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ИЮНĔН 26-МĔШĔНЧЕ РФ ШАЛТИ ĔҪСЕН 
МИНИСТРĔ ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ 
наркотиксене хирĕҫ кĕрешессипе ĕҫлекен 
Комитетăн ларăвне видеоконференци мелĕпе 
ирттернĕ. Ĕçе ЧР Пуҫлăхĕ Михаил Игнатьев, 
Чăваш Енри шалти ĕҫсен министрĕ Сергей 
Неяскин, Чăваш Республикин ĕҫ тăвакан 
влаҫ органĕсенче тăрăшакан ертӳҫĕсем 
хутшăннă. Владимир Колокольцев меро-
приятие наркотике хирĕҫ кĕрешмелли 
Пĕтĕм халăхсен хушшинчи куна халалла-
нине палăртнă. Ĕҫе пухăннисем Тутар Ре-
спубликин опычĕпе паллашнă. Наркоти-
ке хирĕҫ кĕрешессипе палăртнă ĕҫ планне 
тишкернĕ. Финанс тĕлĕшĕнчен наркăмăша 
хирĕҫ кĕрешме йышăннă мероприятисе-
не пурнăҫлама сахал мар укҫа-тенкĕ пăхса 
хăварнине палăртнă. РФ субъекчĕсем хуш-
шинче, асăннă регион ăнăҫлă ĕҫлесе пы-
ракан вунă субъектра тăрать. 

ИЮНĔН 25-МĔШĔ ТĔЛНЕ РЕГИОНТА ВЫЛЬĂХ 
АПАТНЕ 19 ПИН ТОННА ХАТĔРЛЕНĔ. Çакăн 
çинчен ЧР Пуҫлăхĕ Михаил Игнатьев Ми-
нистрсен Кабинечĕн членĕсемпе тата фе-
дераци службисен регионти уйрăмĕсен 
ертӳҫисемпе кашни эрнере ирттерекен 
ĕҫлĕ ларура ЧР ял хуҫалăх министрĕ Сер-
гей Артамонов пĕлтернĕ. Кăҫал планпа 
килĕшÿллĕн республикăра 107,9 пин тонна 
утă, 227,8 пин тонна сенаж, 246,5 пин тонна 
силос хатĕрлемелле. Республикăри чылай 
хуçалăхра нумай ҫул ӳсекен культурăсене 
акса ҫитĕнтереççĕ. Кăҫал курăка июнĕн 
25-мĕшĕнчен ҫулма тытăннă. Республикăри 
районсенчи хуҫалăхсем пĕлтернĕ тăрăх, 
пĕтĕмпе нумай ҫул ӳсекен культурăна 32,6 
пин га ҫĕр лаптăкĕ ҫинче ҫулса пăрахнă. Çакă 
палăртнă лаптăкăн 33 проценчĕпе танлашать. 

Тепĕр пысăк ыйту – ял хуҫалăхĕнче тех-
ника ҫĕнетесси. Кăҫал 5 уйăхра 98 техни-
ка единицине улăштарнă, вĕсене туянма 
пурĕ 183,2 млн тăкакланă. Аграри пайне 
патшалăх пулăшăвĕпе тивĕҫтересси те тĕп 
ыйтусенчен пĕри пулса тăрать. Кăҫал ҫĕр 
ĕҫченĕсене 2,5 млрд тенкĕ чухлĕ пулăшу 
куҫасси паллă.   
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Софья ИГНАТЬЕВА, 
Хăймалакасси

Кашни 
çыннăнах 
тăван ен 
пур, район 
çыннисен 
«Тăван Ен» 
пур

Хăвăн сăнна  çак вырăнта курас 
килет-и? Хаçата алла илсе сăн ÿкерĕн 
те Viber, WatsApр мобильлĕ прило-

женисемпе (89656874459) ярса пар!

Хăвăн сăнна  çак вырăнта курас 
килет-и? Хаçата алла илсе сăн ÿкерĕн 
те Viber, Wats



Республика кунне иртнĕ 
канмалли кунсенче Шу-
пашкар районĕ те анлăн 
паллă турĕ. Вăрман-
Çĕктер ял тăрăхĕнчи 
Станъял ялĕ çывăхĕнче 
вырнаçнă Чемен карти-
не Чăваш Енрен кăна мар, 
çĕршыв регионĕсенчен те 
пултарулăх ушкăнĕсем, 
хăнасем йышлăн кил-
се çитрĕç. Чăвашсем кун-
та авалхи йăлапа картана 
тăрса Хăравути Пуххи уяв-
не пуçларĕç. 

«Хăравути Пуххи-
не» («ыхра ути») 
паллă тăвасси 

пирĕн несĕлсен Атăлçи 
Пăлхар Патшалăхĕ (1236-
1237 çç.) арканнă хыççăнхи 
тапхăрĕсенче пуçланнă. 782 
çул каялла Чура паттăр ерт-
се пынипе пăлхар-сăварсем, 
монгол-тутарсем хула хыççăн 
хула хыçа хăварса, çапăçса 
Атăл урлă каçнă, Атăлъял 
çывăхĕнчи сăрта вырнаçса 
ял пуçарса янă. 1994 çулта 
Станъял ял старости Владис-
лав Эльмень пуçарнипе уява 
çĕнĕрен паллă тума тытăннă. 
Уява ял тăрăхĕнчи 13 ял кил-

картишĕ, чăвашсен тĕрлĕ ре-
гионри 7 ентешлĕхĕ тата 15 
пултарулăх ушкăнĕ хутшăнчĕ 
– пурĕ 500 яхăн çын пулчĕ.

Ниме, ыхра утипе 
пĕçернĕ кукăль тата 
стенка
Ниме – чăвашсен чи авалхи 

ырă йăли-йĕрки шутланать. 
Ял-йыш пĕрле пухăнса пĕр-
пĕрне пÿрт лартма пулăшнă, 
тÿлевсĕрех ĕçленĕ. Ырă Ĕç 
тăвакансен çулталăкне 
тĕпе хурса Чемен картин-
че халĕ те авалхи йăла-йĕр-
кене туса ирттерчĕç. Унăн 
сценарийĕпе «Володя пич-
че» патĕнче (Çÿлтикассинчи 
Владимир Мартьянов) çурт 
купаламаллаччĕ. Никита Ма-
каров юланутпа, ниме ертÿçи 
Юрий Смелов вара çуран 
Ниме юрри юрласа ял кил-
картишĕсем умĕпе ниме-
не чĕнсе çаврăнаççĕ. Часах 
13 ялăн вăй-питти арĕсем 
пăчкă-пуртă йăтса сцена умне 
пухăнаççĕ. Арçынсем пуртăпа 
тата савапа пĕренесене яка-
таççĕ. Хĕрарăмсем те аякра 
тăмаççĕ, юрла-юрла турпас 

пуçтараççĕ. Ниме ертÿçи пĕ-
тĕм ĕçе йĕркелесе пырать. Ĕç 
вĕресе кăна тăрать! Сап-сарă 
пĕренесене вырнаçтарас умĕн 
пулас çуртăн пĕр кĕтессине 
пÿртре ăшă пултăр тесе 
– çăм, тепĕр кĕтессе вут-
кăвартан – пилеш туратти, 
виççĕмĕш кĕтессе пуянлăх 
пултăр тесе кĕмĕл укçа 
хураççĕ. «Çĕнĕ çурта халăх 
шутлă тăватпăр», – тет ни-
ме пуçĕ. Çĕнĕ пÿрт хуçисем 
йывăр вăхăтра пÿрт лартма 
пулăшнăшăн ниме халăхне 
çĕре çити пуç таяççĕ, çĕнĕ 
çăкăрпа, сăрапа тата апат-
çимĕçпе хăналаççĕ. «Алран-
кайми...» юрă хыççăн пурте 
вăйă картине тăраççĕ. Çавра 
сцена çинчен шурсухалсем, 
Республикăри таврапĕлÿçĕсен 
канашĕн хисеплĕ ертÿçи Ви-
талий Станъял тата Чăваш 
халăхĕн академипе науки-
сен ертÿçи Евгений Ерагин 
(Ешентей Мăчавар) авал-
хи йăлапа уява уçма пил 
пачĕç. Ыхра утипе пĕçернĕ 
кукăле касса, сăра пички уçса 
пуçларĕç ăна. Хĕрсем ватти-
сене асăнса ялсен йăх юпи-

сем çумне сурпан çыхрĕç, 
çавра çăкăрсем хучĕç.

Ентешесене уявпа салам-
ласа Шупашкар район 
пуç лăхĕ Николай Хора-
сев, Вăрман-Çĕктер ял тă-
рăх пуçлăхĕ Олег Ерма-
нов, Чăваш наци конгресĕн 
вице-президенчĕ Тимĕр Тяп-
кин, Чĕмпĕр облаçĕнчи чă-
вашсен наци автономийĕн 
ертÿçи Олег Мустаев, Са-
мар облаçĕнчи Новокуй-
бышевскри «Сувар» Чăваш 
автономийĕн ертÿçи Вера 
Калинина тата регионсен-
чи ытти ентешлĕх ертÿçисем 
сăмах илчĕç. «Çамрăк ăрăва 
çитĕнтермелле, вĕрентмелле, 
чăваш чĕлхине манса кай-
малла мар. Çакăн пек уявсем 
чăваш халăхне тĕрекленме 
пулăшаççĕ», – терĕ Нико-
лай Хорасев. Олег Муста-
ев пухăннисене июнĕн 
9-мĕшĕнче Чĕмпĕрте ирте-
кен Акатуй уявне йыхравларĕ. 
Сум  лă хăнасем – Мускав 
ху линчи чăвашсен Атăлçи 
Пăлхар автономийĕн пай ташĕ 
Владимир Болгарский, чăваш 
теле-радио ветеранĕ Вита-
лий Прохоров, республикăри 
писательсен пĕрлĕхĕн членĕ 
Юрий Чутай тата «Самана 
тĕпелĕ» интернет уçлăхĕнчи 
проекта пурнăçлакан Олег 
Самана уяв çулран-çул çÿллĕ 
шайра, анлăрах ир-
тнине палăртрĕç. 

«Тăван Ен» хаçата 
2019 çулăн I çур 

çулĕнче Раççей Почти 
урлă илсе тăма июлĕн 1-мĕшĕнчен 
пуçласа августăн 31-мĕшĕччен 
кăна кивĕ хакпа çырăнтараççĕ – 
385  тенкĕ те 50 пус. Васкăр туссем, 
урăх кун пек меллĕ май пулмĕ!

Республика кунне иртнĕ картишĕ, чăвашсен тĕрлĕ ре- пуçтараççĕ. Ниме ертÿçи пĕ-

Ентешлĕхе пухрĕ 
Хăравути Пуххи  

«Тăван Ен» хаçата 
2019 çулăн I çур 

çулĕнче Раççей Почти 
сĕнет
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Михаил 
ИГНАТЬЕВ, 

Чӑваш 
Республикин 

Пуçлӑхӗ

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ
Шкулсенчен вĕренсе тухакансем валли Чăваш 
Енри аслă вĕренÿ заведенийĕсенче кăçал 3,2 
пине яхăн бюджет вырăнĕ хатĕрленĕ.
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ШКУЛСЕНЧЕ ЭКЗАМЕНСЕМ ХЫÇА ЮЛЧĔÇ. 11-
мĕш классем – 5,8 пин, 9-мĕшсем 11,7 пин ытла 
яшпа хĕр экзамен тытнă. Ку йыш пĕлтĕрхи шай-
ран пысăкрах.

Тĕрĕслев çирĕп иртнĕ – 110 çын сăнаса тăнă. 
Йĕркене пăснă 20 тĕслĕхе шута илнĕ. Патшалăхăн 
пĕрлехи экзаменĕнчи çакнашкал 9 тĕслĕхрен 
пурте кĕсье телефонĕпе, шпаргалкăпа усă кур-
нипе çыхăннă.

ППЭ тĕлĕшпе 100 балл пухнисен йышĕ ÿснĕ: исто-
рипе – 4, химипе – 6, вырăс чĕлхипе 32 вĕренекен 
ĕçне чи пысăк хак панă. 

Александр ИВАНОВ, 
ЧР вĕрентÿ тата çамрăксен политикин 

министрĕ:

 – Йĕркене пăснă вĕре-
некенсем хăйсем халĕ 
суйласа илнĕ предметсен 
экзаменĕсене, шел, çитес 

çул кăна тытма пултарĕç, ытти пред-
метпа – кĕркунне. Çавăнпах ачасе-
не йĕркене пăсма юраманни пир-
ки çине тăрсах асăрхаттарнăччĕ – 
кăçал экзаменран сирме тивнĕ тĕс-
лĕх сахалрах пулчĕ.

Республикăра «Раççейри 
çамрăксен пĕрлешĕвĕ» 
пĕтĕм çĕршыври общество 
организацийĕн регионри 
уйрăмĕ ĕçлеме пуçларĕ.

Р еспублика кунĕ тĕл-
не тата Пĕтĕм çĕр-
шыври çамрăк сен 
уявĕ умĕн чă ваш 
çамрăкĕсене пĕл-

терĕшлĕ пулăм кĕтрĕ. Раç-
çейри çамрăксен пĕрлешĕвĕ, 
ЧР Вĕрентÿ тата çам рăксен 
политикин министерстви, 
Чăваш Республикинчи аслă 
вĕрентÿ заведенийĕсен рек-
торсен канашĕ туслă çыхăнса 
ĕçлеме килĕшĕве алă пуснă. 
Документ çамрăксен по-
литикине тытса пынă чухне 
тайăн малли тĕп тĕллевсене 
тата çул-йĕре па лăртать. Вăл 
çитĕнекен ăрăвăн патриотла 
воспитани, професси ĕç-хĕлне 
йĕркелеме, тавракурăма, ăс-
хакăла пуянлатма, çамрăксен 
шалти туризмне, тĕрлĕ халăх 
ывăл-хĕрĕпе хутшăнусене, 
пултарулăха, çамрăксен хуш-
шинчи пуçарулăха аталан-
тарма пулăшасси тавра йĕр-
келенсе пырĕ.

Килĕшĕве савăнăçлă лару-
тăрура И.Н. Ульянов ячĕллĕ 
ЧПУ ученăйсен канашĕн 

залĕнче алă пуснă чухне  ЧР 
вĕрентÿ тата çамрăксен поли-
тикин министрĕ Александр 
Иванов пĕлтершлĕ меропри-
яти валли Чăваш патшалăх 
университечĕн площадкине 
ăнсăртран суйласа илмен-
нине палăртнă. Аслă шкул 
ректорĕ – Аслă вĕрентÿ за-
веденийĕсен ректорсен 
канашĕн председателĕ Ан-
дрей Александров университет 
пур вăхăтра та çамрăксемшĕн 
ăслăлăх аталанăвĕн центрĕ 
пулнине палăртнă. «Раççей 
çамрăкĕсен пĕрлешĕвĕ пурнăçа 
кĕртекен нумай çул-йĕре эпир 
вузра чĕртсе тăратрăмăр», – 
тенĕ вăл. 

Çамрăксен кунĕ умĕн Шу-
пашкар районĕнче вара 
çитĕнекен ăрупа тĕл пулусем 
иртрĕç. Лăпкă, никам хисте-
мен лару-тăрура çамрăксен 
ыйтăвĕсене Шупашкар район 
администраци пуçлăхĕ   Вла-
димир Димитриев хуравларĕ.

Ача-пăча общество орга ни-
зацийĕсен ертÿçисемпе,  шкул-
ти общество пĕрлешĕвĕсен ли-
дерĕсемпе, çамрăк педагог-
сен членĕсемпе тата ытти ха-
стар çамрăкпа йĕркеленĕ тĕл 
пулăва райадминистрацин вĕ-
рентÿ управленийĕн пуçлăхĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлакан Татья-
на Иванова ертсе пычĕ. Вла-
димир Димитриев муници-

палитетра пурăнакан çынсен 
йышĕнчен 28 проценчĕ 35 çул 
тултарман çамрăксем пулни-
не палăртрĕ. Районта пурнăçа 
кĕрсе пыракан федераци та-
та республика программисем 
çинче чарăнса тăчĕ вăл.

Райадминистрацин ком-
пьютеризаципе информа-
тизаци пай тĕп специалист-
эксперчĕ Павел Иванов пĕлтĕр 
Сочире иртнĕ пĕтĕм тĕнчери 
çамрăксен форумне, «Молго-
род» регион фестивальне рай-
он яшĕсемпе хĕрĕсем хутшăнни 
çинчен каласа пачĕ. Пĕтĕм 
Раççейри ырă ĕç тăвакансен 
порталĕпе те паллаштарчĕ 
вăл, çамрăксене хăйсен пу-
çарулăхне, хастарлăхне кă-
тартма хăрамалла маррине 
палăртрĕ. 

Районти ача-пăча пулта-
рулăхĕн центрĕн директорĕ 
Юлия Краснова учреждени 
ирттерекен мероприятисем-
пе паллаштарчĕ.  

Шупашкар районĕн депутат-
сен  пухăвĕн депутачĕ Андрей 
Николаев çĕршыв патриочĕ 
пулма пĕлтерĕшлине палăртрĕ. 

Кăшавăш шкулĕн вĕренекенĕ 
Галина Лукина республикăри 
ача-пăча парламенчĕн тытă-
мĕнче ирттернĕ ĕçсем çинче 
чарăнса тăчĕ.  

Мероприяти вĕçĕнче ха-
стар çамрăксене вĕрентÿ 
управленийĕн грамотисемпе 
тата тав хучĕсемпе чысларĕç.  

Вутăн алли 
вăрăм

Апрелĕн 28-мĕшĕнчен 
республикăра пушара хирĕç 
йышăннă ятарлă режим тăрать. 
Çак тапхăрта вăрмансенче, ял-
салара кăвайт чĕртме, типĕ 
курăк, çÿп-çап çунтарма, вут-
çулăм кăларма пултаракан ĕçсене 
пурнăçлама чарнă. Ял хуçалăх 
пĕлтерĕшлĕ тата саппас çĕрсем 
çинче уçă вут-çулăмпа усă курма 
тата кăвайт чĕртме те юрамасть.

РФ МЧСĕн Шупашкар рай онĕнчи 
надзор тата профилактика ĕçĕ-хĕлĕн 
уйрăмĕн пуçлăхĕ Денис Портнов пуша-
ра хирĕç уйрăм режим вăхăтĕнче  му-
ниципалитетра йĕркене пăснă виçĕ çын, 
вĕсенчен пĕри долж нăçри çын, тĕлĕшпе 
протокол çырни çинчен пĕлтерчĕ. «Пуша-
ра хирĕç уйрăм тапхăрта граждансемшĕн 
штраф виçине 2 пин тенкĕрен 
пуçласа 4 пин тенкĕ таран пăхса хунă, 
должнăçри çынсемшĕн – 15-30 пин, 
уйрăм предпринимательсемшĕн – 30-
40 пин тенкĕ, юридици сăпачĕсемшĕн 
– 200 пин тенкĕрен пуçласа 400 пин 
тенкĕ таран»,  – ăнлантарчĕ Денис 
Геннадьевич. 

Акă Ишек ял тăрăхĕнчи пĕр арçынна 
МЧС сотрудникĕсем уйри участокĕнче 
кивĕ курăка тивертсе янăшăн 2 пин 
тенкĕлĕх штрафланă. Должнăçри тепĕр 
çын та уй-хире типĕ курăкран вăхăтра 
тасатман. Çумри çыр маран, тахăшĕ ун-
та çÿп-çап çунтарнă, вут-çулăм типĕ 
курăклă уй-хире хăпарнă.  

Çулталăк пуçланнăранпа Шупашкар 
районĕнче 29 пушар пулнă, пĕлтĕрхи 
çак тапхăрта – 35. Пушарсен шучĕ чакнă 
пулин те, вĕсем мĕнле сăлтава тухни 
тĕпрен илсен маларахри çулсенчи пе-
кех – элекрооборудованипе, кăмакапа 
усă курнă чухне асăрханусăр пулни. 
Анчах тепĕр чухне усал шухăшлă 
çынсенчен те шар курма тивет.  

Пушар хăрушлăхĕн тап хăрĕнче 
пушарнăйсем çын сене вут-çулăмпа 
уйрăмах асăрхануллă пулмалли пирр-
ки аса илтереççĕ.  

  АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

Календарьте çуллахи тепĕр уйăх 
вĕçленсе пырать. Халĕ ял хуçалăх 
ĕçченĕсемшĕн выльăх апатне 
хатĕрлессинчен пĕлтерĕшли нимĕн те 
çук. Чи малтанах вĕсем утă типĕтеççĕ 
тата нумай çул ÿсекен курăка çулса се-
нажа яраççĕ. Хуçалăхсенчи хĕрÿ тапхăр 
пĕтĕмлетĕвĕсемпе тунтикун райад-
министрацин лару залĕнче иртнĕ 
планеркăра райадминистрацин эколо-
ги тата ял хуçалăх пайĕн пуçлăхĕн çумĕ 
Светлана Иванова паллаштарчĕ.  

Планран парăнмасăр
Районти хуçалăхсем выльăх апатне июнĕн 

6-мĕшĕнчен хатĕрлеме пуçланă. Иртнĕ çул 
çак ĕçе кăшт каярах, июнĕн 13-мĕшĕнче 
кÿлĕннĕччĕ. Планпа палăртнă тăрăх, кăçал 
районти хуçалăхсем 5871 пуç шултра выльăх 
валли (сыснасемпе чăх-чĕпе шута илмесĕр) 
6627 тонна утă хатĕрлеме палăртнă, сенаж 
– 26597 тонна, силос – 20800 тонна. Ял-
хуçалăх предприятийĕсенче тата хресченпе 
фермер хуçалăхĕсенче выльăх апачĕллĕх 
культурăсен пĕтĕмĕшле лаптăкĕ 6550 га 
танлашать, апатлăх куккурус – 914 га. Тун-
тикун тĕлне хуçалăхсем 1827 га нумай çул 

ÿсекен курăка çулнă (пĕлтĕрхи çак тапхăрта 
– 1530 га), 539 тонна утă типĕтсе кĕртнĕ. 
Çакă планран – 8 процент. Вăтамран шул-
тра мăйракаллă пĕр выльăх пуçне 3,3 апат 
единици (респубикăра çак кăтарту 2,1 апат 
единиципе танлашать) хатĕрленĕ. 

Светлана Иванова палăртнă тăрăх, 
хуçалăхсенче выльăх апатне хатĕрленĕ 
чухне унăн пахалăхне уйрăм тимлĕх 
уйăраççĕ. Технологи ярăмĕнче пĕр сыпă 
пулин те стройран тухсан, типĕтсе çитермен 
утăна пуçтарса кĕртсен е симĕс массăна 
çителĕксĕр пусарсан – çакă пĕтĕмпех ну-
май тоннăллă сенаж купин пахалăхне 
япăх витĕм кÿрет. Выльăха тутлăхлă апат-
па тăрантарсан кăна сĕт суса илесси те, 
выльăх ÿт хушасси те ÿсет. Ял хуçалăх 
пред при ятийĕсем кал-кал аталанса пы-
расси те çакăнпа çыхăннă.  

Çитĕнÿ
Ял хуçалăх пред при яти йĕсен ĕçне 

хакланă май, райадминистраци пуçлăхĕ 
Владимир Димитриев 2017 çулхи 
пĕтĕмлетÿсем тăрăх, «Атлашевский» СХК» 
ООО «Агро-100» Клуб рейтингĕнче виç -
çĕмĕш вырăн йышăннине палăртрĕ. Çак 
рейтингăн малти вунă вырăна  тухнă 
предприяти йышне «Чурачикское» ОАО, 
«Ольдеевская» Агрофирма» ЗАО, «Про-
гресс» ЗАО, «Сувар-2» ТП» ООО та кĕнĕ.     

   МИЛЕНА СЕРГЕЕВА

 ЯЛ ХУÇАЛĂХĔ 

Выльăх апатне çителĕклĕ хатĕрлесенВыльăх апатне çителĕклĕ хатĕрлесен
хĕл те тутă пулĕ

Хаклӑ яшсемпе хӗрсем!
Сире пӗтӗм чунтан Ҫам-

рӑксен кунӗ ячӗпе салам-
латӑп!

Ҫамрӑклӑх – чи савӑк 
та ытарми тапхӑр, хӑюллӑ 
тӗллевсемпе ҫунатланма, 
ҫӗннине уҫма хавхаланта-
ракан тата вӗҫӗ-хӗррисӗр 
майсемлӗ манӑҫми вӑхӑт. 
Хастар та пултаруллӑ, 
ҫирӗп тӗллевлӗскерсен, 
шӑпах сирӗн ӗнтӗ, ҫывӑх 
ҫулсенчех инновациллӗ 

экономикӑпа наукӑна, культурӑпа 
социаллӑ сферӑна тата спорта малалла 
аталантармалли тӗллевсене пурнӑҫлама 
тивет. 

Яшсемпе хӗрсене хӑйсен пултарулӑхне 
туллин уҫма, паха пӗлӳ илме, професси 
тӗлӗшӗнчен йӗркеллӗ аталанса пырса 
ӳсме пулӑшмалли, республикӑн обще-
ство пурнӑҫне явӑҫтармалли, социаллӑ 
пӗлтерӗшлӗ проектсене тытса пырас ӗҫе 
хутшӑнтармалли лайӑх майсем туса па-
расси – патшалӑхӑн ҫамрӑксен политикин 
тӗп ҫул-йӗрӗсем. Чӑваш Енре ҫамрӑксене 
хавхалантармалли тӗрлӗ майпа усӑ 
куратпӑр: ҫамрӑк ӑсчахсен инновациллӗ 
проекчӗсене пулӑшу кӳретпӗр, ҫамрӑксен 
пуҫарӑвӗсене пурнӑҫа кӗртме грантсем 
уйӑрса паратпӑр. Сирӗн малашлӑхри 
ҫитӗнӗвӗрсем тӑван ене пӗтӗмӗшле 
ҫитӗнӳ тума, унӑн вӑй-хӑватне тата 
ҫирӗплӗхне ӳстерме пулӑшасса шан-
са тӑратӑп. 

Сире ҫирӗп сывлӑх, юрату тата телей 
сунатӑп! Харсӑр пулӑр, умӑра пысӑк тӗл-
левсем лартса вӗсене пурнӑҫлама тӑрӑшӑр! 
Сирӗнпе Чӑваш Республики тата  пӗтӗм 
Раҫҫей тивӗҫлипе мухтанма пултарччӑр!

 01 ПĔЛТЕРЕТ 

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ
Çулталăк пуçланнăранпа Чăваш Респу-
бликинче 443 пушар тухнă, вĕсенче 

37 çын вилнĕ, 
47 суранланнă. 
226 çынна çăлса 
хăварма пултарнă. 
Вут-çулăмра 51 млн 
тенкĕлĕх пурлăх 
çунса кĕлленнĕ.  

ИЮЛĔН 7-МĔШĔНЧЕ ШУПАШКАРТА XVIII ФЕДЕРАЦИ 
САПАНТУЙĔ ИРТЕТ. Ун шайĕнчи тĕп мероприятисене Хĕрлĕ 
лапамра тата Амăшĕн монуменчĕ патĕнче йĕркелеççĕ. Са-
пантуй программинче – асра юлмалли театрализациленĕ 
пролог, Тутарстанпа Чăваш Ен 
солисчĕсемпе пултарулăх 
коллективĕсен кон-
церт программи, ха-
лăх вăййисем, спорт 
ăмăртăвĕсем, наци 
кĕ решĕвĕ. Çавăн пе-
кех уява килекенсен 
халăх маçтăрĕсен ал 
ĕçĕ семпе паллашма, 
тĕрлĕ тавар туянма 
май пулĕ. Сапантуй 9 
сехетре пуçланать. 

 КАЛЕНДАРЬТИ КУН

Чăваш çамрăкĕсем çунатланчĕç

Тивĕçлĕ çамрăксене 
палăртрĕç
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Е. Андреева: 
«Юрать, çурта 
хăварчĕ...»

Республика кунĕ мĕнпе асра юлчĕ?
Иккĕленÿсĕр, çак кун-
сем регионăн экономика 
аталанăвĕшĕн пĕлтерĕшлĕ 
тĕл пулусемпе паха пулчĕç. 
Çапах та уяв сăнне культура 
мероприятийĕсем пуянлат-
нипе те килĕшмеллех.

Чăваш Республикин наци би-
блиотекинче июнĕн 23-мĕшĕнче 
Чăваш наци конгресĕ çумĕнчи 
Мăн канаш ларăвĕ иртнĕ. Ăна 
ЧНК президенчĕ Николай Угас-
лов ертсе пынă. Ларăва пурĕ 
регионсенчи наципе культура 
пĕрлешĕвĕсен 23 представителĕ 
хутшăннă, иккĕшĕ – чикĕ леш 
енчен. Канаш ĕçне Чăваш 
Ен Пуçлăхĕ Михаил Игна-
тьев, ЧР Патшалăх Канашĕн 
Председателĕ Валерий Фили-
монов, РФ Патшалăх Думин 
депутачĕ Леонид Черкесов, 
ЧР культура министрĕ Кон-
стантин Яковлев хутшăннă. 
Республика Пуçлăхĕ конгресс 
членĕсене пысăк та тухăçлă 
ĕçшĕн, хăнасене чăваш наци 
культурин аталанăвне тÿпе 
хывнăшăн тата регионсен хуш-
шинчи çыхăнăва çирĕплетме 
пулăшнăшăн тав тунă.

Мероприяти Чăваш на-
ци конгресĕ республикăри 
малта пыракан аслă шкул-
семпе, çав шутра И.Н. Улья-
нов ячĕллĕ Чăваш патшалăх 
университечĕпе, çыхăнса ĕçлесси 
пирки калакан Килĕшĕве алă 
пусса çирĕплетнипе вĕçленнĕ.

Чăваш халăхĕн чи пĕлтерĕшлĕ 
тата сума сăвакан Акатуй уявĕ 
Шупашкарти Хĕрлĕ лапамра 15 
регионран 23 пултарулăх  кол-
лективне пухрĕ. Вĕсен хушшин-
че республика ялĕсенчи тата 
культура çурчĕсен çумĕнчи 
фольклор тата эстрадăпа 
фольклор ушкăнĕсем, çĕршыв 
регионĕсенчи наципе культу-
ра пĕрлешĕвĕсен пултарулăх 
коллективĕсем. Улттăмĕш 
хут иртекен çĕрпе суха уявне 
хутшăнакансемпе тĕл пулнă 
Чăваш Ен Пуçлăхĕ Михаил Иг-
натьев Акатуй чăваш халăхĕн 
чун уççине, ĕçченлĕхне, тăнăç 
пурнăçа юратнине яр! уççăн 
кăтартса панине палăртнă.   Во-
калпа хореографи сюити, хор 
юррисем… – чăваш халăхĕн çи-
пуçĕ куракан умне туллин тухса 
тăнă. Пĕтĕм Раççейри конкурс-
сен лауреачĕ Наталья Яклаш-
кина  ертсе пынипе Чăваш Ре-
спубликин симфони оркестрĕпе 
«Алран кайми…» юрра, респу-
блика тата çĕршыв гимнĕсене 
пĕрлештернĕ хор юрланă. 

Республика кунне паллă ту-
ма ентешсем уявăн ытти пло-
щадкинче те хастар  хутшăнчĕç. 
Чăваш Енри Халăхсен туслă-

хĕн çурчĕ умĕнче иртнĕ на-
ци культурисен «Туслăх 
кĕперĕ» фестивальне акă 
пултарулăх коллективĕсен 
200 артисчĕпе пĕрле Шупаш-
кар районĕнчи Пархикассинчи 
«Савăнăç», «Янăш» фольклор 
ансамблĕсемпе Тутаркассин 
«Белара» хореографи ушкăнĕ  
те çитсе килнĕ. 

Республика кунĕ тĕлне Наци 
музейĕнче Санкт-Петербургра 
вырнаçнă Раççейри этногра-
фи музейĕн экспоначĕсен 
«Йĕппе эрешлени...» XVIII-
XX ĕмĕрсенчи япаласемпе пал-
лаштаракан куравĕ уçăлнă.

Çак проект Питĕрте чăваш 
культура кунĕсене йĕркеленĕ 
чухне ЧР Культура мини-
стерствипе Раççей этнографи 
музейĕ пĕрле ĕçлеме калаçса 
татăлнăранпа пурнăçланать. 
Кунта Атăлçи, Урал тăрăхĕнче, 
Вăтам Азире, Казахстанра, 
Çĕпĕрте, Аякри Хĕвел тухăçĕнче 
пурăнакан 40 ытла халăхăн 
эрешлесе илемлетнĕ тумтир-
не курма пулать. Раççейри этно-
графи музейĕнче чăваш халăхĕн 
4 пин ытла хатĕрĕ упранать. 
Шупашкара куравăн пĕр пай-
не илсе килнĕ.

Республика Пуçлăхĕ Миха-
ил Игнатьев курава мăшăрĕпе 
Лариса Юрьевнăпа пынă, вăл 
ашшĕ-амăшне унта ачасемпе 
пĕрле çитсе курма сĕннĕ.

Пĕтĕм Раççейри «Раççей çăл 
куçĕсем» фестивале кăçал хамăр 
республикăн тата çĕршывăн 20 
ытла регионĕнчи 40 ытла кол-
лектив, çавăн пекех Болгари-
ри ташă ансамблĕ хутшăннă.
Каçхине республикăн тĕп хулин-
чи Хĕрлĕ лапамра гала-концерт  
хăнасене тепĕр хут пуçтарчĕ. 
Чăваш Республикин Пуçлăхĕ 
Михаил Игнатьев, ЧР Патшалăх 
Канашĕн Председателĕ Ва-
лерий Филимонов, Раççей 
Федерацийĕн Патшалăх Ду-
мин депутачĕсем Леонид Чер-
кесов, Алена Аршинова, Шу-
пашкар хулин пуçлăхĕ Евге-
ний Кадышев, официаллă ытти 
çынсем Чăваш Ен çыннисене та-
та хăнисене Республика кунĕпе 
саламларĕç. «Халăх пултарулăхĕ 
нихçан иксĕлми çăл куç пулнине, 
авалхи ырă йăла-йĕрке ламран- 
лама куçса пынине, çитĕнекен 
ăру ăна куç пек упранине хăвăр 
курса ĕнентĕр», — терĕ Миха-
ил Васильевич. 

Тав сăмахне ал ĕç ăстисем 
те тивĕçрĕç. Пĕтĕм Раççейри 
«Руç ăстисем» 16-мĕш конкурса 
кăçал 20 яхăн регионтан 80 яхăн 
маçтăр хутшăннă. Коми Респу-
бликинчен килнĕ Евгения Су-
рина  гран-прие тивĕçнĕ – ăна 

Чăваш Республикин Пуçлăхĕн 
Михаил Игнатьевăн тĕп пар-
нине пачĕç. 

Халăх пултарулăхĕн «Раççей 
çăл куçĕсем» пĕтĕм Раççейри 
фестивальне хутшăнакансем 
Кÿкеçри «Бичурин тата хальхи 
самана» музея та çитсе курнă. 
Чĕмпĕр облаçĕнчи Дмитровград 
хулин Вырăс юррисен хорĕ тата 
кунта килнĕ ытти хăнана рай-
онти фолькор коллективĕсем 
театрализациленĕ йăла-йĕркене 
кăтартнă. Çĕньялти культура 
çурчĕ çумĕнчи «Çĕн ял», Кодер-
кассинчи «Шордан» халăх фоль-
клор ансамблĕсем, «Хĕлхем» 
халăх театрĕ тата «Тăрăн ен» 
фольклор коллективĕ чăвашсен 
çĕнĕ пÿрт ĕçкин – çурта кĕни, 
çурхи вăйă картин, туй-çуй йăли-

йĕркине лартса панă.
Кăшавăш ял тăрăхĕнчи 

«Ясна» этнокомплексра ва-
ра Дон Казакĕсене, Дон çин-
чи Ростовăн «Станица», Му-
ромăн «Мурома», Владимир 
облаçĕн «Тулпар» пултарулăх 
коллективĕсене тарават кĕтсе 
илнĕ. Тĕрлĕ наци тумĕллĕ Ниж-
некамск, Тутарстан хореографи 
ушкăнĕсем килсе çитсен вара 
кунти уçланкă чăн-чăн ташă-
юрă лапамне çаврăннă. Пĕтĕм 
Раççей конкурсĕ умĕнхи репети-
ци çакăн пек хĕрÿ иртнĕ кунта.

Уявран ача-пăча та айккинче 
юлмарĕ. «Ача-пăча Акатуйне» 
иккĕмĕш хут ĕнтĕ республика 
шайĕнче йĕркелеççĕ. Унта Шу-
пашкар, Çĕнĕ Шупашкар хули-
сенчен, тĕрлĕ районтан 25 ача-
ран тăракан 21 ушкăн хутшăннă. 
Чăваш юрри-ташшин, сăввисен 
конкурсĕ, автансен тупăшăвĕ 
— уявра кăсăкли нумай пулнă. 
Сцена çинчен çамрăк юрăçсемпе 
ташăçсем анма пĕлмен. На-
ци культурине, йăли-йĕркине 
хăйсем еплерех пĕлнине пуç-
ватмăш тупсăмĕсене каласа 
ĕнентернĕ. Уява хутшăннисенчен 
ытларахăшĕ шкул çумĕнчи ача-
пăча лагерĕсене çÿрет. Темиçе 
номинацире те Шупашкар 
районĕнчи Янăш шкулĕн 
вĕренекенĕсем малти вырăнсене 
йышăннине палăртма кăмăллă. 

Республика кунне Чăваш Енĕн 
тĕрлĕ районĕнче паллă тăвасси 
йăлана кĕчĕ. Кăçал хăнасене 
Красноармейски районĕ йы-
шăнчĕ. Именкассинче ун тĕлне 
фельдшерпа акушер пунктне 
уçнă. Ăна тума республика 
хыснинчен 3 миллион тенке 
яхăн уйăрнă. Уяв тĕлне рай-
центр та хÿхĕмленнĕ. Урамсен-
че çĕнĕ çулсемпе тротуарсем 
сарнă, çавăн пекех ача-пăча пар-
кне хăтлăлатнă, тренажерсем 
вырнаçтарнă. 

Красноармейскисене Ре-
спублика Пуçлăхĕ Михаил 
Игнатьев, Патшалăх Думин 
депутачĕсем саламланă. Уява 
хатĕрленме района регион хыс-
нинчен 10 миллион çурă тенкĕ 
грант уйăрнă.

Республика кунне халалланă 
VII Бокс турнирĕнчен, Крас-
ноармейскинчен,  Кÿкеçри 
ачасемпе çамрăксен «Улăп» 
спорт шкулĕн воспитанникĕсем 
харăсах темиçе медальпе 
таврăннă. Дмитрий Кочетков, 
Илья Максимов, Дмитрий Ани-
симов, Роман Семенов, Дима 
Архипов, Максим Табаков – 
«ылтăнпа», Павел Леонтьев, 
Дмитрий Михайлов, Александр 
Волков, Василий Герасимов, Вя-
чеслав Волков – «кĕмĕлпе».  

«ХАЛĂХ ТĔРĔСЛЕВĔ» ПОРТАЛА ЧĂРКАШСЕМ 
ÇĂХАВ ВЫРНАÇТАРНĂ. Пригородная урам-
ри 25-мĕш çуртăн канализаци юсавсăрлăхне 
пĕтермешкĕн мерăсем йышăнма ыйтаççĕ. «Ун-
ти таса мар шыв ача-пăча площадкине юх-
са тухать, инфекци чир-чĕрĕ ерес хăрушлăх 
çав тери пысăк», – тенĕ çырура. Çăхава пăхса 
тухма республикăн строительство министер-
ствине ярса панă.

Канализаци юсавсăрлăхĕ шар кăтартни 
пирки ÿпкелешсе портал çине пĕрремĕш 
хут çырмаççĕ Лапсар ял тăрăхĕнчи Чăркашра 
пурăнакансем. Канализацин насос станцийĕ 
кулленех тулса ларса ĕçлеме пăрахать, вара ка-
яш шывĕ тавралăха варалать. Çурта тунă орга-
низаци станцие юсамасть, кунта пурăнакансем 
ыйтсассăн тин шыва уçласа кăларать. Анчах 
та çакăн усси нумайлăха пымасть.  

ТУНТИКУН РАЙАДМИНИСТРА-
ЦИ ПУÇЛĂХĔ ВЛАДИМИР ДИМИ-
ТРИЕВ Колешша ялĕнче ĕçлĕ ви-
зитпа пулнă. Унта вăл шыв башни-
не юсанă çĕре çитсе килнĕ. Шыв 
башнине çынсен пуçарулăхĕнче 
никĕсленнĕ программăпа ки-
лĕшÿллĕн çĕнетеççĕ. Вăл кун 
тĕлне подряд организацийĕ 
шыв башнине лартса пĕтернĕ, ун 
йĕри-тавра карта тытма пуç ланă. 
Сарапакасси ял тăрăх пуçлăхĕ 
Павел Амурцев башньăна шыв 
пăрăхĕсен тытăмĕпе мĕнле 
çыхăнтарнине кăтартнă. Юсав 
ĕçĕсене çак эрнере вĕçлемелле. 
Владимир Димитриев ĕçсене 
хăвăртлатма ыйтнă. 

ШОРККАРИ ФОЛЬКЛОР ÇУРЧĔН ЗАВЕДУЮЩИЙĔ 
Л. Платонова тата Шорккари ял библиотекин за-
ведующийĕ С. Толстова хĕллехи хутса ăшăтмалли 
тапхăра хатĕрленме пуçланă. Çак ĕçе волонтерсене 
те явăçтарнă. Чи хастар волонтерсен йышне В. Фа-
деев кĕнĕ. Вăл вут-шанкă вакланă. Ачасем вутăна ку-
паласа пынă.  

Регионсем 
– чикĕсĕр 

хутшăнусем: курса 
тĕлĕнмелли нумай

Музей хăнасене театрализациленĕ 
йăла-йĕркепе тĕлĕнтерчĕ

Пархикассисемсĕр уяв уяв мар
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Пурнăçри пулăмсем пĕр-пĕринпе 
çыхăнни питĕ тĕлĕнмелле япала. 
Пирĕн хаçатра ун пек тĕслĕхсем тĕл 
пулаççĕ. Ун чух хаçат çырăнас кăмăл 
çĕкленет, çырса тăракансен шучĕ 
ÿсет – иртни çинчен ытларах пĕлме 
кăмăллă.

2011 çулта, октябрĕн 21-мĕшĕнче, 
«Хут çине юлнă» ятлă статьяра эпĕ 
пирĕн район ĕçтăвкомĕн çурчĕ 1931 
çулччен Шупашкарта вырнаçни çинчен 
çырнăччĕ. Çуртăн ÿкерчĕкне Егор Ива-
нов художник хăйĕн «Старые Чебок-
сары» альбомне кĕртнĕ.

Нумаях пулмасть вара (май 11-16, 
2018 ç.) «Причебоксарье» кăларăмра 
Римма Альтинан «Воин, художник, уче-
ный» хайлавĕ пичетленсе тухрĕ. Автор 
пирĕн ентешĕн, 1918 çулта Тоскинкас-
синче çуралса ÿснĕ Егор Ивановичăн 
пурнăçне тĕплĕн çутатать. Е.И. Ива-
нов 1941 çулхи июнĕн 22-мĕшĕнче 
вăрçа кĕнĕ, çĕнтерĕве Берлин хулин-
че кĕтсе илнĕ.

Тăватă çул каялла эпĕ те Римма 
Семеновăран ирĕк илсе вăл çырнă 
«Край Приволжский. Край Кинер-
ский» кĕнекепе усă куртăм. Пултаруллă 
краевед вăл.

Кашни çыннăн туссем, çывăх тă-
ванĕсем пур. Тепĕр чух вĕсем çинчен 
хушса çырмалли тупăнсах пырать. 
Пĕрре, 2015 çулхи февральте, Кос-
нар çынни пулнă Василий Викто-
ров çинчен эпĕ хаçатра материал 
кăларнăччĕ. Вăл вăрçăра 1942 çулхи 
ноябрьте пуç хунă. Унăн хĕрĕ Людмила 
88 çулта, Шупашкарта пурăнать. Кос-
нарта тăвансем пуррине асăннăччĕ вăл.

Унччен, шăп çулталăк малтан 
«Тăван Енре» Леонид Павлов «Гор-
ди таврашĕ» хайлав кăларчĕ. Василий 
Викторовăн тăванĕсем çинчен çырать 
автор, ытларах Трофимовсене асăнать. 
1943 çулта тунă сăн ÿкерчĕкре – Ар-
темий Трофимовпа унăн аслă ывăлĕн 
Иванăн ачисем – Нинăпа Валентин.

Валентин Иванович эпĕ çырнине 
вуланă та кăçал ятарласа ашшĕ çинчен 
каласа пама манпа тĕл пулчĕ. Ырă 
кăмăллă та ăслă-тăнлă вăл, 82 çул 
тултарнă. Ывăлĕ Эдуард ăна машинăпа 
лартса çÿрет. Хисеплĕ ватă каланă 
тăрăх, фото çаптарма ун чух ăна, 7 
çулхи ачана, урамран чĕнсе кĕртнĕ. 
Сăн ÿкерекенсем Ленинградран эва-
куаципе килнĕскерсем пулнă. Вĕсем 
кăштах укçа тăвасшăн çÿресе çынсем 
валли асăнмалăх «партрет» хăварнă. 
Валентин Ивановичăн каласа памалли 
нумай пулчĕ. Аслашшĕ Артемий Тро-
фимович (1869-1951 çç.), çамрăк чух 
Шĕнерпуçĕнче купса патĕнче ĕçленĕ, 
çуллахи вăхăтра Ехрем хуçа патĕнче. 
Кайран – тĕрлĕрен артельсенче. Ва-
лентин аппăшĕ – Нина Мăн Пÿкассине 
качча тухнă, сутуçăра тăрăшнă.

Тепĕр сăн ÿкерчĕк те хаклă В.И. 
Ивановшăн. Ăна 1936 çулхи августăн 
16-мĕшĕнче Шупашкарти фотоателье-
ре тунă. Тăватă уйăхри Валентина ун 
амăшĕ Мария Осиповна (1905 ç.) тытса 
ларать. Вăл шурă капăр тумпа, пушмак 
тăхăннă. Тăватă çулхи Нинăна ашшĕ 
çупăрланă. Иван Артемьевич  (1900-
1970 çç.) ялта коопераци йĕркелекенĕ 
пулнă. 16 çул вăл Алькешре тĕп бух-
галтерта ĕçленĕ. Шкулта вĕреннĕ чух-
не лайăх пĕлÿ илнĕ. 1914 çулта Чумкас-
синчи (Юраково) чиркÿпе прихут шкул-
не пĕтернĕ чух панă Мухтав грамотин-
че çапла çырнă: «За благонравное по-
ведение и отличные успехи в науках». 
Çĕньялти икĕ класлă земство семинар-
не вĕçлесен илнĕ свидетельствăра çакăн 
пек йĕркесем пур: «Сверх того Артемьев 

Иван обучался военному делу и мате-
матике и показал хорошие успехи».

Икĕ вăрçăра пулнă Иван Артемьев, 
виçĕ çул Граждан вăрçинче Çĕпĕрте 
Колчакпа çапăçнă, тифпа чирлесе 
Пермьре сывалнă, пансене хăваласа 
Польшăна çитнĕ. Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçине кайсан 1942 çулхи апрелĕн 
10-мĕшĕнче Псков патĕнче пĕçĕрен 
аманнă. 1943 çулта июлĕн 2-мĕшĕнче 
çурăм шăмминчен аманнипе (оско-
локне хырăм витĕр кăларнă теççĕ) 
кĕркуннеччен госпитальте выртнă. 
Вăл вăхăтра хăйне панă орден ун пат-
не çитеймен.

1945 çулта ял çыннисем Иван Ар-
темьевича колхоз председательне 
суйласа лартнă. Валентин Иванович 
ашшĕне панă документсене, хутсене 
тирпейлĕн усрать. Кĕнеке кăларма та 
пулать вĕсемпе усă курса.

Тепĕр саманта ас тăвать Валентин 
Иванович. «Эпир, 4-5 çулхи ачасем, 
питĕ вăрçăлла выляттăмăр. «Аçу вăрçа 
каять» терĕç те, айванскер, апла ат-
те те ытти мăннисемпе вăрçа выляма 
каять тесе ăнлантăм. Атте çĕнтеретех, 
вăл вăйлă, хĕпĕртетĕп хам. Кайран тин 
тавçăртăм вăрçă мĕн иккенне. Пирĕн 
аттесене ăсатма уй хапхи патне халăх 
тухсан, пире, вĕтĕ-шакăра «атьсем, 
ав çавăнта, çырма урлă, симĕс калча 
çитĕнет. Çавăнта чупса çÿрĕр» терĕç. 
Пире хурлантарас темен атте-анне.

 ТАМАРА ВЕРЕНДЕЕВА, 
ШУПАШКАР

Тепĕр хут çырни те кирлĕ

  КИВĔ СĂН ŸКЕРЧĔК 

Вăрçă вăхăтĕнче колхоз бригадинче ĕçленĕ Василиса Павловна 
Семенова каласа панинчен: «Пĕтĕм вăйпитти арçынсем 
фронтраччĕ, чылай хĕрарăмсемпе хĕрсем мобилизаци 
йĕркипе тĕрлĕ ĕçре аякра ĕçлетчĕç: вăрман касатчĕç, 
турттаратчĕç, торф кăларнă çĕрте ĕçлетчĕç, окопсем чаватчĕç. 
Çавна май колхозри пĕтĕм уй-хир ĕçне ачаллă хĕрарăмсем, 
ватă çынсем, ача-пăча тăватчĕç. Лашасем сахал пулнипе 
колхозăн 8 вăкăрне ĕçлеме вĕрентрĕмĕр. Вĕсемпе йăлăмран 
вутă, уйран кĕлте тата çĕрулми турттараттăмăр. Вăрçă 
вăхăтĕнче эпир, колхозниксем, пурте тылри салтаксем пулса 
тăтăмăр, вăй çитнĕ таран фронта пулăшрăмăр».

 ХАÇАТРА ÇЫРНĂ ХЫÇÇĂН

06-58.Результаты аукциона по продаже в собственность земельных участков и на право заключения до-
говора аренды земельных участков.

На основании распоряжения администрации Чебоксарского района  от 22.05.2018 года № 266-р адми-
нистрацией Чебоксарского района Чувашской Республики  был организован аукцион по продаже в соб-
ственность земельных участков и на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женных на территориях  Шинерпосинского, Сирмапосинского, Чиршкасинского, Вурман-Сюктерского,  
Сарабакасинского   сельских поселений Чебоксарского района Чувашской Республики, который состо-
ялся 27 июня 2018 года в 09-00 часов в зале заседаний администрации Чебоксарского района по адре-
су: пос. Кугеси, ул. Шоссейная, д.15.

№
 л

от
а

Месторасположение 
земельного участка

Разрешенное ис-
пользование, ка-

дастровый но-
мер земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Началь-
ный раз-

мер годо-
вой аренд-
ной платы 
земельно-
го участка, 

руб.

Началь-
ный раз-
мер стои-
мости зе-
мельного 
участка, 

руб.

Сумма 
задатка 

участни-
ка аукци-
она, руб.

Цена, уста-
новленная 
в результа-
те аукцио-

на, руб.

Вид 
права Победитель

1 Чувашская Респу-
блика, Чебоксарский 
район, Шинерпосин-
ское сельское посе-
ление (земли сель-
скохозяйственного 
назначения)

сельскохозяй-
ственное ис-
пользование 

21:21:181301:37
54580 21543,00 21543,00 21543,00

Арен-
да со 

сроком 
на 49 

лет

ЗАО Агро-
фирма «Оль-

деевская»

2. Чувашская Респу-
блика, Чебоксар-
ский район, Шинер-
посинское поселе-
ние (земли сельско-
хозяйственного на-
значения)

для сельско-
хозяйственно-

го производства 
21:21:000000:6020

48000 - 335000,00 335000,00 335000,00
соб-

ствен-
ность

участвовал 
только один 

участник, 
торги счи-

тать несосто-
явшимися

3. Чувашская Респу-
блика, Чебоксарский 
район, Шинерпосин-
ское сельское по-
селение,  д. Челка-
сы, ул. Центральная 
(земли населенных 
пунктов)

для огородни-
чества

21:21:180702:78
265 1844,40 1844,40 1844,40

соб-
ствен-
ность

участвовал 
только один 

участник, 
торги счи-

тать несосто-
явшимися

4. Чувашская Респу-
блика, Чебоксар-
ский район, Вурман-
Сюктерское сельское 
поселение, с. Анат-
Киняры, ул. Мельнич-
ная (земли населен-
ных пунктов)

ведение садо-
водства

21:21:101502:255
300 1938,00 1938,00 1938,00

соб-
ствен-
ность

участвовал 
только один 

участник, 
торги счи-

тать несосто-
явшимися

5. Чувашская Респу-
блика, Чебоксар-
ский район, Вурман-
Сюктерское  сель-
ское поселение, д. 
Вурманкасы, ул. При-
волжская  (земли на-
селенных пунктов)

ведение садо-
водства

21:21:000000:7011
340 3281,00     3281,00 4560,59  

соб-
ствен-
ность

 Портнов 
Станислав 

Викторович

6. Чувашская Респу-
блика, Чебоксарский 
район, Сарабакасин-
ское  сельское посе-
ление (земли сель-
скохозяйственного 
назначения )

для огородни-
чества

21:21:220904:64
953 3011,48 3011,48 3011,48

соб-
ствен-
ность

участвовал 
только один 

участник, 
торги счи-

тать несосто-
явшимися

7. Чувашская Респу-
блика, Чебоксарский 
район, Шинерпосин-
ское  сельское посе-
ление (земли сель-
скохозяйственного 
назначения )

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства на по-
левых участках
21:21:171203:52

2242 7084,72 7084,72 150 337,76
соб-

ствен-
ность

     Никитин 
Максимили-
ан Владими-

рович

8. Чувашская Респу-
блика, Чебоксар-
ский район, Вурман-
Сюктерское сельское 
поселение, п. Сюк-
терка (земли насе-
ленных пунктов )

ведение огород-
ничества

21:21:102003:1307
275 2722,50 2722,50 106 041,38

 Уткин Эду-
ард Герма-

нович

9. Чувашская Респу-
блика, Чебоксарский 
район, Сирмапосин-
ское сельское посе-
ление, с. Икково, ул. 
Молодежная (земли 
населенных пунктов

для ведения лич-
ного подсоб-

ного хозяйства 
21:21:290103:30

1429 214993,05 214993,05 - - Не имеется

10 Чувашская Респу-
блика, Чебоксарский 
район, Чиршкасин-
ское сельское посе-
ление, д. Анаткас-
Туруново, ул. Совхоз-
ная (земли населен-
ных пунктов

для индиви-
дуального жи-
лищного стро-

ительства 
21:21:300101:261

1200 121476,00 121476,00 121476,00
соб-

ствен-
ность

участвовал 
только один 

участник, 
торги счи-

тать несосто-
явшимися

Валентин Иванович 
хăйĕн çемйипе, 
1936 ç.

Артемий Трофимович, 
Нина тата Валентин, 
1943 ç.
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 О ЧЕМ ГОВОРЯТ       ПФР СООБЩАЕТ      

 ДЕЛА МЕСТНЫЕ

 РЕЙД

C января 2019 года Россий-
ская Федерация полно-
стью перейдет на цифро-
вое эфирное телевещание.

В новом качестве 
В соответствии с феде-

ральной целевой програм-
мой «Развитие телерадиове-
щания в Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» в 
России силами РТРС создает-
ся сеть цифрового эфирно-
го (наземного) телевещания, 
транслирующая два мульти-
плекса по 10 каналов, а так-
же 3 радиоканала с охватом 
более 99% населения Чуваш-
ской Республики. С появле-
нием сети цифрового веща-
ния граждане России абсо-
лютно бесплатно получа-
ют качественное телевизи-
онное вещание, в объеме, 
сопоставимом с тем, какой 
раньше предлагался толь-
ко в платных пакетах.

Первый мультиплекс со-
ставляют общероссийские 
обязательные общедоступ-
ные телеканалы, перечень 
которых определен Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 24.06.2009 № 715. 
Второй мультиплекс состав-
ляют обязательные обще-

доступные телеканалы, вы-
бранные на основании кон-
курса, проведенного Феде-
ральной конкурсной комис-
сией по телерадиовещанию.

Строительство сети перво-
го и второго мультиплекса 
завершено практически во 
всех субъектах Российской 
Федерации. Установлены и 

работают более 9.8 тыс. пе-
редатчиков из 10 тыс. Пол-
ностью сеть будет введена в 
эксплуатацию после завер-
шения строительства всех 
объектов в конце 2018 го-
да. Для 1,6% населения, про-
живающих вне зоны эфир-
ного наземного вещания, 
будет обеспечена возмож-

ность приема программ с 
использованием системы 
непосредственного спут-
никового вещания.

Если увидели 
литеру А
РТРС совместно с феде-

ральными телеканалами на-
чал маркировать аналого-
вый телесигнал специаль-
ной литерой «А», добавлен-
ной к логотипам аналоговых 
версий телеканалов «Пер-
вый канал», НТВ, СТС, а так-
же в скором времени «Рос-
сия 1». В цифровой версии 
указанных каналов лите-
ра отсутствует. Наличие на 
экране литеры «А» означа-
ет, что зритель смотрит ста-
рый аналоговый телевизор 
либо пользуется новым те-
левизором, не переключен-
ным в режим приема циф-
рового сигнала. Маркиров-
ка хорошо читается как на 
устаревших телевизорах с 
электронно-лучевой труб-
кой, так и на современных 
LED-панелях.

Маркировку литерой «А» 
планируется внедрить в ана-
логовом эфире указанных 
каналов вплоть до завер-
шения поэтапного сокраще-
ния аналогового вещания.

Для просмотра цифровых 
программ потребуется теле-
визор формата DVB-T2 или 
адаптация старого телеви-
зора посредством цифро-
вой приставки. Владельцы 

старых аналоговых телеви-
зоров, которые не приобре-
тут новое оборудование до 
января 2019 г., потеряют воз-
можность смотреть боль-
шинство федеральных те-
лепрограмм.

Проверьте в настройках 
вашего телевизора, досту-
пен ли прием цифрового сиг-
нала. Если ваш телевизор не 
принимает цифровой сигнал, 
до января 2019 г. рассмотри-
те возможность приобрете-
ния нового телевизора или 

цифровой телеприставки.
По любым вопросам, ка-

сающимся наличия циф-
рового телесигнала в ва-
шем населенном пункте 
и необходимого пользо-
вательского оборудова-
ния, обращайтесь в феде-
ральную «горячую линию» 
ФГУП «РТРС» по телефону 
8-800-220-20-02 или на ин-
формационный интернет-
портал ФГУП «РТРС» по 
адресу: ртрс.рф. 

 Д. СИНЬЯЛЫ
22 июня в 01.26 на пульт пожарно-

спасательной части-10 поступило сооб-
щение о пожаре в сарае по ул. Синьяль-
ская в д. Синьялы Лапсарского сельского 
поселения. Как сообщил дознаватель От-
деления надзорной деятельности и про-
филактической работы по Чебоксарско-
му району ГУ МЧС РФ по Чувашии Сер-
гей Сорокин, предполагаемая причина 
пожара – поджог.  У 59-летней житель-
ницы полностью сгорел блочный сарай 
и кровля жилого дома. Пожар также по-
вредил внутреннюю отделку жилого до-
ма, имущество. Жертв и пострадавших 
нет. Предварительный материальный 
ущерб составляет 800 тысяч рублей. 

 Д. НОВЫЕ ТРЕНЬКАСЫ
На сайте госзакупок администрация Ши-

нерпосинского сельского поселения (Че-
боксарский район Чувашии) разместила 
тендер для поиска подрядчика для благо-
устройства дворовой территории в д. Но-
вые Тренькасы вблизи дд. № 4, 6 по ули-
це Молодежная; д. №7 по ул. 12-ой Пяти-
летки. Начальная цена контракта состав-
ляет 1104 630 рублей. Заявки принимают-
ся до 29 июня. 

 С. ИККОВО
Передвижная фотовыставка «История 

Икковской школы», посвященная 170-ле-
тию великого чувашского просветителя И.Я. 
Яковлева, будет экспонироваться в библи-
отеке села Икково, именно там, где и нахо-
дится здание знаменитой школы. Она сфор-
мирована из фондовых материалов музея 
«Бичурин и современность». В школе учи-
лись поэты Николай Шубоссинни и Геор-
гий Орлов, артист Иван Иванов, профессор 
Валентин Малюткин. Материалы для фото-
выставки в фонд музея предоставила заве-
дующая Икковской сельской библиотеки 
Антонина Михайлова. Как рассказала хра-
нитель музейных предметов музея «Бичу-
рин и современность» Оксана Ижедерова, 
в настоящее время выставка доступна для 
просмотра в Тренькасинской библиотеке, 
есть планы по ее представлению в Чирш-
касинской библиотеке. Ранее эта выставка 
была представлена и в музее в п. Кугеси. 

На всех экранах страны
С начала следующего года аналоговое 
телевидение будет отключено

ВНИМАНИЕ!
ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТА DVB-T

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАНДАРТ DVB-T-Т2

8-800-220-20-02

На прошлой неделе со-
трудники Межрайонной 
налоговой инспекции № 5, 
Управления Пенсионно-
го фонда по Чебоксарско-
му и Моргаушскому рай-
онам, администрации Че-
боксарского района про-
вели рейд по выявлению 
неформальной занято-
сти в п. Кугеси. Они   посе-
тили шашлычную по ули-
це Шоссейная, пекарню 
ИП Александрова на улице 
Механизаторов, столовую 
на улице Тепличная, кафе 
«Батыр». 

На каждом объекте чле-
ны комиссии составили акт 
обследования, интересова-
лись количеством работа-
ющих сотрудников с соблю-
дением всех норм законода-
тельства и трудящихся неле-
гально, уровнем заработной 
платы. В кафе члены комис-
сии выявили факты нефор-
мальной занятости: по доку-
ментам в нем числится один 
человек, а работают четве-
ро. По результатам прове-
денного рейда работодате-
ли приглашены в налого-
вый орган на заседание ко-
миссии по легализации за-

работной платы. 
С 10 января по 20 июня 

2018 года сотрудниками  на-
логовой  инспекции, Пен-
сионного фонда совместно 
с администрацией Чебок-
сарского района и предста-
вителем СМИ проведено 11 
рейдов по выявлению ра-
ботодателей, выплачиваю-
щих зарплаты в «конвер-
тах» и незаконно привле-
кающих иностранцев. Рабо-
чая группа  посетила  49 хо-
зяйствующих  субъектов ма-
лого предпринимательства.  

Межведомственной ко-
миссией проведено 15  засе-
даний, где рассматривались 

вопросы проведения мони-
торинга по выявлению фак-
тов неполноты перечисле-
ния взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды, 
выявлению работодателей, 
привлекающих работников 
без оформления трудовых 
соглашений, в том числе с 
иностранными гражданами.                    

На комиссиях заслуши-
вали налогоплательщиков, 
допустивших выплату зара-
ботной платы ниже величи-
ны МРОТ и прожиточного 
минимума, а также снижа-
ющих и не уплачивающих 
текущие платежи по нало-
гу на доходы с физических 

лиц. За текущий период при-
глашены на комиссию    и 
заслушаны   97   налогопла-
тельщиков.                    

В результате проделанной 
работы  в бюджеты всех уров-
ней НДФЛ дополнительно 
поступило свыше 500 тыс. 
рублей, средняя заработная 
плата  увеличилась на 12% 
и составила 23940 рублей.

Как сообщила заместитель 
начальника отдела эконо-
мики, имущественных и зе-
мельных отношений Люд-
мила Софронова, перед му-
ниципалитетом Минтруда 
Чувашии в целях борьбы с 
неформальной занятостью 
поставлена задача на 2018 
год по заключению трудо-
вых договоров с 2763 жите-
лями. Уже удалось офици-
ально трудоустроить 1050 
человек. «Каждый четверг 
в налоговой инспекции про-
водится заслушивание вла-
дельцев малого бизнеса, до-
пустивших выплату зара-
ботной платы ниже МРОТ, 
а также тех, кто не платит 
НДФЛ, страховые взносы. 
В среднем это 7-10 человек 
еженедельно, эффект есть —  
ситуация меняется», — доба-
вила Людмила Васильевна. 

Для сообщения информа-
ции о фактах выплаты «се-
рой» заработной платы от-
крыты телефоны «горячих 
линий» в администрации 
района. 

 ЕЛЕНА ГУБАНОВА

Мимо налоговой не пройдешь
В п. Кугеси в ходе рейда выявлены факты 
неформальной занятости
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Чебоксарский район готовит две 
команды для участия в республи-
канских соревнованиях. 

Одна из них отправится на XIX Все-
российские летние сельские спортив-
ные игры, которые пройдут 29-30 ию-
ня в Вурнарском районе. Как сообщил 
заместитель директора Центра спор-
та и здоровья «Улап» Павел Цветков, 
на игры отправится команда в соста-
ве 39 человек. 

30 июня-1 июля в д. Анаткасы Пити-
шевского сельского поселения Аликов-
ского района состоится XI День главы. 
Как рассказал глава Кшаушского сель-
ского поселения Сергей Мульдияров, 
большинство глав сельских поселений 
Чебоксарского района отправится на 
данные соревнования. Лично он будет 
выступать в силовом троеборье и в со-
ревнованиях по волейболу. 

Больше фото на 
www.tavanen.ru

 В МАСШТАБАХ РЕСПУБЛИКИ

Новости с пригородным акцентом 

 КАСАЕТСЯ ВСЕХ

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

За время своего пребывания 
в Чувашии Людмила Костючен-
ко успела побывать в Алатыре 
на праздновании «Акатуя», по-
сетила достопримечательности 
Чебоксар, Моргаушского райо-
на. «Мое утро начинается с про-
гулки по этнокомплексу «Амазо-
ния». Я просто в восторге от это-
го места, от скульптур. Отсюда я 
спускаюсь к Волге и два часа гу-
ляю по набережной. В Краснояр-
ске я также каждое утро по 2-3 
часа уделяю внимание сканди-
навской ходьбе. Но очень рас-
страивает, что многие скульп-
туры уже сломаны. Очень нра-
вится, что там сделаны дорож-
ки для занятий спортом, обу-
строены специальные зоны. Моя 
подруга из Норильска, которая 

сейчас живет в Но-
вочебоксарске, то-
же была поражена 
красотой «Амазо-
нии», произошед-
шими там измене-
ниями. Моя бабуш-
ка крестила меня в 
Введенском соборе, 
как приехала, я сразу 
же отправилась на залив, где 
осмотрела все храмы. В Чебок-
сарах есть, что посмотреть, по-
следний раз я была здесь 6 лет 
назад, многое изменилось. Город 
очень чистый», – рассказала она.

В настоящее время Людми-
ла Евгеньевна живет в Красно-
ярске и активно занимается пе-
шим туризмом в составе тур-
клуба «Сибирские лисы». Толь-

ко за последний год она успе-
ла дважды побывать на Бай-
кале, дважды и в природном 
парке «Ергаки», в Хакасии на 
«Тропе предков», «До-

роге шамана», 
заповедни-
ках «Столбы», 

«Торгашинский 
хребет», сплавля-
лась по реке Мане. 
В походах выход-
ного дня она уча-
ствует регулярно.

В начале июля в 
Красноярске будет ра-

ботать шатер Универсиа-
ды-2019, где Людмила Евге-
ньевна расскажет гостям 
и жителям Красноярско-
го края о предстоящем со-
бытии мирового уровня.

Людмилу Евгеньевну по 
Чебоксарам сопровождает се-
ребряный волонтер из п. Кугеси 
Ирина Алексеева. Она буквально 
на два дня вырвалась из Саран-
ска, где проходит Чемпионат ми-
ра по футболу. Вот что она рас-
сказывает о мировом событии: 
«Мы работаем на так называе-
мой «Последней миле» – месте 
перед входом на стадион, поэ-

тому непосредственно наблю-
даем за всеми болельщиками. В 
Саранске уже прошло два матча, 
они были поразительно противо-
положными. После матча сбор-
ных Дании и Перу мы не зна-
ли, как успокоить болельщиков 
Перу. Они плакали, были силь-
но подавлены. Среди них было 
очень много детей, подростков. 
Мы решили все-таки их хоть как-
то поддержать, запустили нашу 
традиционную акцию «Дай пя-
теру волонтеру». У них настро-
ение сразу стало улучшаться. И 
совершенно противоположным 
по настрою был матч «Колумбия-
Япония». Даже после проигры-
ша жители Колумбии шли в об-
нимку с японцами. Они приня-
ли активное участие в последу-
ющих народных гуляниях. Надо 
отдельно сказать, что нам, во-
лонтерам, выдали полную эки-
пировку для чемпионата. В бе-
лых футболках мы работаем во 
время проведения матчей, а в 
синих – каждый день».

До отъезда Людмила намере-
на посетить этнокомплекс «Яс-
на» и деревню Шинерпоси в Че-
боксарском районе.

 ЕЛЕНА ГУБАНОВА

В воскресенье в этнокомплек-
се «Чемень карди» в д. Ма-
лый Сундырь состоялся Все-
российский симек «Хра вуди 
поххи-2018». Для участия в 
нем съехались гости из раз-
ных регионов России. Имен-
но эта площадка и  24 июня, 
отмечаемый с особым пиете-
том День республики, были 
выбраны редакцией газеты 
«Тăван Ен» для подведения 
итогов подписной кампании 
на 2 полугодие 2018 года.

Как отметила и.о. главно-
го редактора газеты Викто-
рия Вышинская, Вурман-
Сюктерское сельское посе-
ление – лидер по числу под-
писчиков на «Тăван Ен» в 
Чебоксарском районе. Здесь 
очень активно работают по-
чтальоны, каждым из кото-
рых движет любовь к род-
ной районной газете.

Для розыгрыша главного 
приза – мебельной стенки – 
и.о. главного редактора Вик-
тория Вышинская пригласи-
ла на сцену девочек из твор-
ческого коллектива,  высту-
павшего в этот день на сцене 
в национальных костюмах. Из 
прозрачного бокала, куда бы-
ли опущены имена 443 под-

писчиков,  приславших копии 
подписных квитанций, одна 
из них вытащила купон с име-
нем жителя деревни Адыльял 
Леонида Фадеева.

По словам многолетнего 
внештатного корреспондента 
газеты, почтальона Николая 
Смирнова,  который и под-
писал Леонида Фадеева, для 
него это стало отличным по-
дарком,  ведь в сентябре он 
отметит 80-летие. В этот же 
день Николай Смирнов пе-
редал сертификат победи-
телю лично в руки. Леонид 
Фадеев был приятно удив-
лен. Он сказал: «Для меня 
это очень большая радость, 
для всей семьи, потому что 
все это получилось совсем 
неожиданно. Это сюрприз к 
моему 80-летнему юбилею,  
самый хороший подарок от 
родной газеты. Я благода-
рю редакцию за то, что она 
всегда помнит о своих чита-
телях. Желаю ей процвета-
ния, пусть ее знают  не толь-
ко в Чувашии, но и и за ее 
пределами». Стоит сказать, 
что на Всероссийском симе-
ке представители чувашских 
диаспор выразили большую 
заинтересованность газетой, 
увезли ее с собой домой для 
земляков.

Отметим, что именно Ле-
онид Фадеев записал видео- 
обращение  для газеты «Тăван 
Ен» к ее 85-летию в рамках 
акции #85видеопоздравле-

нийдлятаванен. Это значит, 
что газета сторицей всегда 
платит тем, кто ее любит по 
настоящему.

 ЕЛЕНА ГУБАНОВА

За любовь к газете
Мебельная стенка отправится в д. Адыльял

СПРАВОЧНО 
Леонид Федорович Фадеев (27.09.1938), поэт, уроженец  д. Адылъял  
Чебоксарского района. Член Союза писателей с 1998 г. Окончил 
Чувашский сельскохозяйственный институт (1976) и Советско-
партийную школу (1965). Работал бригадиром, председателем 
колхоза, директором совхоза, инструктором организационного 
отдела райкома КПСС, главным агрономом, главным госинспек-
тором по закупкам и качеству сельхозпродукции, а с 1995 года ра-
ботал заместителем начальника Управления земледелия и расте-
ниеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
ЧР, затем – заместителем министра сельского хозяйства ЧР. Стихи 
пишет с детских лет. Первая публикация вышла в 1962 году. На 
многие его стихотворения написаны песни видными чувашскими 
композиторами. Награжден медалью «Ветеран труда». Издания 
книг Л. Фадеева на чувашском языке: «Пурăнар-и, тусăм, юратса» 
(Давайте жить любя), 1999. «Пурнăç çулĕ» (Дорога жизни), 2001.

 ПОДПИСКА

 ГОД ВОЛОНТЕРА

В 69 лет по горам!
В Чувашию на празднование Дня Республики при-
ехала 69-летний серебряный волонтер волонтер-
ского центра Красноярска «Доброе дело» Люд-
мила Костюченко. Она – уроженка д. Шинер-
поси Чебоксарского района. Ее бабушка по от-
цу Елизавета Петровна Иванова была первым 
председателем местного колхоза.

Уполномоченный по правам человека в 
Чувашской Республике Надежда Проко-
пьева 2 июля 2018 года с 14.00 до 16.00 
проведет «прямую линию» по вопросам 
защиты прав граждан. Жители республи-
ки могут обращаться  на «прямую ли-
нию» и задавать  интересующие вопро-
сы по телефону 8 (8352) 62-33-80.

сейчас живет в Но-
вочебоксарске, то-
же была поражена 
красотой «Амазо-
нии», произошед-
шими там измене-
ниями. Моя бабуш-
ка крестила меня в 
Введенском соборе, 

ко за последний год она успе-
ла дважды побывать на Бай-
кале, дважды и в природном 
парке «Ергаки», в Хакасии на 
«Тропе предков», «До-

«Торгашинский 
хребет», сплавля-
лась по реке Мане. 
В походах выход-
ного дня она уча-
ствует регулярно.

В начале июля в 
Красноярске будет ра-

ботать шатер Универсиа-
ды-2019, где Людмила Евге-
ньевна расскажет гостям 
и жителям Красноярско-
го края о предстоящем со-
бытии мирового уровня.

В Чувашию на празднование Дня Республики при-
ехала 69-летний серебряный волонтер волонтер-
ского центра Красноярска «Доброе дело» Люд-

поси Чебоксарского района. Ее бабушка по от-
цу Елизавета Петровна Иванова была первым 

 ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ.  ИЮЛЬ 2 - 8
У ОВ НОВ не иск-
лю че ны слож-

нос ти во взаи-
моот но ше ниях с че-
лове ком, ко торый 

яв ляет ся ав то ри те том. 
ТЕЛЬ ЦЫ, ста рай тесь боль-

ше вре ме ни тра-
тить на от дых. 

Наи бо лее важ-
ные де ла луч ше 

от ло жить на дру гое вре-
мя. На чальст во ста нет тре-
бо вать от вас боль ше го.

У Б ЛИЗ НЕ ЦОВ 
пред ме том ос-
нов ных бес по-
койств ста нут 

де ти, их пове де ние. Воз-
мож но ро ман ти чес кое 
зна комст во в ко рот кой 

поезд ке.
У РА КОВ на рас-
тает нап ря жен-
ность в от но ше-
ниях с близ ки ми 

людь ми. Бу де те разры вать-
ся меж ду ра бо той и семьей. 

ЛЬ ВАМ неп рос то 
соб рать ся с мыс-

ля ми. С не ко торы-
ми людь ми от но ше-

ния ис пор тят ся. Бе-
ри те ини циа ти ву на се бя. 
 У ДЕВ мо гут воз ник нуть 
проб ле мы с день га ми. Бу-

дут мно го ра бо тать, од-
на ко долж ной фи нан со-

вой от да чи от это го 
не бу дет. Хо ро шее 
вре мя для восс та-
нов ле ния сил.

ВЕ СЫ, преж де чем 
при ни мать важ ные 

ре ше ния, по ду-
май те о пос ледст-

виях. Откры вают ся 
но вые перс пек ти вы. 
У СКОР ПИО НОВ мо гут воз-

ник нуть пре пятст вия в 
де лах. Во вто рой по ло-

ви не не де ли си-
туа ция по ме-
няет ся к луч ше-

му. Отк роет ся вто-
рое ды ха ние. 

В цент ре вни ма ния 
СТ РЕЛЬ ЦОВ ока-
жут ся друзья. Не 
иск лю че ны острые 
конф лик ты. Воз-

рас тает роль и зна-
чи мость дру зей.

Пове де ние КО ЗЕ РО-
ГОВ мо жет ка зать ся 
из лиш не ам  би циоз-
ным. Это прек рас-
ное вре мя для из-

бав ле ния от все го, что ме-
шает вам дви гать ся впе ред.

 У ВО ДО ЛЕЕВ неу дач-
ное вре мя для сда чи 
эк за ме нов, про хож-
де ния тес тов, пе ре-
не си те их на бо лее 

позд нее вре мя. 
РЫ БЫ, по за боть-

тесь о своем иму-
ществе. Уве ли чи-
вает ся риск трав-

ма тиз ма. К кон цу 
не де ли ре ши те все 

воп ро сы, ко торые не ус-
пе ли вы пол нить рань ше. 

ТЕЛЬ ЦЫ,

ные де ла луч ше 

В цент ре вни ма ния 
СТ РЕЛЬ ЦОВ
жут ся друзья. Не 
иск лю че ны острые 
конф лик ты. Воз-

поезд ке.

 и прояв ляйте нас той чи вость в отс-
таи ва нии своих ин те ре сов

26 июня в администрации Чебок-
сарского района под председатель-
ством первого заместителя главы 
администрации Зои Масловой со-
стоялось заседание комиссии по 
профилактике правонарушений.

Заместитель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних ОМВД РФ 
по Чебоксарскому району Василий Ва-
сильев доложил о ресоциализации лиц, 
подлежащих освобождению из учрежде-
ний исполнения наказания и лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы. 
В настоящее время на учете в отделе 
полиции состоят 539 человек. В бли-
жайшее время с участием глав сель-
ских поселений и сотрудников МВД по 
Чувашии  будет проведено совещание, 
посвященное улучшению качества ра-
боты Советов профилактики, действу-
ющих при администрациях сельских 
поселений.

Глава Кугесьского сельского поселе-
ния Владимир Вершинин констатиро-
вал рост числа преступлений в п. Куге-
си в текущем году: с 45 до 68. По сло-
вам главы, усилиями одного совета по 
профилактике проблему не решить. 

В завершение Зоя Маслова сообщи-
ла о необходимости обустройства по-
мещений для участковых уполномочен-
ных полиции. Три блок-контейнера пре-
доставлены Чиршкасинскому, Синьяль-
скому, Сирмапосинскому сельским по-
селениям. На их ремонт выделяется по 
70 тысяч рублей из республиканского 
бюджета, по 50 тысяч рублей также из 
бюджета выделяется  Шинерпосинско-
му, Вурман-Сюктерскому и Ишлейско-
му сельским поселениям на ремонт су-
ществующих внутри зданий кабине-
тов участковых. До 1 июля они  долж-
ны представить сметы для выполнения 
ремонтных работ. 
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По данным районного отдела ЗАГС

В производственном цехе типографии
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ЧИТАЙТЕ  www.tavanen.ru 
 Жители Чебоксарского района при-
мут участие в «Акатуе» в Иркутске.
 В с. Хыркасы выявили перевоз-
чиков, использующих для достав-
ки пассажиров мобильное при-
ложение «Блаблакар».
 Жители села Икково испытыва-
ют дефицит воды.
 В Большекатрасьском сельском 
поселении строят дороги и ре-
монтируют водопровод.

семьям

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД МВД РФ. Государствен-
ная автомобильная инспекция МВД СССР была 
образована в 1936 году, когда постановлением 
Совета народных кoмиccapoв от 3 июля 1936 го-
да было утверждено «Положение o Государствен-
ной автомобильной инспекции Главного управле-
ния рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP».
7 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ,  День 
победы русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770 год). Дата, ставшая 
поистине исторической для российского флота.
8 ИЮЛЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБ-
ВИ И ВЕРНОСТИ. Символично, что впервые он от-
мечался в 2008 году, который был объявлен го-
дом семьи. Идея празднования Дня семьи, люб-
ви и верности не имеет конфессиональных гра-
ниц. В каждой религии есть примеры семейной 
верности и любви.  

из Чебоксарского 
района в Казани 

обеспечивает безо-
пасность матчей 

Чемпионата мира 
по футболу

– Как обстоят дела с укусами 
змей в Чувашской Республи-
ке? Поделитесь, пожалуйста, 
статистикой.

— По информации глав-
ного токсиколога Минздра-
ва Чувашии,  заведующе-
го  отделением острых от-
равлений Больницы ско-
рой медицинской помощи 
Александры Прохоровской, 
в 2015 году госпитализиро-
вано от укусов змей 16 че-
ловек, в 2016 году – 14, а 
в 2017 году 35 человек по-
страдали от укусов змей. В 
мае текущего года 2 чело-
века обратились за меди-
цинской помощью по по-
воду укусов змей.
– Как проявляется укус змей?

– При  укусах  змей  в ме-
сте укуса в первые минуты 
возникает сильная боль, по-
краснение кожи, припух-
лость и кровоизлияние. Че-
рез некоторое время область 
укуса становится оте чной, 

кожа приобретает  багрово-
синюшный цвет,  покрыва-
ется  кровоизлияниями, мо-
гут быть  пузыри с серозно-
геморрагическим  содер-
жимым, а в зоне укуса – 
некротическая язва. Отек 
распространяется на всю 
или  большую часть конеч-
ности, а иногда и на  при-
легающую часть туловища.

Общетоксическое дей-
ствие змеиного яда прояв-
ляется через несколько  ми-
нут  после укуса и длится  
до нескольких часов. По-
являются одышка, голов-
ная боль, тошнота, рвота, 
слабость, потливость, сни-
жается артериальное дав-
ление, учащается  пульс. 

Может  развиться  анафи-
лактический  шок,  острая 
сердечно-сосудистая недо-
статочность и  кровотече-
ния   различной локализа-
ции. Могут быть боли в жи-
воте, судороги,  повышение  
температуры. В течение бли-
жайших дней  отмечается 
поражение почек и пече-
ни. Из осложнений пред-
ставляет  опасность разви-
тие гангрены  укушенной 
конечности.
– Что делать, если встреча 
со змеей все же состоялась? 

– В таком случае необхо-
димо отбросить страх и на-
помнить себе, что змеи на-
падают «для защиты».  Если 
гадюку не тревожить – она 
уползет сама. Если змея при-
няла позу угрозы, отступи-
те медленно назад. Избегай-
те резких, пугающих змею 
движений! Нельзя, защища-
ясь, выставлять вперед ру-
ки, разворачиваться к змее 
спиной. Если у вас есть пал-
ка, держите ее перед собой 
по направлению к змее. Не 
убегайте от встретившейся 
змеи – можно наступить на 
незамеченную другую. Со-
храняйте спокойствие в ре-
шениях, действиях, жестах. 
– Как оказать первую по-

мощь при укусе змей?
— В связи с  быстрым раз-

витием токсического эф-
фекта большое значение 
имеют меры первой само- 
и взаимопомощи. Нало-
жите на место укуса повяз-
ку, а затем забинтуйте по-
верх одежды пострадавшую 
конечность  на как можно 
большую длину. Повязка 
не должна быть давящей.

Чтобы замедлить распро-
странение яда в организме, 
укушенную  конечность  по 
возможности  следует обез-
движить, наложить шину, 
как при переломе костей с 
захватом близлежащего к 
укусу сустава, любыми под-
ручными средствами обеспе-
чить пострадавшему пол-
ный покой в горизонталь-
ном  положении, чтобы по-
страдавший не сгибал ко-
нечность. 

Противопоказано прижи-
гание места укуса, обкалы-
вание, выполнение  разре-
зов и наложение  жгута, т.к.  
это может усиливать  раз-
рушительные  процессы  в 
тканях и вызвать серьез-
ные осложнения. Можно 
принять болеутоляющие  
средства, кроме аспирина, 
он усиливает  кровотечение. 

Во всех случаях появле-
ния симптоматики отрав-
ления змеиным ядом не-
обходимо быстро доставить 
пострадавшего в лечебное  
учреждение для проведения  
последующего лечения. 

Жалит по полной
В прошлом году от укусов змей 

пострадали 35 человек

СПРАВОЧНО
На территории Российской Федерации  насчитывается   56 ви-
дов змей, из них  опасны 11 видов. Наиболее распространены 
гадюка обыкновенная, степная, носатая, кавказская, гюрза, 
песчаная эфа. В средней полосе России, в том числе и в Чува-
шии,  из ядовитых змей обитают змеи семейства  гадюковых.

С началом лета пришел и сезон укусов змей. 
Какие змеи обитают в Чувашии, как не 
спровоцировать нападение и что делать 
при укусе, расскажет наш гость – врач по 
медицинской профилактике БУ «Республи-
канский центр медицинской профилакти-
ки лечебной физкультуры и спортивной 

медицины» Минздрава Чувашии Лариса АГЕЕВА.

Что отпугивает 
мошек и комаров?
ПЫРЕЙ

В давние времена для отпугивания кома-
ров и других насекомых  применяли отвар 
корней пырея, одного из самых распростра-
ненных сорняков.
ГВОЗДИКА

Для борьбы с комарами можно использо-
вать гвоздику. Для этого надо залить содер-
жимое пакетика (5 г) стаканом воды и проки-
пятить минут 15. Немного получившегося от-
вара следует добавить в любой одеколон и на-
нести на открытые участки тела. Такое сред-
ство должно действовать несколько часов.
ЧЕРЕМУХА И БАЗИЛИК

Легкодоступными средствами для отпу-
гивания комаров являются черемуха и ба-
зилик. Нужно мелко нарезать свежие ли-
стья и цветки растений, после чего просто 
оставить в комнате.

Еще можно сделать ленту, которая по-
может избавиться от надоедливых насеко-
мых. Для этого понадобится бумажная лен-
та, на которую надо нанести крахмальный 
или желатиновый клей и обсыпать сверху 
мелко измельченными листьями черему-
хи или базилика.
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Можно приобрести в аптеке масло чайного 
дерева, эвкалипта, кедра, гвоздики, аниса, ба-
зилика и использовать для защиты. Для это-
го достаточно просто нанести немного мас-
ла на открытые участки кожи, можно капнуть 
его в одеколон (5-10 капель) или добавить в 
крем. Еще вариант – капнуть несколько капель 
эфирного масла в костер, камин, на свечку, 
разогретую сковородку или использовать в 
аромалампе. Третий способ – смочить в мас-
ле ватку и оставить на подоконнике – запах 
приятный и комары не должны надоедать.
ВАНИЛЬ

Запах ванили категорически не нравит-
ся насекомым. Чтобы уберечься от кома-
ров, мошкары и даже клещей, надо разве-
сти столовую ложку ванили в чашке воды 
и нанести эту ароматную микстуру на от-
крытые участки кожи.

Также можно взять тюбик детского кре-
ма (обязательно посмотрите на срок годно-
сти, так как важно, чтобы крем был свежий) 
и добавить в него три пачки ванильного са-
хара или ванилина. Вышеуказанные ингре-
диенты нужно тщательно перемешать и по-
лученный состав нанести на кожу. Говорят, 
что комары будут летать тучами вокруг, но 
на вас ни один не сядет.
БУЗИНА И ТОМАТЫ

Если вы живете в загородном доме, мож-
но высадить бузину или просто грядку то-
матов прямо под окнами. Если свежие вет-
ки бузины занести в дом, они будут отпу-
гивать комаров наравне с современными 
средствами. Такое же действие имеет и за-
пах томатных листьев.
ЕЛОВЫЕ ИЛИ СОСНОВЫЕ ШИШКИ

Спасти от надоедливых насекомых на 
природе могут еловые или сосновые шиш-
ки, брошенные в костер. Такой же эффект 
окажет и немного подсушенная хвоя мож-
жевельника. 

Среди жителей г. Чебокса-
ры в июне 2018 года в меди-
цинские организации по по-
воду присасывания клещей 
обратился 71 человек, а все-
го с начала сезона – 263 чело-
века (за тот же период про-
шлого года – 163 человека) – 
это 60% от всех зарегистри-
рованных случаев. 

В лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Чувашской Республике – Чу-
вашии» с начала сезона ис-
следовано 539 клещей, в том 
числе 461 клещ, снятый с лю-

дей. Зараженных вирусом кле-
щевого энцефалита не обна-
ружено. 

В 1,3% (6) исследованных 
клещей, снятых с людей, вы-
делены возбудители клеще-
вого боррелиоза. 30,8% кле-
щей, собранных в природ-
ных биотопах, инфицирова-
ны возбудителем клещевого 
боррелиоза, 27,0% – возбуди-
телем грануляцитарного ана-
плазмоза человека.

При установлении факта ин-
фицированности клеща воз-
будителем боррелиоза не-

обходимо обратиться к вра-
чу для дальнейшего меди-
цинского наблюдения и воз-

можности проведения меди-
каментозной профилактики 
или лечения. 

пострадали 35 человек
С началом лета пришел и сезон укусов змей. 
Какие змеи обитают в Чувашии, как не 
спровоцировать нападение и что делать 
при укусе, расскажет наш гость – врач по 

Клещи приносят боррелиоз
В июне 2018 года в республике зарегистрировано 118 
обращений в медицинские организации по поводу 
присасывания клещей, в т.ч. 38 случаев среди детей. 
Всего с начала сезона зарегистрировано 439 обраще-
ний, за тот же период 2017 года – 341. Об этом сообща-
ет Управление Роспотребнадзора по Чувашии. 

 СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ    

из Чебоксарского 
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# ТЕЛЕСЕРИАЛ 
* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм

Понедельник
2 июля

Вторник
3 июля

Среда
4 июля

Четверг
5  июля

Пятница
6 июля

Суббота
7 июля

Воcкресенье
8 июля

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.50, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. 1/8 финала. Пря-
мой эфир из Ростова-на-Дону

23.00 *«СНОУДЕН» 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» 

Ток-шоу 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 #«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«КОРОЛЕВА КРАСО-

ТЫ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.10 *«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Война на тайном фронте. 

Документальный фильм
9.40-9.55 Пирĕн фондран. 

Тĕнче тăршшĕ сурпан сарнă 
пулăттăм. Т. Шаркова

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 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
6.30, 9.30, 15.40, 5.30 «Мульти-

мир» 6+
7.00, 13.40, 19.00, 1.30 «Учим 

чувашский» 12+
7.30, 14.30 «Законодатели» 12+
8.00, 15.05 «Смешарики» 6+
8.30, 14.00 $ «Основной эле-

мент» 12+
9.00 «Нулевой километр» 12+
10.00 #«САША ДОБРЫЙ, СА-

ША ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«АМАЗОНКИ» 16+
12.00 $ «Советская мафия» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05, 2.30 «И в шутку, и все-

рьез» 6+
13.30, 15.30, 19.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма

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

16.00 #«РУССКИЙ КРЕСТ»
17.00, 3.30 $ «Невероятная на-

ука» 16+
18.00, 2.00 «Республика в дета-

лях» 12+
20.00 «Экономика в деталях» 

12+
20.30, 3.00 «Комфортный го-

род» 12+
21.00 «Капитана качча тухас» 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
23.30 «Республика» Информа-

ционная программа 12+
0.00 *«КЛИНИКА» 16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Место встречи» 16+
2.00 «Даниил Гранин. Испо-

ведь» 12+
3.05 #«СТЕРВЫ» 18+

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.10 «Модный при-

говор»
12.10, 17.00, 18.20, 1.40, 3.05 

«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»
21.30 #«КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 16+
23.30 *«ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 12+
4.10 «Контрольная закупка»

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

Вести
9.55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«КОРОЛЕВА КРАСО-

ТЫ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
2.10 *«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Ирхи тĕпел. Премьера
9.40-9.55 Вăрçă ачисем
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, 23.30 «Республика» Ин-

формационная програм-
ма 12+

7.00, 13.40 «Экономика в дета-
лях» 12+

7.30, 14.30 «Комфортный го-
род» 12+

8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30, 14.00 $ «Основной эле-

мент» 12+
9.00, 13.05, 18.00, 2.00 «Респу-

блика в деталях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«САША ДОБРЫЙ, СА-

ША ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«АМАЗОНКИ» 16+
12.00 $ «Советская мафия» 

16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 15.30, 19.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма

15.05, 19.00, 2.30 «Учим чу-
вашский» 12+

16.00, 4.30 #«ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+

17.00, 3.30 $ «Невероятная 
наука» 16+

20.00, 3.00 «Правовое по-
ле» 12+

20.30 «Законодатели» 12+
21.00 «Неприходящие ценно-

сти искусства» Морис Яклаш-
кин 6+

0.00 *«СИЛЬНАЯ» 16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
16+

23.00 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.00 «Место встречи» 16+
1.55 Квартирный вопрос
2.55 #«СТЕРВЫ» 18+

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «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 #«КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 16+
23.35 *«ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 12+
4.05 «Контрольная закупка»

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

Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 

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 #«СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 #«КОРОЛЕВА КРАСО-

ТЫ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.10 *«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-Чăваш 

ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Мастера искусств. А. Ники-

тин композитор
9.25-9.55 Пирĕн фондран. Чăваш 

халăх 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 «Республика» 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 «Республика» 

Информационная програм-
ма 12+

7.00, 13.40 «Правовое поле» 12+
7.30, 14.00 «Законодатели» 6+
8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30 $ «Основной элемент» 

12+
9.00, 13.05, 2.00 «Республика в 

деталях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«АМАЗОНКИ» 16+
12.00 $ «Анжелика Балабано-

ва. Русская жена для Мус-
солини» 16+

13.00, 18.30 «Республика» Хы-
парсен кăларăмĕ

13.30, 19.30 «Республика» Ин-
формационная программа

14.30 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым» 12+

15.05, 20.00, 3.00 «Учим чуваш-
ский» 12+

16.00, 4.30 #«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+

17.00, 3.30 $ «Невероятная на-
ука» 16+

18.00 «Республика в деталях» 
12+

19.00, 1.30 «Литература тĕпелĕ» 
12+

20.30 «Нулевой километр» 12+
21.00 «Все только начинает-

ся..» 6+
0.00 *«ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.00 «Место встречи» 16+
1.55 «Дачный ответ»
2.55 #«СТЕРВЫ» 18+

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 

«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 #«КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 16+
23.35 *«УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

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

Вести
9.55 «О самом главном» 

Ток-шоу 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 #«СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«КОРОЛЕВА КРАСО-

ТЫ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.10 *«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Лица Чувашии. А. Кокель
9.20-9.55 Пирĕн фондран. Л. Ла-

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Республика» 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 23.30 «Республика» Ин-

формационная програм-
ма 12+

7.00, 14.00, 19.00, 2.00 «Учим 
чувашский» 12+

7.30, 15.05 «Нулевой кило-
метр» 12+

8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30 «Основной элемент» $ 

12+ 9.00 $ «Основной 
элемент» $ 12+ 9.00 «Ре-
спублика в деталях» 12+

9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«САША ДОБРЫЙ, СА-

ША ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«АМАЗОНКИ» 16+
12.00 $ «На балу у Воланда. 

Миссия в Москву» 12+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05 «Республика в деталях» 

12+
13.30, 15.30, 19.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма

13.40, 18.00, 2.30 «И в шутку, и 
всерьез» 6+

14.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
16.00, 4.30 #«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

16+
17.00, 3.30 $ «Невероятная на-

ука» 16+
20.00, 3.00 «Большое серд-

це» 12+
20.30 «НаоБУМ» 12+
21.00 «Синяя синяя речка» 

Спектакль 12+
0.00 *«ХОЗЯИН» 16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.00 «Место встречи» 16+
1.55 «НашПотребНадзор» 16+
3.00 #«СТЕРВЫ» 18+

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.55 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10 *«ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА» 16+
1.40 *«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11.40, 14.40 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Казани

20.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Нижнего 
Новгорода

22.55 *«ЁЛКИ-5» 12+
0.50 *«ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ» 12+
2.35 *«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Ĕмĕрсен ташши. Премье-

ра. 3 пай
9.30-9.55 Мастер спорта
11.40-12.00 Вести-ПФО
14.40-15.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
6.30, 0.00 «Республика» Инфор-

мационная программа 12+
7.00, 14.00 «Большое серд-

це» 12+
7.30, 14.30 «НаоБУМ» 12+
8.00 «Смешарики» 6+
8.30 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
9.00, 15.05 «Учим чувашский» 12+
9.30, 13.05, 15.40, 5.30 «Муль-

тимир» 6+
10.00 #«САША ДОБРЫЙ, СА-

ША ЗЛОЙ» 12+
11.00, 0.30 #«АМАЗОНКИ» 16+
12.00 $ «Филипп Киркоров. 

Король и шут» 16+
13.00 «Республика» Хыпарсен 

кăларăмĕ
13.30, 15.30, 19.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма

13.40 «И в шутку, и всерьез» 6+
16.00, 2.00 #«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

16+
17.00, 4.45 $ «Невероятная на-

ука» 16+
18.00, 4.30 «Республика в дета-

лях» 12+
18.30 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.00 «Открой свое дело» 12+
20.30 «Бухты барахты» 6+
21.00 «Ян сас» Конкурс детской 

песни 6+
23.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.00 «Место встречи» 16+
2.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
3.00 #«СТЕРВЫ» 18+

1 КАНАЛ
5.00 «Давай поженимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
7.40 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
8.25 «Смешарики. Новые при-

ключения»
8.40 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.10 «Юрий Маликов. Все са-

моцветы его жизни» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Тамара Синявская. Со-

звездие любви» 12+
13.25 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Маго-
маева

15.10 «Вместе с дельфинами»
17.00 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Ди-
бровым

18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. 1/4 финала. Пря-
мой эфир из Сочи

23.00 *«ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
1.15 *«ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
5.20 #«СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.15 *«ВДОВЕЦ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *«ФЛАМИНГО» 12+
1.00 *«Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ» 12+
2.55 #«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ЧТВ
8.00-9.00 Юратнăран
11.20-11.40 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
7.00 «Республика» Информаци-

онная программа 12+
7.30 «Открой свое дело» 12+
8.00, 18.30 «Бухты барахты» 6+
8.30, 13.00, 5.30 «Мульти-

мир» 6+
9.00 «Республика в деталях» 12+
9.30 «Экономика в деталях» 12+
10.00, 2.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 12+
10.30 «Республика. Столичные 

новости» 12+
10.35 «Смешарики» 6+
11.00, 3.00 *«КЛЮЧИ ОТ НЕ-

БА» 12+
12.30 «Учим чувашский» 12+
13.30 «Законодатели» 12+
14.00 #«КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-

ЛИОНЕРА» 16+
16.00, 4.30 $ «Российская 

история отравлений. 
Царские хроники» 16+

17.00 «Акатуй 2018» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30 «Вăййа тухсан çут 

çăлтăрсем» Эстрада концерчĕ 
12+

0.00 «Синяя синяя речка» Спек-
такль 12+

НТВ
4.50 #«2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Их нравы
8.40 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 

12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 

Маргарита Суханкина 16+
19.25 *«ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-

ЗОН» 12+
23.40 «Тоже люди» Дмитрий 

Певцов 16+
0.25 *«...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» 16+
2.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» Группа «Маша и медве-
ди» 16+

3.00 #«СТЕРВЫ» 18+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *«РАССЛЕДОВАНИЕ» 

12+
7.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.30 «Сказ о Петре и Фев-

ронии»
10.15 «Ирина Мирошничен-

ко. «Я знаю, что такое лю-
бовь» 12+

11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым

12.10 К юбилею артиста. «Ан-
дрей Мягков. «Тишину шага-
ми меря...» 12+

13.20 *«ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

16.00 «Большие гонки» с Дми-
трием Нагиевым 12+

17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Ди-
бровым

18.30 «День семьи, любви и 
верности» Праздничный 
концерт

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» Летний Кубок- 2017 г. 
в Астане 16+

0.40 *«ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ»

3.00 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
4.50 #«СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
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 Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 #«ВМЕСТО НЕЁ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
12+

0.30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде» 12+

1.25 К 75-летию Курской бит-
вы. «Ким Филби. Моя Прохо-
ровка» 12+

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. Со-

бытия недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Бухты барахты» 6+
6.30, 13.00, 5.30 «Мульти-

мир» 6+
7.00, 13.30, 4.30 «В мире жи-

вотных с Николаем Дроздо-
вым» 12+

7.30, 10.35 «Смешарики» 6+
8.00 «Литература тĕпелĕ» 12+
8.30 «Учим чувашский» 12+
9.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 «Республика. Столичные 

новости» 12+
11.00 «Ян сас» Конкурс детской 

песни 6+
14.00 #«КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-

ЛИОНЕРА» 16+
16.00 $ «Российская история 

отравлений. Царские 
хроники» 16+

17.00 «Праздничный концерт 
детского хора Чувашии» 6+

18.00 «Родники России 2018» 
6+

21.30, 5.00 «Стеклянный дом» 
12+

22.00 «Акатуй 2018» 12+
23.30 «Капитана качча тухас» 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
1.30 #«АМАЗОНКИ» 12+

НТВ
4.50 #«2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Их нравы
8.45 «Устами младенца»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.25 *«ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН» 12+
23.40 *«НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ» 16+
2.05 «Таинственная Россия» 

     лепрограмма
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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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Уява Шупашкар-
кассипе Çÿлтикасси 
клубĕсен ертÿçисем 

Любовь Ивановăпа Светлана 
Мартьянова ертсе пычĕç. Вăр-
ман-Çĕктер ял тăрă хĕн чен уяв 
концертне 5 пул тарулăх ушкăнĕ 
хутшăнчĕ: «Па лан», «Калинуш-
ка», «Шурăмпуç», «Ункă шев-
лисем», «Атăл хумĕсем». Са-
мар хулипе облаçĕнчен çитнĕ 
çичĕ пултарулăх ушкăнĕ сце-
на çинчен хăйсен юрри-
ташшипе тыткăнларĕ. «Тăван 
Ен» хаçатăн тĕп редакторĕн 
тивĕçĕсене пурнăçлакан Вик-
тория Вышинская «Тăван Ен» 
хаçата 2018 çулăн иккĕмĕш çур 
çулĕнче илсе тăма çырăннă та-
та квитанцие хаçата ярса панă 
вулакансем хушшинче ирт-
терекен лоторейăн тĕп пар-
нине – стенкăна выляттарчĕ. 
Ăна чăваш тумĕллĕ икĕ хĕрача 
пулăшса пычĕç. Ангелина Ани-
симова параппанри 430 кви-
танцирен пĕрне туртса кăларчĕ. 
Атăлъял çынни, ЧР тава тивĕçлĕ 
агрономĕ Леонид Фадеев по-
эт ячĕ тухни кĕтменлĕх пулчĕ. 

Номинацисенче 
палăрчĕç
13 ялăн кил-картишне çитсе, 

сăра техĕмлĕхне, йăла-йĕркене 
тытса пынине жюри членĕсем 
тĕрлĕ номинацире палăртса 
хак пачĕç. Хăнасене чăвашсен 
йăлипе çăкăр-тăварпа, кăпăклă 
сăрапа Станъял ял маттурĕсем 
чи малтан кĕтсе илчĕç. Кунти 
хуранти кукар шÿрпине Нико-
лай Артемьевпа Людмила По-
годейкина пĕçерчĕç. Ыхра утин-
чен хатĕрленĕ Акатуй кукăльне 
Наталья Ильина янтăланă. «Чи 
лайăх Хăравути Пуххи кукăлĕ» 
номинаци парнине вĕсем çĕнсе 
илчĕç. Хăватлă сăрине Светла-
на Николаева вĕретнĕ. 

Çÿлтикассисем хăнасене 
юрăпа кĕтсе илчĕç. Алевтина 
Мартьяновăпа Наталья Ар-
темьева хатĕрленĕ шÿрпепе 
шăрттана тата плова хăнасем 
юратса çирĕç. Светлана 
Мартьяновăн музейĕнче кивĕ 
патефонпа пластинкăсене та-
та 4 тĕрлĕ купăса курма пулчĕ. 
Вĕсене «Чи лайăх шăрттан» 
номинацире палăртрĕç.

Атăлъялсем вара хăйсен кил-
картишĕнче чăваш тĕррине 
сăнарларĕç. Кристина Семе-
нова хатĕрленĕ куравра унпа 
çыхăннă кĕнекесемпе хушпу-
сем, тĕрленĕ сурпансемпе ал 
шăллисем нумай пулчĕç. Га-
лина Романовăпа Дима Ро-
манов шаркку пĕçерчĕç. Ни-
на Матюшкина сăрапа Ва-
лентина Прокопьева ыхра 
кукăлĕпе тата Тамара Ша-
плина кăмпасемпе палăрчĕç. 

Хĕрарăмсем «Илемлĕ» юрра 
шăрантарчĕç. Çак йĕркесен 
авторĕ район пуçлăхне Ни-
колай Хорасева кăçал май 
уйăхĕн пуçламăшĕнче пĕве 
умне тата ял урамĕсене кирпĕч 
ванчăкĕ сарнине сăнлакан «Ни-
ме-2018» стендпа паллаштарчĕ. 
Пуçлăх ĕçе ырласа палăртрĕ. 
Атăлъялсем «Чăваш тĕррин 
чи лайăх куравĕ» номинаци 
çĕнтерÿçисем пулса тăчĕç.

Малти ункăпуçсем хăнасене 
пăтăпа сăйларĕç. Ăна Нина Спи-
ридонова пĕçернĕ. 82 çулти 
Клавдия Ярдухинăн сăри те 
хăватлăччĕ. Çĕрулмие Тамара 
Исаева, Валентина Мочаловăпа 
Людмила Ерманова тĕрлĕ 
кукăль тата Зинаида Мади-
кова пулă хатĕрленĕ. Вĕсем «Чи 
лайăх салтак пăтти» номина-
цире пысăк хаклава тивĕçрĕç.

Салапайкассисен кил-кар-
тишĕнчи салма яшкине На-
дежда Морозовăпа Светлана 
Кондратьева пĕçерчĕç. Вĕсем 
«Чи лайăх, илемлĕ картиш» 
номинацире палăрчĕç.

Варпуç ялĕ вара хăнасене 
юрăпа кĕтсе илчĕ. Купăсçи – 
Николай Янышков, параппанçи 
62-ри Римма Востреева пулчĕç. 
«Чи лайăх чăкăт» номинаци ди-
пломне вĕсем тивĕçрĕç. Анна 
Иванова хăйĕн икĕ уйăхри Ни-
кита ывăлне пĕчĕкренех чăваш 
чĕлхине юратма хăнăхтарать. 
Вăл уява хутшăннă чи кĕçĕн 
çын пулчĕ.

Вăрманкасси хĕрĕсем уяв сце-
ни çине ыхра утинчен кукăль 
пĕçерсе тухрĕç. Вĕсен сĕтелĕ 
çинче вазăра ыхра ути те 
пурччĕ. Чи тĕлĕнмелли вара 
футбол чемпионатне халалланă 
9 тĕслĕ сăра пулчĕ. Вĕсем «Фут-
бол вăййисен сăрисем» номи-
нацире палăрчĕç.

Крикакассисен картиш-
не хăнасем авалхи йăлапа 
алтăртан шыв ярса тăрса 
çăвăнса, ал шăллипе шăлăнса 

кĕчĕç. Никита Чижов тутлă 
шарккупа, Алена Синько-
ва сăрапа хăналарĕç. «Йăла-
йĕркене упранăшăн» номина-
цире вĕсене çитекен пулмарĕ.

Шарпашри Татьяна Языко-
ва «Шыв çулне пуçланине» 
сăнарласа кăтартрĕ. Елена От-
лашкина «çамрăк кин», Ио-
сиф Матвеев унăн «мăшăрĕ» 
пулчĕç. Унтан хăнасем «çĕнĕ 
çын» пĕçернĕ салма яшки-
не тутанчĕç. Кашни çулах 
тĕрлĕрен йăла-йĕркене сăнласа 

параççĕ шарпашсем хăйсен 
кил-картишĕнче. «Чи лайăх 
туй йăли-йĕрки» номинаци-
ре вĕсем çĕнтерчĕç.

Питтикассинчи Любовь 
Иванова хуран куклипе, унăн 
мăшăрĕ Александр ăшаланă 
ашпа кĕтсе илчĕç. «Чи лайăх 
хуран кукăлĕ» кунта пулчĕ.

Çĕктер поселокĕ «Панулми 
кукăлĕ» номинаци диплом-
не алла илчĕ. Улахра тĕрĕ 
тĕрленине кăтартса «Улах кар-

ти –йăли-йĕрки» номинацире 
палăрчĕç. Валентина Самако-
ва хатĕрленĕ какай шÿрпи те 
техĕмлĕччĕ. Хыркассинчи Ла-
риса Кудряшова квас, туй сăри 
тата кукăльсемпе пуянлатнă 
сĕтеле. Картиш пÿлĕмĕ те 
хăтлă. Ăна Людмила Горш-
кова йĕркеленĕ. Тивĕçлипех 
«Чи хăтлă кил-картишĕ» ята 
çĕнсе илчĕç.

Шупашкаркассисем юрă-
кĕвĕпе те, урхамахсемпе те 
палăрса тăраççĕ. Олег Муста-
ев чăтса тăраймарĕ, ял старо-
стин Роза Бычковăн урхамахне 
утланса чупса çаврăнчĕ, хастар 
юланутçă пулнине кăтартрĕ. 
«Чи лайăх юрă-кĕвĕпе кĕтсе 
илекенсем» номинаци диплом-
не никама та памарĕç ку кар-
тиш хуçисем. Пурте юратса ву-
лакан «Тăван Ен» хаçат кол-
лективне вара «Информаципе 
тивĕçтерекенсем» ятарлă номи-
нацире дипломпа палăртрĕç. 
Çак кун Хăравути Пуххи уяв-
не çутатас тĕллевпе Чемен 
картинче редакцирен тăватă 
журналист ĕçлерĕ, хăйĕн Ин-
тернет уçлăхĕнчи хаçатпа пĕр 
ятлă массăллă информаци 
хатĕрĕнче, социаллă сетьри 
Вконтакте страницинче кол-
лектив кун тăршшĕпе онлайн-
репортаж парса тăчĕ.

Хăравути Пуххинче спорт 
вăййисем те иртрĕç. Фут-
бол вăййисене хутшăннă ял 
тăрăхĕнчи командăсенчен 
станъялсен Виталий Корнеев 
ертсе пыракан команди ма-
ла тухрĕ. Атăлъялти Валерия 
Плотниковăпа Марина Ма-
тюшкина дартс енĕпе 2-3 хăмпă 
лектерсе пылак вата тивĕçрĕç. 
ЧР Таврапĕлÿçĕсен пĕрлĕхĕн 
председателĕ Сергей Сорокин 
тĕрлĕ номинацире палăрнă 
ялсене уяв парнисемпе, 
грамотăсемпе хавхалантарчĕ.

 НИКОЛАЙ СМИРНОВ, АТĂЛЪЯЛ 
ЕЛЕНА ГУБАНОВА

Ентешлĕхе пухрĕ Хăравути Пуххи  
1
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Илемлĕ вăйă карти...

Юрă, ташă, савăнăç...

Кĕреке хуçисем 
Сергей Сорокин 

тата Олег 
Ерманов

Урхамахпа 
нимене  чĕнме

Ваттисен пилĕпе

Ыхра утиллĕ 
кукăль тути
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   ÇЫН ТАТА ЗАКОН 

Телепрограмма Матч ТВ 
с 2 по 8 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 

20.55, 23.30 Новости
7.05, 0.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 11.05, 13.10, 21.30 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала

15.20 «Черчесов. Live» 12+
15.40, 21.00, 23.35 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Самары

18.55 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра- 2019 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Франция. 
Прямая трансляция

0.15 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.55 *«ПРЕТЕНДЕНТ» 16+

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ 
6.30, 4.25 «Дорога в Россию» 

12+
7.00, 8.55, 9.55, 11.00, 13.25, 

19.55, 23.40 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 23.45 «Чемпионат мира. 
Live» 12+

9.20 «По России с футболом» 12+
9.50 «Судья не всегда прав» 12+
10.00 «Наш ЧМ. Подробности» 

12+
11.05 «Россия ждет» 12+
11.25 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. 1/8 финала. Трансля-
ция из Самары

13.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/8 финала. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону

15.30 «Есть только миг...» 12+
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 Все на 

Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпио-

нат мира- 2018 г. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

20.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Москвы

0.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфар-
лэйн против Алехандры Лара. 
Трансляция из США 16+

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ 
6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.15, 

18.50, 20.55 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/8 финала

11.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/8 финала. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга

13.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/8 финала. Трансля-
ция из Москвы

15.20, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир

15.50, 21.00, 0.25, 4.40 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г

17.50 Тотальный футбол
18.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти» Рос-
сия - Польша. Прямая трансля-
ция из Франции

23.45 «Фанат дня» 12+
2.20 *«НОКАУТ» 12+

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ 
6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 14.00, 18.55, 23.00 

Новости
7.05, 0.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 12.00, 14.10, 16.55, 21.00 
Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г

11.00 Тотальный футбол 12+
16.10, 20.00, 23.05 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир
19.00 «Наш ЧМ. Подробности» 

12+
20.30 «По России с футболом» 12+
23.50 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.40 Профессиональный бокс. 

М. Конлан против А. Сантоса. 
Д. Кэрролл против Д. Джера-
ти. Бой за титул чемпиона IBF 

Inter-Continental в первом лег-
ком весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ 
6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.05, 13.40, 15.45, 

20.55 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 «День до...» 12+
9.30 «По России с футболом» 12+
10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+
10.45 «Черчесов. Live» 12+
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. 

Live» 12+
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Фут-

бол. Чемпионат мира- 2018 г
15.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 

2018 г. Прямой эфир
18.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти» Рос-
сия - США. Прямая трансляция 
из Франции

0.25 *«СЧАСТЛИВЫЙ НО-
МЕР» 16+

1.55 $ «Мохаммед Али: боевой 
дух» 16+

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ 
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale» Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи. Прямая 
трансляция из США

8.00, 4.20 Смешанные едино-
борства. Итоги июня 16+

8.45 «Дорога в Россию» 12+
9.15 Все на Матч! События неде-

ли 12+
9.45 *«ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 

Новости
11.40 «Наш ЧМ. Подробности» 

12+
12.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. 1/4 финала. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода

14.45, 23.50 «Чемпионат мира. 
Live» 12+

15.15 «По России с футболом» 
12+

15.45, 20.15, 23.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир

16.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Самары

19.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация

21.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/4 финала. Трансля-
ция из Казани

0.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

0.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти» 1/2 фина-
ла. Трансляция из Франции

2.25 *«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУ-
ЛАК УБИЙЦЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ 
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против Да-
ниэля Кормье. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. Пря-
мая трансляция из США

9.00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня 16+

9.45 Все на Матч! События не-
дели 12+

10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 
23.40 Новости

10.15 *«БОРГ/МАКИНРОЙ» 
16+

12.15, 0.25 «Чемпионат мира. 
Live» 12+

12.35 «Фанат дня» 12+
13.00 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. 1/4 финала. Трансля-
ция из Самары

15.00, 23.45 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир

15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Прямая транс-
ляция

18.20 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/4 финала. Трансля-
ция из Сочи

20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти» Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Франции

0.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

1.05 *«УЩЕРБ» 16+

Йĕрке хуралĕ

Рыкша юхан шывĕн ятне Ашма-
рин ăсчах хăйĕн словарĕн 5-мĕш 
томĕнче «Йăршшу» – «йĕрĕх 
шывĕ» тесе куçарнă. Мĕн ернĕ 
юхан шыва çак канмалли кунсен-
че – паллă мар, анчах та пулăсем – 
вĕтти те, пысăкки те – çиеле ише-
ише тухнă. Чĕррисем пачах та 
курăнмаççĕ. Шемшер енчи вула-
кансем сăн ÿкерчĕксене çав кунах 
ярса пачĕç.

Çыран хĕрринче тăракансем хăйсен 
куçĕсене хăйсем ĕненмен. «Киле 
витре-сĕреке патне  чупрăмăр. Каял-
ла таврăннă çĕре пĕр пулă та çукчĕ. 
Вĕсене хум аякка илсе кайнă-тăр», 
– пĕлтерчĕ вырăнти пулăç Сергей 
Алексеев. Пулăсем наркăмăшланни, 
сывлăхшăн хăрушши пирки вăл 
çав самантра шухăшлама та пул-
тарайман. 

Тунтикун Шупашкар район ад-
министрацийĕнче иртнĕ ирхи ка-
нашлура, паллах, çакна сÿтсе явмасăр 
хăвармарĕç. Раççей ШĔМĕн Шу-
пашкар районĕнчи уйрăмĕн поли-
ци пуçлăхĕ Евгений Крылов пулăсем 

йышлăн вилнĕ хыççăн Çут 
çанталăка сыхлакан Шу-
пашкар  прокуратури Йăршу 
юхан шывĕ хĕрринче тĕрĕслев 
ирттернине пĕлтерчĕ. «Лаборато-
ри тĕпчевĕсем валли шыва тĕрлĕ 
вырăнтан илнĕ», – терĕ вăл.   Йĕрке 
хуралçисем наркăмăшлă хутăша юхан 
шыва ятарласа янă текен шухăша 
та сирмеççĕ.

Раççей Президенчĕн «майри ука-
зĕсем» шыв-шур объекчĕсемпе 
çы хăннă экологи ыйтăвĕсене ма-
ла кăлараççĕ. Пысăк юхан шывсе-
не, çав шутра Атăла та, сыватасси 
паян правительствăшăн уйрăмах 
пă шăрхантараканнисен йышĕнче. 
Çĕр шыври промышленноç объек-
чĕсенчен юхса тухакан шывсен 
виççĕмĕш пайĕнчен ытларахăшĕ  Атăл 
бассейнне тивет. Промышленноçăн 
45 проценчĕ, ял хуçалăх производ-
ствин – 50% çак юханшыв çыранĕ 
хĕррипе тĕпленнĕ. Çавăнпах районти 
ял хуçалăх предприятийĕсен сăтăрĕ 
кĕтменлĕх те мар-шим? Мĕншĕн те-
сен пулăсем юхан шывсен Шупашкар 
район территорийĕпе иртекен лаптăкĕ 
çинче йышлă наркăмăшланни унччен 

те пулнă.  2013 çулхи 
кĕркунне вăйлă 
çумăрсем хыççăн 
надзор органĕсем 

Йăршу юхан шывĕн 
30 çухрăма тăсăлакан 

тăршшĕнче вилнĕ 1,3 пин 
пулла шутласа кăларнăччĕ: 

тĕрĕслев шыври аммиак виçерен 18 
хут ытлараххине кăтартса панă. Ун 
чухне «Юрма» агрохолдинг хăйĕн 
айăпне йышăнчĕ. Аммиак предпри-
ятин каяш упранакан хуралтисенчен 
çумăра тата вĕсен юсавсăрлăхне пу-
ла лекнине тĕрĕслев кăтартса панă, 
следстви вара сăтăра 286 млн тенкĕпе 
хакланă. Кунта ял хуçалăх пĕлтерĕшлĕ 
çĕрсен наркăмăшпа вараланнă 2166,2 
тăваткал метр лаптăкĕ, 3350 тăваткал 
метр çинчи икĕ вăрман участокĕ 
çинчи экологи катастрофи те кĕреççĕ. 
Вăйлă çумăр каяшри аммиака вĕсем 
тăрăх Йăршăва çитернĕ. Ун чухне 
айăпа агрохолдингăн тĕп агрономĕ 
çине тиенĕччĕ, ку хутĕнче кам явап 
тытĕ?

Йăршу Шупашкар районĕпе иртет. 
Вăл Çавала унăн сулахай юххин 31-
мĕш километрĕнче, Юртукасси ялĕ 
çывăхĕнче, сулахай çыран хĕррипе 
юхса кĕрет. 

 ТАТЬЯНА МАЙОРОВА

ÇЫРМАПУÇ ЯЛ ТĂРĂХĔНЧИ ПЕНСИ ÇУЛĔСЕНЧИ ХĔРАРĂМ 
«СИМĔС ÇĔЛЕН» АВĂРНЕ КĔРСЕ ŸКНĔ ЫВĂЛНЕ пулăшас те-
се преступниксене 1,7 млн ытла тенкĕ куçарса панă. Кукăр 
алăллăскерсем ывăлне экстрасенсорлă майпа сиплеме шантарнă. 
Хĕрарăм çакăн пек пулăшушăн тÿлеме упăшкине тата тăванĕсене 
кредит илме ÿкĕте кĕртнĕ. Хăй те кредит парăмне кĕрсе ÿкнĕ. 
Тунтикун райадминистраци пуçлăхĕ Владимир Димитриев 
ирттернĕ ирхи канашлура çакăн пирки РФ ШĔМĕн Шупашкар 
районĕнчи полици уйрăмĕн пуçлăхĕ Евгений Крылов пĕлтерчĕ.  

Термометр юпи миçемĕш кун ĕнтĕ 
30 градус тĕлĕнче тăрать. Урам-
ра типĕ, шăрăх çанталăк. Хĕвел 
хĕртсе пăхнă кунсенче шыв-
ра чăмпăлтатни – чун киленĕçĕ. 
Çавăнпа чылайăшĕ çак кунсенче 
шыв-шур хĕррине васкать. 

Çан-çурăма ăшă шывпа «лăплантарни» 
лайăх паллах. Анчах шывра асăрхануллă 
пулмаллине те манмалла мар. Акă июнĕн 
18-24-мĕшĕсенче республикăра шыв-шур 
çинче виçĕ инкек пулнă, вĕсенче виçĕ 
çын пурнăçĕ татăлнă. Çакăн çинчен ЧР 
чрезвычайлă лару-тăрусен тата граж-
данла оборонăн патшалăх комитетĕнчен 
пĕлтереççĕ. Июнĕн 22-мĕшĕнче кăнтăрла 
çитеспе Атăл çинче, Шупашкар ГЭСĕнчен 
аяларах, шлюз каналĕ çывăхĕнче юраман 
çĕрте шыва кĕнĕ чухне Çĕнĕ Шупашкар-
та пурăнакан арçын путса вилнĕ. Унăн 
ÿтне шыравпа çăлав служби тупса туртса 
кăларнă. Июнĕн 23-мĕшĕнче вара Канаш 
районĕнчи Калиновка ялĕ çумĕнчи пĕвере 
49 çулти арçын шыва кайнă. Шăматкун 
Куславкка районĕнче шыва кĕнĕ чухне 
пĕр çын путнă – каллех юраман çĕрте. 
29 çулти арçын ÿсĕр пулни паллă. Пурĕ 
2018 çулта республикăри шыв-шурсем 
çинче сакăр синкер пулнă. Вĕсенче çичĕ 
çын, çав шутра пĕр ача вилнĕ.

Ятарласа хатĕрленĕ, çăлавçăсемпе ме-
диксем дежурствăра тăракан официаллă 
пляжсенче, пĕлекен вырăнсенче 
кăна шыва кĕме юрать. Шыва çилсĕр 
хĕвеллĕ кун, шыв температури +17-
190С, сывлăш температури  +20-250С  
чухне кĕме сĕнеççĕ çăлав службин-
че. Унта 10-15 минутран ытлашши пул-
малла мар. Ишсе кайиччен ÿт-пĕве шы-
ва хăнăхтарма сăтăрмалла. Ишме тем-
ле лайăх пĕлсен те вĕçкĕнленме юра-
масть. Чикке палăртса карнă паллăсем 

урлă каçса каймалла мар. Вĕсем хыçĕнче 
тарăн тĕп, сивĕ çăл куç е шыв курăк 
вĕтлĕхĕ пулма пултарать. Шывра пĕр-
пĕринпе хăваламалла вылянă чухне те 
асăрханулăха çухатмалла мар, вылякан  
сывлăш вырăнне шыв çăтса тăнсăр пулса 
ÿкме пултарать. Ачасене шыв хĕрринче 
пĕччен ан хăварăр. Тимсĕрлĕх инкеке 
çаврăнса тухма пултарать. Эрех-сăра 
ĕçнĕ хыççăн, чăм шыва ÿкиччен ĕçлесе 
тарласан та тÿрех шыва кĕме юрамасть. 

Шăрăх çанталăкра шăнăр туртса лар-
тма пултарнине шута илмелле. Çакăн 
чухне тăхтаса тăмасăрах çыран хĕррине 
тухмалла. Енчен те ун патне çитме инçе 
пулсан:
  урăхларах ишме тытăнмалла. 

Сăмахран, çурăм çине çаврăнса вырт-
са кана-кана илмелле;
 алă пÿрнисем туртăнма пуçланине 

туйсан вĕсене мĕн пур вăйран пĕр 
чăмăра пăчăртамалла, алла тулаш 
енне сулласа ямалла, чăмăра уçмалла;
 ура туни çинчи мышцăсене шăнăр 

туртса лартсан кукленмелле, икĕ 
алăпа  ура тупанне çавăрса илмелле 
те вăйпа кăкăр патне туртса илмелле;

 пĕçĕри мышцăсене шăнăр туртса хут-
латсан ура тунисене  алăсемпе çавăрса 
илсе, чĕркуççи тĕлĕнче хуçлатса пĕтĕм 
вăйран çурăм хыçне туртмалла.

Шăрăх çанталăкра шыв çителĕклĕ 
ĕçмелле, сывлакан çи-пуç тăхăнмалла, 
пуçа тутăрпа е шĕлепкепе хупламал-
ла, çăмăл апат-çимĕç çимелле, пахча 
ĕçĕсене кăнтăрлаччен пурнăçласан аван.

Ачасем чÿречерен тухса ÿкнипе çы-
хăннă синкерсем те шăрăх çанталăкпа 
тĕл килеççĕ. Ашшĕ-амăшĕн халĕ уйрăмах 
тимлĕ пулмалла. Ачасене чÿрече 
çывăхĕнче хăйсем тĕллĕн хăварма юр-
масть. Сĕтел-пукана унран аяккарах тыт-
малла, чÿречесене каракан москит сет-
ка улталать, ача ăна тĕрĕнсе чÿречерен 
пĕрле тухса ÿкнĕ тĕслĕх темиçе çул ка-
ялла Кÿкеçре те пулнăччĕ. 

  МИЛЕНА СЕРГЕЕВА

 ЭКОЛОГИ 

 ХĂРУШСĂРЛĂХ 

 ЭКОЛОГИ 

Шăрăх мĕн хатĕрлет?

СĂМАХ МАЙ
Çăлав службин номерĕ  – 
112. Телефонра СИМ-карта 
çук чухне те унта шăн-
кăравласа илме пулать.

Каллех йĕрет Йăршу

ШУПАШКАР РАЙОНĔНЧЕ «ЗАКЛАДКА» 
ХУРСА НАРКОТИК САРАКАНСЕНЕ ТЫТСА 
ЧАРНĂ. Преступниксен йышĕнче Мускав та-
та Шупашкар çыннисем, вĕсем наркотиклĕ 
хатĕрсене сарас шутпа район территорине 
ятарласа тухса çÿренĕ. Спайс йышши нар-
котик хутăшĕсене сарнă пилĕк тĕслĕхе кăна 
уçса панă-ха хальлĕхе. Вĕсем тăрăх иртнĕ эр-
нере уголовлă ĕçсем пуçарнă. 

ШУПАШКАР РАЙОН ПРОКУРАТУРИ КŸКЕÇРИ ĂС-ТĂН ЕН-
ЧЕН ХАВШАКРАХ АЧАСЕН ИНТЕРНАТ-ÇУРЧĔ патшалăх 
тата муниципалитет нушисене тивĕçтермешкĕн тавар-
сене, ĕçсене, çăмăллăхсене туянас сферăри контракт 
тытăмĕ çинчен калакан законодательствăна пăснине тупса 
палăртнă. Учреждени специалисчĕ тĕлĕшĕпе район про-
куратури РФ КоАПĕн 7.29.3-мĕш статйипе 2-мĕш пайĕпе 
ĕç пуçарнă. Кăçал июнĕн 8-мĕшĕнче ЧР финанс министер-
ствин постановленийĕпе ăна 10 пин тенкĕлĕх штрафланă. 

Çăлав службин номерĕ  – 
112. Телефонра СИМ-карта 
çук чухне те унта шăн-
кăравласа илме пулать.
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Цена свободная

ШУПАШКАР РАЙОН ПРОКУРАТУРИ КŸКЕÇРИ 
1-МĔШ ШКУЛТА ĕç законодательствине пăснине 
тупса палăртнă. Тĕрĕслев кăтартса панă тăрăх, 
2016-2017 çулсенче вĕрентÿ учрежденине ĕç 
пÿлĕмĕсене тирпейлеме тăватă çынна илнĕ. Ан-
чах вĕсем ĕçе çÿремен, тивĕçсене урăх çынсем 
пурнăçланă. Кунсăр пуçне çынсемпе ĕç килĕшĕвне 
те çырса туман, ĕçе илни çинчен приказсем 
те кăларман. Тĕрĕслев пĕтĕмлетĕвĕсемпе 
килĕшÿллĕн шкул директорĕ тĕлĕшĕпе РФ 
КоАПĕн 5.27 статйин 4-мĕш пайĕпе (ĕç законо-
дательствине тата ĕç правин нормисене кĕртнĕ 
нормăпа право акчĕсене пăсни) ĕç пуçарнă. ЧР 
патшалăх ĕç инспекцийĕн постановленийĕпе 
ăна 10 пин тенкĕлĕх штрафланă. 

НАРКОТИК ХУТĂШĔЛЛĔ ЭМЕЛСЕНЕ ТУХТĂР 
ПАЛĂРТМАСĂР УСĂ КУРНИНЕ ТУПСА 
ПАЛĂРТСАН суд çынна вăйпа сиплентерме 
йышăну кăларма пултарать. Медицина сиплевĕ 
витĕр тухма килĕшмесен вара административлă 
майпа явап тыттарма пултараççĕ.

Икĕ çул каялла районти 1-мĕш номерлĕ суд 
участокĕн миравай судйи  наркотикпе туслаш-
ма ĕлкĕрнĕ пĕр çын тĕлĕшпе сипленме хушса 
йышăну кăларнă. Анчах хайхи республикăри 
наркологи диспансерне çÿремен, медицина тата 
социаллă реабилитацие тухассинчен те пăрăннă. 
Çакна шута илсе РФ ШĔМĕн Шупашкар районĕнчи 
уйрăмĕ РФ КоАПĕн 6.9.1-мĕш статйипе ĕç пуçарнă. 
Административлă йĕркене пăснипе çыхăннă 
тĕслĕхе районти миравай судьяна пăхса тухма 
ярса панă. Район прокурорĕ те ĕçпе паллашнă. 
Суд йышăнăвне пурнăçламанскере айăплă тесе 
йышăннă – 10 талăклăха   арестленĕ. 

Хуравласа 
ĕлкĕреймерĕн – 
штраф

РФ Конституцийĕн 33-мĕш ста-
тйипе килĕшÿллĕн граждансен 
патшалăх органĕсене тата вырăнти 
хăй тытăмлăх органĕсене харпăр 
хăйсен ыйтăвĕсемпе пыма ирĕк пур. 
«РФ гражданĕсен об ра щенийĕсене 
пăхса тухмалли йĕрке çинчен» 2006 
çулхи июнĕн 2-мĕшĕнчи 59-мĕш 
федераци законĕпе килĕшÿллĕн, 
патшалăх органĕсем, вырăнти хăй 
тытăмлăх органĕсем, пат шалăх та-
та муниципалитет учрежденийĕсем 
тата халăх умĕнче пĕлтерĕшлĕ 
функцисене пурнăçлама тивĕç 
урăх организацисем, çак орган-
сен, учрежденисен тата организа-
цисен должнăçри çыннисем граж-
дансен обращенийĕсене йышăнма 
тата пăхса тухма тивĕç.

Алăран çырнă заявленире çырăва 
яракан органăн, учрежденин е 
организацин официаллă ятне, е 
должнăçри çыннăн хушаматне, ят-
не, ашшĕ ятне кăтартмалла. Çавăн 
пекех çырура заявление параканăн 
хушматне, ятне, ашшĕ ятне, хура-
ва ярса памалли почта адресне 
кăтартмалла. Заявленире ыйтăвăн 
тĕшшине уçса памалла. Çыру вĕçĕнче 

заявлени çыраканăн алă пусмалла, 
куна палăртмалла. Обращени çумне 
хăйĕн шухăшĕсене çирĕплетекен до-
кументсене те çыпăçтарма юрать. 

«Закона пăсни çинчен пĕл терсе 
çырнă заявленисене, çăхавсене та-
та урăх обращенисене прокурату-
ра органĕсенче татса параççĕ. Вĕсен 
çакăн валли полномочисем пур, 
– ăнлантарать район прокурорĕн 
пулăшуçи Юрий Казаков. – Проку-
рор йышăнăвĕ çынна хăйĕн пра-
висене судра хÿтĕлеме чармасть». 

Граждансен, должнăçри та-
та урăх çын сен обращенийĕсене 
прокуратурăра регистрациленĕ 
хыççăн 30 кун хушшинче татса 
параççĕ, хушма тĕрĕслев тума та-
та тĕплĕнрех тишкерме кирлĕ мар-
рисене – 15 кунран кая юлмасăр.

Патшалăхăн тата вырăнти хăй 
тытăмлăх органĕсенче граждансе-
не хăйсен ыйтăвĕсемпе йышăнмалли 
графике йĕрке ленĕ. Йышăнăва лек-
ме çумра паспорт пулмалла. 

Граждансен обращенийĕсене пăхса 
тухмалли йĕрке çинчен калакан зако-
на пăсакансемшĕн федераци законо-
дательствинче яваплăх пăхса хунă. 
Граждансен обращенийĕсене пăхса 
тухассишĕн яваплă должнăçри 
çынсене РФ КоАПĕн 5.59-мĕш ста-
тйи çакăншăн 500 тенкĕрен пуçласа 
10 пин таран штрафлама ирĕк па-
рать. 

Реклама. ПĕлтерÿсемРеклама. Пĕлтерÿсем

СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

10-57. Коров, телок, бычков (мо-
лодняк). Доставка. Тел.: 8-987-
126-30-07.

05-16. Доставка: песок, грав-
масса, щебень изв. Тел.: 8-927-
665-72-32.

06-47. Кирпич - любой, керамбло-
ки. Тел.: 8-927-667-83-78.
06-10. ПОРОСЯТА. 3000-3500. Тел.: 
8-960-311-22-86, 8-937-376-37-77, 
8-960-304-52-90.

06-44. Продаем 3-х недельных 
бычков по 9000 руб. Доставка. Тел.: 
8-903-359-79-62, 8-919-669-01-71.
06-55. Кур-молодок, утят, мулар-
ды, гусята, индюки, бройлеры. 
Доставка. Тел.: 8-905-029-90-50.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

05-14. Куплю бычков, коров, 
телок. Дорого. Тел.: 8-905-197-
61-66. 

05-82. Коров, бычков, телок. Вы-
нужденный забой. Тел.: 8-927-
851-27-77.

06-09. Старые подушки, пери-
ны. Пух гусиный и утиный. Тел.: 
8-999-609-50-32.

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

04-51. Вывоз мусора. Доставка 
песка, гравмассы, щебня. Тел.: 
8-927-841-39-61.

04-41. Ремонт ТНВД и CR-
форсунок. Тел.: 8-960-300-42-42. 

06-46. Монтаж электропро-
водки, счетчиков. Тел.: 8-937-
015-35-40.

05-02. Выполним все строитель-
ные, сварочные работы со своим 
материалом. Тел.: 8-987-126-30-07.
06-19. Очистка колодцев. Тел.: 
8-927-847-37-25.

ТĔРЛĔРЕН 
РАЗНОЕ

06-52. Утерянный аттестат А № 
0989330, о среднем  общем(полном) 
образовании на имя Гаврилова Ва-
силия Михайловича, выданный  
МБОУ «Янгильдинская СОШ» Че-
боксарского района 1998 г., счи-
тать недействительным.

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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-0

1

ПРОДАЮ 
к/б блоки,  доски, кирпич, 

профнастил, цемент, песок, 
гравмасса, арматура. 
Услуги манипулятора.
     8-903-345-53-24, 
     8-903-322-25-32.

04
-5
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 Пластиковые ОКНА 
от 2800 руб за деревенское окно, 
утепленное в три стекла. 
Летние суперцены. 
Скидки до 50%. 
Заводское качество. 
Немецкая фурнитура. 
  8-927-668-69-55. 04

-6
8

Монтаж кровли и сай-
динга. Кладка. Фунда-
менты. Срубы для до-

мов. Кирпич.  
Тел.: 8-927-667-03-55.Тел.: 8-927-667-03-55.
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КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ Ж/Б
D-0,7; 1,0; 1,5.

 БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ, КА-
НАЛИЗАЦИЙ И СКВАЖИН
 К/Б БЛОКИ ОТ ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛЯ
20х20х40; 30х20х40; 12х20х40

ДОСТАВКА
Тел.: 8-902-327-82-52.05

-0
3

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

Доставка торф, 
грунт, песок, 

ОПГС, щебень, 
кирпичный бой, 

гравий.
Тел.: 8 960 300 42 42. 04
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ПРОДАЮ 
гравмассу, песок, щебень,  

бой бетона и кирпича 
(доставка от 1 до 15 т, а/м 

ЗИЛ, КАМаз), 
цемент М-400, М-500.

   8-927-849-76-75.
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Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Волжское отделение.

Досрочный возврат водительских удостовере-
ний в судебном порядке.

Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.

8-800-200-14-01 звонок бесплатный, +7 84320 7 14 06. 05
-5
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Кредитная помощь 
и консультация на 

выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 

Тел.: 8 (495) 929-71-07.Тел.: 8 (495) 929-71-07. 06
-1
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К сведению бытовых 
потребителей электроэнергии!
Постановлением Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам от 12 
декабря 2017 г. № 118-24/э "Об установлении цен (тари-
фов) на электрическую энергию (мощность), поставляе-
мую населению и приравненным к нему категориям потре-
бителей, по Чувашской Республике на 2018 год" утверж-
дены тарифы на электрическую энергию, поставляемую 
АО «Чувашская энергосбытовая компания», на II полуго-
дие 2018 года для населения и приравненных к нему ка-
тегорий потребителей.

С 1 июля 2018 года будут применяться следующие од-
ноставочные тарифы на электроэнергию для населения 
Чувашской Республики, проживающего:

- в городских населенных пунктах:
в домах, не оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопи-
тельными установками – 3,25 руб./кВт•ч;

в домах, оборудованных в установленном порядке ста-
ционарными электроплитами и (или) электроотопитель-
ными установками – 2,28 руб./кВт•ч;

- в сельских населенных пунктах – 2,28 руб./кВт•ч;
С полным тарифным меню можно ознакомиться на сай-

те АО «Чувашская энергосбытовая компания» (ch-sk.ru) в 
разделе «Частным клиентам/Тарифы».

АО «Чувашская энергосбытовая компания» просит пре-
доставить показания приборов учета электроэнергии по 
состоянию на конец июня 2018 года и напоминает о не-
обходимости своевременно оплачивать потребленную 
электроэнергию.

АО «Чувашская энергосбытовая компания»

АО «Чувашская энергосбытовая компания» просит пре-
доставить показания приборов учета электроэнергии по 
состоянию на конец июня 2018 года и напоминает о не-
обходимости своевременно оплачивать потребленную 

06
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«Чебоксарское районное отделе-
ние ЧРОО «Союз женщин Чувашии» 
выражает глубокое соболезнова-
ние председателю Алевтине Ми-
хайловне Исаевой в связи с не-
восполнимой утратой – безвре-
менной кончиной брата 

АЛЕКСАНДРА.   
 06-53

УПФР в Чебоксарском райо-
не (межрайонное) выражает 
искреннее соболезнование 
начальнику управления ПФР 
Исаевой Алевтине Михайлов-
не в связи со смертью брата  
Александра Михайловича 

ЛЕОНТЬЕВА.   
 06-57

Шалеевские 
Ишлейские колбасы 

ТРЕБУЮТСЯ:
водитель-экспедитор,  

25-30 лет, стаж вожде-
ния не менее 5 лет, ка-
тегории В, С, житель Че-
боксарского района;
бухгалтер-менеджер, 

знание 1С.8. 

06
-5

0

  8/83540/ 2-56-59.

ХУРЛАНАТПĂР
СОБОЛЕЗНУЕМ

 МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА
 1 кв. см. – от 26 руб.

ШУТА ИЛМЕ
Коррупципе кĕрешес тĕллевпе Хусан гар-
низонĕн çар прокуратури граждансене çар 
службине йышăннă чухне тĕл пулнă пур 
йĕркесĕрлĕх, çав шутра коррупцие хирĕç сак-
куна пăснă тĕслĕхсем пирки те, тăхтамасăр 
пĕлтерме ыйтать. Хусан гарнизонĕн çар про-
куратурипе çыхăнмалли телефон номерĕ:
8(843) 264-23-51.

   ФОТОФАКТ 
«Акă, иккен, мĕншĕн 
купăста çимелле!»
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Пенсисĕр çу каçаймăн
Нумай пулмасть тивĕçлĕ канăва 
тухрăм. Укçа банк картти çине кил-
се тăрать. Кăçал ватă анне патĕнче 

ялта çу каçас терĕм. Паллах, кунта бан-
комат çук. Лавккара карттăпа тÿлеме 
те терминал вырнаçтарман. Райцентра 
укçа илме çÿресси маншăн чăрмавлă та-
та тăкаклă. Пенсие вăхăтлăха ялта илсе 
тăма пултаратăп-и эпĕ? Çакăн валли мĕн 
тумалла? 

  Елена ТИХОНОВА, Шупашкар

«Раççей почти» ФГУП пресс-службинче çапла 
ăнлантарчĕç:

– Пенсипе тивĕçтерекене, эппин, ăна илсе 
тăмалли вырăна та, эсир кирек хăш самантра 
та улăштарма пултаратăр. Çакăн валли Раççей 
Пенси фончĕн пенсие илсе тăракан терри-
торири органне уведомлени çитермелле. 
Ăна хăвăр тĕллĕн те, заказлă çырупа та яр-
са пама пултаратăр. Заявлени бланкне почта 
уйрăмĕсенче параççĕ.   

01-66

Кăмăл
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Саламлатпăр

  ЫЙТУ-ХУРАВ      

www.tavanen.ruwww.tavanen.ru

Чи паха парне мĕн хак? 

«Тăван Ен» хаçатри, www.tavanen.
ru cайтри салам чухлĕ! 500 тенкĕ! 
Квитанципе 40% йÿнĕрех.

Район чысне тивĕçлĕн хÿтĕлерĕç

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, Мăн Марка

06
-2
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УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков 

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

валюта 
курсĕ

Июль        Вырсарникун.... +33°
Июль        Тунтикун ......... +30°
Июль        Ытларикун........ +28°
Июль       Юнкун ............ +25°

1
2
3
4

$ 63,29
€ 73,68

 Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Июнь, 28

...Июнь, 29

...Июнь, 30

  +26°                  + 16°

  +26 °      +16°

  +27 °      +17°

курсĕ
28.06.2018

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

     

                 + 

?

     

Иртет-çке вăхăт, çитрĕ юбилей
Уяв ячĕпе сана сунатăп
Хĕвеллĕ пурнăç, ырлăх та телей,

Тата хĕрÿллĕн ăшшăн саламлатăп.
Çак йĕркесене чăннипех тивĕçлĕ Мăн Маркара 
пурăнакан Муза Самсоновна КОЛАЕВА. 

Унăн ырă кăмăлĕ, янравлă сасси тăванĕсене, 
ял-йыша яланах хаваслантартăр.

  М. Карпов, Шупашкар.
06-54

 СПОРТ ЭРНИ 
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Пурăннă вырăна хитре-
рех те хăтлăрах тăвасси 
харпăр хăйĕнчен кил-
нине аван ăнланаççĕ 
урай макаçсем. Ял сăн-
сăпатне илĕртÿллĕрех 
тăвас тесе çĕнĕрен те 
çĕнĕ шухăшсене пурнăçа 
кĕртсе пыраççĕ кунта. 

Иртнĕ эрнере акă 
во лонтер-хĕр-
арăмсем, çап-
лах ят хурас ки-
лет вĕсене, каш -

нин килте хуçалăх, пах-
ча пур, анчах та Урай Ма -
каçри мемориал комп-
лексне тирпейлĕхре тытса 
тăрассишĕн те пĕтĕм чунĕпе 
ăшталанаççĕ. Кунта килсе 
ĕçлеме вăхăт тупаççĕ. Виçĕ 
Валентина – Кубарева, 
Михайлова, Макарова тата 
Алевтина Васильевăпа Нина 
Григорьева журналистсем 
килнĕ кун чечек йăранĕсем 
çинче пилĕкĕсене тÿрлет-
месĕр тăрмашатчĕç. «Ĕнер 
шăвартăмăр, çĕре çем-
çет рĕмĕр, паян кăпка ла-
татпăр», – теççĕ вĕсем пĕр 
самантлăха та ĕçлеме ча-
рăнмасăр. Раççей кунĕнче 
мемориал комплексĕнче 
вырăнти халăх тата Тури 
Макаçра пурăнакансем 150 
тăршшĕ участокра чечек 
лартнă. Калчасене ытти 
çул хĕрарăмсем килте 
ÿстернĕ. Кăçал ял тăрăх ад-
министрацийĕ пулăшу кÿнĕ, 
шывне те кÿрсе килнĕ. «Кам 
сухалать, кам кăпкалатать, 
кам хыт хурана тасатать. 
Пĕр çирĕммĕн пухăнтăмăр», 
– каласа парать Валентина 
Макарова. Пуçаруллă çынсем 
сахал мар ял тăрăхĕнче. 
«Чечексене пĕр тĕслисене, 
дизайнер куçĕпе хакласа 

ларткаланăччĕ. Кăçал та 
çавăн пекех пулчĕ», – теççĕ 
хĕрарăмсем хăйсен ĕçĕпе 
кăмăллине пытармасăр.

Мемориал комплексĕ яла 
пырса кĕрсен сăртлă вы-
рăнта вырнаçнă. Юр кай-
санах çакăнта çара уран вы-
ляса чупнине паянхи кун та 
ас тăваççĕ çак ялта çуралса 
ÿснисем. Кайран пурăна ки-
ле асфальт сарма кунтан тăм 
кăларма пуçланă.  Карьер 
пулса кайнă. Ял варрин-
чи тăм шăтăкĕ килĕшмен 
халăха. Христофор Мака-
ров тăрăшнипе карьер 
вырăнĕнче çакăн пек хит-
ре лапам тума шухăшланă. 
Паянхи кун вăл ялăн хăй-
не евĕрлĕ визит карточки. 
Комплексра часовня, Тăван 
çĕршывăн Аслă вăрçинче 
пуç хунисене асăнса лартнă 
палăк, Мухтав аллейинчи 
гранит плитасем çине Тăван 
çĕршывăн Аслă вăрçине 
хутшăннисен ячĕсене çырса 
постаментсем лартнă. Ку ял-
тан 75-рен 35-шĕ кăна чĕрĕ 
таврăннă. Часовньăна каш-
ни çул хĕрарăм-волонтерсем 
çуса тасатса тата тирпейле-
се тăраççĕ. «Кунта çынсем 
лăпланса çурта лартма 
килеççĕ», – тет Христо-
фор Макарович. Меморил 
комплексĕнче каштансем, 
туя йывăççисем те ÿсеççĕ.  
Христофор Макаров ка-
ласа панă тăрăх, малаш-
не кунта тыл ĕçченĕсене, 
вăрçă çулĕсенче 6-8 ачана 
пĕчченех ура çине тăратнă 
амăшĕсене халалласа па-
лăксем вырнаçтарасшăн. 
Мемориал комплексĕнче 
футбол хапхисем те пур. 
Ăна урăх вырăна куçарсан 
вырăнлăраххине палăртать 
Христофор Макаров. Ун-
та яла никĕслекенсене ха-

лалласа несĕлсен, тымар-
сен палăкне лартас шухăшĕ 
те пур унăн.

Урай Макаçра пурăнакан 
30 çулти сварщик Димитрий 
Петров çак кунсенче мемори-
ал комплексĕнче карта тыт-
ма 14 тимĕр секци ăсталанă. 
Çакă 72 метр тăршшĕне кар-
талама çитет. Пурĕ вара ме-
мориал комплексĕ йĕри-
тавра 200 м тăршшĕ карта 
тытмалла. 

Кашни хĕрарăмăн килĕ 

тĕслĕхлĕ кил-картишĕ те-
сен те пысăклатса кала-
ни пулмасть. Акă Вален-
тина Макаровăн картиш-
не кĕрсенех кану утравне 
лекнĕн туятăн хăвна. Че-
чексем хушшинче икĕ чар-
лан «тăраççĕ». Кунтах фон-
танран шыв шăнкăртатса 
юхать. Хĕвелтен вара юна-
шар тăракан беседкăра пы-
танма пулать. Макаровсе-
не урама хирĕç пурăнакан 
Кубаревсен те хапхаран 
кĕрсенех куç умне илемлĕ 
ÿкерчĕк тухса тăрать. «Че-
чексем çурăлсан тата та хи-
тререх пулмалла та», – тет 

кил хуçи. Кил хушшинче 
чечек ешĕрет, кĕтесре фон-
тан, сак лартнă. Канмалли 
зонăра сĕтелçи теннисне те 
выляма пулать. Тăрăшуллă 
çын пур çĕрте те ĕлкĕрет те-
се ахальтен каламаççĕ-çав. 
Ял илемлĕхĕшĕн тăрăшакан 
волонтер-хĕрарăмсен ки-
лĕнче те тирпей-илем ху-
çа ланать. Пĕр ваттисен сă-
махне урăхлатса çапла ка-
лас килет: «Ырă тĕслĕх 
илĕртÿллĕ мар-и вара?»

 МИЛЕНА СЕРГЕЕВА

ларткаланăччĕ. Кăçал та 

Ырă тĕслĕх илĕртÿллĕ

ШУТА ИЛМЕ
СИРĔН УРАМРА,  КИЛ-КАРТИНЧЕ ПĂХСА ТĔЛĔНМЕЛЛИ ПУРАХ-ТĂР. РЕ-
ДАКЦИЕ   ВАЙБЕР МОБИЛЬЛĔ ПРИЛОЖЕНИПЕ ÇЫРСА ПĔЛТЕРĔР. ТЕЛЕ-
ФОН НОМЕРĔ: 89656874459. СĂН ŸКЕРЧĔКСЕНЕ ВКОНТАКТЕ СОЦИАЛЛĂ 
СЕТЬРИ «ТАВАН ЕН» УШКĂНРА ХАМĂР ВУЛАКАНСЕНЕ КĂТАРТĂПĂР. 

  «Ленин çулĕпе» 
(«Тăван Ен») хаçат 

реда к т орĕн че 
тăрăшнă, Ана-
толий Се ме-
нович СЕМЕ-
НОВА 95 çулхи 
юбилейпа чун-чĕререн 
ăшшăн саламлатпăр. Рес-
публикăн пичет ĕçĕнче 
пултарулăх тата тăрăшулăх 
кăтартса вăй хунăшăн ăна 

«Чăваш Республикин тава тивĕçлĕ культура ĕçченĕ» 
хисеплĕ ята панă, орденсемпе тата медальсемпе 

наградăланă. Пурнăç çулĕпе тикĕссĕн утмашкăн 
çирĕп сывлăх, пархатарлă та савăнăçлă кун-
çул, ырлăх, ăнăçу, иксĕлми телей сунатпăр. 

Хурланмасăр, чирлемесĕр пурăнма вăрăм ĕмĕрĕн 
такăр сукмакĕ  малтан мала чĕнтĕр, хавхалану 

кÿтĕр.
  «Тăван Ен» хаçат коллективĕ.

06-56

Ĕнер, июнĕн 27-мĕшĕнче, «Ĕçпе оборонăна хатĕр» 
Пĕтĕм Раççейри физкультурăпа спорт комплексĕн 
харпăр хăй кăтартăвĕсен çуллахи фестивалĕн 
Республикăри тапхăрĕ иртрĕ. Унччен мала-
рах фестивалĕн районсенчи тапхăрĕнче лайăх 
кăтартусемпе палăрнă 11-15  çулсенчи 70 ытла 
çамрăк хăйсен рекорчĕсене çĕнетессишĕн тупăшрĕç.

Ăмăртусен программинче 60, 1500 тата 2000 метр 
тăршшĕне чупасси,  туртăнасси, урайĕнчен тытăнса 
алăсене хуçлатасси, урасене тÿрлетсе ума ÿпĕнесси, 
вырăнтан тăршшĕне сикесси, мечĕк ывăтасси, 50 
метр тăршшĕне ишесси, пневматика винтовкинчен 
тĕл пересси пулчĕ. Лайăх кăтартусемпе палăрнă за-
чет çĕнтерÿçисем фестивалĕн  пĕтĕм Раççейри фи-
налне хутшăнаççĕ. Вăл кăçалхи октябрĕн 17-мĕшĕнчен 
пуçласа ноябрĕн 6-мĕшĕччен Крым Республикинчи 
Артекра иртĕ. 

 ИРТНĔ ЮНКУН КŸКЕÇРИ 
«ОЛИМПИЙСКИЙ» СТАДИ-
ОНТА районти шкул çумĕнчи 
лагерьсене çÿрекенсен хуш-
шинче спартакиада иртнĕ. Ун-
та сакăр команда тĕл пулнă. 
Ачасем эстафетăра, вырăнтан 
тăршшĕне сиксе, турник çинче 
туртăнса, отжимани туса, пи-
онерболла, шашкăлла выля-
са ăмăртнă. Канат туртса та 
вăй виçнĕ. 

Ăмăртусен пĕтĕм летĕвĕсем 
тăрăх, тутаркассисем мала 
тухнă, Вăрман-Çĕктерпе То-
ликкасси шкулĕсем 2-мĕшпе 
3-мĕш вырăнсене пайланă. 

 ЯЛ СĂНĔ

Ĕнер, июнĕн 27-мĕшĕнче, «Ĕçпе оборонăна хатĕр» 
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Салапайкасси  
ялĕнче пурă-

на кан Евгений 
Ни колаевичпа 
Людмила Алек-
сандровна ХО-
РАС Е В С Е Н Е 
ылтăн туй ячĕпе чун-
чĕререн саламлатпăр. 
Çур ĕмĕр хушши 
эсир пĕр-пĕрне ки-

лĕштерсе, пĕр-пĕрне ăнланса пурăнатăр. Эпир 
сире пуриншĕн те тав тăватпăр. Ватлăх кунĕсенче 
канлĕ, таса сывлăхпа пурăнма сунатпăр.  Малашне 
те ырă курса пурăнма çутă кунсем пулччăр, телей 

курки тăкăнса, кĕрекĕр йăтăнса тăтăр.
  Ывăлĕсемпе кинĕсем, хĕрĕпе 

кĕрÿшĕ, мăнукĕсем.
06-59

канлĕ, таса сывлăхпа пурăнма сунатпăр.  Малашне канлĕ, таса сывлăхпа пурăнма сунатпăр.  Малашне 
те ырă курса пурăнма çутă кунсем пулччăр, телей те ырă курса пурăнма çутă кунсем пулччăр, телей 

курки тăкăнса, кĕрекĕр йăтăнса тăтăр.


курки тăкăнса, кĕрекĕр йăтăнса тăтăр.


Д. Петров

Пĕрле ĕçлеме хавас


