этого года. 

ЖИЛЬЦЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
СМОГУТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ РАСПЛАЧИ-
ВАТЬСЯ с ресурсоснабжающими организа-
циями. Законопроект, который повысит ка-
чество жилищных услуг, прошел второе чте-
ние в Госдуме. 

РОДИТЕЛИ ИЛИ ОПЕКУНЫ МОГУТ ПРО-
ДАТЬ КВАРТИРУ, в которой прописаны не-
совершеннолетние дети, только если сра-
зу же после продажи будет куплено новое 
жилье. В противном случае нарушаются 
права детей, разъяснил Верховный суд. 

ЕСЛИ В НОВОМ АВТОМОБИЛЕ ЧТО-ТО ПО-
СТОЯННО ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ, его можно 
обменять или вернуть деньги, указал Вер-
ховный суд. В этом случае гарантийный ре-
монт не является поводом для отказа в об-
мене машины. 

МИНФИН ПОДГОТОВИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ 
С ПОПРАВКАМИ В ЗАКОН о применении 
контрольно-кассовой техники. Среди но-
вовведений стоит отметить появление но-
вой статьи – 27.20 «Блокировка устройства» 
в случаях нарушения закона о ККТ. 

За фиктивные кассовые чеки будут штра-
фовать должностных лиц на сумму 5-10 ты-
сяч и юрлиц – 20-40 тысяч рублей.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
за незаконное приобретение или продажу 
особо ценных диких животных и водных био-
логических ресурсов в интернете. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ В 
РОССИИ могут появится уже в 2020 году. 
Об этом сообщил министр труда и соцза-
щиты РФ Максим Топилин. 

 В МАСШТАБАХ СТРАНЫ   

 ДЕЛА МЕСТНЫЕ

 ПФР СООБЩАЕТ      

Верите ли вы синоптикам?
ГЛАС НАРОДА

Верите ли вы синоптикам?
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Практически ежедневно, 
прежде чем выйти на ули-
цу, мы интересуемся пого-
дой. Брать ли зонт, одеть-
ся ли потеплее, можно 
ли без перчаток и шарфа 
обойтись? Кто-то выгля-
дывает в окно и наблюда-
ет за прохожими, во что 
они одеты? Другие узнают 
прогноз погоды из ново-
стей, в Интернете. Однако 
большинство не задумы-
вается, откуда же прогноз 
берется, кто его составил?

Накануне профессиональ-
ного праздника всех метео-
рологов, который отмечается 
23 марта, мы посетили  Ги-
дрометцентр Чувашии. На-
чальник отдела гидромете-
обеспечения народного хо-
зяйства Марина Китарьева 
радушно встретила нас и под-
робно рассказала о том, как 
составляется прогноз пого-
ды. По ее словам, данные о 
погодных условиях поступа-
ют с метеостанций, разбро-
санных по республике. Они 
расположены в гг. Чебокса-
ры, Алатырь, Канаш, с. По-
рецкое и Батырево. Каждые 
три часа сотрудники выходят 
на метеорологическую пло-
щадку и снимают показания 
приборов, затем в закодиро-
ванном виде сведения пере-
дают в метеоцентр, оттуда в 
Нижний Новгород, а затем 
в Москву. Все данные теле-
грамм накладываются на 
гео графическую карту, стро-
ится линия одинакового дав-
ления и получаются «ци-
клоны» и «антициклоны». 
Этими сведениями дальше 
руководит синоптик ме-
тео центра. С помощью фи-
зики и математики он на-
чинает рассчитывать, отку-
да придет воздух, какой, что 
с ним произойдет в дороге. 

Сегодня в Гидрометцен-
тре Чувашии дежурит стар-

ший синоптик Марина 

Андреева. В этой сфере она 
трудится уже 27 лет. «Про-
фессия синоптика очень ин-
тересная и нужная, ее надо 
душой любить.  Здесь ни-
кто не будет работать ради 
заработной платы, так как 
она невысокая», – отмеча-
ет Марина Аркадьевна. За 
ее столом разложено мно-
жество раскрытых журна-
лов, каждый из них нужно 
заполнять, лежат листы с 
какими-то формулами, каль-
кулятор. Под руководством 
Марины Аркадьевны в отде-
ле трудятся еще четыре си-
ноптика, которые дежурят 
поочередно сутками. 

 Ошибаются ли синопти-
ки, спросили мы. «Конеч-
но, а как же без этого. Все 

мы знаем, что атмосфера 
изучена не полностью, так 
же как и океан, – подчер-
кнула Марина Китарьева. – 
Прогнозируем мы погоду на 
трое суток. В Нижнем Нов-
городе составляют для нас 
четвертые-пятые сутки. В 
первые сутки точность про-
гноза составляет 94-96%, на 
вторые – 90-93%, на третьи 
– еще ниже. Есть расчеты 
на декаду, месяц, полуго-
дие. Однако долгосрочные 
прогнозы оправдываются  в 
пределах 60%». 

А с чем же связано то, что 
от пожилых людей постоян-
но приходится слышать: «В 
Москве дожди, значит, че-
рез пару дней они и к нам 
доберутся!». «Они совер-

шенно правы. Земля крутит-
ся против часовой стрелки, 
поэтому атмосфера движет-
ся с запада на восток. Поэ-
тому для нас важно, какая 
погода в Европе. Ведь от-
туда к нам все циклоны и 
антициклоны смещаются. 
Столица России западнее 
нашей республики, поэто-
му мы и ожидаем москов-
ские осадки через несколь-
ко дней в нашем регионе», 
– объяснила Марина Ана-
тольевна. 

Почему в городах на не-
сколько градусов теплее, 
чем в деревнях? Оказыва-
ется, по словам сотрудни-
ков Гидрометцентра, все 
зависит от микроклимата 
населенного пункта. В горо-
де функционируют заводы, 
предприятия, круглосуточ-
но ездит транспорт... Пар-
никовые газы окутывают го-
род, поэтому там всегда те-
плее. И чем больше город, 
тем погода теплее.

Много интересного узна-
ли мы у Марины Китарье-
вой, к примеру, какая раз-
ница между гололедицей и 
гололедом. Оказывается, го-
лолед – это слой льда, обра-
зовавшийся на поверхности 
земли, строениях, деревьях, 
мостах, столбах во время вы-
падения осадков в виде до-
ждя, вследствие его замерза-
ния. Гололеду обычно сопут-
ствуют близкая к нулю тем-
пература воздуха, высокая 
влажность, ветер. Гололедица 
же – это лед или слой снега, 
утрамбованный до твердого 
состояния, который образует 
скользкую поверхность. Она 
возникает там, где перед за-
морозками стояла вода, или 
там, где вследствие движе-
ния транспорта либо боль-
шого количества пешеходов 
выпавший снег уплотняется. 
Чаще всего это происходит на 
проезжей части дорог и тро-
туарах.   ЯНА МАЙСКАЯ

У природы нет плохой погоды...У природы нет плохой погоды...

СПРАВОЧНО
Главная цель деятельности метеорологов — улучше-
ние точности прогнозов и предупреждений, улучше-
ние качества гидрометеорологического обслужива-
ния, снижение угрозы жизни населения и ущерба эко-
номике страны от погодно-климатических явлений, 
обеспечение высокого уровня гидрометбезопасности 
России. Прогнозы метеорологов позволяют уменьшить 
возможные экономические потери в среднем на 40%. 

Пархикасинскому центральному сель-
скому дому культуры вручен сертифи-
кат депутатом Государственной Думы 
РФ Аленой Аршиновой.

В Культурно-выставочном центре «Раду-
га» г. Чебоксары депутат открыла полномас-
штабный выставочный проект «Караван ис-
кусств», реализуемый в рамках федерально-
го проекта «Местный дом культуры».

В ходе проекта в каждом сельском доме 
культуры будут экспонироваться выставки из 
фондов КВЦ «Радуга», выполненные по тех-
нологии факсимильного воспроизведения. 
Общий выставочный фонд составил 420 ра-
бот. Сельские жители смогут познакомиться 
с коллекциями крупнейших музеев России, 
научатся любить и ценить прекрасное.  

Олеся ШАЧКОВА, 
п. Кугеси:

– Прогноз на то и 
прогноз, чтобы сбы-
ваться с определен-
ной долей вероятно-
сти. Гороскопы ведь 
тоже  прогноз, а по су-
ти – лишь бы что ска-
зать. Но у синоптиков 

есть синоптические карты с точной 
погодой. К сожалению, они часто 
предсказывают не то, что творит-
ся на улице.

Валентина 
ГРИГОРЬЕВА, 
д. Шорчекасы:

– Я все сказан-
ное синоптика-
ми делю на два. 
А раньше вери-
ла безоговороч-
но. Теперь боль-
ше смотрю на-

родный календарь, где пу-
бликуются приметы. Сходит-
ся не меньше, чем официаль-
ные прогнозы.

Михаил ИВАНОВ, п. Кугеси:
– Современные способы прогно-

зирования достаточно достоверны 
чтобы на них полагаться. Естествен-
но, в таком деле не бывает без оши-
бок и погрешностей, но по-моему, 
лучше прислушаться и взять зонт на 
всякий случай (он не тяжелый), чем 
промокнуть до нитки, ориентируясь 
на яркое солнышко по утру.

15 марта после капитального ремонта, 
проведенного на средства резервного 
фонда Президента РФ, открылась кон-
сультативная поликлиника Республи-
канской детской клинической больницы.

Отметим, в сентябре 2017 года на ее ре-
монт было выделено 26,5 млн рублей. Бла-
годаря этим средствам в 3-этажном кир-
пичном здании 1985 года постройки впер-
вые капитально обновлены все помеще-
ния и коридоры. 

Сохранена и созданная в поликлинике «до-
ступная среда» для пациентов с ограничен-
ными возможностями. По словам врачей, 
в течение дня лечебное учреждение посе-
щают около 6 маломобильных пациентов.

20 марта 2018 года в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии ЧР состоя-
лось заседание экспертной комиссии, где 
были рассмотрены геологические матери-
алы по поискам и оценке запасов подзем-
ных вод на участке недр ООО «Санаторно-
курортный комплекс «Волжанка», располо-
женном в п. Сюктерка Чебоксарского рай-
она ЧР.

Изученному участку недр подземных вод 
принято решение присвоить название  «Вол-
жанское месторождение подземных вод».  

 ПУЛЬС РЕСПУБЛИКИ   

Государственная услуга по организа-
ции временного трудоустройства граж-
дан, испытывающих трудности в поис-
ках работы

Гражданам, испытывающим трудности в по-
иске работы, может быть предоставлена государ-
ственная услуга по организации временного тру-
доустройства, направленная на обеспечение их 
права на труд и на вознаграждение за труд, со-
хранение мотивации к труду, приобретение или 
сохранение профессиональных навыков, получе-
ние дополнительной материальной поддержки. 

Реализация государственной услуги по орга-

низации временного трудоустройства осущест-
вляется в соответствии с договорами, заключа-
емыми между центром занятости населения и 
работодателями.

Получателям данной услуги, в период уча-
стия во временных работах, кроме заработной 
платы от работодателя, выплачивается матери-
альная поддержка из средств областного бюд-
жета от центра занятости населения. Для безра-
ботных граждан, хорошо зарекомендовавших 
себя у работодателя, имеется возможность по 
окончании срока действия договора, получить 
постоянную работу.

Так, Центром занятости Чебоксарского рай-
она на март текущего года по вышеуказанной 
программе временно трудоустроено 5 человек, 
среди них многодетные родители – 3 человека, 
и предпенсионного возраста - 2 человека. Сумма 
на выплату материальной поддержки временно 
трудоустроенным гражданам из числа безработ-
ных, испытывающих сложности в поиске работы, 
составила 53 302,52 рублей. 

Основной целью оказания государственной 
услуги по подбору вариантов подходящей рабо-
ты лицам, испытывающим трудности в поиске 
работы, является смягчение социальной напря-

женности на рынке труда района, ведь безработ-
ные граждане, относящиеся к данной категории, 
особо нуждаются в социальной поддержке и со-
действии в трудоустройстве. 

Целью программы является временная заня-
тость данной категории граждан, адаптация их 
на рабочем месте и приобретение необходимо-
го профессионального опыта.

Консультацию по вышеизложенной програм-
ме можно получить в Центре занятости населе-
ния Чебоксарского района по адресу: Чебоксар-
ский район, п. Кугеси, ул. Советская, д. 23, 
каб. 204 или по телефону: (83540) 2-11-77. 
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М. Андреева и М. 
Китарьева (слева 
направо)
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ОВНЫ, займитесь 
решением про-
блем и не ищите 

отговорки, но пе-
ретруждаться ни к 

чему – учитесь дозиро-
вать отдых и работу.
ТЕЛЬЦЫ, не поддавайтесь 
на провокации коллег и 

знакомых. Рабо-
та отодвинет до-

машние заботы на 
второй план. 

БЛИЗНЕЦЫ на-
ладят отноше-
ния с руковод-
ством, профес-

сиональные качества за-
интересуют новых дело-
вых партнеров.

Идеи РАКОВ понра-
вятся и коллегам, и 

деловым партне-
рам. Но не взле-
тайте слишком 

высоко, чтобы не про-
пустить конкурентов.

ЛЬВЫ превра-
тятся в насто-

ящих денежных 
везунчиков. Поду-

майте о выгодных 
вложениях и придержи-
те финансы при себе.

ДЕВЫ, не соблазняй-
тесь заманчивыми 
предложениями пар-

тнеров – они могут 
вести нечестную 
игру. Отношения 
разладятся. 

ВЕСЫ, следите за 
своим окружением 
и не верьте всему, 
что говорят знако-

мые и коллеги. Воз-
никнут поклонни-

ки из прошлого.
СКОРПИОНЫ, попро-

буйте быть более от-
крытыми и искрен-

ними. Им удаст-
ся заручиться 

поддержкой вли-
ятельных знакомых.

СТРЕЛЬЦЫ, со-
средоточьтесь 
на своих обязан-
ностях – началь-
ство станет требо-
вательным и при-

дирчивым.
КОЗЕРОГИ, готовь-

тесь к встрече го-
стей. Придется ве-
сти душевные бе-
седы с родствен-
никами, друзья-

ми, коллегами.

ВОДОЛЕЯМ нужно 
набраться терпе-

ния и не реаги-
ровать на выход-
ки сослуживцев. 

Оставайтесь опти-
мистами.

РЫБЫ, считай-
тесь с мнением 
коллег, прини-

майте участие в 
общественной ра-

боте. Есть шанс найти ра-
боту на дому.

на провокации коллег и 

машние заботы на 
второй план. 

Николай, как и остальные 
мальчики, с 10 лет выпол-
нял взрослую работу, умел 
управлять лошадью, работал 
в поле. За год он зарабаты-
вал по 70-75 трудодней, чем 
очень гордился. Мальчик хо-
дил учиться в Кюстюмерскую 
восьмилетнюю школу. Еже-
дневно со всеми сверстника-
ми туда и обратно они пре-
одолевали 14 км. Это и зака-
лило его характер.

В 1963 году Николай по-
ступил в Вурнарский зоовет-
техникум, который окончил 
с отличием. Вместе с дипло-
мом молодому человеку вру-
чили направление в Казан-
ский ветеринарный инсти-
тут. Однако Николай принял 
решение отслужить в Совет-
ской Армии. 5 октября 1967 
года он принял присягу в 
г. Луцке Белорусской ССР, а 9 
ноября того же года был от-
правлен в Группу Советских 
войск в Германии. Службу 
проходил в части, располо-
женной вблизи г. Веймара, 
который своими неповтори-
мыми улицами и парками 
навсегда остался в памяти 
деревенского парня. Неда-
леко располагался концла-
герь Бухенвальд – один из 
страшных по изуверству над 
военнопленными. Именно 
там 11 апреля восстали воен-
нопленные и вырвались на 
свободу. Эта дата знаменует-
ся как Международный день 
освобождения узников фа-
шистских лагерей. 

В дивизионе Николай Ки-
риллов был назначен старшим 
оператором системы управле-
ния стартом ракет. К слову, 

часть 
была 

сформирована в 1943 году на 
территории одной из школ 
Москвы, поэтому среди сол-
дат более 50% были москвичи.

В октябре 1968 года диви-
зион должен был произвести 
учения боевых пусков ракет 
на полигоне Ашулук Астра-
ханской области. Для этого 
Николай сдал экзамен и стал 
специалистом 3-го класса. 
Он отказался перейти в хо-
зяйственный взвод в каче-
стве заместителя командира 
с последующим повышени-
ем в командиры и остался в 
должности старшего опера-
тора только по причине то-
го, чтобы стать участником 
учений боевых пусков ракет.

Службу проходил в части, 
где царила дружба и взаимо-
понимание между солдата-
ми и офицерами. Это было 
связано с тем, что выполне-
ние боевого задания зависе-
ло от умелого действия всех 
и каждого. Раз в три месяца 
обязательно проводились 
учения с выездом на запас-
ной полигон. Ракеты подво-
зились транспортными заря-
жающими машинами и за-
правлялись окислителем на 
пусковых установках под вы-
соким давлением. Это тре-
бовало слаженной и умелой 
работы стартовых расчетов. 

При сдаче зачета на права 
выезда на полигон Ашулук 
солдат стартового расчета,  за-
правляя ракеты окислителем, 
допустил оплошность – сла-
бо закрыл переходник. Под 

большим давлением окис-
литель начал вытекать. Сол-
даты расчета быстро устра-
нили ошибку и приступили 

к выполнению боевого зада-
ния. Проверяющие восприня-
ли это как запланированное 
задание и поставили им от-
личную оценку. Видеть, как 
ракета взлетает днем, в су-
мерках или ночью и как по-
ражает цель, только поэтому 
следует служить в ракетных 
подразделениях ПВО. 

За добросовестное выпол-
нение солдатского долга Ни-
колай Кириллович поощрен 
15 благодарностями, награж-
ден личной фотографией у 
развернутого Знамени части. 
Родителям Николая было на-
правлено Благодарственное 
письмо. После срочной служ-
бы в 1974 году ему присво-
ено воинское звание млад-
шего лейтенанта, 1979-м — 
лейтенанта, 1984-м – стар-
шего лейтенанта. 

Из армии Николай возвра-
тился 5 декабря и через две 
недели трудоустроился в ка-
честве ветеринарного техника 

в совхоз «Красный Октябрь» 
Порецкого района. 

Однако пытливый ум юно-
ши требовал более глубоких 
знаний, и в 1970 году он пос-
тупает в Казанский государ-
ственный ветеринарный ин-
ститут, который окончил в 
1975 году с отличием. Уче-
бу он совмещал с активной 
общественной работой, был 
старостой группы и курса, 
секретарем комсомольской 
организации факультета и 
института, депутатом рай-
онного Совета, делегатом X 
фестиваля молодежи и сту-
дентов в г. Берлине. В тече-
ние нескольких лет являлся 
Ленинским стипендиатом. 

С 1991 по 2012 год Нико-
лай Кириллович являлся рек-
тором Чувашской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии. Он защитил 
докторскую диссертацию и 
в 1996 году стал профессо-
ром. Большая работа прове-
дена им по подготовке аспи-
рантов и докторантов. За за-
слуги в научной деятельно-
сти Николай Кириллов полу-
чил множество званий и на-
град, всех и не перечислить.

Из маленькой деревни Ав-
руй, расположенной на бе-
регу речушки Песчаной сре-
ди леса, вместе с Николаем 
Кирилловым вышли 4 док-
тора и более 15 кандидатов 
наук, множество специали-
стов с высшим образованием. 
Сегодня ветеран с супругой 
проживают в поселке Кугеси. 

 ЯНА МАЙСКАЯ

 ГДЕ ЖЕ ВЫ,  ДРУЗЬЯ ОДНОПОЛЧАНЕ

Николай Кириллович Кириллов ро-
дился 7 октября 1948 года в де-
ревне Авруй Вурнарского района 
в многодетной крестьянской семье. 
Его родители – мать Анна Яков-
левна и отец Кирилл Алек-
сандрович – работали в кол-
хозе. Они делали все для то-
го, чтобы их дети росли здо-
ровыми и любознательны-
ми, с малых лет приучали к 
крестьянскому труду. 

К СЛОВУ 
Состоялась торжественная встреча ветеранов Группы Советских 
войск в Германии и ВД по ЧР с инспектором Центрального воен-
ного округа МО РФ по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи генералом-майором Анатолием Молоствовым.
 Сегодня 72-летний генерал-майор проживает в деревне Но-
вое Тимошкино Аксубаевского района Республики Татарстан. 
Он с удовольствием познакомился с экспозицией в музее, по-
священной ВОВ, и оставил свою запись в книге посетителей.  
«Мы создали ветеранскую организацию сначала в Аксубаев-
ском районе, а потом и в других. Провели конференцию, кото-
рую посетил из Москвы генерал А.В. Терентьев. Во всех школах 
по графику мы проводим уроки Мужества. Наши представите-
ли 9 мая ездят в Германию, где немцы до сих пор принимают 
нас. Мы не должны терять с ними связь», – отметил Анатолий 
Молоствов.                НИКОЛАЙ СМИРНОВ, АДЫЛЪЯЛ

ГДЕ ЖЕ ВЫ,  ДРУЗЬЯ ОДНОПОЛЧАНЕ часть 
была 

Николай Кириллович Кириллов ро-
дился 7 октября 1948 года в де-
ревне Авруй Вурнарского района 
в многодетной крестьянской семье. 
Его родители – мать Анна Яков-

Удобно, быстро...
6255 электронных заявле-
ний поступило в 2017 году 
в Управление Пенсионного 
фонда в Чебоксарском рай-
оне (межрайонное).

Отметим, что 85,5% заявле-
ний о назначении и достав-

ке пенсии подаются жителя-
ми района с использованием 
электронных сервисов.

На сайте Пенсионного фонда 
все электронные услуги объ-
единены в один ресурс – es.pfrf.
ru. Чтобы ими воспользовать-
ся, нужно зарегистрировать-
ся на Едином портале государ-

ственных услуг gosuslugi.ru и 
подтвердить учетную запись в 
Пенсионном фонде или МФЦ.

Через «Личный кабинет 
гражданина» можно подать 
заявление о назначении пен-
сии, изменении способа ее 
доставки, переводе с одного 
вида пенсии на другой, о еди-

новременной выплате средств 
пенсионных накоплений, на 
получение сертификата на ма-
теринский (семейный) капи-
тал, а также заказать справку 
о размере пенсии и др.

К слову, большим спросом 
пользуются сервисы о сформи-
рованных пенсионных правах.  

Новости с пригородным акцентом 

За оплошность – оценка «отлично»

В санатории-профилактории «Меч-
та», расположенном в д. Вурманкасы, 
прокуратура Чебоксарского района 
провела проверку исполнения зако-
нодательства о промышленной без-
опасности. 

В собственности учреждения находит-
ся котельная, относящаяся к опасным 
производственным объектам. На осно-
вании договора газовые котлы были пе-
реданы в эксплуатацию ООО «Аверс». В 
ходе проверки были выявлены наруше-
ния. По ее результатам директор обще-
ства привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафа в разме-
ре 20 тысяч рублей. 

Подобная проверка была проведена 
и в ЗАО «ТУС». На балансе общества 
состоит сеть газопотребления, кото-
рая расположена в с. Хыркасы.

В ходе проверки выявлены наруше-
ния. По ее результатам прокуратурой 
Чебоксарского района главный энерге-
тик общества привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа 
в размере 20 тысяч рублей. 

Прокуратурой Чебоксарского райо-
на проведена проверка исполнения 
законодательства о промышленной 
безопасности в АО СКК «Солнечный 
берег». Выявлены нарушения ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», по ре-
зультатам которых мастер котельной 
привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 
20 тысяч рублей. 

ЧИТАЙТЕ  www.tavanen.ru 
  Молодые педагоги нашего 
района принимают участие в 
республиканском конкурсе 
"Педагогический дебют".
 Выставка к юбилею фабрики 
художественных промыслов «Па-
ха тĕрĕ» откроется в музее «Би-
чурин и современность».
 Администрация Акулевско-
го сельского поселения изучит 
вопрос о награждении спас-
шего шестилетнего ребенка на 
реке Рыкша.

На прошлой неделе с 12 по 18 мар-
та в медицинских учреждениях Че-
боксарского района зарегистрирова-
но 313 случаев заболевания ОРВИ, в 
том числе у 189 детей в возрасте до 
14 лет (15 – детей до года, 43 – 1-2 го-
да, 84 – 3-6 лет). 

Об этом сообщила эпидемиолог фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии» в Новочебоксарске Елена Пе-
трова. За неделю госпитализация по-
требовалась 20 заболевшим, из кото-
рых 15 – дошкольники. Из общего чис-
ла заболевших 205 прошли вакцинацию 
против гриппа. 

Отметим, что с 28 февраля подписа-
но постановление о введении ограни-
чительных мероприятий по гриппу и 
ОРВИ в организациях и на объектах Чу-
вашской Республики. 
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Платить – не платить?
В каких случаях не нужно пла-
тить налог за хозяйственные 
постройки?

  И. ЛУКИН, Кугеси

Надежда ДЕМИДОВА,
и.о. начальника Межрайонной 
инспекции ФНС № 5 по ЧР:

– Не каждая хозяйствен-
ная постройка облагает-
ся налогом. Для исчисле-
ния налога на имущество 
физлиц к хозпостройкам 
относятся объекты недви-

жимого имущества, возведенные на зе-
мельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества и садовод-
ства или индивидуального жилищного 
строительства. Речь идет о хозяйствен-
ных, бытовых строениях, сооружениях 
вспомогательного использования и ана-
логичных объектах (теплицы, хозблоки, 
навесы, некапитальные строения, вре-
менные сезонные сооружения и т.п.).

Если площадь такой постройки не бо-
лее 50 кв. м, то налог с нее не взимает-
ся при условии, что ее собственник об-
ратился в налоговый орган за предо-
ставлением соответствующей налого-
вой льготы. При этом льгота применя-
ется только для одной хозпостройки, 
не используемой в предприниматель-
ской деятельности.

Хозпостройки, не попадающие под 
действие льгот, в т.ч. площадью более 
50 кв. м, облагаются налогом в общем 
порядке на основании поступившей в 
налоговые органы информации о заре-
гистрированных правах физлиц на та-
кие объекты (из органов Росреестра, 
от нотариусов при оформлении прав 
на наследство).  

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

www.tavanen.ru
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По данным районного отдела ЗАГС

В производственном цехе типографии

22 МАРТА – ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
РОССИИ. В этот день в 1915 году русские войска 
после многомесячной осады взяли крупнейшую 
австрийскую крепость Перемышль. 
24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕР-
КУЛЕЗОМ. В 1882 году немецкий микробиолог Ро-
берт Кох объявил о сделанном им открытии воз-
будителя туберкулеза. В 1905 году ученый полу-
чил Нобелевскую премию в области медицины.
25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОС-
СИИ. Именно культура формирует самосознание 
человека и целых поколений, ее развитие вли-
яет на образование и эстетическое воспитание 
детей и молодежи.
27 МАРТА – ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
РОССИИ. В этот день в 1111 году русские дружи-
ны разбили половецкое войско.   

1,3
млрд 

рублей.

Мас   ра Причебоксарья
www.tavanen.ru

Минкультуры Чувашии объявляет ре-
спубликанский конкурс на лучший 
эскиз эмблемы сводного Детского хора 
Чувашии, созданного в 2017 году. 

В состав хора вошли дети из всех муници-
пальных районов и городских округов респу-
блики – более тысячи участников. Основными 
целями и задачами конкурса являются стиму-
лирование и реализация творческого потен-
циала населения, привлечение обществен-
ного внимания к хоровому исполнительству.

Конкурсные материалы в бумажном виде 
необходимо направить в Минкультуры Чу-
вашии, а также в электронном варианте на 
адрес электронной почты: culture11@cap.ru. 

Победитель конкурса будет награжден па-
мятным призом в рамках празднования Дня 
Республики. 

На развитие сферы 
образования респу-

блики в 2018-2019 го-
дах из федерального 

бюджета Чувашии 
дополнительно 

выделяется более

Дети – наше 
будущее

18 марта состоялись вы-
боры Президента РФ. Ма-
лыши группы «Солнышко» 
Курмышского детского са-
да «Калинушка» приняли ак-
тивное участие в этом меро-
приятии – выступили на сце-
не Кшаушского дома культу-

ры. Нарядно одетые 
мальчишки и дев-
чонки подарили 
зрителям два заме-
чательных танца – 

«Раз, ладошка» и «Туч-
ка». Трехлетняя Анечка 

Дмитриева прочи-
тала стихотворе-
ние про бабушку, 
вызвав тем самым 

бурные овации зала.  
  РЕГИНА ЧЕРНОВА

В младших группах «Малина», «Смо-
родина» и «Виноград» Кугесьского 
детского сада «Ягодка» провели ме-
роприятие «Образ света». 

Вначале поговорили с ребятами о 
маме, солнце, о том, что их объеди-
няет. Рассказывали о них стихи, пе-
ли песни. Затем мамы и дети играли 
в игру «Обнималки», говорили друг 
другу ласковые слова. Также родите-
ли приняли активное участие в вы-
ставке поделок «Солнышко лучистое». 

В группе «Кора-
блик» Новотрень-
касинского дет-
ского сада «Родни-
чок» был объяв-
лен конкурс «Лю-
бимые цветы». 

Дети совмест-
но с родителями 
дружно органи-
зовали галерею 
из цветов. Рабо-
ты все еще раду-
ют глаз посетите-
лей группы.

Однако сегодня 
речь пойдет не о 
самой культуре, а 
о людях, которые 
проживают в 

селе Абашево и являются 
теми мастерами, которые 
не дают ей угаснуть. За-
мес титель директора по 
воспитательной работе, учитель 
ИЗО, технологии и черчения 
Абашевской школы Светлана 
Верхилеева ведет кружок по 
лепке из глины уже более 
двух десятков лет. Два раза в 
неделю ребята с удовольствием 
занимаются в Абашевском 
клубе-музее лепкой из глины, 
керамикой и рисованием. 

Светлана Владимиров-
на переступила порог шко-
лы 25 лет назад, сразу по-
сле получения диплома 
художественно-графического 
факультета ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева. «На тот момент 
уже существовал подобный 
кружок. Я стала им руково-
дить еще на 3 курсе институ-
та. Теперь наша «Творческая 
лаборатория» расположена 
в Абашевском клубе-музее, 
его посещают не только дети, 
но и их родители, – делится 
учитель. – Мы не стремим-
ся к достижению каких-то 
величайших творений, для 
нас важно эстетическое раз-

витие детей, из приобщение 
к культуре, традициям».   

В кабинете «Творческой 
лаборатории» расположе-
ны стеллажи, на которых 
расставлены множество раз-
личных изделий из глины, 
рисунки, плакаты, создан-
ные руками детей... Многие 
из них еще не доделаны, не 
раскрашены. Фигурки в на-
циональных костюмах бро-
саются в глаза своей изящ-
ностью, яркостью, на них 
хочется смотреть не отры-
вая глаз. Их создает Светла-
на Верхилеева, она участву-
ет с ними в различных кон-
курсах. «Недавно мы езди-
ли с абашевскими фигурка-
ми в Ульяновск, там предста-
вители чувашских диаспор 
с удовольствием их раску-
пают. Жаль, не хватает вре-
мени на создание их в боль-

шом количестве», – делит-
ся женщина. 

Откуда берется глина для 
работы, спросили мы. По сло-
вам Светланы Владимиров-
ны, рядом с соседней дерев-
ней расположен карьер, там 
они собирают глину и при-
возят в клуб. Дальше гли-
ну тщательно вымешивают, 
чтобы она не была пористой, 
затем уплотняют так, чтобы 
не прилипала к рукам. В по-
следующем ребята лепят из 
глины фигурки и обжигают 
их в муфельной печи. Ока-
зывается, при неправильной 
эксплуатации печи фигур-
ки могут рассыпаться, что 
очень расстраивает учите-
ля и воспитанников, ведь в 
работу вложены душа и не-
сколько дней кропотливого 
труда. По словам режиссера 
народного театра Ольги Ери-

леевой, муфельная печь – до-
рогое удовольствие, не каж-
дый кружок может ее себе 
позволить. «Помню, глина 
есть, помещение есть, специ-
алист есть, не хватает толь-
ко печи для обжига. Но мы 
не опустили руки. Благода-
ря одному из спонсоров рай-
онного предприятия в нача-
ле 2000-х годов нам удалось 
приобрести этот электропри-
бор», – с радостью отмети-
ла Ольга Ерилеева.

 В Абашевский клуб-музей 
приезжали 20 детей из числа 
трудных подростков из Мо-
сквы, для которых был про-
веден мастер-класс по изго-
товлению глиняной фигурки. 
«Создалась очень теплая ат-
мосфера, ребята выступили 
перед нами со своими твор-
ческими номерами, затем 
слепили фигурки из глины. 
Кстати, они увезли их с со-
бой и разукрашивали уже в 
Москве», – поделилась Свет-
лана Верхилеева. 

Среди самых активных вос-
питанников кружка учитель 
отметила учащихся Абашев-
ской школы Романа Дани-
лова, Наталью Иванову, Да-
ниила Кузнецова, Елену Че-
боксарову, Никиту Иванова, 
Елизавету Яковлеву и Ека-
терину Кузьмину. «Наде-
юсь, что благодаря нашему 
объединению ребята научат-
ся любить природу, ценить 
окружающий мир, нацио-
нальные традиции и абашев-
скую культуру», – подчер-
кнула Светлана Верхилеева.

 ЕЛЕНА ДАДЮКОВА

Плоды крупнее
Для более быстрого роста рассаду 
помидоров поливают раствором йо-
да (1 капля на 3 литра). 

После применения этого раство-
ра рассада зацветет бы-
стрее, а плоды будут 
крупнее. Полить нуж-
но один раз. 

Йод может защитить помидо-
ры и от фитофторы. На 10 ли-
тров воды добавить литр моло-
ка и 15 капель йода. Получив-
шимся раствором обиль-
но опрыскивать помидо-
ры (чтобы с кустов текло). Опры-
скивать помидоры этим раство-
ром каждые 2 недели.  

леевой, муфельная печь – до-

От абашевских фигурок глаз не отвести

 САД И ОГОРОД      

К СЛОВУ 
Межрайонная инспекция ФНС № 5 по ЧР 
23 марта с  9.00 до 20.00 и 24 марта с 10.00 
до 15.00 проводит Дни открытых дверей 
по информированию граждан о налого-
вом законодательстве и порядке запол-
нения налоговых деклараций по налогу 
на доходы физических лиц. 

приятии – выступили на сце-
не Кшаушского дома культу-

ры. Нарядно одетые 
мальчишки и дев-
чонки подарили 
зрителям два заме-
чательных танца – 

«Раз, ладошка» и «Туч-
ка». Трехлетняя Анечка 

Дмитриева прочи-
тала стихотворе-
ние про бабушку, 
вызвав тем самым 

бурные овации зала.  

РЕГИНА ЧЕРНОВА

да (1 капля на 3 литра). 
После применения этого раство-

ра рассада зацветет бы-
стрее, а плоды будут 
крупнее. Полить нуж-

Йод может защитить помидо-
ры и от фитофторы. На 10 ли-
тров воды добавить литр моло-
ка и 15 капель йода. Получив-
шимся раствором обиль-
но опрыскивать помидо-
ры (чтобы с кустов текло). Опры-
скивать помидоры этим раство-
ром каждые 2 недели.  

 ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!      

Вероятно, вы уже не раз слышали об аба-
шевской культуре. Свое название она по-
лучила от наименования села Абашево Че-
боксарского района, где в 1925 году впер-
вые были найдены ее курганы. 
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В Кугесьском детском саду «Пÿрнеске»  состоя-
лись спортивно - развлекательные мероприя-
тия «Мама, папа, я – спортивная семья». 
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     лепрограмма

10

Понедельник
26 марта

Вторник
27 марта

Среда
28 марта

Четверг
29 марта

Пятница
30 марта

Суббота
31 марта

Воcкресенье
1 апреля

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
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 #«ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 *«ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУ-

СТОЙ КАТАФАЛК» 16+
2.45 *«В РИТМЕ БЕЗЗАКО-

НИЯ» 16+

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

Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с 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 #«ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.50 #«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

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

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Пирĕн фондран. Çак юрра 
ахаль мар эп юрларăм. 3 пай

9.15-9.55 Секреты здоровья и 
красоты

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Вадим Матросов» 16+
6.50, 9.20, 13.35, 15.35, 19.20, 

21.00 «День-пельмень» 0+
7.00, 19.00, 0.00 «Ылтăн 

çÿпçерен» 12+
7.30, 0.30 «Учим чувашский» 

12+
8.00, 1.00 «Кил ăшши» 12+
8.30, 14.00, 1.30 «Яш чух, 

çамрăк чух!» 12+
9.00, 14.30 «Большое серд-

це» 12+
9.30, 13.40 «Один день с про-

фессионалом» 12+
10.00, 15.40 «Эревет» Детский 

ансамбль народных инстру-
ментов 0+

13.00, 18.30 «Республика». Хы-
парсен кăларăмĕ

13.05, 20.10 «Мой новый друг» 
12+

13.30, 19.30 «Республика». Ин-
формационная программа

15.00, 23.00 «Республика» Хы-
парсен кăларăмĕ 12+

15.05, 2.30 «Я люблю Чува-
шию» 0+

15.30, 23.30 «Республика». Ин-
формационная програм-
ма 12+

18.00, 2.00 «Республика в дета-
лях» 12+

20.00, 3.00 «Сделано в Чува-
шии» 12+

20.30, 3.30 «Акилбупсер» 6+
21.05, 4.00 «Билеты с неба» Ху-

дожественный филь 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 *«БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+
21.30 #«ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 #«ДИКИЙ» 16+

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

вости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный 

приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Футбол. Сборная Рос-

сии – сборная Франции. То-
варищеский матч. Прямой 
эфир. По окончании – про-
грамма «Время»

21.35 #«ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Юрий Гагарин. Послед-

ний миг» 12+
1.00 *«ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЗНАК ТРЕХ» 16+

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

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

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
1.50 #«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

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

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Ирхи тĕпел. Премьера
9.40-9.55 Пирĕн фондран. Ю. 

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Республи-

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

ка». Информационная про-
грамма 12+

6.50, 9.20, 13.35, 15.35, 19.20, 
21.00 «День-пельмень» 0+

7.00 «Сделано в Чувашии» 12+
7.20, 13.40 «Мой новый друг» 12+
7.30 «Акилбупсер» 6+
8.00, 1.30 «Кил ăшши» 12+
8.30, 14.00, 3.00 «Яш чух, 

çамрăк чух!» 12+
9.00, 13.05, 18.00, 2.00 «Ре-

спублика в деталях» 12+
9.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
10.00, 16.00 «Билеты с неба» 

Художественный филь 16+
12.00, 15.40, 20.30, 3.30 

«След в истории» 12+
12.30 «Каçхи тĕл пулу» 12+
13.00, 18.30 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика». Ин-

формационная программа
14.30 «НаоБУМ» 12+
15.05, 19.00, 2.30 «Я люблю 

Чувашию» 0+
20.00, 0.30 «Правовое по-

ле» 12+
21.05, 0.00, 4.00 «Салтака качча 

каятăп». Илемлĕ фильм 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 *«БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+
21.30 #«ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 #«ДИКИЙ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+

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

вости
9.15, 4.05 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный при-

говор»
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»
21.35 #«ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Александр Митта. Ма-

стер катастроф» 12+
1.10 *«ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 
16+

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

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

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
1.50 #«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-

6.10, 6.35-6.41 Вести-Чăваш 
ен

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

9.00 Превосходное питание. 
Преображение. Премьера

9.20-9.55 Пирĕн фондран. 
Играет ансамбль «Эревет»

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Республи-

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

ка». Информационная про-
грамма 12+

6.50, 9.20, 13.35, 15.35, 19.20, 
21.00 «День-пельмень» 0+

7.00 «Правовое поле» 12+
7.30, 12.30, 20.30 «След в 

истории» 12+
8.00, 14.30, 1.30 «Кил ăшши» 

12+
8.30, 14.00, 2.00 «Яш чух, 

çамрăк чух!» 12+
9.00, 13.05, 18.00, 1.00 «Ре-

спублика в деталях» 12+
9.30, 15.05, 19.00 «Я люблю 

Чувашию» 0+
10.00, 15.40 «Салтака качча 

каятăп» Илемлĕ фильм 12+
13.00, 18.30 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика». 

Информационная про-
грамма

20.00, 2.30 «Учим чуваш-
ский» 12+

21.05, 0.00, 3.00 «Иксĕлми 
çăлкуçсем» Гала-концерт 
12+

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

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

СЛЕД» 16+
10.25 #«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 *«БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+
21.30 #«ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 #«ДИКИЙ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+

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

вости
9.15, 4.10 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 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»
21.35 #«ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 Лучший кинороман Сид-

ни Шелдона «Обратная сто-
рона полуночи» 16+

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

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

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
12+

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

СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
1.50 #«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 

6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-
Чăваш ен

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

9.00 Вăрçă ачисем. Премьера
9.20-9.55 Р. Долгов юррисем. 

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Республи-

ка» Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

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

6.50, 9.20, 13.35, 15.35, 
19.20, 21.00 «День-
пельмень» 0+

7.00, 13.40 «Учим чуваш-
ский» 12+

7.30, 20.30 «След в исто-
рии» 12+

8.00, 14.30, 1.00 «Кил ăшши» 
12+

8.30, 14.00, 0.30, 2.00 «Яш 
чух, çамрăк чух!» 12+

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

9.30, 15.05, 19.00, 3.00 «Я 
люблю Чувашию» 0+

10.00, 15.40 «Иксĕлми 
çăлкуçсем» Гала-концерт 
12+

13.00, 18.30 «Республика». 
Хыпарсен кăларăмĕ

13.30, 19.30 «Республика». 
Информационная про-
грамма

20.00 «Законодатели» 12+
21.05, 4.00 «Юратсан юрлас 

килет» Камит 12+
0.00, 2.30 «Большое серд-

це» 12+
3.30 «Пехил» 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 *«БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+
21.30 #«ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 #«ДИКИЙ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 #«ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Городские пижоны» 

«Queen» 16+
1.20 *«ВКУС ЧУДЕС» 12+

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

Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Юбилейный вечер Влади-

мира Винокура 16+
0.40 *«ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 

12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

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

8.35-8.41 Вести-Чувашия. Утро
9.00 Лица Чувашии. Г. Айхи. Пре-

мьера
9.15 Мастера спорта
9.30-9.55 Пирĕн фондран. Музы-

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00 «Республика» Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 0.00 «Республика». 

Информационная програм-
ма 12+

6.50, 13.35, 15.35, 19.20, 21.00 
«День-пельмень» 0+

7.00, 14.00 «Законодатели» 12+
7.30, 14.30, 20.30 «След в исто-

рии» 12+
8.00, 13.40 «Кил ăшши» 12+
8.30 «Яш чух, çамрăк чух!» 12+
9.00, 15.40 «Большое серд-

це» 12+
9.20 «День-пельмень» 0+
9.30, 15.05, 2.30 «Я люблю Чува-

шию» 0+
10.00, 16.00 «Юратсан юрлас ки-

лет» Камит 12+
12.00 «Бухты барахты» 6+
12.30 «Пехил» 12+
13.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ
13.05 «И в шутку, и всерьез» 6+
13.30, 19.30 «Республика». Ин-

формационная программа
18.00, 2.00 «Республика в дета-

лях» 12+
18.30, 23.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.00 «Один день с профессио-

налом» 12+
21.05, 0.30, 3.30 «Ĕмĕр пĕрле 

пурăнар!» Валерий Клемен-
тьев концерчĕ 12+

1.00 «Мысли вслух» 12+
3.00 «Один день с профессиона-

лом» 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 ФО-

НАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 *«БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+
21.30 #«ШУБЕРТ» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
1.20 «Место встречи» 16+

1 КАНАЛ
5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 *«2 БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» 12+
15.00 «Витязь» Без права на 

ошибку» 12+
16.00 Концерт к Дню войск наци-

ональной гвардии РФ
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время»
22.55 *«ЭВЕРЕСТ» 12+
1.00 *«ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ» 16+

РОССИЯ 1
6.35 Ü «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное 

время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
14.00 *«УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *«ПОЕЗД СУДЬБЫ» 

12+
0.55 *«МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-

НО» 12+
3.00 #«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
7.00 «Республика». Информаци-

онная программа 12+
7.30, 14.00 «Мысли вслух» 12+
8.30 «Один день с профессиона-

лом» 12+
 9.00 «Республика в деталях» 12+
9.30 «Я люблю Чувашию» 0+
10.00 «Геннадий Федоров. 10 çул 

асам тĕнчинче» 12+
13.00 «Бухты барахты» 6+ 13.30 

«След в истории» 12+
15.00, 3.00 «Мускав куççуле 

ĕненмест» Чăвашла куçарнă 
фильм 12+

18.00 «И в шутку, и всерьез» 6+
18.30 «Каçхи тĕл пулу» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30 «Хырăм тытса кулар-ха» 

Кулăшпа сатира театрĕ 12+
22.00 *«ВĂРМАНА ЮЛНĂ 

ÇАМРĂКЛĂХ» 12+
0.00 «Григорий Федоров. 10 çул 

асам тĕнчинче» 12+

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

миным»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» На-

тали 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» С Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международ-

ный вокальный конкурс 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилора-

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

гулиса» Михаил Жванецкий. 
«Музыка моей молодости» 16+

1.55 *«МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
16+

1 КАНАЛ
5.00 «Мужское / Женское» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости 

меня за любовь» 12+
11.15 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 *«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
15.20 К Дню смеха. Концерт Макси-

ма Галкина
17.35 «Русский ниндзя» Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Высшая лига 16+
0.45 *«МОЛОДОСТЬ» 18+
3.00 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
11.00 Вести
11.25 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 *«АКУШЕРКА» 12+
18.30 #«СИНЯЯ ПТИЦА – ПОСЛЕД-

НИЙ БОГАТЫРЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

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

Жванецкий
1.30 #«ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. События 

недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Хырăм тытса кулар-ха». 

Кулăшпа сатира театрĕ 12+
8.00 «И в шутку, и всерьез» 6+
8.30 «Я люблю Чувашию» 0+
9.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30, 22.30 «Эп те пулăп телейлĕ». 

Елена Османова пултарулăх каçĕ 
12+

12.30, 0.30 *«ПИРĔН ПУРНĂÇ 
ХĂТЛĂХРА» 12+

15.00 «Мысли вслух» 12+
16.00 «Сделано в Чувашии» 12+
16.30 «Учим чувашский» 12+
17.00 *«ЭСĔ КАЙРĂН ТА..» 12+
18.00 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
18.30 «Мой новый друг» 12+
18.40, 3.00 «Юратса пурăнсан». Ма-

рия Горшкова 12+
20.30 «Тăм тивнĕ чечексем». 

Çамрăксен театрĕн спектаклĕ 12+

НТВ
5.00, 1.05 *«КВАРТАЛ» 16+
6.55 «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!» Лотерей-

ное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 *«КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО» 16+

 АНЕКДОТ 

– Официант, апачĕн 
ним тути те çук, заведу-
ющине чĕнĕр-ха, – тет 
сĕтел хушшинче лара-
кан арçын.

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

Хусан Турă амăшĕн чиркĕвĕ. 
Алькеш сали. 1974 çул
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Аптека валли вырăн пур
Кăçалхи январь уйăхĕнчен 

тытăнса ял тăрăх пуçлăхĕн тил-
хепине алла тытнă Анд рей Ми-
хайлов вырăнти ĕçсемпе пал-
лаштарчĕ. Унăн док ладĕнчен 
çакă паллă пулчĕ: ял тăрăх 
бюджечĕ 2017 çулта 24 млн 
тенкĕпе танлашнă, çав шутра 9 
млн тенкĕ ытла – вырăнти укçа-
тенкĕ, 14 млн тенкĕ ытларах – 
федераци, республика тата рай-
он бюджетĕнчен килнĕ нухрат. 
Бюджетăн пысăкрах пайне – 16 
млн тенкĕ ытла – çулсене сарма, 
юсама, пăхса тăма тăкакланă, 
çав шутра нумай хваттерлĕ 
çуртсен картишĕсене тата 
вĕсем патне пыракан çулсене 
йĕркене кĕртме те. Пуçлăх ял 
тăрăх аталанăвĕн кашни сфери-
не тимлĕх уйăрчĕ. Коммуналлă 
хуçалăх, культура тата спорт 
мероприятийĕсем, вырăнти 
бюджета кĕрекен налогсем тата 
ытти çинчен те каласа панă май 
малашне те вырăнти халăхпа 
тачă çыхăнса тухăçлă ĕçлессе 
шаннине палăртрĕ. 

Пушар хăрушсăрлăхне пă-
хăнасси çинчен надзор ĕçĕ-
хĕлĕн пуçлăхĕ Денис Пор-
тнов тĕплĕн, ăнланмалла ка-
ласа пачĕ. 2017 çулта районта 
регистрациленĕ 69 пушартан 
13-шĕ Çĕньял ял тăрăхĕнче 
тухнă. Денис Геннадьевич 
кашни килте огнетушитель-
сем пулмаллине аса илтерчĕ. 
Район больницин тĕп тухтăрĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлакан Еле-
на Петрова доклачĕ те тулли 
пулчĕ. «Районта 46 ФАП ĕçлет. 
2017 çулта Алькеш салинче рай-
онти 9-мĕш ФАП хута кайрĕ, 
кăçал тепĕр 2 ФАП – Чаканар-
та тата Шăмăшра – хăпартма 
тĕллевленĕ», – пĕлтерчĕ вăл. 
Елена Владимировна 2012 
çултанпа ĕçлекен «Земство 
тухтăрĕ» программăпа районти 
медицина учрежденийĕсене 31 
çамрăк специалиста явăçтарма 
май килнине каларĕ. Доклад 
вĕçленнĕ-вĕçленмен Еле-
на Петровăна ыйтусем па-
ма тытăнчĕç. «Эмел патне 
хулана çитмелле, пурте тух-
са çÿреймеççĕ. Аптека хăçан 
пулĕ?» – сăмах илчĕ малти рет-
сенче ларакан хĕрарăм. Ан-
дрей Михайлов аптека валли ял 
тăрăх администраци çуртĕнче 
вырăн пăхса хунине, паянхи 
кун предпринимателе шырани-
не пĕлтерчĕ. Çĕньялсене пĕчĕк 
ачасене пăхса тăракан педиатр 
çукки те канăç памасть. «Рай-
онта пурĕ 11 педиатри участокĕ, 
вĕсенче  пуринче те врачсем 
пурччĕ. Паян 3 участокра спе-
циалистсем çук. Çак ыйтăва 
республикăн сывлăх сыхлав 
министрĕ Владимир Викторов 
та пĕлет», – хуравларĕ Елена 
Владимировна. Вăл яла ĕçлеме 
килме килĕшекен кашни спе-
циалиста, вăл тухтăр-и е ахаль 

медсестра – яланах хапăл пул-
нине пытармарĕ. Çĕньялсем пат-
не вара эрнере пĕрре районтан 

педиатр килсе çÿрĕ – пĕлтерчĕ 
Шупашкар район больницин 
тĕп тухтăрĕн тивĕçĕсене пур-
нăçлакан.

Налог службин ĕçченĕ Елена 
Викторовна пурлăх, çĕр, транс-
порт налогĕсене тÿлес йĕркепе 
паллаштарчĕ. «Нумайăшĕ 

çуртсене регистрацилемеççĕ. 
Вĕсемпе мĕнле кĕрешеççĕ?» 
– кăсăкланчĕ пĕри. «Вĕсемпе 
ĕçлетпĕр», – шантарчĕ  налог 
ĕçченĕ. 

Программăсем укçа 
илĕртеççĕ
Райадминистрацин финанс 

пайĕн пуçлăхĕ Мария Сергее-
ва налог органĕсем тăратакан 
статистика кăтартăвĕсемпе ял 
тăрăхĕнче 2018 çулхи январĕн 
1-мĕшĕ тĕлне пурлăх налогĕн 
парăмĕ 331 пин тенкĕпе, çĕр 
налогĕпе çыхăннă парăм 7 
млн ытла тенкĕпе танлашни-
не палăртрĕ. Залра тĕлĕннипе 
ĕнсене кăтăрт-кăтăрт хыçса 
илекенсем те пулчĕç. Мария 
Ивановна ялсене хăтлăлатма 
пулăшакан патшалăх про-
граммисем çинче те чарăнса 
тăчĕ. РФ Президенчĕн Вла-
димир Путинăн пуçарăвĕпе 
пурнăçланакан «Хăрушлăхсăр 
тата пахалăхлă çулсем» про-
граммăпа кăçал района 247 
млн тенкĕ килмелле. Ăна 
район территорийĕнчи 18 çул 
çинче юсав ĕçĕсем ирттер-
ме усă курĕç. Андрей Нико-
лаевич асăннă программăпа 
Мошкасси-Янашкасси тата 
Çĕньялти Центральная урама 
юсама палăртнине пĕлтерчĕ. 

Çак тĕллевпе 20 млн яхăн тенкĕ 
уйăрĕç. Çĕньял ял тăрăхĕнче 
халăхăн пуçарулăхĕ çинче 
никĕсленнĕ программăпа 
пĕлтĕр Мошкасси ялĕнче Тăван 
çĕршывăн Аслă вăрçинче пуç ху-
нисене халлаласа палăк лартнă. 
Ку та – пĕлтерĕшлĕ пулăм. 
«Хăтлă хула хутлăхĕ» про-

грамма çинчен те каласа пачĕ 
Мария Сергеева. Пĕлтĕр унта 
хуласем кăна хутшăннă пул-
сан, кăçалтанпа районсемшĕн 
те çул уçă. Çак тĕллевпе райо-
на 17 млн тенкĕ ытла уйăрса 
па нă, нухрат обществăлла 
вырăнсене хăтлăлатма, тир-
пейлеме кайĕ. Нумай хваттерлĕ 
çуртсемлĕ Çĕньялăн та асăннă 
программăна хутшăнса салана 
хăтлăлатма шанăç пур.

Аль бина Егорова федерацин 
тĕрлĕ про ектне республика та 
хастар хутшăннине палăртрĕ. 
2018 çулта республика бюд-
жетне федерацинчен 2 млрд 
та 700 млн тенкĕ куçмалла, 
çак нухратăн пысăкрах пайĕ 
çулсене юсама, вĕрентĕве ата-
лантарма, демографи лару-
тăрăвне лайăхлатма кайĕ. Аль-
бина Егоровна РФ Президенчĕн 
Владимир Путинăн Федераци 
Пухăвне янă Çырăвĕнчи тĕп 
самантсем çинче те чарăнса 
тăчĕ. «Республикăра Прези-
дент хушăвĕсене пурнăçласа 
ача-пăча поликлиникисем, 
ача сачĕсемпе шкулсем ху-
та каяççĕ, çĕнĕ ĕç вырăнĕсем 
йĕркеленеççĕ, патшалăх ачаллă 
çемьесене, тăлăхсене, çамрăк 
çемьесемпе специалистсене те 
курăмлă пулăшу кÿрет. Прези-
дент хăйĕн Çырăвĕнче Раççей 

чи вăйлă та хăватлă патшалăх 
пулнине палăртрĕ – кун пир-
ки иккĕленÿ çук», – хамăр 
çĕршывпа мăнаçланни уççăнах 
курăнчĕ унăн сăмахĕсенче. 

Вĕрентÿ ĕçĕ тивĕçтермест
Тухса калаçакансене итле-

нĕ хыççăн çынсем пĕрин хыç-
çăн тепри ыйту пама ты-
тăнчĕç. Вырăнти шкул ĕçĕпе 
кăмăллах маррисем темиçен 
те пулчĕç. «Учительсем ватă, 
çамрăксене çул памаççĕ, ача-
сене кÿрентереççĕ. Пĕр де-
путат ачи те вырăнти шкула 
çÿремест, ачасенчен 30-35% кăна 
вырăнти шкулта вĕренет, ыт-
тисем – хулара. Ашшĕ-амăшĕ 
учительсене пула кăна ачисе-
не вырăнти шкула ярасшăн 
мар. Çамрăк специалистсем 
килсен те тытăнса тăмаççĕ», 
– ятлаçмаллипех ятлаçрĕ пĕр 
амăшĕ. Çынсен хушшинче ла-
ракан шкул директорĕн чунĕ 
вĕчĕрхенсе килчĕ-ши, чăтса 
тăраймарĕ. «Тен, хăвăр дирек-
тор пулатăр», – илтĕнчĕ унăн 
тарăхнă сасси. Альбина Его-
ровна çамрăк кадрсене вĕрентÿ 
ĕçне явăçтарас шухăша ырларĕ, 
çав вăхăтрах пысăк опытлă 
вĕрентекенсене те тăруккăнах 
ĕçрен кăларса пăрахма сĕнмерĕ. 
«Çын ĕçлесшĕн пулсан ăна çак 
самантрах ĕçрен кăларса яни 
тĕрĕсех мар. Лару-тăрăва тĕрлĕ 
енчен пăхмалла», – сĕнчĕ вăл. 
«Директорăн воспитани енĕпе 
ĕçлекен çумĕ мĕншĕн ачасене 
учета тăратассипе хăратать?» 
– ыйтрĕ çав амăшех. Шкулпа 
çыхăннă ыйтусене хуравлама 
вырăнти шкул директорне Вя-
чеслав Карсакова ыйтрĕç. «Эпĕ 
кун пек ÿпкевсем кĕтменччĕ», – 
тĕлĕнни те, хумханни те сисĕнчĕ 
директор сăн-питĕнче, – «шкул-
та çамрăк специалистсем те, 
пысăк опытлисем те пур. Та-
кама хĕсĕрлеççĕ тесе калама 
пултараймастăп». Альбина 

Егоровна тĕрлĕ олимпиадăра 
хутшăнакансен йышне, вĕрентÿ 
пахалăхне шута илсе шкул ĕç-
хĕлне тĕплĕн тишкерме сĕнчĕ. 
Нумай çул вырăнти шкулта 
вăй хунă, халĕ тивĕçлĕ канури 
Ва лентина Иванова ĕçтешĕсен 
хутне кĕчĕ. «Эпир шкулшăн 
чун-чĕререн кулянатпăр, ача-
сене вырăнти хаклăхсене пар-
са хăварассишĕн тăрăшатпăр», 
– пур вĕрентекен ячĕпе те 
калаçрĕ вăл. 

«Кам айăплă? Хамăрах!»
Çĕньялсене хумхантаракан 

тепĕр ыйту – 15 №-лĕ автобус 
графике пăхăнса çÿременни. 
«Пĕрер сехет кĕтсе тăма ти-
вет. Расписани те çук», – 
ÿпке лешрĕ ватăрах хĕрарăм. 
Ял тăрăх пуçлăхĕ çак ыйту-
па район администрацийĕ 
республикăри транспорт ми-
нистерствине тухнине, ăна кон-
трольлесе тăрассине пĕлтерчĕ. 
«Кашни çул Илпеш енне çимĕке 
каятпăр. Унта Кăкшăм юхан 
шывĕ пур, ун урлă каçма май 
çук. Унти кĕпере юсамаллаччĕ», 
– аса илтерчĕ çав хĕрарăмах. 
Пуçлăх юр ирĕлсен кĕпере 
пăхса илме пулчĕ. «Ăстакасси 
ялĕнче пурăнакансем çулсене 
хăйсем юсаса тăраççĕ. Вырăнти 
влаç органĕсем укçа-тенкĕ ен-
чен пулăшу кÿме пултараççĕ-и, 
вак чул сарма май çук-и?» – 
ыйтрĕ хыçалти ретрен çамрăк 
хĕрарăм. «2015 çулччен çулсен 
проекчĕсене çынсем хăйсем е 
вырăнти хăйтытăмлăх орга-
нĕсем хатĕрленĕ. Халĕ çак ĕç 
республикăри транспорт ми-
нистерстви çинче. Хытă сийлĕ 
çулсăр урамсене 2019 çулта про-
ект ĕçĕсене кĕртме транспорт 
министерствине заявкăсем 
тăратнă», – ăнлантарчĕ ял 
тăрăх пуçлăхĕ. 

Шыв ыйтăвĕ çĕньялсемшĕн 
çивĕччисенчен пĕри. «Шыв 
башнипе çыхăннă ыйтăва 
Çĕньялта мĕнле татса пама 
шухăшлатăр? Енчен те çу типĕ 
пулсан çур ялăн каллех шывсăр 
ларма тивĕ», – ыйтрĕç сала-
ра пурăнакансем. «Кăçал ял 
тăрăх администрацийĕнче 
башньăсене юсама 250 пин 
тенкĕ пăхса хунă. Янашкас-
синче, Мошкассинче, Шанар-
та тата Илпешре башньăсем 
япăхрах. Вĕсене башньăсăр 
тытăма куçарма шут тытрăмăр. 
Çĕньялти лару-тăрăва уçăм-
латăпăр», – шантарчĕ пуçлăх. 
«Вырăнти бюджетри скважина 
чавма пăхса хунă 800 пин тен-
ке мĕн сăлтавпа усă курман? 
Çулла эпир шывсăр ларатпăр», 
– янăрарĕ тепĕр ыйту. Ма-
рия Ивановна ял тăрăхĕсенче 
шывшăн, электроэнергишĕн 
парăмсем пухăнса кайнине, 
çавна май маларах пĕр-пĕр ĕç 
пурнăçлама тĕллевленĕ укçа-
тенке вĕсене татма тăкаклама 
тивнине каларĕ. Ахăртнех, 
скважина чавма тесе пăхса хунă 
укçа-тенке те çав сăлтавпах 
усă курма лекнĕ те. «Салара 
пурăнакансен 40% шывшăн 
тÿлемест, пурте усă кураççĕ! 
Кам айăплă? Хамăрах!» – 
яваплăх пирки аса илтерчĕ пĕр 
арçын. Çакна пурте ăнланма 
пултарсан ял тăрăхĕнче та-
тах та нумай пĕлтерĕшлĕ ĕçе 
пурнăçлама май килĕччĕ те...

 АННА ФИЛИППОВА

www.tavanen.ru

Аптекăсăр ял...
Салара пурăнакансен çакăнсăр та ыйту сахал мар

Район территорийĕнчи отчетлă юлашки пуху иртнĕ 
кĕçнерникун Çĕньялта пулчĕ. Сăмах май, 17 ял-салаллă ял 
тăрăхĕнче ку – 15-мĕш пуху. 2017 çулта пурнăçланă ĕçсемпе та-
та малашлăхри тĕллевсемпе паллашас, хăйсен ыйтăвĕсем çине 
хурав тупас кăмăллă çынсем вырăнти пултарулăх çуртĕнче 
сахаллăн мар пухăнчĕç. Тĕл пулăва Чă ваш Рес пуб ли кин Пат ша-
лăх Ка на шĕн пред се да те лĕн çу мĕ – бюд жет, фи нанс та та на лог 
ко ми те чĕн пред се да те лĕ Аль бина Егорова хутшăнчĕ.
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хутне кĕрет

Шкул директорĕшĕн ашшĕ-
амăшĕн ÿпкевĕ – кĕтменлĕх

Январĕн 1-мĕшĕ тĕлне пурлăх налогĕн 
парăмĕ 331 пин тенкĕпе, çĕр налогĕпе çыхăннă 

парăм 7 млн ытла тенкĕпе танлашнă. 
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Йĕрке хуралĕ  "... СУКМАКПА УТСА ПЫНĂ ЧУХНЕ ИКĔ ПЫСĂК ЙЫТТА ТĔЛ ПУЛТĂМ. ÇАК ÇУЛПА АЧА-
СЕМ ТЕ ÇŸРЕÇÇĔ…"

 ÇИВĔЧ ЫЙТУ 

 

  ЯВАПЛĂХ 

Чуна çÿçентерекен син-
кер нумаях пулмасть Му-
скав облаçĕнче пулса иртнĕ. 
Каç кÿлĕм 19 çулти каччăна 
пĕр теçетке яхăн йытă 
тапăнни, унăн пурнăçĕнчи 
юлашки минутсем урам-
ри камерăна та лекнĕ. 
Йытăсем çамрăк арçынна 
пуçĕнчен, алли-уринчен 
тулласа пĕтернĕ. Каччă вил-
лине тепĕр кун кăна тупнă. 
Янаварсем мĕскĕне тапăннă 
вырăнтан çĕр тăрăх вăтăр 
метра яхăн сĕтĕрнĕ. Çакна 
шурă юр çинчи хĕп-хĕрлĕ 
юн йĕрĕсем тата йĕри-тавра 
йăваланса выртакан çи-пуç 
татăкĕсем  çирĕплетеççĕ. 
Йытăсен çăварĕнчен аса-
планса вилнĕ каччăн 
савнийĕ – Юрий Лоза 
му зыкант тăванĕ, çамрăк 
хĕрарăмăн тепĕр уйăхран 
ывăл çуратмалла. Ашшĕ 
тĕпренчĕкне курай масăрах 
вилнĕ.   Çак кунах, икĕ сехет 

маларах, йытăсем хĕрарăма 
та тапăннă пулнă. Телее, 
янаварсенчен çăлăнса юл-
ма ăна инçе мар иртсе пынă 
пĕр арçын пулăшнă. 

Çакăн пек инкеке лек-
ме никама та ан пÿр тĕр. 
Килсĕр йытăсем Шупаш   кар 
районĕн тер ри то рийĕнчи 
ял-сала сенче те çынсен сех-

рине хăпартаççĕ. Иртен-
каяна  çыртнă тĕслĕхсем 
те пĕрре мар пулнă. «Боль-
ницăна тухрăм. Сукмакпа 
утса пынă чухне икĕ пысăк 
йытта тĕл пултăм. Çак 
çулпа ачасем те çÿреççĕ…» 
– пăлханнă сассипе Кÿкеçре 
пурăнакан пĕр ватă 
шăнкăравласа пĕлтерчĕ пи-
ре. Килсĕр йытăсем çÿп-çап 
пичкисем çумĕнче явăнма 
кăмăллаççĕ, вĕсем выçă. 
Шоссейная урамри кафе-
столовăйсем çывăхĕнче 
çимелли шыраса çÿреççĕ. 
Кÿкеç ял тăрăх пуçлăхĕ 
Владимир Вершинин 
пĕлтернĕ тăрăх, админи-
страци килсĕр йытăсене ты-

тассипе тимлекен органи-
заципе килĕшÿ ту нă. Халĕ 
вĕсем янаварсене шута ил-
се пырас ĕçе йĕркелессипе 
çине тăраççĕ.  

 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

Вичкĕн шăлсенчен 
шар курасси… 
йытă тапăнсан мĕн тумалла?

СПЕЦИАЛИСТ СĔНĔВĔ 
Сергей 
ЕФРЕМОВ,
Шупашкар рай-
онĕнчи выльăх 
чир-чĕрĕсемпе 
кĕ решекен 
станци пуçлăхĕ:

  Йытăсем çа-
вăрса илсен алă-

урапа сулкалашмалла мар. Пĕр 
вырăнта тăп чарăнса тă малла. 
Хускалмасăр тăрсан янаварсем 
çынна шăршласа илеççĕ те ма-
лалла утса каяççĕ.

 Пĕр йытă кăна пулсан тăрук 
кăшкăрса хăратма та юрать. Ан-
чах темиçе янавар çавăрса ил-
сен сас кăлармалла мар. Инçех 
те мар çынсем çÿренине кур-
сан вĕсем сире пулăшма пулта-
рас шанăç пур тăк çеç кăшкăрса 
пулăшу чĕнме юрать.

  Киле час-часах каçпа тав-
рăнма е промзонăсенче пул-
ма тÿр килет пулсан йытăсене 
хăратмалли хатĕрсене хăвăр 
çумрах тытăр. Йытăсенчен хÿ тĕ-
ленмешкĕн пăрăçлă газ баллонĕ 
вырăнлă. Йытă çă варне тата 
куçĕсене пĕрĕх  терсен тарма 
вăхăт çителĕклĕ. Пĕрĕхтернĕ 
чух  не йытă сăм сине тĕллемелле. 
Çакă йытă пĕч чен пулсан çеç 
пулăшма пултарать. Темиçе яна-
вар çавăрса илсен пĕрне бал-
лонпа пĕрĕхнĕ вăхăтра тепри-
сем сирĕн çине сиксе ларма 
пултараççĕ. Çавăн пекех чĕр-
чуна хăратмалли  ультрасасăллă 
хатĕрсемпе те усă курма май пур.

СĂМАХ МАЙ
Килсĕр йытăсен тата кушак-
сен, тискер чĕр чунсен шут-
не йĕркелесе тăма республи-
ка бюджетĕнчен кашни çул 
укçа-тенкĕ уйăраççĕ. Пĕлтĕр 
район территорийĕнче 289 
килсĕр йытта тата 15 кушака 
тытнă. Кăçал çак тĕллевсем 
валли 486 пин те 400 тенкĕ 
уйăрнă: 99 пин тенкĕ – ре-
спублика бюджетĕнчен, ыт-
ти укçа-тенке – район хыс-
нинчен. Паянхи куна муни-
ципалитет  территорийĕнчи 
килсĕр 53 йытта тытнă.   

Тÿшек çине мар, 
бетон урайне...
Статистика производствăри инкексен шучĕ 
юлашки çулсенче чакса пыни çинчен ка-
лать. Анчах çакăн пек кашни синкерлĕ 
пулăм хыçĕнче – çын шăпи тата пурнăçĕ. 
Суранланса яланлăхах сусăр пулса юл-
ма пÿрсен, унтан та хăрушăрах, пурнăçран 
уйрăлсан хăрушсăрлăх пирки тин 
шухăшлаççĕ должноçри яваплă çынсем.

Ĕçлеве сыхлассипе инструктаж ирттерменни, 
хÿтĕленмелли хатĕрсемпе тивĕçтерменни тата 
ĕçлев сыхлавĕпе çыхăннă ытти йĕркене пăхăнманни 
районти пĕр арçынна больница койки таран 
çитернĕ.

Пĕлтĕрхи августăн 18-мĕшĕнче предприниматель 
хăйĕн патĕнче ĕçлекен районăн 42 çулти çыннине 
монтажпа строительство ĕçĕсене пурнăçлама 
хушнă. Арçыннăн Çĕнĕ Тутаркасси ял тăрăхĕнчи 
ял хуçалăх предприятийĕн тырă хумалли хуралтă 
тăррине тимĕр листасемпе витмелле пулнă. Ан-
чах арçын çÿлте сыхлакан пиçиххие страховка 
тытăмĕ çумне çирĕплетмесĕрех хуралтă тăррине 
хăпарса кайнă. Унта  тытăнса ĕлкĕреймесĕр тырă 
кĕлечĕн пилĕк метра яхăн çÿллĕшĕнчен бетон 
урай çине ÿкнĕ. Арçын пуç купташкине амантнă, 
пилĕк аяк пĕрчине хуçнă, унăн тата ытти суран-
сем те пулнă. Судпа медицина экспертизи çакă 
сывлăхшăн пысăк сиен пулнине кăтартса панă, 
тепĕр тĕрĕслев – ĕçре нимĕнле хÿтĕлев, страхов-
ка  мелĕсемпе те усă курманнине. 

Шупашкар район прокуратури çакăн хыç çăн 
Сĕнтĕрвăрри  районĕнчи 43 çулти экс-пред-
приниматель тĕлĕшпе пуçарнă уголовлă ĕçе 
тĕпчесе суда ярса панă. Вăл  хăрушсăрлăх тех-
никине шута илменни РФ Следстви комитечĕн 
Чăваш Республикинчи следстви органĕсемшĕн 
уйрăм предпринимателĕн айăплав приговорĕ 
валли  çителĕклĕ пулнă. Предпринимателе РФ 
УК 143-мĕш статйин 1-мĕш пайĕпе (ĕç сыхлавĕн 
правилисене пăснипе асăрханусăрлăха пула çын 
йывăр суранланни) айăплă тесе йышăннă. Унăн 
тÿлевсĕр ĕçре (тупăш патшалăх хыснине кайĕ) 
180 сехет ĕçлеме тивĕ. 

   ПРОКУРАТУРА ПĔЛТЕРЕТ  

Понедельник, 26 марта
6.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+

7.00, 8.30, 10.00, 11.05, 13.10, 
15.15, 18.50 Новости

7.05, 15.20, 20.55, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

9.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Тюмени

10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Тюмени

11.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Хорватия

13.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Исландия

15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Англия

17.50 Тотальный футбол
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция

0.05 Х/Ф «ДУБЛЁРЫ» 16+
Вторник, 27 марта 
6.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+

7.00, 17.00, 20.40 Новости
7.05, 17.05, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Легенды «Ливерпу-
ля» - Легенды «Баварии»

10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Сыктывкара

12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Сыктывкара

14.00, 3.55 Тотальный футбол 
12+

15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидерланды

17.35 «Десятка!» 16+
17.55, 20.45 Все на футбол!
18.50 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин против К. Хамме-
ра. Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Бразилия. Пря-
мая трансляция

0.00 Футбол. Англия - Италия

Среда, 28 марта 
6.30 Футбол. Мексика - Хорва-
тия. Прямая трансляция

6.55, 8.55, 12.30, 13.55, 16.00, 
18.45, 20.50 Новости

7.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 «Новое поколение. Моло-
дые тренеры» 12+

9.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия

11.30 Футбольное столетие 12+
12.00, 21.30 «Россия футболь-
ная» 12+

12.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Командный спринт. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Сыктывкара

14.00 Футбол. Бельгия - Саудов-
ская Аравия

16.45 Футбол. Египет - Греция
18.50 Футбол. Россия - Франция. 
Трансляция из Санкт-Петербурга

22.00 Александр Поветкин. Зна-
ковые поединки 16+

23.30 Х/Ф «ЦЕНА СЛАВЫ» 16+
Четверг, 29 марта 
6.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+

7.00, 9.00, 12.25, 14.55, 18.00 Но-
вости

7.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.05 Футбольное столетие 12+
9.35 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли» 12+

10.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

11.55 «Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего» 12+

13.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

15.30 Футбол. Мексика - Хор-
ватия

17.30 Обзор товарищеских мат-
чей 12+

18.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 12+

19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Фенербахче»

0.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фи-
нала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 
- «Динамо-Казань»

Пятница, 30 марта 
6.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+

7.00, 14.10, 16.45, 18.20 Новости
7.05, 12.00, 14.15, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Чили

10.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Сык-
тывкара

12.25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Сык-
тывкара

14.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Исландия

16.50 Профессиональный бокс. 
А. Сироткин против Р. Форда. 
Трансляция из Краснодара 16+

17.50 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток» Прямая 
трансляция

21.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. Ро-
ман Копылов против Абусупи-
яна Алиханова. Русимар Па-
льярес против Алиасхаба Хиз-
риева. Прямая трансляция из 
Москвы

0.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА

Суббота, 31 марта 
6.30 Все на Матч! События не-
дели 12+

7.00 Х/Ф «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА» 16+

9.30 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 11.55, 21.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

11.25 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли» 12+

12.05, 16.25, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

14.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ливер-
пуль» Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Лас-Пальмас» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

21.30 «Александр Поветкин» 16+
22.50 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа против Д. Паркера.

Воскресенье, 1 апреля 
6.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+

7.00 Все на Матч! События не-
дели 12+

7.30 «Постолимпийский лёд. Фи-
гура будущего» 12+

8.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Барселона»

10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50, 
22.25 Новости

10.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

11.00 «Автоинспекция» 12+
11.35, 15.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

12.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

13.05 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа против Д. Паркера. 
Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. А. Повет-
кин против Д. Прайса. Трансля-
ция из Великобритании 16+

14.50 «Россия футбольная» 12+
15.20 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

18.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.30 «День Икс» 16+
23.30 Д/ф «Верхом на велика-
нах» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА МАТЧ ТВ 
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ТЫТАЙМАН-ХА. «Банновский» 
гараж кооперативĕнчи пĕр бок-
сран автомобиль кустăрмисем, 
шинăсем вăрланă çынна халь-
лĕхе тупман-ха. Вăрă гаража алăк 
çинче çакăнса тăракан çăраççие 
çĕмĕрсе кĕнĕ. Çĕнĕ Шупашкар-
та пурăнакан арçынна, гараж 
хуçине, 79 пин тенкĕлĕх сăтăр 
кÿнĕ – пĕлтереççĕ район про-
куратуринчен. 

 ЫВĂС ТА ЙĂКĂРТНĂ. «Друж-
ба» коллективлă садри пĕр дача 
çурчĕн алăкĕ çинчи çăраççи те 
вăрă-хурахсен çулне пÿлеймен. 
Хайхисем алăк тăпсине ним мар 
тăпăлтарса кăларнă. Кÿкеçре 
пурăнакан хĕрарăмăн дачин-

чен сĕтел, кипятильник, пĕр 
комфорлă плита, ывăс йăкăртса 
тухнă. Шупашкар район проку-
ратуринче вăрă тĕлĕшпе РФ УК 
158-мĕш статйипе уголовлă ĕç 
пуçарас ыйтăва татса параççĕ. 

«ВĂРЛАМАСĂР ЧĂТАЙМАН», – 
çапла калас килет пĕр кукăр 
алăллă çын çинчен. Иртнĕ çулта 
çын пурлăхне хапсăннăшăн 
хĕрарăм РФ КоАПĕн 7.27 ста-
тйипе (2-мĕш пайĕпе)  явап тытнă 
ĕнтĕ. Айăплавран ку хутĕнче те 
хăтăлаймĕ – ĕнентереççĕ Шу-
пашкар район прокуратуринче. 
Ведомствăра палăртнă тăрăх, хай-
хи Кÿкеçри пĕр хĕрарăм патĕнче 
хăнара пулнă чухне кил хуçи си-
сиччен 450 тенкĕ тăракан шар-
фа пĕтĕрсе чиксе хунă. Вăт çакăн 
хыççăн хăнана чĕн ăна! 

ШУПАШКАР РАЙОН ПРОКУРА-
ТУРИ  ШĔНЕРПУÇ ЯЛ ТĂРĂХĔНЧИ 
КИВÇУРТКАССИНЧИ «Октябре 
60 çул» урамра пурăнакансем 
ыйтнипе тĕрĕслев ирттернĕ. 
650 метр тăршшĕ урамра 31 
кил вырнаçнă. Анчах çак çулăн 
200 м яхăн тăршшĕ, 3-мĕш 
номерлĕ çуртран пуçласа 5А 
çурт таран, урамри çутăсăр. Çак 
çулпа иртсе çÿрекенсен умĕнче 
йывăрлăхсем кăларса тăратать 
тата прокуратура кунта граждан-
сен прависене пăсас хăрушлăха 
та асăрханă. Çакна шута илсе 
район прокуратури кăçал ян-
варь уйăхĕнче районти суда 
административлă тавăçпа тухнă. 
Суд Шĕнерпуç ял тăрăх адми-
нистрацине Кивçурткассинчи 
«Октябре 60 çул» урама çутăпа 
тивĕçтермешкĕн мерăсем 
йышăнма хушнă.  

«РАÇÇЕЙ ФЕДЕРАЦИЙĔНЧЕ ИНВА-
ЛИДСЕНЕ СОЦИАЛЛĂ ХŸТЛĔХПЕ 
ТИВĔÇТЕРЕССИ ÇИНЧЕН» 181-
мĕш саккунăн 19-мĕш статйипе 
килĕшÿллĕн, патшалăх сывлăх ен-
чен хавшакрах çынсене пĕлÿ илес-
синче пулăшу кÿрет тата çакна вал-
ли тивĕçлĕ условисем йĕркелеме 
шантарать. Район прокуратури 
пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан учреж-
денисен тата ача сачĕсен Интерне-
три сайчĕсене инвалидсене социаллă 
хÿтлĕх парасси çинчен калакан сак-
куна пăхăнас тĕлĕшĕнчен тĕрĕсленĕ. 
Вĕрентÿ учрежденийĕсем сывлăх 
енчен хавшакрах çынсен пĕлÿ ил-
мелли майĕсем çинчен информаци 
вырнаçтарманнине тупса палăртнă. 
Тĕрĕслев пĕтĕмлетĕвĕсемпе Шу-
пашкар район прокуратури райад-
министраци пуçлăхĕн тивĕçĕсене 
пурнăçлакана пăхса тухмашкăн пред-
ставлени тăратнă.    

Çамрăк арçын станцирен поселок еннелле 
утать. Унăн çулне йытăсем пÿлеççĕ. Акă пĕр 
янавар ун çине сикет,  хыççăнах – тепри-
сем те... Çивĕч шăллăскерсем яша саман-
трах ураран ÿкереççĕ. Юн шăршине 
туйнă чĕр чуна чарма та май çук.

Кÿкеçри 
Шоршелская 
урамра
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Цена свободная

ДОСТАВКА

СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

09-37. Сено с доставкой. Тел.: 
8-917-652-96-14.
02-61. Куры-молодки. Разные. 
Доставка. Тел.: 8-905-029-90-50.

02-30. Сено, солому, зерно. Тел.: 
8-903-346-71-89.
03-41. Сено в рулонах, тюках. Тел.: 
8-937-372-14-70.

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.

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

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

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

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

03-42. Вăкăрсем, ĕнесем, пăрусем 
тата чирленĕ выльăхсем. Тел.: 
8-919-974-46-14.

ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

03-44. Администрация Чебоксар-
ского района извещает о возмож-
ности предоставления в собствен-
ность земельного участка площа-
дью 1429 кв.м. с кадастровым номе-
ром 21:21:290103:30, расположен-
ного по адресу: Чувашская Респу-
блика, Чебоксарский район, Сир-
мапосинское сельское поселение, 
с. Икково,  ул. Молодежная (земли 
населенных пунктов), для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Подача заявлений о намерении 
участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка осущест-
вляется в течении тридцати дней 
со дня опубликования извеще-
ния. Дата окончания приема за-
явлений – 20 апреля 2018 года, 
17 часов 00 минут. Заявки при-
нимаются в письменной форме,  
по адресу: Чувашская Республи-
ка, Чебоксарский район, пос. Куге-
си, ул. Шоссейная, д. 15. Телефон 
для справок: (8-83540) 2-14-00.  
03-48. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим, кадастровый ин-
женер  Ященко И. Ю. номер ква-
лификационного аттестата 21-13-
23, адрес: ЧР, г. Чебоксары, Пре-
зидентский бульвар, д. 31, e-mail: 
ingenercheb@ya.ru, тел.: 8(8352) 66-
20-20  извещает участников доле-
вой собственности СХПК «Турунов-
ский» о подготовке проекта меже-
вания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельн ых долей 
в Чиршкасинском сельском посе-
лении Чебоксарского района Чу-

вашской Республики.
Заказчиком работ по подготов-

ке проекта межевания земельного 
участка является Григорьев Станис-
лав Николаевич, адрес: Чувашская 
Республика, Чебоксарский район, 
Чиршкасинское с/пос, с. Туруново, 
ул. Калинина, д. 35.

Кадастровый номер исходного 
земельного участка 21:21:000000:266, 
адрес: Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Чиршкасин-
ское с/пос. 

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Чебоксары, Прези-
дентский бульвар, д. 31, офис 303, 
с 9-00 ч. по 16-30 ч. в течении 30 
дней со дня опубликования на-
стоящего извещения. Для озна-
комления с материалами проекта 
межевания заинтересованным ли-
цам необходимо при себе иметь:

- документ, удостоверяющий 
личность;

- свидетельство о праве соб-

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

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

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

2) 428017, Чувашская Республи-
ка, г. Чебоксары, пр-кт Московский, 
д. 37, филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по 
Чувашской Республике-Чувашии.

Реклама. Пĕлтерÿсем
Все объявления 
дублируются 
на сайте  www.tavanen.ru
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СервисЦ   РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
Тел.: 8-927-990-46-75

СервисЦ  Триколор
ТЕЛЕКАРТА    МТС
УСЛУГИ    ОБМЕН
Тел.: 8-927-990-46-75
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 МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА 1 кв. см. – от 26 руб.

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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КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ Ж/Б
D-0,7; 1,0; 1,5.

 БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ 
И СКВАЖИН

 К/Б БЛОКИ ОТ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ

20х20х40; 30х20х40; 12х20х40

ДОСТАВКА
Тел.: 8-902-327-82-52.02

-5
3

УТЕПЛЕНИЕ эковатой, 
пеноизолом, пенополи-

уретаном. Акция – 
ПРИ ЗАКАЗЕ УТЕПЛЕНИЯ 

– обследование теплови-
зором БЕСПЛАТНО. 

 Тел.: 8-952-026-98-48. 
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КРЕДИТНАЯ 
ПОМОЩЬ 

И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
на выгодных условиях, 

даже с плохой К.И. 
 8(495)-929-71-07.
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ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ оцинкованный и 
с полимерным покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном оборудовании               
Изготовление по размерам Заказчика, а также: 
 доборные элементы на заказ;  трубы профильные 
 крепеж в ассортименте;  евроштакетник для забора цвет-

ной металлический
ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.

89524659723; 89290427904; 
тел/факс: 8(83174) 2-86-05.

   ЭЛ. ПОЧТА: ooo-tm1@mail.ru, САЙТ: profi l-tm.ru

 ДОСТАВКА

1000
рублей
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ООО «ТМ»

оцинкованный и 
с полимерным покрытием разных цветов

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, КУХНЯ. 
Услуги дизайнера. Работаем 

по всей Чувашии. 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Тел.: 8-960-313-15-72.03
-5

2
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Пластиковые окна. 
Двери. 

Натяжные потолки. 
Тел.: 8-917-064-00-61.

Чебоксарское ЛПУМГ - филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»  уведомляет: по зем-
лям Чебоксарского района про-
ходят газопроводы-отводы высо-
кого давления (от 55 до 75 атмос-
фер), обеспечивающие потребно-
сти промышленных предприятий 
и населения района в природном 
газе, являющиеся объектами по-
вышенной опасности!

Строительными нормами 
и правилами СНиП III-Д.10-62 
(Актуализированный СНиП 
2.05.06-85) установлены ЗОНЫ 
МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ 
РАССТОЯНИЙ от осей газопро-
водов и границ газораспредели-
тельных станций (далее – ГРС) до 
населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих 
нежилых и подсобных строений, 
гаражей и открытых стоянок для 
автотранспорта, коллективных 
садов, автомобильных и желез-

ных дорог. Зоны минимальных 
расстояний составляют от 100 
до 350 метров в зависимости от 
диаметра газопровода, степени 
ответственности объектов, ука-
занных на знаках закрепления 
газопроводов и служат для обе-
спечения безопасности этих 
объектов.

На указанных земельных участ-
ках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строи-
тельство каких бы то ни бы-
ло зданий, строений и соору-
жений в пределах установлен-
ных минимальных расстояний 
до объектов системы газоснаб-
жения (Земельный Кодекс РФ № 
136-ФЗ от 25.10.2012 г. ст. 90 п.6). 

В соответствии с требовани-
ями Федерального Закона от 
31.03.1999 г. № 69-ФЗ ст. 32 зда-
ния, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 
строительными нормами и пра-
вилами минимальных расстоя-
ний до объектов систем газос-

набжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ 
за счет средств юридических 
и физических лиц, допустив-
ших нарушение.

Приватизация земель в зо-
не минимально допустимых 
расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
без согласования с организаци-
ей эксплуатирующей газопровод 
и ГРС – Чебоксарского ЛПУМГ - 
филиалом ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охра-
ны магистральных трубопрово-
дов, утвержденными Постанов-
лением Правительства и Госгор-
технадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 
1992 года), в целях исключения 
возможных повреждений газо-
проводов, установлены ОХРАН-
НЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде 
участков земли, примыкающих к 
газопроводу на всем протяже-
нии на расстоянии 25 метров 
от оси газопровода с каждой 
стороны и в 100 метрах от каж-

дой стороны ограждения ГРС. 
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных 

зонах без письменного разре-
шения Чебоксарского ЛПУМГ - 
филиала ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород», эксплу-
атирующего газопроводы и ГРС, 
ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время УЧАСТИ-
ЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
газопроводов строительной тех-
никой организаций, выполняю-
щих земляные работы  в охран-
ных зонах газопроводов без соот-
ветствующего разрешения, в том 
числе электрических кабелей, ли-
ний теле-радиокоммуникаций, во-
допроводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение 
газопровода высокого давления 
может привести к НЕГАТИВНЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ - взрыв боль-
шой разрушительной силы, че-
ловеческие жертвы, матери-
альные потери и прекращение 
газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Пра-
вил охраны магистральных тру-
бопроводов и СНиП подверга-
ются уголовному преследова-
нию по ст. 269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахожде-

нии газопроводов и ГРС, а так-
же размер установленной зо-
ны минимально допустимых 
расстояний и охранной зоны 
конкретного земельного участ-
ка, заинтересованные юридиче-
ские и физические лица могут по-
лучить в местном комитете по 
земельным ресурсам и земле-
устройству, а также в Чебоксар-
ском ЛПУМГ - филиале ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород». 

При обнаружении утечек 
газа в охранных зонах и зонах 
минимальных расстояний ма-
гистральных газопроводов ра-
бот, по вопросам производ-
ства строительно-монтажных 
и других работ в зоне прохож-
дения газопроводов, а также для 
предупреждения нежелательных 
последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым 
проложены газопроводы, обра-
щайтесь в Чебоксарское ЛПУМГ 
- филиал ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород».

По телефонам 8 (8352) 30-54-
09, 30-54-22.

или по адресу: 428027, 
г. Чебоксары, пр. И. Яковле-
ва, 25.

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных 
организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других зем-
лепользователей и частных лиц.
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03-38.  ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
24 апреля 2018 г. в 15.00 по адресу Чувашская Республика Чебок-

сарский р-н, с. Абашево, ул. Верхняя, 35, администрация сельского 
поселения состоятся общественные слушания (в форме обсужде-
ния) объектов государственной экологической экспертизы - проек-
тов технической документации препаратов. Заказчик ООО «Ракурс»:
 Препарат «Микула»; препарат СВИССГРОУ марки: Фомазин, Фо-

скрафт MKP, Виттафос NPK, Зенфос, Витана, Супер К, Калвелокс, По-
листим глобал, Фоликсир, Борамин, Кабамин, Геммастим, Курафол, 
Курамин дрип, Трио, Ферромакс; препарат Икар марки: Икар «Эн-
зо», Икар «Фосто»; препарат Икар марки: Икар «Элаис», Икар «Ка-
листо», Икар «Мо300», Икар «НБ 7-17+Мо», Икар «Зинто», Икар «НБ 
7-17»; препарат Агротек био марки: Иммунная система, Блом гроу, 
Гидропоник.
 Препарат Бетарен Экспресс АМ, КЭ (60 г/л фенмедифама + 60 

г/л десмедифама); препарат Актион, КС (500 г/л этофумезата); пре-
парат Мекар, МЭ (18 г/л абамектина); препарат  Гиббера, ВР(10 г/л 
гиббереллиновая к-та,  A4+A7).

Общественные слушания (обсуждения) проводятся для после-
дующей государственной регистрации пестицидов и агрохимика-
тов. Указанные пестициды и агрохимикаты будут использоваться 
на всей территории Российской Федерации. 

Приглашаются все желающие (наличие паспорта обязательно). 
Свои пожелания, замечания или предложения можно направить в 
письменном виде по первому адресу в течение 30 дней со дня пу-
бликации настоящего извещения.

За организацию общественного обсуждения ответственно ООО 
«Изабелла» (123056, Москва, ул. Грузинский Вал, 16, стр. 2) в каче-
стве представителя заказчика.

Материалы ОВОС и прочая проектная документация будут до-
ступны для ознакомления общественности в течение 30 дней с 
момента публикации объявления по адресу: Чувашская Республи-
ка, Чебоксарский р-н, с. Абашево, ул. Верхняя, 35, администрация 
сельского поселения.

Организация и обеспечение общественных слушаний осущест-
вляются указанной организацией - заказчика экспертизы совмест-
но с органами местного самоуправления при содействии заинте-
ресованной общественности.

МЕЖЕВАНИЕ 
ТЕХПЛАНЫ

по низким ценам. 
Тел.: 8-917-656-25-07

03
-4

6

02-60.  Пластиковые ОКНА от 
2400 руб за деревенское окно, 
утепленное в три стекла. Ве-
сенние суперцены. Скидки до 
50%. Заводское качество. Спе-
циальный зимний монтаж. Тел.: 
8-927-668-69-55.



12 Март 22 - 28, 2018www.tavanen.ru TȘBAH EH    № 11 (106241-106242)

01-66

Кăмăл

?

w
w

w
.с

ар
.r

u

Март 22 - 28www.tavanen.ru

Саламлатпăр!

 ПУЛĂÇĂ КĔТЕСĔ 

www.tavanen.ruwww.tavanen.ru

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

Район чысне тивĕçлĕн хÿтĕлерĕç

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

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

валюта 
курсĕ

Март      Вырсарникун.... -2°
Март      Тунтикун .......... +1°
Март     Ытларикун....... +1°
Март      Юнкун ............ +1°

25
26
27
28

$ 57,50
€ 70,57

 Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Март, 22

...Март, 23

...Март, 24

  -2°                      - 6 °

  -1 °      -13°

  0 °       -5ц°

курсĕ
22.03.2018

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК
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 Çÿлтикасси шкулĕнче 
вĕреннĕ, Чечен вăрçинче 
пуç хунă ФСБ капитанне Ле-
онид Ильина тата Анатолий 
Лебедев салтака халалласа 
иртнĕ йĕлтĕрçĕсен 13-мĕш 
ăмăртăвĕ канмалли кун-
сенче спорта юратакансене 
Çÿлтикассинче пухрĕ. 

Ăмăртăва Шупашкар рай-
онĕнчи 6, Муркаш районĕн-
чи 2 шкул командисем, Кÿ-
кеçри «Улăп» спорт шкулĕн 
вĕренекенĕсем тата Станъял 
ялĕн хастарĕсем  хутшăнчĕç. 
Пухăннисене ырă сунса Шу-
пашкар район пуçлăхĕ Ни-
колай Хорасев, райадмини-
страци пуçлăхĕн тивĕçĕсене 
пурнăçлакан Владимир Ди-
митриев, Вăрман-Çĕктер ял 
тăрăх пуçлăхĕ Олег Ерманов, 
Леонид Георгиевичăн мăшăрĕ 
Ольга Алексеевна, Анатолий 
Геннадьевичăн амăшĕ Надеж-
да Вячеславовна сăмах илчĕç. 
Шкул ачисемпе пухăннисем пĕр 
хушă паттăрсене асăнса шăп 
тăнă хыççăн асăну хăми умне 
чĕрĕ чечексем хучĕç. 

Çак кун 130 çын йĕлтĕр сыр   -
чĕ, вĕсенчен 106-шĕ – вĕ  ре-
некенсем. Чи малтанах стар-
та шкул ачисем тухрĕç. 2006 
çулта тата маларах çу ралнă 
хĕрачасенчен Калайкасси шку-
лĕнчи Диана Соколова мала 
тухрĕ. Çав ÿсĕмри арçын ача-
сенчен Çатра-Лапсарти Ни-
колай Архипова çитекенни 
пулмарĕ. 2004-2005 çулсенче 
çуралнисенчен малти вырăна 

Калайкассинчи Владислав Порт-
нов çĕнсе илчĕ. Хĕрачасен хуш-
шинче  Калайкассинчи Ксения 
Голубева чи малтан çитрĕ, Веро-
ника Кузьмина лайăх кăтартупа 
палăрчĕ. 2002-2003 çулсенче 
çуралнă хĕрачасенчен Çатра-
Лапсарти Наталья Гордеева 
маттур пулчĕ. Арçын ачасен-
чен Калайкассинчи Семен Голу-
бев пьедесталăн чи çÿллĕ карт-
лашки çине улăхрĕ. 2000-2001 
çулсенче çуралнă хĕрачасенчен 
1-мĕш вырăна Калайкассинчи 
Анастасия Кольцова çĕнсе илчĕ. 
Арçын ачасенчен Калайкас-
си шкулĕнчи Александр Улеев 
(Станъял ялĕнчен) 1-мĕш пулчĕ. 

Аслисем хутшăннипе кă çалхи 
ăмăрту татах та ан лăрах иртрĕ. 
35 çулсенчи хĕр арăмсенчен 
Кристина Федорова пĕрремĕш, 
35 çултан аслăраххисенчен 
вара Валентина Голубева ма-
ла тухрĕç. 40 çултан аслăрах 
арçынсенчен Муркашри Петр 
Белова çитекенни пулмарĕ, 
Кÿкеçри Александр Удаловпа 
Шупашкар район пуçлăхĕ Ни-

колай Хорасев 2-мĕшпе 3-мĕш 
вырăнсене пайларĕç. 40 çула 
çитмен арçынсенчен Леонид Да-
нилов 1-мĕш вырăна тивĕçрĕ, чи 
аслă йĕлтĕрçĕсенчен 45 çулти 
Лариса Барановăпа 59 çулти 
Владимир Ноздрин пулчĕç. Чи 
çамрăк спортсменсен ятне 7 
çулти Софья Глазуновăпа Свя-
тослав Порфирьев тивĕçрĕç. 
«Çемье команди» номинацире 
Станъялти Александр Улеев-
па Александр ывăлне çитекен 
пулмарĕ. Пĕтĕмĕшле пĕлÿ пара-
кан шкулсен хушшинче Çатра-
Лапсар шкулĕ куçса çÿрекен 
кубока çĕнсе илчĕ. Вăтам пĕлÿ 
паракан шкулсенчен кубока 

Муркаш районĕнчи Калай-
касси шкул команди тивĕçрĕ. 
Предприятисен хушшин-
че кубока вара «Улăп» спорт 
шкулĕн пĕрлешĕвĕ çĕнсе илчĕ. 
Çĕнтерÿçĕсем Хисеп хучĕсемпе 
парнесене тивĕçрĕç. 

Кăçал Ырă ĕç тăвакансен 
çулталăкĕ пулнине тĕпе хур-
са çĕнтерÿçĕсене ЧР тав ра-
пĕлÿçĕсен пĕрлĕхĕн ертÿçи 
Сергей Сорокин, Владимир 
Мо чалов предприниматель 
тата Çÿлтикасси чиркĕвĕн 
настоятелĕ Феодосий иеро-
монах парнесемпе чысларĕç.

 НИКОЛАЙ СМИРНОВ, 
АТĂЛЪЯЛ 

Чи паха парне мĕн хак? 
Капитанпа салтака 
халалласа

Питтукассинче çу-
ралса ÿснĕ, халĕ 
Шу пашкарта пу-

рăнакан юратнă 
та хаклă çыннă-
мăра Александ-
ра Васильевна ЗА-
КРЕЙЦЕВĂНА 90 
çулхи юбилей ячĕпе чун-
чĕререн саламлатпăр. Çирĕп 

сывлăх, иксĕлми вăй-хал, вăрăм ĕмĕр сунатпăр.
  2 ывăлĕ, кинĕсем, 4 мăнукĕ, 7 кĕçĕн 

мăнукĕ. Апашри Егоровсен çемйи. 
03-43

Юратнă аннене, Ели-
за вета Ивановна 
МАРИНОВĂНА, çуралнă кун 
ячĕпе ăшшăн саламлатпăр. 
Вăрăм кун-çул, иксĕлми 
вăй-хал, çирĕп сывлăх, ăнăçу 
сунатпăр. 

  Ачисем, çывăх тăванĕсем. 
03-49

 ЧИРКŸ ÇУЛĔ  

Март уйăхĕнче чылай пулă 
хĕллехи ыйхăран вăранса шыв-
шур тăрăх çимелли шыраса 
çÿреме пуçлать. Çакăн пек  
чухне, паллах, вăлтана пулă 
ытларах çакланать. Кармака 
лекнĕ пулă тепĕр чухне хăйĕн 
виçипе тĕлĕнтерет. Çуркуннен 
пĕрремĕш уйăхĕнче çырма 
кăкĕнче, шыв варринче, çыран 
хĕрринче, пăр çинчи хушăк-
çурăксем çумĕнче, сĕлкĕш  
шыв-шурсене уçă сывлăш ил-

се килекен вырăнсенче пулă 
кун тăршшĕпе вăлтана турт-
сах тăрать. 

Март уйăхĕнче уйрăмах уланкă 
хастарланса тата ăш тахланса ка-
ять. Вăл кур шанкă, вăрăмтуна 
хуртне блесна тата мормыш-
ка вăлта йĕпписем çине ларт-
сан лайăх çакланать. Пысăках 
мар çăткăн пулăсен ушкăнне 
хăмăш чăтлăхĕ хĕр ринче туп-
ма пулать. Каçпа шампа пулла 
пăр çинчен та рăн вырăнта пулă 

тытмалли ха тĕрпе (донкăпа) усă 
курса çаклатма меллĕ. Çыран 
хĕрринче, чуллă-хăйăрлă вы-
рăнта та. Çак уйăхра çăрттан 
вăлча сапас умĕн лайăххăн апат-
ланма пуçлать. Пăр тапраничче-
нех çапла. Çăткăн пулла жерли-
ца лартса е вак куçĕ урлă блес-
напа, балансирпа  йăлтăртатса 
илĕртсе тытаççĕ.

Март уйăхĕнче шăла пулă 
пысăк ушкăнсене пуçтарăнса 
юханшыв тăрăх çÿреме ты-
тăнать. Уйăх вĕçнелле çакăн пек 
тапхăр пĕве-кÿлĕре тата шыв 
утравĕсем çинче те пуçланать. 
Асав шăллăскерсене пулăçăсем 
кимĕ çинчен е вакăра блесна-
на шыва ярса тата шăла тыт-
малли блеснапа, балансирпа, 
раттлинпа усă курса тытаççĕ. 

Вăйлă мар юхăмлă юхан-
шывра шурă пулă – хĕрлĕ 
куç, çупах, лапка пулă – нумай. 
Вĕсем 4-6 метр тарăнăш шывра 
çÿреççĕ. Шурă пулла мормыш-
ка çине тюлька тирсе тытаççĕ.  

Сунарçăсемпе пулăçсен вăрт-
тăнлăхĕсем те, халапĕсем те тем 
чухлех. Тем пысăкăш пулă турт-
са кăларнă, ка лă пăр, анчах та юл-
ташсене, пĕ лĕшсене кăтартни 
кăна сахал кун пек чухне. Çавăнпа 
та ăна хаçат страницинче пи-
четлеме сĕнетпĕр. Конкур са 
çăмăл алăран пуçлас те рĕмĕр. 
Вăрман-Çĕктер ял тăрăх пуçлăхĕ 
Олег Ерманов ку хутĕнче те мал-
тисенчен пĕри пулчĕ. Хăй тăршшĕ 
пулла çаклатни пирки пирĕн 
журналист унăн халапне çăвара 
шыв сыпнă пек итлесе ларнă. 

Питтукассинче çу-
ралса ÿснĕ, халĕ 
Шу пашкарта пу-

рăнакан юратнă 
та хаклă çыннă-

Александ-
ра Васильевна ЗА-
КРЕЙЦЕВĂНА
ра Васильевна ЗА-
КРЕЙЦЕВĂНА
ра Васильевна ЗА-

 90 
çулхи юбилей ячĕпе чун-

90
сывлăх, иксĕлми вăй-хал, вăрăм ĕмĕр сунатпăр.



Ели-
за вета Ивановна 

çуралнă кун 
ячĕпе ăшшăн саламлатпăр. 
Вăрăм кун-çул, иксĕлми 
вăй-хал, çирĕп сывлăх, ăнăçу 

Район çыннисене спорт уч-
режденийĕсенчи тренажер 
залĕсемпе, спорт лапамĕсемпе 
катоксемпе, йĕлтĕр йĕрĕсемпе, 
бассейнсемпе тÿлевсĕр усă курма май паракан сывлăхпа 
спорт кунĕ ку уйăхра мартăн 24-мĕшĕнче иртет. Спорт 
сооруженийĕсен тата учрежденийĕсен тулли списокĕпе 
tavanen.ru сайтра паллашма май пур.

Çак кунах «Улăп» спорт комплексĕн бассейнĕнче 10 
сехетрен пуçласа 12 сехетчен Шкул ачисен спартаки-
ади иртет. Асăннă сăлтавпа кунта шыва кĕрекенсене 
çак сехетсенче   йышăнаймĕç. Учреждени 22 сехет-
чен ĕçлет. 

 СПОРТ КУНĔ

залĕсемпе, спорт лапамĕсемпе 
катоксемпе, йĕлтĕр йĕрĕсемпе, 

Олег ЕРМАНОВ, Вăрманкас:
– Темиçе çул каялла Мари Республикинчи Микряково ялĕ çумĕнче Атăл 

юхса выртакан вырăна çупахсем тытма кайнăччĕ. Виçĕ юлташ, кашни хăйĕн 
резина кимми çинче ларатпăр. Якорьсем ятăмăр. Пĕр-пĕрне курмалла 
виçкĕтеслĕх евĕрлĕ ларса тухрăмăр. Пĕр-пĕринпе калаçатпăр, çавăнтах 
пулă тытатпăр. 1-2 кг таякан çупахсене кимĕ çинчен донкăпа тытатпăр. 
Атăл шывĕнче чирлĕ, солитерлĕ (вăрăм шурă шĕвĕрĕлченлĕ) пулăсем  иш-
се çÿреççĕ. Акă ман кимĕ патне килограмм çурă таякан солитерлĕ пулă 
ишсе килчĕ. Эпир вĕсене чирлĕ пулнипе тытмастпăр. «Тытатăп та юлташ 
кимми çине кулмалла ывăтса паратăп тесе» шухăшларăм, ăскăча (подса-
чек) тăсрăм. Пулă ман паталла ишме пуçларĕ. 2-3 метр кăна юлчĕ, ăна ăсса 
илес тенĕччĕ кăна, çак вăхăтра хам пысăкăш çуйăн шывран айăккăн сиксе 
тухса çав пулла хыпса анса кайрĕ. Шыв сассине илтсе кимĕ çинче ларакан 
пулăçсем шартах! тăчĕç. Эпĕ шыва чăмнă тесе шухăшланă вĕсем. Ăвăса çур 
метр маларах тăснă пулсан, çуйăн пуçĕпе унта лекнĕ пулсан, мана кимĕ 
çинчен туртса ÿкеретчĕ. Çапла шÿт тăвасси пулмарĕ. 

«Юлашки пăр» çинче
Март уйăхĕнче сивĕ каçсем ăшă кунсемпе ылмашăнаççĕ. 
Хĕртсе пăхакан хĕвел пайăркисем юра туххăмрах 
ирĕлтереççĕ, шыв-шур çинчи пăра та «шăтараççĕ». Хĕлле 
пулă тытма юратакансене март уйăхĕнче «юлашки пăр» 
çинче курма пулать. 

Турăпа кăна мар...
Кăçал пĕрремĕш хут типĕ тытатăп. 
Типĕ тытасси типĕ апат çини кăна 
мар, унăн пĕлтерĕшĕ анлăрах теççĕ...

  Сергей КУВШИНОВ, Кÿкеç поселокĕ

Максим КУРЛЕНКО протоиерей,
Шăмăш салинчи чиркÿ настоятелĕ:

– Чăнах та, чи малтанах типĕ 
вăхăтĕнче çыннăн çитменлĕхĕсене, 
шалти, чун-чĕрери халсăрлăха, 
чăрмавсене сирме, пĕтерме, Турра 
пуççапма вĕренмелле. Ÿкĕнесси, 
çылăхсене каçарттарасси тата кĕлĕ 
вăхăтĕнче шалтан, чун-чĕререн 
улшăнса çĕнелесси – Турăпа кăна 

мар, çынпа та лайăх пулмаллине ăнланассинче. 
Турăпа çывăхланасси паломникре çÿренинче 
мар, çак вăхăтра кирлĕ çынсене тĕл пулнипе, 
унти сăваплă сывлăш витĕмĕпе  пулса пырать. 
Мĕншĕн тесен пире чиркÿ тулашĕ мар, сăваплă 
çуртра тĕл пулнă çынсем хавхалантараççĕ.

Енчен те пирĕн чĕрере 
курайманлăх хуçалансан 
кĕлĕ вулаймастпăр. Çа-
вăнпа Аслă типпе кĕнĕ 
чухне чи малтанах çакăн 
çинчен шухăшламалла, 
çынсемпе пурăннă чухне 
лайăх хут шăнусем йĕр-
келемелле, вĕсене каçарма 
вăй тупмалла. Турăран 
пулăшу ыйтмалла.  

– Каçарăр та, сирĕн 
урăрти пĕр пушмакăр ху-
ра тĕслĕ, тепри – хăмăр.

– Пĕлетĕп. Эп киле те 
кайса пăхрăм – унта та 
çавăн пеккисем кăна.

– Кăçал эсĕ çиччĕмĕш 
класран куçатăнах пуль? 
– ыйтаççĕ пĕр класра икĕ 
çул ларакантан.

– Темле çав, – тавăрать лешĕ.
– Манăн аттепе анне фи-

зикăпа математикăна япăхрах 
пĕлеççĕ çав.

Пĕлтерÿ: «Лайăх, шан чăклă 
çемьене хваттере яра тăп. 
Кил-çуртра усă кур малли 
техникăсăр, телефонсăр, сĕтел-
пукансăр тата кĕмел-ли алăксăр 
пуçне ытти веçех пур».

  СЫВĂ ПУРНĂÇ  

Алăра – 25,5 кг 
таякан çуйăн, 

2014 ç.

Кÿкеçри «Союз» хоккей команди Чăваш Республикин первен-
ствинче «Ветерансем» дивизионта ăмăртса пĕрремĕш вырăна 
тухнă. 12 вăйă пĕтĕмлетĕвĕсемпе команда 27 очко пухнă. Кÿкеç 
хоккеисчĕсем 7 команда хушшинче (Шупашкартан тата Çĕнĕ 
Шупашкартан) чи пысăк очко пухса плей-оффа лекнĕ. Унта 
вĕсем чи вăйлă хоккей дружинисемпе тĕл пулĕç. Çакăн çинчен 
Кÿкеç ял тăрăх пуçлăхĕ В. Вершинин каласа пачĕ. «Тепĕр эрне-
рен эпир полуфиналта выльăпăр. Ăнăçсан – финалта та. Кăçал 
çĕнтерÿçĕ ятне илме майсем япăх мар пирĕн», – хушса хучĕ вăл. 
Аса илтеретпĕр, команда йышĕнче райадминистраци пуçлăхĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлакан Владимир Димитриев та. Первен-
ство вййисем «Шупашкар-Арена» Пăр керменĕнче иртеççĕ.  

СĂМАХ МАЙ
Типĕ вăхăтне Иисус 
шыв сăр пушхирте 
хĕрĕх кун та хĕрĕх каç 
шывпа çеç пурăннине 
тĕпе хурса палăртнă. 
Кăçал типĕ февралĕн 
19-мĕшĕнчен пуçласа 
апрелĕн 7-мĕшĕччен 
пырать.


