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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
женисемпе (89656874459) ярса пар!



Людмила Алексан-
дровна тата Евге-
ний Николае вич 
аллă çул каялла, 
вăрçă тухнă кун,  

июнĕн 22-мĕшĕн че, çемье  
çавăрнă. Юнашар ялта 
пурăнакан, хăйĕнчен темиçе 
çул кĕçĕнрех хĕре мĕн 
ачаранах пĕлнĕ Евгений. 
Урамра, клубра тĕл пулсан  
хăй умĕнче пулас савнийĕ 
тăни пирки шухăшлама та 
пулта райман пуль вăл ун 
чухне. Мăшăрне мĕншĕн 

куç хывнипе кăсăклансан 
Евгений Николаевич Люд-
мила Александровна çине 
ăшшăн пăхса илчĕ, унăн 
куçĕсем çамрăк чухнехи 
пекех ялкăшрĕç. Вĕсем 
пĕр лешнĕренпе çур ĕмĕр те 
иртмен тейĕн. Пит çинчи 
пĕр келенчĕксем тата тăнлав 
тĕлĕнчи шурă çÿç пайăркисем 
мăшăрĕнче паянхи кун та вун 

тăххăрти Людмилăна курма 
кансĕрлемеççĕ.  

Салтак аттине хывсан виçĕ 
çул службăра тăнă Евгений 
Николаевич, десантник 
пулнă. Людмила пурăннă 
яла Шарпаша урăх хĕр пат-
не улаха çÿренĕ. Анчах ĕçчен 
те хитре, яштака кĕлеткеллĕ, 
кăмăллă хĕре, çапла калать ун 
çинчен хăй Евгений Никола-
евич, килĕштерсе пăрахать. 
«Вăл вăхăтра манăн атипе 
апи çĕре кĕнĕ. Пĕччен 
пурăнма та тем пек 
асап…» Çулталăк ытла 
каç хи тÿпере çăлтăрсем 
шутланă хыççăн Евге-
ний Людмила патне 
хăтасене ярать.

Евгений Николае-
вичпа Людмила Алек-
сандровна ик кĕшĕ те 
вăрçă хыç çăнхи ачасем. Вăл 
вăхăтри йывăр çулсене паян-
хи кун пекех ас тăваççĕ вĕсем. 
Шкула çăпатапа 
çÿрени те манăçман. 

         КĔÇНЕРНИКУНСЕРЕН ТУХАТЬ

 КАЛЕНДАРЬТИ КУН

 ачасемпе мăнуксене савăнмалăх та çитĕ  
Салапайкасси ялĕнче пурăнакан Евгенийпе Людмила Хора-
севсем пурнăç çулĕпе çур ĕмĕр алла-аллăн утаççĕ. Мăшăр ну-
май пулмасть ылтăн туя паллă турĕ. Йывăрлăхсене çĕнтерсе 
ăшă туйăмсене паянхи кунччен те упраса хăварма пултарни 
чăн-чăн телей. Мĕнле çулпа чуптармалла шăпана çакăн вал-
ли, мăшăрпа пĕр чĕлхе мĕнле тупмалла, вăрттăнлăха мĕнре 
шырамалла, мĕн пĕрлештерсе тăрать кил-йыша? Çемье, 
юрату тата шанăçлăх кунĕ умĕн пирĕн журналист районăн 
пĕрремĕш çыннин, муниципалитет пуçлăхĕн, Николай 
Хорасевăн çывăх çыннисемпе 
тĕл пулчĕ.  
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Çур ĕмĕре тăсăлакан телей
«Тăван Ен» 
– çемьепе 
вуламалли 
хаçат

Хăвăн сăнна  çак вырăнта курас 

Олег  СЕРГЕЕВ, Салапайкасси,
Дарья БУСОВА, Ункăпуç

2018 ÇУЛХИ ИЮЛĔН 1-МĔШĔ ТĔЛНЕ 
РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕЧĔ тупăш тăрăх 
22701,9 млн тенкĕ чухлĕ пурнăçланнă. Ку 
вăл пĕлтĕрхи çак тапхăртипе танлаштарсан 
8,2% ытларах. Çав шутран 10,8% – харпăр 
тупăш шучĕпе –  13947,4 млн чухлĕ. Чăваш 
Республикин бюджетне налук та иртнĕ 
çулхи çак тапхăртипе танлаштарсан 10,3% 
ытларах кĕнĕ – пурĕ 13438,8 млн тенкĕлĕх. 
Çав шутран организацисен тупăшĕсенчен 
21,5%, 11,2% – акцизсен шучĕпе.

Каялла тавăрса памалла мар укçа-тенкĕ  
8754,5 млн тенкĕ кĕнĕ – вăл та пĕлтĕрхи шай-
ран 4,3% чухлĕ пысăкрах – пĕтĕмпе 8754,5 
млн тенкĕпе тан. Çак уйăх пуçламăшĕ тĕлне 
тăкаксем  18697,8 млн тенкĕпе танлашнă:  
6047,6 млн тенкĕ – социаллă политика,  
6958,2 млн тенкĕ – вĕрентÿ, 2370,7 млн 
тенкĕ – наци экономики,  1060,5 млн тенкĕ 
– сывлăх сыхлавĕ валли.  

ĔНЕР, ИЮЛĔН 4-МĔШĔНЧЕ, КŸКЕÇ 
ПОСЕЛОКĔНЧЕ ФЕЛЬДШЕРСЕН ĔÇĔН 
РЕСПУБЛИКĂРИ КАНАШĔН ЛАРĂВĔ 
ИРТРĔ. Ăна ЧР сывлăх сыхлав министрĕ Вла-
димир Викторов ертсе пычĕ. Владимир Нико-
лаевич ларăва уçнă май сывлăх сыхлавĕнчи 
федераци политикин приоритетлă енĕсене 
палăртрĕ. Вĕсен шутĕнче – демографи 
кăтартăвне лайăхлатасси, 2030 çулччен 
пурнăç тăршшĕне вăтамран 80 çул таран 
ÿстересси. Çак кăтартусем патне çитме 
пулăшассинче фельдшерсен, пĕтĕмĕшле 
практика тухтăрĕсен, участокри терапевт-
сен тÿпи пысăк. Çитĕнсе пыракан ăрăвăн 
сывлăхне уйрăмах тимлĕх уйăрмалли 
çинче пусăм турĕ министр. Аслă клас-
сенче вĕренекенсен 60 проценчĕн куç 
çивĕчлĕхĕ япăх пулнине палăртрĕ вăл. 
Кĕлетке шăммисем кукăрăлни те тăтăш 
тĕл пулать. Рациона витаминсемпе пуян 
апат-çимĕç кĕртмелле. «Кашни çын хăй 
сывлăхĕшĕн яваплă пулмалла», – терĕ вăл.

Владимир Викторов юлашки çулсенче 
республикăра çĕнĕ 176 ФАП хута янине 
палăртрĕ. Республика кунĕнче Красноар-
мейски районĕнчи Именкасси салинчи 
ФАПа уçрĕç. Медицина пунктне пысăк 
пахалăхлă Интернет çыхăнупа тивĕçтернĕ. 
Çакă ытти медицина учрежденийĕнчи 
тухтăрсемпе çыхăнса консультаци илме 
май парать. Çакăн пек технологи кăçал 
уçăлакан ытти 25 ФАПра та пулать. 

Шупашкар район больницин тĕп 
фельдшерĕ Алевтина Окликова та до-
клад турĕ. 

Хорасевсем: 
«Çулсем юратма 
кансĕрлемеççĕ»

Анна баронесса
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Владимир Димитриев, 
Шупашкар район администрацийĕн пуçлăхĕ:

– Шупашкар район тер-
риторийĕнче шыва кĕмелли 
икĕ пляж пур.  Вĕсем Çĕк тер 
поселокĕнче санатори çумĕнче 
тата Апаш ял тăрăхĕнчи ка-
ну зонин тер риторийĕнче 

вырнаçнă. Ял тăрăх пуçлăхĕсен шыв-
шурсене хăрушсăрлăх тĕлĕшĕнчен тимлĕ 
тĕрĕслемелле. Шыва ятарласа уйăрнă 
вырăнсенче кăна кĕме юрать, ытти çĕрте  
асăрхаттаракан паллăсем пулмалла. 

Çăмăл укçа – йывăр приговор 
Республикăра 
саккунсăр çаврăнăшри 
синтетика хутăшĕсен 
тата психотроплă 
япаласен  калăпăшĕ 
ÿснĕ. Интернет-
технологисемпе усă 
курса çак наркăмăша 
сарасси вăй илсех пы-
рать. «Шурă вилĕм» 
хăйĕн серепине рай-
онта пурăнакансене те 
сĕтĕрет.   

Студентсем серепере
Наркотиксен саккунсăр 

çаврăнăшĕпе кĕрешес ый-
ту çивĕч тăнине июнĕн 
28-мĕшĕнче Чăваш Рес-
публикин Пуçлăхĕ Михаил 
Игнатьев наркотике хирĕç 
кĕрешекен комисси ларăвĕнче 
палăртнă. «Прес тупниксем 
çул çитменнисене çăмăл укçа 
ĕçлесе илме илĕртсе саккун 
ур лă пусса каçма хистеççĕ. 
Асăрхануллăха çухатмалла 
мар пирĕн, мĕн пур вăя та-
та хатĕре çак усалпа кĕрешме 
усă курмалла», – тенĕ вăл. 
Михаил Игнатьев кăçалхи 
5 уйăхра çул çитменнисем 
тунă преступленисем 86 
процент ÿснине (14-ран 26 
тĕслĕх таран çитнĕ) палăртнă. 
Пур тĕслĕх те (26-чен 25-шĕ) 
наркотиклĕ хатĕрсене сутни-
пе çыхăннă. Çак преступлени-
сен ытларах пайне профес-
си пĕлĕвĕ паракан вĕрентÿ 
учрежденийĕсен студенчĕсем 
тунă. 

ЧР ШĔМĕн наркотик ху-
тăшĕсен çаврăнăшне кон-
троллесе тăракан управле-
ни пуçлăхĕ Данис Шакуров 
çулталăк пуçланнăранпа 
наркоушкăнсен 73 член-
не уголовлă йĕркепе явап 
тыттарни çинчен пĕлтернĕ. 
Вĕсен йышĕнче Шупашкар 
хулин çыннисем кăна мар, 
Çĕнĕ Шупашкар, Канаш, 

Çĕрпÿ районĕсенчен те пур. 
Республика территорийĕнчи 
ял тăрăхĕсенче те наркотик 
хутăшĕсене сарнине çиеле 
кăларнă. 

Вунă çулран ытларах 
пурăнаймĕç

Çак кунах, июнĕн 28-  мĕ-
  шĕнче, район адми нист ра-
цийĕнче те наркотике хи-
рĕç кĕрешекен комиссин че-
рет  лĕ ларăвĕ ирт рĕ. Ăна ад-
министраци пуçлăхĕ Вла-
димир Димитриев ертсе 
пы чĕ. РФ ШĔМĕн Шупаш-
кар районĕнчи уйрăмĕн по-
лици пуçлăхĕ Евгений Кры-

лов наркотиксен саккунсăр 
çаврăнăшĕпе çыхăннă пре-
ступленисем районта та 
ÿснине палăртрĕ – 551-рен 
1132 таран. Районта наркотик 
хутăшĕсене «закладка» хур-
са сарнипе кĕрешес ĕç мĕнле 
пынипе паллаштарчĕ вăл. 
Хальлĕхе спайссем (туртмал-

ли наркотиклĕ хутăшсем) 
сарнă ултă вырăна тупса 
палăртнă. Наркотиксен çак 
тĕсĕ çын сывлăхĕшĕн та-
та пурнăçĕшĕн уйрăмах хă-
рушă пулни паллă. Ăна тур-
тма пуçланă хыççăн çын вă-
тамран 10 çултан ытлашши 
пурăнаймасть. Кунсăр пуçне 
наркотик хăвăрт сарăлать. 
Ун авăрне кĕрсе ÿкнисен 
йы шĕнче Шупашкар район 
çыннисем те пур. Преступ-
никсен ушкăнне РФ ШĔМĕн 
Шупашкар районĕнчи уйрă-
мĕн сотрудникĕсем тупса 
палăртнă. Икĕ преступнике 
тытса чарнă, вĕсем следствие 

пулăшса Раççейри ытти ре-
гионти çакăн пек ушкăнсем 
мĕнле ĕçлени çинчен кала-
са панă.  

Ларура районăн кăнтăр ен-
чи ял тăрăхĕнчи пĕр шкулăн 
аслă класри вĕренекенĕ нар-
котиксене сарнă тата унпа 
усă курнă тĕслĕхе те тĕплĕн 
тишкерчĕç. Хальхи вăхăтра 

арçын ача суд умне тăнă – 
икĕ çуллăха условлă майпа 
ирĕкрен хăтарма йышăннă. 
Ял тăрăхĕнчи депутат-
сен йышĕнчен çирĕплетнĕ 
обществăлла воспитатель ма-
лашне ăна куçран вĕçертмесĕр 
сăнаса тăрĕ. 

«Шурă вилĕм» серепи-
не кĕрсе ÿкнисене сиплес-
сине, реабилитаци витĕр 
тухнă çынсене малаш-
не ĕçе вырнаçтарассине те 
сÿтсе яврĕç ларура. Шупаш-
кар район больницин тĕп 
тухтăрĕ Елена Петрова халь-
хи йышши наркотиксене ме-
дицина аппаратурипе тупса 
палăртассипе йывăрлăхсем 
пурри çинчен каларĕ. Çавăн 
пекех спайссен витĕмĕнчен 
хăтăлма пулăшас ĕçре те пур-
те пĕр тикĕс пулса пымасть.  

Наркотиклĕ хутăшсене та-
та психотроплă япаласене çул 
çитменнисен тата çамрăксен 
хушшинче сарассине тата 
усă курассине пÿлме профи-
лактика ĕçне вăйлатмалла. 
Райадминистрацин вĕрентÿ 
управленийĕн методисчĕ Ва-
лентина Александрова рай-
онти шкулсенче 6-11-мĕш 
классенче вĕренекенсен 60 
проценчĕ  тест витĕр тухни-
не пĕлтерчĕ. 

Райадминистраци пуçлăхĕн 
пĕрремĕш çумĕ Зоя Масло-
ва ачасене сиенлĕ йăласем 
çинчен каласа мар, видео-
роликсем урлă паллаштар-
ма сĕнчĕ. Çакăн витĕмлĕхĕ 
пысăкраххине палăртрĕ вăл. 
Çăмăл наркотиксем çук. Пур-
те вĕсем сывлăха пысăк, 
тавăрма çук сиен кÿнине каш-
ни ача, ашшĕ-амăшĕ патне 
çитермелле.  

 МИЛЕНА СЕРГЕЕВА

«Уй кунĕ-2018» республика куравĕ 
кăçал июлĕн 12-13-мĕшĕсенче 
Чăваш ял хуçалăх –  наукăпа тĕпчев 
институчĕн çĕрĕсем çинче – Феде-
рацин Çурçĕр-Тухăçри аграрипе 
ăслăлăх центрĕн филиалĕнче Липецк 
облаçĕнче иртет.

Институтăн сăнав участокĕсем çинче 
сойăпа тырă йышши культурăсен демон-
страци делянкисене малтанах палăртса 

хунă. Кунтах тĕрлĕ тăрăхра ÿстерме юрăхлă 
рапсăн, горчицăн, хĕвел çаврăнăшăн тĕрлĕ 

йышши сорчĕсене кăтартма хатĕрленеççĕ. 
Куравпа паллашакансен вĕсене туса ил-
мелли уйрăмлăхĕсемпе кăна мар, вăрлăх, 
им-çам сĕнекен специалистсемпе куçа-
куçăн калаçса тĕрлĕ ыйту хуравне тупма 
та май пулĕ.

Курав лапамне çавăн пекех çĕнĕ йыш-
ши комбайнсемпе тыр-пул пухмалли 
техникăн, ансат механизациллĕ ал ĕç 
хатĕрĕсен, хушма хуçалăхра усă курма 
юрăхлă пĕчĕк габаритлă +техникăн чи 
ăнăçлă тĕслĕхĕсене илсе çитерĕç. Тăпрапа 
ĕçлекен тата выльăх апачĕ хатĕрлекен тех-
ника производителĕсем ăсталăх класĕсем 
те кăтартĕç. Кăçал Уй кунĕн шайĕнче ял 

хуçалăх организацийĕсемпе хресчен (фер-
мер) хуçалăхĕсем валли пĕрремĕш хут аг-
рономи олимпиади иртет.

Уй кунне кашни çулах хутшăнакан агра-
рисем ку мероприяти тĕл пулу валли та-
та опытпа паллашма, ĕçлĕ хутшăнусем 
йĕркелеме ăнăçлă лапам пулнине лайăх 
пĕлеççĕ.

Аса илтерер, курава Чăваш Республикин 
Пуçлăхĕ 2017 çулхи сентябрĕн 30-мĕшĕнче 
алă пуснă «2018 çулта Республика кунне ирт-
тересси çинчен» хушупа çирĕплетнĕ меро-
приятисен программин шайĕнче йĕркелеççĕ. 
Унта регион Пуçлăхĕ, влаç  представителĕсем 
килессе кĕтеççĕ.           ТАИСИЯ КРОТОВА

 ЯЛ ХУÇАЛĂХĔ 

ШУПАШКАР РАЙОНĔ ПĂР КŸНĔ 
СĂТĂРА ШУТЛАТЬ. Ытларикун 
вăл, шел те, тăрăхри хăш-пĕр ялсе-
не те пăрăнса иртмерĕ. Шемшер-
те, Хăймалакассинче, Ишекре, Ту-
ри Макаçра, Янăшра  пурăнакансем 
«Тăван Енĕн» «Вконтаке» социаллă 
сетьри страницине сăн ÿкерчĕксем 
яра-яра пачĕç. Ĕненме те йывăр: чи 
шултăра пăр чăх çăмарти пысăкăшчĕ! 
Водительсем пикенсех автотранспор-
та витме тытăннă, анчах та вăл уçă 
çĕр çинчи хăярсемпе помидорсене 
çапса кайнă, пан улми нумай тăкăннă.

Чаканарта пурăнакан Николай Фо-
миряков каласа кăтартнă тăрăх, пăр 
вăтамран аçтăрхан мăйăрĕ пысăкăш 

пулнă. Тăххăр иртсе вун пилĕк ми-
нутсенче пуçланнă вăл. Икĕ минут 
пынă. Хăш-пĕр машина тăррисене 
«ташласа» авма, выльăх-чĕрлĕхе 
хăратма çак вăхăт çителĕклĕ пулнă. 

КŸКЕÇРИ БАЙДЕРЯКОВСКАЯ УРАМРА 
ПУРĂНАКАН ŸСĔР ÇЫН шывра путса 
вилнипе çыхăннă хăрушă хыпар иртнĕ 
эрнекун питĕ хăвăрт вĕçсе çаврăнчĕ.  
Ÿсĕр çын пĕве енне утнине ачасем кур-
са юлнă. Вĕсемех аслисене пĕлтернĕ.

Водолазсем канмалли кунсенче 
пĕвене тĕпĕ-йĕрĕпе çаврăннă, анчах 
çын ÿтне тупайман. Унтанпа çăлавçăсем 
Кÿкеçри тата икĕ пĕвене те анса хăпарнă. 
Кăлăхах. Шыв айне кайнă ÿсĕр çын кам 
пулни те, миçе çулти те хальлĕхе паллă 
мар. Вырăнти ял-салара кам та пулсан 
хыпарсăр çухални çинчен те никам та 
пĕлтермен. Çулталăк пуçланнăранпа 
республикăра 15 çын шывра путса вилнĕ. 
Вĕсенчен 4-шĕ ачасем. 

Уй тĕлĕнтерме хатĕрленет

ПĔЛЕТĔР-И ЭСИР?
2018 çулхи июлĕн 1-мĕшĕнчен Раççейре сигарет акцизĕ 10% 
ÿсрĕ. Çакă унăн хакĕ лавккасенче татах хăпарасса пĕлтерет. 
Сăмахран, курттăм туянакансен 1 пин сигаретшăн малашне 
1,56 пин тенкĕ вырăнне 1,72  пин тенкĕ чухлĕ тÿлеме тивĕ.  

СĂМАХ МАЙ
2018 çулхи январь-май 
уйăхĕсенче Чăваш Респу-
бликинче 289 наркопре-
ступление уçса панă. 

ЧĂВАШ ЕНРЕ 112-ТЫТĂМА ЙĔРКЕЛЕС ĔÇ 
ВĔÇЛЕНСЕ ПЫРАТЬ.  Вăл  республикăн 
чрезвычайлă лару-тăрусен комитечĕн шы-
равпа çăлав служби çумĕнче пĕлтĕрхи июнь 
уйăхĕнче ĕçлеме пуçланăччĕ. Пĕлтĕрех 
сăнав тапхăрне ăнăçлă тухса вăл «112» но-
мере усă курма çĕршывăн коммуникаци-
пе çыхăну министерствин ирĕкне илчĕ.

 Тытăма аталантарма паянхи кун тĕлне 
пурĕ  90028,4 пин тенкĕ укçа уйăрнă. Çав 
шутран  21824,9 пин тенке – кăçал респу-
блика бюджетĕнчен.   2018 çулта 112-тытăм 
сăнав эксплу атацийĕн режимĕнче 
уйăхсерен пурĕ 65-рен пуçласа 71 пин 
таран шăнкăрав йышăннă.  

АСЛĂРАХ ÇУЛСЕНЧИ ÇЫНСЕМ ХУШШИН-
ЧЕ ПАЯН ÇАМРĂКСЕМПЕ ТАНЛАШТАРСАН 
ĔÇСĔРЛĔХ ШАЙĔ ЧЫЛАЙ ПĔЧĔКРЕХ. 2018 
çулхи январь-июнь уйăхĕсенче Шупашкар 
районĕнчи халăха ĕçпе тивĕçтерекен цен-
тра пулăшу ыйтма пынă 1365 çынран 78-
шĕ тивĕçлĕ канăва тухас умĕнхи çулсенче 
пулни паллă. Вунă пенсионер çĕнĕрен 
ĕçлеме хатĕррине пĕлтернĕ. Ĕç шыраса 
центра пынă 50 çултан аслă граждансен-
чен 40-шне предприяти-организацисене 
вырнаçтарма тивнĕ. Ведомствăра çавăн пе-
кех вахтер, тирпейлÿçĕ, слесарь-сантехник, 
водитель, птицевод, çуртсемпе сооруже-
нисене комплекслă пăхса тăракан рабо-
чи вакансийĕсем аслă çулсенчи çынсене 
ĕçе вырнаçтарма чи кирлĕ професси-
сен шутĕнче пулнине палăртрĕç. Про-
фесси тĕлĕшĕнчен тепĕр хут хатĕрлес 
пулăшупа кăçал районта пенсие тухас 
умĕнхи çулсенчи 9 çын усă курнă.   

ШУПАШКАР РАЙОНĔН ЯЛ ХУÇАЛĂХĔСЕНЧЕ 
ВЫЛЬĂХ АПАЧĔ ХАТĔРЛЕС хĕрÿ ĕççи тапхăрĕ 
пырать. Ĕнерхи кун тĕлне вĕсем нумай çул 
ÿсекен курăка 3182 га çинче çулнă. Пурĕ вара 
5043 га çулмалла. 1801 т утă типĕтнĕ (планран 
27,2%), 8800 т (планран – 29,2%) сенаж хунă, 
силос хатĕрлеме пуçламан-ха. Хуçалăхсенче 
кĕрхисене акма 1210 га çĕр лаптăкĕ хатĕр.  

Чăваш Республикинче нумай çул ÿсекен 
курăка 68798 га çулнă, 49943 т утă типĕтнĕ, 
87589 т сенаж хунă, 2830 т – силос.  
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН МИНИСТРСЕН 
КАБИНЕЧĔН 2018 çулхи апрелĕн 17-мĕшĕнчи 
постановленийĕпе килĕшÿллĕн республика 
территорийĕнче пушара хирĕç уйрăм режим 
тăрать. Çулталăк пуçланнăранпа Чăваш Ре-
спубликинче 462 пушар тухнă. Вут-çулăмра 
38 çын вилнĕ, 47 суранланнă, 236 çынна 
çăлса хăварнă. Пушарта пурлăх 55,173 млн 
тенкĕлĕх çунса кĕлленнĕ.

Июлĕн 2-мĕшĕнче Шупашкар районĕнчи 
«Рябинушка» коллективлă садра «хĕрлĕ автан» 
кирпĕч çурта тĕп тунă. Пушар сăлтавĕ – элек-
трооборудованипе правилăсене пăхăнмасăр 
усă курни. Çĕр пин тенкĕлĕх пурлăх çуннă.  
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ИРТНĔ УЙĂХ ВĔÇĔНЧЕ ÇĔРШЫВ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВИ IV КЛАСЛĂ, пысăк хăрушлăхлă 
мар йăлари хытă каяшсене хурса пынă 
чухне тавралăха сиен кÿнĕшĕн тÿлемелли 
ставкăсене улăштарасси пирки калакан до-
кумента йышăнчĕ. Унпа килĕшÿллĕн, реги-
онсенче влаçсен ăна 7 хут таран йÿнетме май 
пур. Çавна май потребителĕн коммуналлă 
хытă каяшпа çыхăннă тăкакĕсем самаях 
чакĕç – 2018 çулта 663,2 тенкĕрен пуçласа 
95 тенкĕ таран. Малалла вара тÿлев 15-шер 
% çичĕ çул тăршшĕпе тапхăрăн-тапхăрăн 
ÿссе пырĕ. Каяшсен çаврăнăшĕнчи реги-
он операторĕн пĕрлехи тарифне палăртнă 
чухне вырăнти хăй тытăмлăх органĕсене 
çак нормативлă акт çине таянма сĕннĕ.  

 Волковсем, 1978 çул

3
   ХЫПАР-ХĂНАР

 ÇĔРЕ УПРАР      

05-12Р

Е. Андреева: 
«Юрать, çурта 
хăварчĕ...»

  ЫЙТУ-ХУРАВ

Çÿп-çап пухассинче те 
йĕрке пулĕ

«МВК «Экоцентр» тулли мар 
яваплăхлă обществăран çыру 
илтĕм. Унта йăлари хытă каяша ти-

есе тухассипе çыхăннă коммуналлă 
пулăшупа малашне вăл тивĕçтерсе 
тăрасси пирки ăнлантарнă. Çÿп-çапа 
тиесе тухма ытларах тÿлеме тивмĕ-и?

  Виталий Петров, Кÿкеç

Чăваш Республикин Строитель-
ство, архитектура тата çурт-йĕрпе 
коммуналлă хуçалăх министерствин-
че эсир калакан «МВК «Экоцентр» ООО 
йăлари хытă каяшсене тирпейлесе тата 
пуçтарса тухакан оператора палăртма 
ирттернĕ конкурсра çĕнтерни пирки 
ăнлантарчĕç. Çавна май министерство ку 
енĕпе ĕç-хĕле йĕркелеме унпа килĕшĕве 
алă пуснă. Ун тăрăх çÿп-çапа пухассишĕн, 
тиесе тухассишĕн, сиенсĕрлетессишĕн, 
чавса чикессишĕн вунă çул вăл яваплă 
пулĕ. Çак документ çине таянса оператор 
пур потребителе те – нумай хваттерлĕ е 
уйрăм çуртсенче пурăнакансене, пред-
принимательсене – килĕшĕве алă пус-
малли çинчен калакан уведомление тата 
унăн проектне ярса панă.

Хак хваттерте е çуртра пропискăра 
тăракансем вăтамран пухакан коммуналлă 
каяш виçинчен килĕ. Республикăра 
пурăнакан кашни çын вăтамран 2,02 куб-
ла метр е 215,84 кг çÿп-çап «туса кăларать». 
Çапах та пĕрлехи тарифа  çирĕплетме ре-
гионри оператор çÿп-çапа турттаракан 
организацие палăртĕ, каяшсене сортлас-
сипе, тирпейлессипе çыхăннă тăкаксене 
шутлать. Тарифсен патшалăхăн служби-
не сĕнÿпе унăн çак уйăх пуçланиччен тух-
малла пулнă. Пĕрлехи тарифа халăха кĕçех 
пĕлтерĕç. Ăна çирĕплетсен каяшсене пух-
са тирпейлессипе çыхăннă коммуналлă 
пулăшу тĕсĕ çурт-йĕрпе коммуналлă пулăшу 
квитанцийĕсенчи «çурт-йĕре тытса тăрасси» 
йĕркерен тухса ÿкĕ. 

Саккунсăр карьерсем
Россельхознадзор пĕтĕмлетĕвĕсем тăрăх, çĕре 
сиенлетнĕ тĕслĕхсене 2017 çулта  2016 çулти пекех ыт-
ларах федерацин тĕп Çĕпĕр тата Атăлçи округĕсенче 
тупса палăртнă.  Ял хуçалăх пĕлтерĕшлĕ лаптăксем 
çÿп-çапран тата çиелти паха сие вырăнтан куçарнăран  
шар кураççĕ. Хăйăр-тăм кăларас тĕллевпе уçнă ка-
рьерсене пула тÿснĕ сиен те пĕчĕк мар.  Раççей 
территорийĕнче 2017 çулта ял хуçалăх пĕлтерĕшлĕ 2 
пин гектар çинче саккунсăр 525 карьера шута илнĕ.

Асăннă категорие кĕртнĕ çĕр çинче хăйăр-тăм 
кăларассин йĕрки чăн та хăйне евĕрлĕ. Тивĕçлĕ ор-
гансенчен лицензи тата ирĕк илмелли каламасăрах 
паллă. Рекультиваци проекчĕ те кирлĕ. Кунта чи мал-
танах çĕрĕн çиелти сийне упраса хăварасси пирки 
сăмах пырать. Ăна карьер уçнă чухне ятарлă вырăна  
уйăрса хумалла.

Анчах та шăпах пулăхлă тăпра пирки сăмах хускатма 
тивет Россельхознадзорăн республикăри управленийĕн 
инспекторĕсен.  Е вăл пачах  çук, е тăмпа хутăшса пĕтнĕ. 
Юлашки çулсенче Чăваш Енри ял хуçалăх пĕлтерĕшлĕ 
çĕрсем çинче Комсомольски, Çĕмĕрле, Вăрнар, Етĕрне, 
Вăрмар, Патăръел, Канаш, Шупашкар, Красноармейски 
районĕсенче санкцилемен карьерсем тупса палăртнă.

 НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРĂН РЕСПУБЛИКĂРИ 
УПРАВЛЕНИЙĔН ĔÇЧЕНĔ

Тăватă футбол уйĕ ирĕклĕн сывлĕ
Вун икĕ метр тарăнăш çырмари Питтукасси свалкине çулталăк 

вĕçлениччен пĕтермелле. Тĕп хула администрацийĕ подрядчикпе 
тунă контрактра çак вăхăта палăртнă. Рекультиваци икĕ тапхăрпа 
иртĕ. Чи малтанах черетре рельеф планировки, дренажа çирĕплетсе 
хатĕрлесси, шыв яман материал хурасси, çиелтине юхтарса ярас-
си, газ кăларакан йÿçĕкпе çĕрĕке тасатасси. Ун хыççăн вара свал-
ка тăм сийĕпе, тутлăхлă тăпрапа витĕнĕ, пĕтĕм территорие нумай 
çул ÿсекен курăк акĕç. Йăлари хытă каяшсен санкциленĕ свалкин 
рекультивацийĕ Раççей Федерацийĕнче 2012-2020 çулсем вал-
ли пăхнă «Тăван тавралăха упрасси» патшалăх программин «Таса 
çĕршыв» приоритетлă проектне кĕни республикăри чи пысăк çÿп-
çап купинчен хăтăлма май парĕ. Регион правительствин федера-
ци центрĕпе йĕркеленнĕ шанчăклă хутшăнăвĕсем республикăшăн 
çакăн пек ăнăçлă чылай пуçарăва çул уçнине палăртмалла.

ООО «Автодор» подряд организацийĕ пĕлтернĕ тăрăх, ĕçсем 
графикпе килĕшÿллĕн пыраççĕ. Кашни кунах кунта 15-16 техни-
ка ĕçлет – бульдозерсем, экскаваторсем, катоксем, самосвалсем.  
Пăрăх туяннă, анчах та унти газа пусарма сорбент кирлĕ. Дамба 
çакăн хыççăн тин сывлама тытăнĕ.

Район чиккинче вырнаçнă свалкăна 1964 çулта уçнă. Унăн сапнă 
сийĕ çак хушăра 15 метр çÿллĕшне те çитнĕ, каяш йышăнакан 
лаптăк вара  30 гектар таран сарăлнă – ку вăл тăватă футбол уйĕ. 
Кашни кунах кунта 200 пин тонна, е 800 пин кубла метр – ка-
яш киле-киле тăкнă. Çур ĕмĕр хушшинче вăл 7,5 млн кубла метр 
чухлĕ пуçтарăннă.                                

  ТАТЬЯНА МАЙОРОВА

ТИСКЕР ЧĔР ЧУНСЕМ ХУШШИНЧЕ УРТА-
РАКАН ЧИР ВИРУСНЕ САРĂЛМА ПАРАС 
МАР ТЕСЕ хăрушлăхри тата чире тупса 
палăртнă территорисенче – кашни пин 
тăваткал метр çинче пĕрер – ветеринар-
сем брикетсем хура-хура тухаççĕ. 

Федераци бюджечĕн шучĕпе туяннă 25 
пин доза вакцина республикăна иртнĕ 
уйăх вĕçĕнче çитнĕ. Çывăх вăхăтрах вет-
служба специалисчĕсем регионăн çут 
çанталăк министерствин ĕçченĕсемпе 
пĕрле уртаракан чире хирĕç мероприя-
тисене пуçăнĕç. Тискер чĕр чунсем урнă 
чир-чĕр килти выльăхсене те, йытăсемпе 
кушаксене те ерме пултарнине шута ил-
сен вакцина брикечĕсен усси питĕ  пысăк. 
Вăрмана кĕрсе çÿрекенсен вĕсене асăрхасан 
тĕкĕнме юрамасть – сывлăхшăн хăрушă. 

Шăрăх çанталăкра шыв    
темиçе хут ытларах тăкка-
ланать. Пахчари йăрансем те 
пĕр вĕçĕм шыв ыйтаççĕ. Те-
присем садри улмиççисене 
те ирĕн-ка çăн пĕрĕхтерсе 
тăраççĕ. Шыв пăрăхĕ çумне  
«вертушка» сыпăнтарса кран-
нике уçаççĕ те шыв сир пĕнет 
кăна! Тепĕр чухне  кунĕпе те. 
Пĕрисен анкар тийĕ шыв ай-
не пулнă вăхăтра теприсен 
крана  уçсан вăл тумламăн-
тумламăн кăна юхать.

Сивĕ сиенĕ
Пирĕн асаннесен çамрăк-

лăхĕнчи пек, ăна ял пуçĕнчи 
çăлтан кĕвентепе, пĕр тум-
лама та çĕре тăкмасăр йăтма 
тивнĕ тĕк шыва тĕлли-
паллисĕр усă куракансен  
шучĕ вăшт! кăна чакнă 
пулĕччĕ-ха. «Ĕçмелли шыв-
па пахчана шăварма шыв 
пусăмĕ вăйлă пулсан кăна 
ирĕк панă. Çакăнпа пĕрлех 
шыв пичкисене 23 сехетрен 
пуçласа 6 сехетчен тултар-
малла. Сад пахчисене тата 
анкартисене кăнтăрла шыв-
па пĕрĕхтермелле мар», – 
тет райадминстрацин эко-
логи тата ял хуçалăх пайĕн 
пуçлăхĕ Сергей Ванюш-
кин.  – Пĕрремĕшĕнчен, 
çакăнтан усси сахал, шыв 
тăпра çинчен хăвăрт пăса 
куçать. Иккĕмĕшĕнчен, 
çулçăсем çине шыв лексен 
хĕвел пайăркисем айĕнче 
ÿсен-тăран сарăхса каять». 

Юлашки вăхăтра район-
ти ял тăрăхĕсенче пахча-
сене шăварма шыв нумай 
усă курнипе вăл пурин вал-
ли те çитмест. Акă июнĕн 
29-мĕшĕнче Кÿкеçре уйрăм 
çуртсенче пурăнакансем 
шывпа тивĕçтерекен сеть-
сем патне санкцилемесĕр 

сыпăннине тата тĕп шыв 
пăрăхĕнчен шывпа виçе-
сĕр усă курнине тупса па-
лăртма рейд йĕркелерĕç. 
Комисси членĕсем уйрăм 
çуртсем çумĕнчи пахчасе-
не  тĕрĕслерĕç, çавăн пекех 
Мелиораторсен тата Çĕнĕ 
Конституци урамĕсенчи ну-
май хваттерлĕ çуртсене те 
çаврăнса тухрĕç.

Ешĕрет кăна Кÿкеç по-
селокĕ! Нумай хваттерлĕ 
çуртсем çумĕнче пысăк 
клумбăсем, пахча çимĕç 
ÿсет. «Хваттертен витрепе 
шыв йăтса шăваратпăр», 
– тет çакăн пек пĕр çуртра 
пурăнакан хĕрарăм. Тепри-
сем вара палисадникĕсене 
шăварма витрепе шыв йăтса 
аппаланмаççĕ. Çурт çумĕнчех 
шлангсем выртаççĕ. Урама 
тăснă çÿхе тимĕр пăрăхсене 
суккăр çын кăна асăрхаймĕ. 
Çакăн пек пĕр пăрăха карта 
çумĕпе янă, шыва уçса ямал-
ли вырăна шифер катăкĕпе 
хупланă. Юнашарах, урам 
варринчех, колонка евĕр 
тимĕр пăрăх тăрать – таса 
шыв юхать.  

Шыв юхать – счетчик 
çавăрмасть
Поселока шывпа тивĕç-

терессишĕн яваплă «Тепло-
энергосети» ООО директорĕ 
Николай Елагин сăмахĕсем 
тăрăх, çак çуртсенче пурă-
накансем шлангсене ура-
ма машинăсем çума, пах-
чана шăварма тăснă. Ни-
колай Арсентьевич посело-
кри нумай хваттерлĕ çуртсен 
хуçисем ял тăрăх çĕрĕсем 
çинче саккунсăр палисад-
никсем тăсни çинчен ка-
лать. Вĕсене шăварма вара 
сахал мар шыв кирлĕ. Уйрăм 
секторта пурăнакансем 
çуллахи тапхăрта йăрансене 
шăварнăшăн 600 тенкĕ хушса 
тÿлеççĕ. Чăннипе вара шыва 
чылай нумайрах тăкаклаççĕ. 
Комисси членĕсем шăвар-
малли шлангсене шыв 
счет чикĕсенчен пăрăнса 
сыпăнтарнă тĕслĕхсене те 
туп са палăртрĕç. Çакăн пек 
ÿкерчĕке эпир Çĕнĕ Консти-
туци урамĕнчи пĕр çуртра 
куртăмăр. «Пушар маши-
ни валли шыв тултарма…»  
– тÿрре тухма тăрăшрĕç кун-

та пурăнакансем. «Ав, аял-
ларах урама кайăр, унта 
çынсем пахчасене кăнтăрла 
та шăвараççĕ», – тĕллесе 
кăтартрĕç  вĕсем хыççăнах 
юнашар урамри çуртсем ен-
не. 

«Пире çуллахи вариант 
сĕнме юрамасть-и-ха? Эпир 
те шывшăн тÿлĕпĕр», – хăйĕн 
хваттерĕ умĕнчи палисадни-
ке виçĕмкун шăварни çинчен 
калать пĕр хĕрарăм. Шăрăх 
çунтарать! Йăрансем вара 
икĕ кун иртсен те йĕпехчĕ-ха. 
Шыв шеллемен вара кунта! 
Тĕлĕнмелли татах та пулчĕ. 
Çурт çумĕнчи кранран темиçе 
шланг сыпăнтарнă. Ял тăрăх 
çĕрĕсем çинче саккуна пăсса 
пахчасем йĕркеленипе посе-
локри хăш-пĕр урама маши-
на та кĕрсе тухаяс çук. Çырса 
хатĕрленĕ пур акта та пăхса 
тухма тивĕçлĕ органсене яр-
са парĕç.

Çынсем шывпа перекетлĕн 
усă курманнипе ыттисен 
шар курма тивет. Акă иртнĕ 
тунтикун Кÿкеçре чылай 
вăхăт çынсен шывсăр лар-
ма тиврĕ. Дача участокĕн 
хуçи шăвармалли насу-
са сÿнтермесĕр хăварнă. 
Шыв çĕрĕпех юхнă. Çакна  
тÿсеймесĕр шыв пăрăхĕ 
çурăлса кайнă. 

Шыв вăрçи
 «Тăван Енĕн» «Вкон-

такте» социаллă сетьри  
ушкăнĕнче Шупашкар 
рай  онĕнче пурăнакансем 
хăш-пĕр ял тăрăхĕнче шыв-
па тивĕçтерессипе йы вăр-
лăхсем пуррине пĕлтерчĕç. 
«Талăкĕпех шыв сăр ла-
ратпăр, уйрăмах канмалли 
кунсенче. Уйрăм сектор-
та пурăнакансем пахчасе-
не шăвараççĕ, пирĕн ва-
ра ĕçме те шыв сахал…», 
«Садовая урамри 19-мĕш 
çуртра шыв çук…» – çыраççĕ 
апашсем. Ишек салинче ва-
ра кранран тутăх, шăршлă 
шыв юхнине пĕлтереççĕ. 
Çĕньял ял тăрăхĕнче те шыв 
çитменнишĕн ÿпкелешекен 
сахал мар. «Ни çăвăнма, ни 
кĕпе-йĕм çума... Çапла – каш-
ни çул», – çырать 
пĕр хĕрарăм.

?

ЭкологиЮхтарасси кĕвентепе 
йăтасси марйăтасси марйăтасси мар
Çапах этемлĕх хăйĕн 
явапсăрлăхĕнчен хăех 
шар курать
 ÇИВĔЧ ЫЙТУ 
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Хыпарсем е ыйтусем 
пулсан 
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  КИВĔ СĂН ŸКЕРЧĔК 

«Запорожец» 
хуçине шыраса 
çитрĕ

Тăван çĕршывăн Аслă вăрçи 
пуçлансан Апаш ялĕнчен чи малтан 
Григорий Павлович Жарков (1908 ç.) 
колхоз бригадирĕ ял халăхĕпе сыв-
пуллашать. Вăл 1942 çулта Ленинград 
облаçĕнчи Погостье хули çывăхĕнче 
пуç хурать.

Унтан колхоз председателĕ Мин Кор-
нилов, Виктор Ефремов, Егор Федоров, 
Михаил Марков, Павел Марков, Андрей 
Григорьев, Иван Немцов, Петр Семенов, 
Евгений Владимиров, Николай Кузне-
цов, Николай Яковлев вăрçа тухса каяççĕ. 
Вĕсенчен Мин Корнилов, Виктор Ефре-
мов, Егор Федоров çеç киле таврăннă. 

Елана Герасимовăпа Галина Федо-
рова хĕрсем те вăрçăра çĕнтерÿ кун-
не çывхартма пулăшнă. Иккĕшĕ те чĕрĕ 
таврăннă. Тылри Антонина Гурьева во-
енкомат хушнипе Шупашкарти 320-мĕш 
заводра вăй хунă. Шупашкар районĕнчи 
Асăну кĕнекинче Михаил Тихонович Куз-
нецов (1920-1985 çç.) ятне çырнă. Вăл 
1941 çулта фронта тухса кайса 1946 çулта 
кăна таврăннă. Вăрçă чарăничченех 254-
мĕш авиаполкра стрелок, радиотелегра-
фист, связист пулнă. 7 медале тата Тăван 
çĕршывăн Аслă вăрçин II степень орденне 
тивĕçнĕ. Вăрçă хыççăн вăл хулара та, кол-
хозра та ĕçленĕ, чаплă гармонист пулнă, 
ялта унсăр пĕр туй та кĕрлеттермен. Унăн 
ывăлĕ Валерий те ăста гармонист пулнă, 
«Выля, хут купăс!» фестивале пĕрре кăна 
мар хутшăннă.

Вăрçă фронтра çеç пыман, тылра 
тăхлансăр кĕрлесе тăнă вăл. Кашни çын 
фронт валли тăрăшнă, тăшмана çĕнтерес 
тесе вăй шеллемесĕр ĕçленĕ. Михаил 
Кузнецов мăшăрĕ те, Лидия Алексеев-
на (1917-2000 çç.), вăрçă вăхăтĕнче Му-
скав облаçĕнче окоп чавнă. Çанталăк 
çав тери сивĕ пулнă, хĕрарăмсем тÿснĕ, 
çĕрпÿртсенче пурăннă, вутă вырăннĕ 
типнĕ навус çунтарнă. Икĕ хутчен ăна 
окоп чавма илсе кайнă. Юлашкинчен вăл 
салтак юрри юрласах тухса кайнă. Мускав 

облаçĕнчи Кулайкино ялĕнче пурăннă, 
салтаксем валли махорка типĕтнĕ, тырă 
пухса кĕртме те пулăшнă. 

Вăрçă хыççăн колхозра бригадăра 
ĕçленĕ. Мăшăрĕпе 9 ача çуратнă, ан-
чах пурнăç çулĕ çине улттăшне кăна 
кăларма пÿрнĕ. Хĕрĕсем – Маня, Нина, 
Раиса – колхозра дояркăра ĕçленĕ. Ма-
няпа Нина «За трудовую доблесть» меда-
ле тивĕçнĕ.  Раиса нумай çул «Ленинец» 
(«Тăван Ен») хаçатăн ялкорĕ пулнă, колхоз 
пурнăçĕ çинчен статьясем çырнă. Хаçат 
редакцийĕ ăна Тав хучĕсемпе чысланă. 
Виççĕшĕ те ĕç ветеранĕсем. Римма ача 
садĕнче воспитательте ĕçленĕ, Люба – 
колхоз бухгалтерĕнче, Валерий тăван кол-
хозра шоферта. Унăн хĕрĕ Надя музыка 
учителĕ, шкулта вăй хурать. Ашшĕ пекех 
чаплă гармонист.  Михаил Кузнецовăн ачи-
сем халĕ пурте тивĕçлĕ канура.

Фронтран пурте таврăнайман. Вăрçă 
чарăннă хыççăн медальсем хăйсен ху-
çисене шыраса яла çитнĕ. Пĕр тăван Ни-
колайпа Михаил Кузнецовсене те кĕтсе  
илеймен килте. 1993 çулта вара кĕçĕннин, 
Михаилăн, ячĕпе орден килнĕ. Петр Хари-
тонова «Çĕнтерÿ палли»  шыраса тупнă. 
Наградăсене тăванĕсене панă. Георгий 
Васильев ячĕпе вара  Украинăран «Запо-
рожец» çăмăл машинăна хăваласа килнĕ. 

Аслă вăрçăра пуç хунисене асăнса Апаш 
ял тăрăхĕнче ултă палăк лартнă.

 РОЗА ЕВДОКИМОВА, АПАШ 

Хулана сĕт-турăх, çăмарта та-
та ытти апат-çимĕçе халăхран 

парса янине ун чух пĕчĕк пулнăскерсем 
илтнĕ тăрăх кăна мар пĕ леççĕ. «Сĕте сĕт-
çу заводне йăтаттăмăр. Хăймине ил-
се юлсан ăна каялла парса яратчĕç пи-
ре. Сыснасем валли чухахчĕ. Хамăр та 
çавăнтан турăх туса çинĕ...» – тет çемье 
пуçĕ ачалăхне аса илсе. Çав вăхăтри 
ытти çам рăк пекех вĕсем  те колхозра 
ĕçленĕ. «6-7-мĕш класс пĕтерсен çуллахи 
ка никулта уйра çĕр улми чĕрнĕ, ялтан 
утă, тис лĕк турттарнă. Килсерен тислĕк 
турттарса тух нăшăн тырă улăмĕ панă 
вăл вăхăтра», – тет Евгений Хорасев.  

Салтакран таврăнсан Евгений Нико-
лаевич колхозра шоферта ĕçленĕ, ун-
тан – стройбригадăра. Çара кайиччен 
электроаппарат заводĕнче те пĕр çул 
вăй хурса ĕлкĕрнĕ вăл. Унăн ĕç стажĕ  
– 40 çула яхăн. Людмила Александров-
на та ĕç ветеранĕн ятне тивĕçнĕ – 26 
çул поварта ĕçленĕ, унтан мĕн тивĕçлĕ 
канăва тухиччен   санитаркăра тăрăшнă 
ĕçчен хĕрарăм.  

Евгенийпе Людмила Хорасевсем алă 
усса ларма хăнăхман. Çавăнпа паянхи 
кун та ĕне тытаççĕ. Журналистсем килнĕ 
кун типĕтнĕ утта уйран тиесе килчĕç 
вĕсем. Кил хуçи çитмĕлтен иртнĕ пу-
лин те халĕ те вăр-вар чупкаласа çÿрет. 
Кил картишĕнче хур, чăх пур. Хуçалăхри 
ĕçсене тума ачисем, икĕ ывăлĕпе хĕрĕ, 
вĕсен мă шăрĕсем май килнĕ таран 
пулăшса тăраççĕ. Çичĕ мăнукĕ те пĕве 

пуçĕнчи хăтлă  та 
ăшă кирпĕч çурта 
килсех тăраççĕ. 

Ачисене пĕчĕк 
чух не пăхма пу-
лăш нă Христина 
аппана ырă сă мах-
па аса илеççĕ Хо-
расевсем. «Унăн 
пурăнмалли вырăнĕ пулман... «Тăхта-
ха. Мĕн те пулин шухăшлатпăр» тесе 
арăмпа канашларăм», – аса илет Евге-
ний Николаевич. Çапла Христина ап-
па, Людмилăна кин тесе чĕннĕ, ашшĕ-
амăшĕ ĕçре вăй хунă вăхăтра ачисене 
пăхнă. Ачисене лайăх пăхса ÿстернине, 
хытă юратнине палăртаççĕ Хо расевсем-
аслисем. 

«Çур ĕмĕр хушшинче чашăк-тирĕк 
шăкăр татмасăр пулмасть паллах», – 
теççĕ вĕсем çе мьери çирĕп хутшăнусен 
вăрттăнлăхĕсемпе кăсăк лансан. – Пĕр-
пĕрне итлеме пĕлмелле». Тепĕр чухне 
пĕрин «юрĕ-юрĕ» тесе алă сулса çаврăнса 
утмаллах.  Вара çемье тĕреклĕ пулатех. 

 МИЛЕНА СЕРГЕЕВА

1941 ç.

Тăван ен – Тутаркасси!
Сан палан чěрем сасси.
Çавалпа эс алла-ал,
Пурнăçра паран хавал.

Мăн кěпер урлă каçсан
Шуршăл кăчăкне туртать.
Чěрӳнте çут кулă сан,
Космос çулě курăнать.

Çěкленет, капăрланать
Савнă ял, Тутаркасси.

Кашни çын хăпартланать
Каласа чунтан: тавсси!

Выльăх-чěрлěх ӳстерет
Ěçлесе ырми-канми.
Пӳлмене тыр-пул кěрет,
Тăкăнас пек, вырнаçми.

Ěçлесе телей тупать,
Пурнăç илемне туптать
Кунти халăх  кунран-кун.
Савăнса тăрать-çке чун!

 ПЕТР ЯКОВЛЕВ 

Иккасси шкулĕн коллективĕ. 1973 çул. 

  СĂВĂ СĔВЕМĔ  

Тăван ен – Тутаркасси

Çур ĕмĕре тăсăлакан телей

61%
хула 
çын-
нисем

39%
ял 
çын-
нисем

2017 çулта республикăра çемье çавăрнă çынсен шучĕ

СĂМАХ МАЙ
Чăвашстат инфор-
ма ци йĕпе, 2017 
çулта Шупашкар 
рай онĕнче 358 
çемье чăмăртаннă, 
194 уйрăлнă.

25-34 çултисем 25-34 çултисем

18-24 çултисем
55 

çултан 
аслăрах-

хисем

45-54 
çултисем

35-44 
çултисем

18
çулччен-

хисемçын çын

18-24 çултисем

2017 çулта мăшăрланнă хĕрсемпе каччăсем çакăн пек çулсенче пулнă
( çемьесен пĕтĕм йышĕнчен процентпа)  

Саманан кирек хăш вă-
хăтĕнче те çемье обще-
ство шăнăрĕ, тĕрекĕ шут-
ланса тăнă. Этем унра хăйне 
тупать, пурнăç çулĕ çине 
тухма хатĕрленет, çавăнпах 
ăна пысăка хурса хаклать. 
Çирĕп те туслă çемьере кă-
на ачасем аслисене хисе-
племе вĕренсе çитĕнеççĕ, 

çывăх çынсен умĕнче яваплăха хăнăхаççĕ. 
Обществăна пур енĕпе те тивĕçтерекен 
çынна çитĕнтерме çакă никĕсре пулмалла.  

2008 çулхи июлĕн 8-мĕшĕнчен пуçласа 
Раççейре Çемье, юрату тата шанăçлăх кунне 
паллă тăваççĕ. Уяв символĕсем – асамлă ĕçсем 
тăвакан Петрпа Феврония. Вĕсене вырăс 
халăхĕ çемьене тата мăшăрсене упраканĕ те-
се хисеплет. Шупашкар районĕнче тĕслĕхлĕ, 
çирĕп çемьесем сахал мар. Вĕсем пултаруллă, 

çитĕнÿсем патне ăнтăлакан 
ачасене çитĕнтереççĕ. 
Уйрăм тав сăмахне тата 
хисепе нумай ачаллă кил-
йышсем тивĕçлĕ. Çитĕнекен 
ăрушăн вĕсем яваплăха та-
та тăрăшулăха кăтартакан 
тĕслĕх вырăнĕнче. Уяв 
ку нĕнче хавхаланнине, 
мăнаçланнине палăртса 
ăшă тав сăмахĕсене нумай 
çул пĕрле килĕш терсе пурăнакан, хăйсен 
ачисене кăна мар, мăнукĕсене те, кĕçĕн 
мăнукĕсене те çитĕнтерсе çамрăксемшĕн 
тĕслĕх пулса тăнă мăшăрсене калас килет.

Район çыннисене обществăн чи пĕл-
терĕшлĕ шăнăрне – шанчăклă та çирĕп 
çемьесене – вăйлатма чунтан-чĕререн  
килĕшÿлĕх, ăнланулăх, юрату тата ыран-
хи кун çутине сунатпăр!

Николай
ХОРАСЕВ, 

Шу паш кар 
ра йон 

пуç лă хĕ

Владимир 
ДИМИТРИЕВ, 

ра йад ми ни-
ст ра ци 

пуç лă хĕ

Шупашкар районĕн хисеплĕ çыннисем!

07-06Р

Çемье, юрату тата шанăçлăх кунĕ умĕн Чăваш Ен пуçлăхĕ Ми-
хаил Игнатьев республикăра пурăнакан 15 мăшăра «Юратупа 
шанăçлăхшăн» орденпа наградăласси пирки калакан Хушăва алă 
пуснă.

«Юратупа шанăçлăхшăн» орденпа Чăваш Енре, çемье çавăрса 50 çул 
е ытларах пĕрле пурă накан, халăх хушшинче явап лăхпа, тăрăшулăхпа 
палăрса тăракан, юратупа шанăçлăх пуç пулса тăнă, кил-йышăн ырă  
йăлисене упракан çемьесене чыслаççĕ.  Кандидатсен Тăван çĕршыва 
юрăхлă, сывă пурнăç йĕркипе туслă ачасене çитĕнтермелле, çемье ин-
ститутне çирĕплетес тĕлĕшĕнче тĕслĕх пулса тăмалла.

Мăшăрсене уява халалланă савăнăçлă мероприятире паян чыслаççĕ. 
Вăл И.Н. Ульянов ячĕллĕ Чăваш патшалăх университечĕн культура 
керменĕнче иртет. 
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 О ЧЕМ ГОВОРЯТ       ПФР СООБЩАЕТ      

 ДЕЛА МЕСТНЫЕ

 РЕФОРМА ЖКХ 

 Д. МАЛЫЙ СУНДЫРЬ
5-9 июля в этнокомплексе «Чемень кар-

ди» в д. Малый Сундырь состоится Межре-
гиональный молодежный образовательный 
форум «Сгущонкa». В работе Форума при-
мут участие делегации студентов ссузов и 
вузов творческих специальностей, делега-
ции молодежных движений, общественных 
организаций и объединений, неформаль-
ные сообщества, творческая молодежь ре-
гионов Российской Федерации в возрасте 
от 16 до 35 лет.

Участников форума ждут эксперты со всей 
страны из разных сфер культуры и искусств, 
новые знакомства и общение в среде еди-
номышленников, возможность реализовать 
творческий потенциал, туристический быт 
и море настоящей сгущенки. 

 Д. АДЫЛЬЯЛ
Жители Чебоксарского района отправятся 

в «Чун çÿрев» – в путешествие по Байкалу, по 
местам обитания предков Волжской Булга-
рии. Жители д. Адыльял Владислав Эльмень, 
Николай Смирнов, житель д. Чиганары Ни-
колай Фомиряков пробудут в Иркутской об-
ласти с 8 по 20 июля. Поездка организуется 
Союзом кинематографистов Чувашии. В пер-
вый день своего визита они примут участие 
в праздновании Акатуя, а затем отправят-
ся по святым местам Волжской Булгарии. 

 Д. КШАУШИ
О Чебоксарах расскажут в мультимедий-

ном проекте «Великие реки России». Его соз-
дает московский канал OCEAN-TV. Это пер-
вый русскоязычный канал о мировом океа-
не и истории отношений человека и моря. 
Съемочная группа путешествует на катере 
от истоков Волги до Каспийского моря. Пу-
тешествие началось еще в прошлом году. За 
это время в эфир вышло три серии фильма. 
Создатели проекта признаются: изначаль-
но планировали, что цикл будет состоять 
из 12 серий. Однако сейчас они понимают, 
что фильм разрастается. Чебоксары войдут 
в 9-10 серию фильма.   Для проекта «Вели-
кие реки России» авторы выбрали несколь-
ко мест – Московскую набережную и Чебок-
сарскую ГЭС, этнокультурный парк «Сувар» 
в Заволжье и этнокомплекс «Ясна» в Чебок-
сарском районе.  

 Д. ТОХМЕЕВО
В д. Тохмеево археологи из Москвы про-

ведут раскопки в июле. Курганные могиль-
ники в данном населенном пункте еще не 
до конца исследованы. Напомним, что про-
ходившие в этом году в Сятра-Хочехматской 
школе Абашевские чтения были посвяще-
ны в том числе и изучению памятников ар-
хеологии Сарабакасинского сельского по-
селения. 

Тарифы 
вырастут

Госслужба Чувашии по кон-
курентной политике и тари-
фам провела брифинг на те-
му «Изменение платы граж-
дан за коммунальные услу-
ги с 1 июля 2018 года». 

Изменение тарифов на ком-
мунальные услуги происходит 
1 раз в год с 1 июля. Так, раз-
мер тарифа с 1 июля 2018 го-
да на электрическую энергию, 
поставляемую населению Чу-
вашской Республики, составит 
3,25 руб./кВт*час – для город-
ского населения, рост 4,5%, и 
2,28 руб./кВт*час – для сель-
ского населения, рост 4,6%. 
Розничная цена на газ, реали-

зуемый населению республи-
ки, с 1 июля текущего года со-
ставит 5,53 руб. за 1 куб. м или 
с ростом на 3,0%.

Тарифы на услуги в сфере во-
доснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения (отопление 

и горячая вода) устанавлива-
ются отдельно для каждой ре-
сурсоснабжающей организа-
ции, и потребитель оплачива-
ет услуги по тарифу той орга-
низации, которая непосред-
ственно поставляет комму-

нальный ресурс. Среднее по 
республике изменение тари-
фов с 1 июля т.г. составит: хо-
лодное водоснабжение и во-
доотведение – 4,1% (2017 год 
– 3,4%),  тепловая энергия - 
3,6% (2017 год – 3,8%). 

В республиканском бюд-
жете Чувашской Республи-
ки предусмотрены средства 
гражданам на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг. За период с января 
по май 2018 года меры соци-
альной поддержки на опла-
ту ЖКУ оказывались 311 277 
гражданам, или 25,3% от об-
щей численности населения 
республики, на сумму 704,1 
млн руб., средняя сумма под-
держки на 1 человека соста-
вила 452,4 руб. в месяц. 

29-30 июня в п. Вурнары 
состоялись Республикан-
ские спортивные сельские 
игры. На участие в играх 
было подано около 700 
заявок из 21 района Чува-
шии. Команда Чебоксар-
ского района участвова-
ла в играх в составе 39 че-
ловек. 

День первый – 
насыщенный
Торжественная церемо-

ния открытия игр состоялась 
в амфитеатре парка куль-
туры и отдыха «Август». В 
нем приняли участие Гла-
ва Чувашской Республики 
Михаил Игнатьев, замести-
тель Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Ре-
спублики - министр сель-
ского хозяйства Чувашской 
Республики Сергей Артамо-
нов, председатель Комитета 
Госсовета Чувашии Сергей 
Павлов, министр физиче-
ской культуры и спорта Чу-
вашской Республики Сергей 
Шелтуков, исполнительный 
директор Чувашского респу-
бликанского физкультурно-
спортивного общества «Уро-
жай» Сергей Грибов, глава 
Вурнарского района Генна-
дий Спиридонов, глава ад-
министрации Вурнарского 
района Леонид Николаев. 

Глава Чувашии, привет-
ствуя участников соревно-
ваний, отметил, что сегодня 
все сельские спортсмены со 
всех муниципальных райо-
нов республики собрались в 
Вурнарском районе для того, 
чтобы показать свои муже-
ство, смелость и волю к по-
беде. Михаил Игнатьев так-
же подчеркнул, что в играх 
побеждают те, кто система-
тически занимается спор-
том. Государственная поли-
тика в России, да и в Чува-
шии направлена на то, что-

бы развивать массовые ви-
ды спорта, большое внима-
ние руководством республи-
ки уделяется развитию фи-
зической культуры и спор-
та. В завершение выступле-
ния Глава Чувашии поже-
лал всем успехов, отличных 
результатов, бодрости духа 
и положительных эмоций.

Команда Чебоксарского 
района заняла первые ме-
ста в соревнованиях семей-
ных команд, по масрестлингу, 
стритболу, косьбе, мужчины 
еще лидировали в состязани-
ях по лапте. Женщины рай-
она стали вторыми в лапте, 
силовом троеборье. Об этом 
сообщил заместитель дирек-
тора Центра спорта и здоро-
вья «Улăп» Павел Цветков, 
который выступал на сорев-
нованиях вместе с супругой 
и сыном и занял первое ме-
сто. В соревнованиях по арм-
рестлингу команда района 
стала четвертой, по полиат-
лону — седьмой, по гирево-
му спорту – шестой, дояры 
заняли четвертое место, ме-
ханизаторы — пятое. 

День второй – силовой
30 июня на стадионе «Хи-

мик» состоялись финаль-
ные соревнования по лег-
кой атлетике, перетягива-
нию каната. 

Зрелищностью сегодня от-

личились состязания по пе-
ретягиванию каната, в ко-
торой приняли участие ко-
манды 4 районов: Батырев-
ского, Чебоксарского, Ка-
нашского и Вурнарского. В 
итоге первыми стали  спорт-
смены Чебоксарского райо-
на, на вторую ступень пье-
дестала поднялись богатыри 
Вурнарского района, на тре-
тьем месте — команда Баты-
ревского района. По итогам 
проведенных 16 видов состя-
заний, включенных в про-
грамму XIX Республикан-
ских сельских летних игр, 
были определены команды-
победители. В общекоманд-
ном зачете победителем Ре-
спубликанских сельских лет-
них игр стала команда Че-
боксарского района, коман-
да Вурнарского района за-

няла второе место, третьи-
ми оказались спортсмены 
Батыревского района.

По итогам республикан-
ских соревнований будет 
сформирована сборная ко-
манда Чувашии, которая 
представит наш регион на 
летних Всероссийских сель-
ских спортивных играх — 
2018. Масштабный форум 
сельского спорта пройдет 
в начале августа в Курске и 
будет посвящен в этом го-
ду 75-й годовщине Победы 
в Курской битве. 

Победа снова за нами
Команде Чебоксарского района не было равных 
в Республиканских летних сельских играх

Море впечатлений
Волонтеры Чувашии Ирина Алексеева и 
Зоя Бусыргина возвращаются из Саран-
ска домой. На протяжении двух недель 
они обслужили четыре матча, проходив-
ших на стадионе «Саранск-Арена». 

В день последнего матча Панама-Тунис, 
проводимого в столице Мордовии 28 ию-
ня, на площади Тысячелетия была орга-
низована ярмарка мордовских блюд. Па-
раллельно проходил хоровод дружбы: во 
всех концах города слышались песни и лю-
бой мог присоединиться и станцевать на-
родные танцы. 28 июня состоялся послед-
ний матч Чемпионата мира ФИФА-2018 в 
Саранске. Сборная Туниса обыграла Пана-
му со счетом 2:1. «Это был, пожалуй, самый 
спокойный матч из всех прошедших в го-
роде. Большую часть болельщиков состав-
ляли россияне, они приехали из разных го-
родов, многие целыми семьями. Кроме бо-
лельщиков из Туниса и Панамы, были бо-
лельщики из многих стран мира. Сегод-
ня было особенно много совместных фо-
то, многие шли обнявшись и завернувших 
в флаги разных стран. Это был день фут-
бола и дружбы. Вокруг царило настрое-
ние праздника спорта», – рассказала Ири-
на Алексеева. 

 ГОД ВОЛОНТЕРА

 НАШИ ПОВСЮДУ

КСТАТИ 
С 29 по 30 июня 2018 года в 
д. Анаткасы Питишевского 
сельского поселения Али-
ковского района прошел  
XI День главы и муници-
пального служащего му-
ниципального образова-
ния Чувашской Республики.
Третье место в борьбе за 
звание «Богатырь глава» 
между главами муници-
пальных образований  за-
нял глава Кшаушского сель-
ского поселения  Сергей 
Мульдияров. В турнире по 
мини-футболу команда Че-
боксарского района стала 
третьей. Творческий кон-
курс оценивался по 10 номи-
нациям. В номинации «Са-
мое оригинальное высту-
пление» дипломант 1 сте-
пени – Чебоксарский район.
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 КУЛЬТУРА

 ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ.  ИЮЛЬ 9 - 15
ОВ НЫ, не пы-
тай тесь за один 

день ре шить все 
проб ле мы, на ко-
пив шие ся на ра бо-

те. Не спе ши те и не па-
ни куй те.

ТЕЛЬ ЦЫ, неп-
рият ные извес-

тия восп ри ни-
май те спо кой-

но. Ес ли не по те ряе те 
са мооб ла да ния, то все 
обой дет ся.

Б ЛИЗ НЕ ЦЫ, вст-
ре чи с друзья ми, 
ус пе хи на ра бо-
те, мир и по кой в 

семье – сей час бук валь но 
все бу дет при но сить вам 
по ло жи тель ные эмо ции.

РА КИ, будь те ори-
ги наль ны, и на-
чальст во неп-
ре мен но наг ра-
дит вас пре мией. 

С деть ми сей час луч ше 
быть дос та точ но ст ро гими. 

ЛЬ ВЫ, приз най-
те, что пе ре вос-

пи тать близ ко го 
че лове ка не воз-

мож но. Пос та рай-
тесь по нять и при нять его 
та ким, ка ков он есть.
ДЕ ВЫ, ск ром ность не 

всег да ук ра шает. В не-
ко торых слу чаях тре-

бует ся проя вить 
свои де ло вые ка-
чест ва и настойчи-
вость.

ВЕ САМ не сове-
туют но сить в ко-

шель ке круп ные 
сум мы де нег. Вас 

подве дет ск лон-
ность к рас то чи тель нос ти.

СКОР ПИО НЫ, уде ляй те 
вни ма ние свое му здо-

ровью. Ес ли вы 
бу де те бодры и 
ве се лы, то и де-

ла пой дут в го ру. 
Удаст ся раз ру лить не ко-
торые се мей ные проблемы.

 СТ РЕЛЬ ЦЫ, у вас 
поя вит ся шанс по-
лу чить хо ро шую 
долж ность. Од на-
ко не стоит ра ди 

ра бо ты жерт во вать 
здо ровьем.  

КО ЗЕ РО ГИ, пра-
виль но расп ре де ли-
те свое вре мя, что-
бы из бе жать суе ты 
и пус той тра ты сил. 

По ве че рам ста рай тесь на-
хо дить вре мя для от ды ха.

Для ВО ДО ЛЕЕВ лю бов-
ные от но ше ния ста-
нут тем вдох нов-
ляю щим ис точ ни-
ком, ко торый по мо-

жет прео до леть жиз-
нен ные невз го ды.

У РЫБ проек ты, 
ко торые ста ра-
лись прод ви гать 

на ра бо те, мо гут 
быть приос та нов ле-

ны. Дер жи те се бя в ру ках 
и не расст раи вай тесь.

ни куй те.

тия восп ри ни-
май те спо кой-

 СТ РЕЛЬ ЦЫ,
поя вит ся шанс по-
лу чить хо ро шую 
долж ность. Од на-
ко не стоит ра ди 

РА КИ,

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

В Крым – за 
стипендией

Народный фольклорный ан-
самбль «Телей» Центрального 
дома культуры п. Кугеси от-
правится на Международную 
гранд-ассамблею лауреатов в 
области современного искус-
ства «ART-FEST-Tерритория», 
которая пройдет в Алуште (Ре-
спублика Крым) с 15 по 22 авгу-
ста. Гранд-ассамблея проходит 
под патронатом администра-
ции и управления культуры 
г. Алушта, Международной фе-
дерации развития современно-
го искусства «Звездная волна», 
Межрегиональной обществен-
ной организации творческого 
развития «Будущее планеты». 

Участников мероприятия 
ждут увлекательные экскур-
сии, мастер-классы от имени-

тых членов жюри, развлека-
тельные программы, и, глав-
ное — возможность получить 
годовые стипендии, поборов-
шись за них в финале гранд-
ассамблеи. Номинации: хоре-
ографический жанр, ориги-
нальный жанр, театры мод, во-
кальный жанр, инструменталь-
ный жанр, театральный жанр, 

художественно-прикладной 
жанр. 

Как рассказала руководитель 
ансамбля Наталия Арсентьева, 
в Крым отправятся 7 членов 
коллектива и слабовидящая 
исполнительница, уже стано-
вившаяся лауреатом различ-
ных конкурсов. Они будут ис-
полнять песни на чувашском 

языке. Первоначально арти-
сты доберутся до Краснодара 
или Анапы на поезде, а после 
поедут в Крым на автобусе до 
Ялты. «Участие в конкурсе под-
разумевает 8-часовые экскур-
сии по Ялте, поэтому мы смо-
жем насладиться и красотой 
Крыма», – добавила Наталия.  

Олимпийский день – 
с размахом

30 июня на Красной площади города Че-
боксары отметили XXIX Всероссийский 
олимпийский день. Каждый год этот глав-
ный летний спортивный праздник посвя-
щается разным темам.  В 2018 году он при-
урочен к летним Юношеским олимпий-
ским играм, которые пройдут в октябре 
в аргентинской столице Буэнос-Айрес.

Праздничная программа стартовала с 
массовой зарядки. Затем на главной сце-
не состоялась торжественная церемония 
открытия Всероссийского олимпийско-
го дня. Поздравить любителей спорта с 
праздником прибыл Глава Чувашской Ре-
спублики Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии отметил, что мероприятия, 
приуроченные к XXIX Всероссийскому олим-
пийскому дню, проводятся по всей стране. 
Помимо этого в настоящее время вся стра-
на живет футболом, следит за матчами ЧМ-
2018, болеет за российскую сборную.

«Благодарен организаторам и всем, кто 
любит спорт. Да здравствует спортивная Рос-
сия и спортивная Чувашия!» – приветство-
вал собравшихся Михаил Игнатьев. После 
церемонии открытия всех любителей спор-
та пригласили стать участниками массово-
го пробега «Олимпийская миля». На старт 
вышел и Глава Чувашии Михаил Игнатьев. 
Он преодолел дистанцию на велосипеде.

Руководитель региона посетил спор-
тивные площадки, где проходили мастер-
классы по современному пятиборью, воль-
ной борьбе, а также игры в футбол и ба-
скетбол. Для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья был организован 
турнир по бочче. На главной сцене состо-
ялись показательные выступления по еди-
ноборствам, акробатическому рок-н-роллу, 
художественной и спортивной гимнастике, 
фитнес-аэробике и тяжелой атлетике.   

Акатуй – в Москве
30 июня в Московском доме националь-
ностей с размахом прошел один из люби-
мых национальных праздников чуваш-
ского народа, посвященный окончанию 
весенне-полевых работ – Акатуй.

В праздничных мероприятиях приняли 
участие и чуваши, проживающие в Мо-
скве и в других регионах нашей Родины, 
и люди разных национальностей.

Участникам праздника была предло-
жена обширная концертная программа с 
участием артистов эстрады и фольклор-
ных коллективов. Проходившие мимо мо-
сквичи и гости столицы, заглянув на тер-
риторию Московского дома националь-
ностей, с удовольствием принимали уча-
стие в праздничном действе. По старин-
ному чувашскому обычаю, который де-
монстрирует гостеприимство чувашского 
народа, гостей встречали хлебом-солью 
и чувашским пивом.

Здесь же на территории Московского 
дома национальностей расположилась 
ярмарка с различными поделками ма-
стеров художественных промыслов и ре-
месленников. Мастера чувашской нацио-
нальной борьбы на поясах «керешу» де-
монстрировали чудеса ловкости и про-
ворности, а рядом все желающие состя-
зались в силе в армрестлинге.   

Футболисты сборной Рос-
сии в серии послематчевых 
пенальти обыграли команду 
Испании и впервые в исто-
рии вышли в четверть-
финал чемпионата ми-
ра. Основное время встре-
чи на московском стади-
оне «Лужники» заверши-
лось со счетом 1:1. На 11-й 
минуте защитник сборной 
России Сергей Игнашевич 
поразил собственные воро-
та, а на 41-й минуте Артем 
Дзюба с пенальти восстано-
вил равенство. Оба футболи-
ста имеют чувашские корни: 
мама Артёма родом из Ци-
вильского района, мама Сер-
гея Игнашевича – из Красно-
четайского района.

В дополнительное время 
командам не удалось пораз-
ить ворота друг друга, а в се-
рии пенальти точнее оказа-
лись российские футболисты 
— 4:3. Соперник сборной Рос-
сии по четвертьфиналу опре-
делился в матче команд Хор-
ватии и Дании, который про-
шел позже, в воскресенье в 
Нижнем Новгороде. В серии 
послематчевых пенальти уда-
ча была на стороне сборной 
Хорватии. Четвертьфиналь-
ная встреча пройдет 7 июля 
на стадионе «Фишт» в Сочи 
в 21 час.

Болельщиками историче-

ского матча в фан-зоне на 
Красной площади в Чебокса-
рах стали более четырех ты-
сяч чебоксарцев. Несмотря 
на эйфорию, мероприятия 
прошли без происшествий, 
нарушений общественного 
порядка не зарегистрировано.

Вот что рассказал присут-
ствовавший на матче житель 
д. Сятракасы Сарабакасинско-
го сельского поселения Ген-
надий Алексеев, ранее вы-
ступавший в составе коман-
ды «Актив» на чемпионате 
Чувашии по футболу в пер-
вом дивизионе: «Болельщи-
ки, среди которых были лю-
ди разного возраста, запол-
нили всю территорию фан-
зоны в минувшее воскресе-
нье. Можно сказать, что был 
аншлаг. Наша команда бы-
стро пропустила гол – уже на 
12-й минуте от ноги нашего 

земляка Сергея Игнашевича 
мяч влетел в наши ворота - 
0:1. Пропущенный гол уже в 
начале матча веры в коман-
ду не убавил, а даже напро-
тив - болельщики активно 
начали сканировать: «Рос-
сия, Россия, Россия!». Воз-
можно, мощная поддержка 
вдохновила другого нашего 
земляка – Артема Дзюбу. Ар-
тём в детстве любил бывать 
в гостях у бабушки в г. Ци-
вильск. Мои знакомые циви-
ляне рассказывали, как вме-
сте гоняли мяч с еще совсем 
юным Артемом. После пода-
чи с углового Дзюба выигры-
вает верховную борьбу у Пи-
ке и бьет по воротам испан-
цев, но путь мячу преграж-
дает рука Пике - пенальти! 
Назначение пенальти в фан-
зоне встретили аплодисмен-
тами, а после того как Дзю-
ба реализовал его, фан-зона 

взорвалась от радости. Сча-
стью не было предела.

Второй тайм наша коман-
да оборонялась и только из-
редка атаковала. Болельщи-
ки хорошо чувствовали темп 
игры. Когда испанцы ата-
ковали, все замирали, а как 
только наши овладевали мя-
чом, то громкими аплодис-
ментами и криками гнали 
наших вперед. Фан-зона хо-
рошо охранялась. Много по-
лицейских было вокруг, ко-
торые тоже болели за нашу 
сборную. Самым интригую-
щим моментом в фан-зоне 
были послематчевые пеналь-
ти. Сейв Игоря Акинфеева 
ввел нашу сборную в 1/4 фи-
нала, а болельщиков – в экс-
таз! Очень бурно празднова-
ли победу в фан-зоне, скан-
дируя: «Россия, Россия, Рос-
сия!». Еще долго не умолка-
ли голоса и пение болельщи-
ков. Автомобилисты по всему 
городу сигналили друг дру-
гу, выражая солидарность с 
командой и всей страной».

Отметим, что в субботу, 7 
июля, в день матча Россия-
Хорватия, в столице Чува-
шии из-за проведения Феде-
рального Сабантуя розничная 
продажа алкогольной продук-
ции полностью запрещена. 
Ограничения распространя-
ются на торговые объекты, 
вход для посетителей в ко-
торые организован с терри-
тории, находящейся в грани-
цах мест проведения массо-
вых мероприятий и ярмарок.   
              КСЕНИЯ АРХИПОВА

За всех, за нас, за каждого 
 ЧЕМПИОНАТ МИРА

В фан-зоне в Чебоксарах историче-
ский матч Россия-Испания посмо-
трели более 4 тысяч человек

пенальти обыграли команду 
Испании и впервые в исто-
рии вышли в четверть-
финал чемпионата ми-
ра. Основное время встре-
чи на московском стади-
оне «Лужники» заверши-
лось со счетом 1:1. На 11-й 
минуте защитник сборной 
России Сергей Игнашевич 
поразил собственные воро-
та, а на 41-й минуте Артем 

ского матча в фан-зоне на 

«Мы болели 
достойно!»
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 В Чебоксарском районе в июне 
самыми популярными именами ста-
ли Илья и Дарья.
 ООО «Агрохолдингу «Юрма» не-
обходимо рекультивировать зем-
ли до 1 октября.
 В с. Икково второй год подряд 
пройдет Республиканский фести-
валь «Народные истоки».
 Пришкольный лагерь Атлашев-
ской школы занял третье место в 
республиканской Спартакиаде.

семьям

9 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ.  
День победы русской армии под командовани-
ем Петра Первого над шведами в Полтавском 
сражении (1709 год). Сама Полтавская битва – 
решающий эпизод Великой Северной войны. В 
ней участвовали русская армия Петра I и швед-
ская армия Карла XII.
11 ИЮЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАРОДОНАСЕ-
ЛЕНИЯ. По данным Организации Объединен-
ных Наций, 11 июля 1987 года население Зем-
ли составило примерно 5 миллиардов человек. 
Через два года, в 1989 году, ООН учредила этот 
международный праздник.
12 ИЮЛЯ – ПРАЗДНИК СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА 
И ПАВЛА. В этот день заканчивается Петров пост, 
если только он не попадает на среду или пятни-
цу. Апостол Павел, как и апостол Петр, много по-
трудился в распространении Христовой веры.  

со дня осно-
вания поселка 
Новое Атлаше-

во отметят 
11 августа.

 ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ  

 ЭКОЛОГИЯ

50
лет

Рождение и детство Алев-
тины Христофоровны Ку-
ликовой (девичья фами-
лия Аверкиева), доктора 
сельскохозяйственных на-
ук, профессора, пришлись 
на суровые, трудные во-
енные и послевоенные го-
ды, когда жизнь, полная 
труда, учила ответствен-
ности, справедливости, 
честному труду, стремле-
нию учиться. В этом исто-
ки формирования буду-
щего ученого, истинного 
патриота своей страны.

От бригадира – 
до доктора наук  
Алевтина Христофоровна 

родилась 18 октября 1942 года 
в деревне Анаткас-Марги  Иш-
лейского (ныне Чебоксарско-
го) района. Отец – Христофор 
Федорович Аверкиев – матема-
тик, первый директор Анаткас-
Маргинской семилетней шко-
лы – рано ушел из жизни от 
полученных в Великой Оте-
чественной войне ран. Мать 
– Ефросинья Андреевна, кре-
стьянка, принадлежащая из-
вестному в деревне талантли-
вому роду Ефремовых.

Трудовую деятельность нача-
ла помощником бригадира по-
леводческой бригады колхоза 
«Правда» Чебоксарского рай-
она. Это была суровая школа, 
когда приходилось вставать с 
рассветом и ложиться затем-

но, жать, косить, молотить – 
все вручную. 

В 1960 году Алевтина Хри-
стофоровна поехала по комсо-
мольской путевке строить же-
лезную дорогу Микунь-Кослан 
и проработала рабочей желез-
нодорожного пути в городе Ми-
кунь Коми АССР. Это были го-
ды большого общественного 
подъема, энтузиазма молоде-
жи, когда она в едином поры-
ве ехала на великие стройки. В 
эти годы Алевтина Христофо-
ровна была занесена в книгу 
Почета Печорстроя Минтран-
строя СССР (1962 г.)

В 1962 году Алевтина Христо-
форовна поступила на биолого-
почвенный факультет Казан-
ского госуниверситета им. В.И. 
Ульянова-Ленина, который за-
кончила в 1967 году с отличи-
ем по специальности «Агро-
химия и почвоведение» и бы-
ла оставлена в аспирантуре. 
Выбор специальности объяс-

няла тем, что выросла на зем-
ле и нет ничего ближе. Канди-
датскую диссертацию блестя-
ще защитила в 1971 году, буду-
чи замужем и имея грудного 
ребенка на руках. 

Признание на 
российском уровне
С 1985 года вся жизнь Алев-

тины Христофоровны связана 
с Ульяновским сельскохозяй-
ственным институтом, впо-
следствии академией и ныне 
университетом, где прошла 
путь от ассистента до заведу-
ющего кафедрой, профессора, 
доктора сельскохозяйствен-
ных наук. Здесь в полной мере 
раскрылся ее педагогический 
талант: она воспитала, подго-
товила более 250 дипломни-
ков. Из них более десяти за-
няли призовые места и полу-
чили дипломы по итогам от-
крытого конкурса на лучшую 
научную студенческую рабо-
ту по естественным, техниче-
ским и гуманитарным наукам 
в вузах России. Аспирант В.В. 
Кудряшов (единственный сре-
ди Ульяновских вузов и в обла-
сти) выиграл Грант Президен-
та РФ на годовую стажировку 
в Германии.

Под руководством Алевти-
ны Христофоровны  с 1997 по 
2018 год защитили кандидат-
ские диссертации 28 человек. 
По ее личной инициативе и не-
дюжинной энергии была от-
крыта специальность «Агро-
экология». За короткое вре-
мя были подготовлены моло-
дые педагоги-кандидаты на-
ук, создана и аккредитована 

испытательная лаборатория 
«Ульяновская ГСХА» со всеми 
необходимыми приборами и 
оборудованием. 

По инициативе Куликовой 
впервые в России с 2000 года 
ведутся глубокие исследова-
ния по изучению возможности 
использования диатомита (вы-
сококремнистой породы), за-
пасы которого в Ульяновской 
области составляют почти чет-
верть ресурсов в стране, в ка-
честве удобрения сельхозкуль-
тур. Исследования поддержа-
ны правительством Ульянов-
ской области, грантом Россий-
ского фонда фундаменталь-
ных исследований, получен 
патент (2008 г.). В целом про-
фессором опубликовано бо-
лее 300 научных работ. Алев-
тина Христофоровна является 
основателем и руководителем 
научно-педагогической школы, 
которая признана ведущей в 
Ульяновском ГАУ и Ульянов-
ской области. 

Алевтину Христофоровну от-
личают исключительное трудо-
любие, скромность, чисто жен-
ское и человеческое обаяние. 
Она всегда с большим уваже-
нием и вниманием относится 
к своим коллегам, ученикам, 
студентам, ко всем окружа-
ющим людям. Никто и никог-
да не слышал от нее грубого 
слова, всегда улыбчивая, с до-
бротой в глазах. В свои 75 лет 
Алевтина Христофоровна пол-
на творческих планов. Имеет 
сына Николая, есть внук Иван.

   ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА, 
АНАТКАС-МАРГИ

Гордость деревни

Почет  от 
односельчан

В д. Моштауши Абашевско-
го сельского поселения состо-
ялось открытие памятного зна-
ка в форме книги в честь из-
вестного чувашского поэта Ми-
хаила Даниловича Шумилова 
(псевдоним – Уйап Мишши). 
В открытии приняли участие 
племянницы поэта Нарспи Сте-
пановна, Илемпи Николаевна, 
Елла Михайловна, Ельвира Ве-
ниаминовна. Почетный граж-
данин Чебоксарского района 
Юрий Кириллов, заместитель 
по учебно-воспитательной ра-
боте Абашевской школы Свет-
лана Верхилеева, учащиеся 
Абашевской школы, глава Аба-
шевского сельского поселения 
Александр Владимиров, депу-
таты и старосты деревень. По-
сле официальной части меро-
приятия перед жителями и го-
стями с концертной програм-
мой выступили Иван Шинжаев, 
ансамбль «Шусам» из Цивиль-
ского района, ансамбль «Шура 

акаш» Абашевского сельского 
поселения. Родные поэта по-
благодарили жителей за уси-
лия по сохранению памяти о 
Михаиле Даниловиче.

Как рассказал староста де-
ревни Виктор Петров, деньги 
на памятный знак местные жи-
тели собрали с помощью «ни-
ме». Он изготовлен из мрамо-
ра в форме книги. Памятный 
знак установят рядом с музеем.

25 июня в деревне Хурын-
лых Сарабакасинского сель-
ского поселения состоялось 
открытие мемориальной до-
ски Андрею Васильеву. Памят-
ный знак был установлен на 

фасаде дома 49 по улице Лес-
ной, в котором Андрей Васи-
льевич прожил 73 года. С ини-
циативой об установке высту-
пил житель деревни Хурын-
лых Владимир Николаев. На 
торжественное мероприятие, 
посвященное этому событию, 
собрались родственники Ва-
сильева, его жена, дети, вну-
ки, правнуки, бывшие одно-
классники, друзья, знакомые 
и жители деревни. Много те-
плых слов прозвучало в адрес 
Андрея  Васильевича.

Также в д.  Хурынлых 30 ию-
ня состоялось открытие мемо-
риальной доски Николаю Алек-
сеевичу Алексееву. Памятный 
знак был установлен на фаса-
де дома 16 по улице Лесной, 
в котором он  прожил 58 лет. 
При газофикации д. Хурынлых 
он был избран председателем 
кооператива «Березка», высту-
пил инициатором создании па-
мятника павшим в ВОВ 1941-
1945 гг. и активно участвовал 
в жизни деревни.   

 Для свалки нашелся 
подрядчик

Из информации на сайте госзакупок сле-
дует, что победителем аукциона на рекуль-
тивацию свалки ТБО в деревне Ильбеши 
Чебоксарского района Чувашии признано 
ООО «Логистик-Сити». Организация пред-
ложила 26,7 млн рублей вместо начальной 
цены контракта в 37,8 млн рублей. Помимо 
нее заявки подали еще 4 компании.

Согласно документации на сайте госзаку-
пок рекультивация свалки включает в себя 
ряд работ – от очистки участка от мусора 
до озеленения. Работы должны быть завер-
шены до 30 ноября 2018 года.  

Болезни 
смородины 

Махровость – вирусное заболевание, 
ему зачастую подвержены все разновид-
ности смородины. Поражение куста дан-
ной болезнью влияет на завязь ягод, ли-
ства утрачивает свойственный смороди-
не запах, лепестки меняют окраску, ста-
новятся фиолетовыми, узкими, мельчают.

Переносчики заболевания: почковый 
клещ, тля, а также, возможно, с заражен-
ными саженцами.

Как лечить:
 В данном случае обрезка не эффектив-

на, так как вирус находится в соке растения.
 В качестве профилактики: исполь-

зуете только здоровый, качественный по-
садочный материал и проводите своевре-
менную борьбу с клещом.

Бокальчатая ржавчина смородины – 
грибковое заболевание. Наиболее часто 
встречается на кустах, растущих на тер-
ритории в непосредственной близости к 
осоке, которая является местом обитания 
и размножения паразита. Споры ржавчи-
ны переносятся ветром на листву и пло-
ды смородины, тем самым заражая их. При 
сильном поражении ржавчиной чаще все-
го наблюдается преждевременное опаде-
ние листьев, порча ягод.

Как лечить:
 Ранней весной или осенью (после сбро-

са листвы) опрыскайте кусты и почву во-
круг 3% раствором нитрафена.
 Летом воспользуйтесь 0,4% суспен-

зией 80% купрозана + 1% коллоидной се-
ры. Опрыскивание проведите первый раз 
перед цветением, второй – по окончании 
цветения, третий – спустя 10-12 дней и чет-
вертый раз после сбора урожая. При этом 
обращайте внимание на то, чтоб нижняя 
сторона листвы была хорошо обработана.
 Для профилактики: собирайте и уни-

чтожайте опавшие листья, своевременно 
перекапывайте почву под кустами, регу-
лярно очищайте от сорняков, прорежи-
вайте слишком густые посадки.  

СПРАВОЧНО
Михаил Шумилов родился 12 ноября 1911 г. в д. Моштауши Че-
боксарского уезда (ныне Чебоксарского района). Известен как 
поэт, прозаик, переводчик, общественный деятель. Член Союза 
писателей СССР с 1934 года. Им переведены на чувашский язык 
произведения М. Горького, А. Чехова, М. Шолохова, Я. Купалы, 
Джамбула. За плодотворную работу в литературе писатель на-
гражден двумя Почетными грамотами Президиума Верховно-
го Совета ЧАССР. Умер 23 октября 1970 года. Его именем назва-
на одна из улиц Чебоксар. 
Андрей Васильев родился 18 июня 1941 г. в д. Хурынлых Чебок-
сарского района. В 70-е годы трудился бригадиром полеводче-
ской бригады в  колхозе «Звезда». Возглавляемая им бригада 
участвовала в соревнованиях по выращиванию зерновых куль-
тур и занимала призовые места в Чебоксарском районе и Чува-
шии. Он награжден орденом «Знак Почета» и другими наградами. 
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# ТЕЛЕСЕРИАЛ 
* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм

Понедельник
9 июля

Вторник
10 июля

Среда
11 июля

Четверг
12  июля

Пятница
13 июля

Суббота
14 июля

Воcкресенье
15 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, 2.10, 3.05 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-

ское» 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+
23.40 #«SПАРТА» 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, 3.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 *«МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-

СТВО» 12+
1.00 *«МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

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

8.35-8.41 Вести-Чувашия. Утро
9.00 Мы освобождали Польшу. 

Документальный фильм
9.40-9.55 Из нашего фонда. Мой 

город. Введенский Собор
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, 15.40, 5.30 «Мультимир» 

6+
7.00 *«ЛЕСОМ» 12+
8.30, 14.00 $ «Основной эле-

мент» 12+
9.00 «Нулевой километр» 12+
9.30, 15.05 «Смешарики» 6+
10.00 #«САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«АМАЗОНКИ» 16+
12.00 $ «Романовы. Царское 

дело» 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

13.40 *«ВАЛЕНКИ» 16+
14.30 «Законодатели» 12+
15.00, 23.00 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
16.00, 4.30 #«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

16+
17.00, 3.30 $ «Невероятная на-

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

лях» 12+
19.00, 1.30 «Большое сердце» 12+
20.00, 3.00 «Хочу, могу, знаю» 12+
20.15, 3.15 «Экономика в дета-

лях» 12+
20.30 $ «Мой русский язык» 

6+
21.00 «Тĕп урампа оркестрпа» 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
23.30 «Республика» Информаци-

онная программа 12+
0.00 *«ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» 18+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 0.40 «Суд присяж-

ных» 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 #«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.30 «Поздняков» 16+

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, 2.10, 3.05 «Модный 

приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.40 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-

ское» 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+
23.40 #«SПАРТА» 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 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
12+

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
20.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра– 2018 г. 1/2 финала
22.55 *«СЕЛФИ» 16+
1.20 *«ПОДДУБНЫЙ» 

12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 

6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-
Чăваш ен

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

9.00 Ирхи тĕпел. Премьера
9.40-9.55 Военное детство
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен

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 «Хочу, могу, 
знаю» 12+

7.15 «Экономика в дета-
лях» 12+

7.30, 15.05, 19.00, 1.30 
«Большое сердце» 12+

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

элемент» 12+
9.00, 13.05, 18.00, 2.00 «Ре-

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

САША ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«УЧИТЕЛЯ» 16+
12.00 $ «Романовы. Цар-

ское дело» 16+
13.00, 18.30 «Республика» 

Хыпарсен кăларăмĕ
13.30, 15.30, 19.30 «Респу-

блика» Информационная 
программа

14.30 $ «Мой русский 
язык» 6+

16.00, 4.30 #«ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+

17.00, 3.30 $ «Невероятная 
наука» 16+

20.00, 2.30 $ «Учитель 
творчества» 12+

21.00 «Любовь и песня ходят 
рядом» 12+

0.00 *«ШХЕРА 18» 16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 

16+
5.20, 6.05, 0.25 «Суд присяж-

ных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 #«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «Квартирный вопрос»

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, 2.05, 3.05 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.40 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-

ское» 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+
23.40 #«SПАРТА» 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 Вести. 

Местное время
12.00, 3.05 «Судьба челове-

ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
20.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра– 2018 г. 1/2 финала
22.55 *«ДУЭЛЯНТ» 12+
1.15 *«ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 

16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

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

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Мастера искусств. Дина-
стия художников. Р. Ермолае-
ва и Гурины

9.35-9.55 Из нашего фонда. 
Навеки в сердце моем. Песни 
Ф. Лукина

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Республи-

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

ка» Информационная про-
грамма 12+

7.00, 13.40 $ «Учитель твор-
чества» 12+

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

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 #«УЧИТЕЛЯ» 16+
12.00 $ «Романовы. Царское 

дело» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика» Ин-

формационная программа
14.30 «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
15.05, 19.00 «Большое серд-

це» 12+
16.00, 4.30 #«ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» 16+
17.00, 3.30 $ «Невероятная 

наука» 16+
20.00, 3.00 «Учим чуваш-

ский» 12+
20.30, 1.30 «Нулевой кило-

метр» 12+
21.00 «Эс кĕтетĕн-и?» Валерий 

Клементьев концерчĕ 12+
0.00 *«НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 0.30 «Суд присяж-

ных» 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 #«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.30 «Дачный ответ» 

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.35 «Время 

покажет» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 #«СЫН» 16+
23.35 #«SПАРТА» 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, 3.00 «Судьба челове-

ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 *«КУДА УХОДЯТ ДОЖ-

ДИ» 12+
0.50 *«С ЧИСТОГО ЛИСТА» 

12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Алран кайми. Премьера
9.15 Вести. Экономика
9.30-9.55 Симфонический ор-

кестр Чувашии
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 «Учим чувашский» 
12+

7.30, 15.05 «Нулевой кило-
метр» 12+

8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30, 1.30 $ «Основной эле-

мент» 12+
9.00, 13.05 «Республика в дета-

лях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«САША ДОБРЫЙ, СА-

ША ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«УЧИТЕЛЯ» 16+
12.00 $ «Романовы. Царское 

дело» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
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, 19.00, 2.00 «Большое 
сердце» 12+

16.00, 4.30 #«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+

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

20.00, 3.00 «Круглый стол» 12+
20.30 «НаоБУМ» 12+
21.00 «Праски кинеми мăнукне 

авлантарать» Камит-мюзикл 
12+

0.00 *«НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 0.35 «Суд присяж-

ных» 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 #«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.35 «Нашпотребнадзор» 16+

 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 4.50 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 #«СЫН» 16+
23.30 «Городские пижоны» К 

100-летию режиссера. «Инг-
мар Бергман» 16+

0.30 *«МОЙ КОРОЛЬ» 18+

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, 3.55 «Судьба челове-

ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
0.00 Торжественная церемония 

открытия ХХVII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

1.55 *«НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 
12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Ĕмĕрсен ташши. 1 пай
9.30-9.55 Мастер спорта
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 «Республика» Хы-

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

мационная программа 12+
7.00, 14.00 «Круглый стол» 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 «Большое серд-

це» 12+
9.30, 13.05, 15.40, 5.30 «Муль-

тимир» 6+
10.00 #«ПЛЯЖ» 12+
11.00, 0.30 #«УЧИТЕЛЯ» 16+
12.00 $ «Романовы. Царское 

дело» 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 «Анне, сана юратса» Уяв 

концерчĕ 12+
23.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 1.05 «Суд присяж-

ных» 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 #«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.35 *«ЭЛАСТИКО» 12+
0.15 «Поэт петрушка» Итоговый 

журнал 18+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 #«ЛУЧИК» 16+
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошничен-

ко. «Я знаю, что такое лю-
бовь» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Михаил Пуговкин. «Бо-

же, какой типаж!» 12+
13.00 *«СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
14.50 *«СПОРТЛОТО-82»
16.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. Матч за 
3-е место. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

19.00 Вечерние новости
19.20, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 К Чемпионату мира по 

футболу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансляция 
из Большого театра

1.00 *«РАЗВОД» 12+
3.15 «Модный приговор»

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 «Измайловский парк» 16+
13.55 *«ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-

ВА АННЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *«СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-

ВОРУ» 12+
1.05 *«45 СЕКУНД» 12+

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 $ «Учитель творчества» 

12+
8.30, 13.00, 5.30 «Мульти-

мир» 6+
9.00 «Республика в деталях» 

12+
9.30, 19.30 «Учим чувашский» 

12+
10.00, 2.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 12+
10.30 «Республика. Столичные 

новости» 12+
10.35 «Время вкуса» 12+
11.00, 3.00 *«ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 12+

13.30, 20.00 «Нулевой кило-
метр» 12+

14.00 #«МСТИТЕЛЬ» 16+
16.00, 4.30 $ «Людмила Шве-

цова. Нельзя не любить» 
16+

17.00 «Танцевальный фейер-
верк» 0+

18.30 «Время вкуса» 12+ 19.00 
«Ырă кăмăлпа» 12+

20.30 «Албена юратăвĕ» Спек-
такль 16+

23.00 «Родники России 2018» 
6+

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» 16+
19.25 *«ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+
23.15 «Тоже люди» Братья за-

пашные 16+
0.00 *«СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
1.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+

1 КАНАЛ
5.00 #«ЛУЧИК»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 #«ЛУЧИК» 16+
7.35 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в 

кино настрадалась» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12.15 «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального обра-
за» 16+

13.20 *«БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» 16+

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

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

17.30 «Лучше всех!» Избранное
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и наход-

чивых» Летний кубок во Вла-
дивостоке 16+

0.40 *«АНТИГАНГ» 16+
2.20 «Модный приговор»
3.20 «Мужское / Женское» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
4.55 #«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, 16.00 Вести
11.20 «Быть в игре» 12+
13.10 *«ЛЕГЕНДА №17» 

12+
17.30 Футбол. Чемпионат ми-

ра– 2018 г. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

21.00 *«ТРЕНЕР» 12+
23.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
12+

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. Со-

бытия недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 12.30, 18.15, 21.00 «Вре-

мя вкуса» 12+
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, 17.30 «Нулевой кило-

метр» 12+
9.00 «Эрне» Хыпарсен 

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

новости» 12+
11.00, 0.00 *«ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» 12+
14.00 #«МСТИТЕЛЬ» 16+
16.00 $ «Прошу вашей руки 

и генов» 16+
17.00, 5.00 «Круглый стол» 12+
18.00 «Мой новый друг» 12+
18.30 «Учим чувашский» 12+
19.00 «Ылтăн çÿпсерен» 12+
19.30 «Акатуй 2018» 12+
21.30 «Хурлăхлă хурама сасси» 

Икĕ пайлă драма 12+
1.30 #«УЧИТЕЛЯ» 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 «Пора в отпуск» 16+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.25 *«ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+
23.15 *«НАВОДЧИЦА» 16+
2.55 #«СТЕРВЫ» 18+

     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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Культура

Çамрăк упăшкисем 
куçĕсене шăла-шăла 
спальнăйран тухаççă 
кăна-ха, вăрăм аркăллă 
эрешлĕ юбкăсене 
чÿхентерсе пике-
сем вара тĕпелте 
кăштăртатаççĕ ирех. 
Апат хатĕрлеççĕ. 
Çÿçĕсене те тирпейлĕн 
явса çÿлелле çĕкленĕ. 
Ахаль те çĕмĕрт пек ху-
ра куçĕсем çыпăçтарнă 
пĕкĕ пек хуç харши-
сене пула вичкĕннĕн 
чăр-чар! пăхаççĕ 
кăна. Ку чиперкке-
сем экран çинчен, ин-
ди кинофильмĕсенчен, 
тухман-и-ха пирĕн ума? 
Ирĕксĕрех тĕлĕнетĕн.

Пенси  ĕмĕчĕпе
Чăваш чиканĕсем теç-

çĕ вĕ сем хăйсем пир-
ки. Хăйсен иккĕмĕш Тă-
ван çĕршывне юратса 
хăнăхнăран çапла калаç-
çĕ. «Шемшертен урăх кун-
тан ниçта та каймастпăр, – 
теççĕ пĕр саслăн тапăрта. 
– Алькешре икĕ хутлă 
çурт ларса юлчĕ. Ун-
та пурăнма май çукчĕ-
ха. Машинăсем енчен-
енне пысăк хăвăртлăхпа 
ыткăнатчĕç, ачасем вара 
ытла та йăрăччĕ, тытса 
чараймастăмăр – транс-
порт айнех чупа-чупа 
тухатчĕç. Вара пурте ка-
нашласа лăпкăрах çĕрте 
пурăнмалли кĕтес шыра-
ма тытăнтăмăр», – кала-
са парать Анна Маркович 
баронесса. Алькешри çул 
хĕрринчи çурт вара халĕ 
те çакăнта тахçан чикан-
сем пурăннине аса илте-
рекен палăк вырăнĕнче. 

Шăп çак вăхăт тĕлнех 
вĕсен пурнăçĕ такана-
ри шыв пек чÿхенет çеç. 
Милици мачча çинче 
пăшалсем шыраса тупать. 
Жанна, баронесса хĕрĕ, 
юратнă мăшăрне хÿтĕлесе 
пĕтĕм айăпа хăйĕн çине 
илет. «Пăшалсене илсе 
кайрĕç паллах. Хама ва-
ра тĕрмене хупса хучĕç», 
– аса илет хĕрарăм. След-
стви изоляторĕнчи ка-
мера тĕрмерен нимпех 
те уйрăлса тăмасть-тăр. 
Таваршăн укçа вырăнне 
хĕç-пăшал илсе юлни 
Маркевичсемшĕн икĕ 
теçетке çул каялла çакăн 

пек çаврăнса тухнă. Ун 
чухне Жаннăн хĕрĕ Ван-
да та питĕ пĕчĕк пулнă-
ха. Çитменнине хĕр ача 
йывăр чирленĕ. Полио-
миелит ăна ура ран ÿкернĕ. 
«Ăçта кăна çит мерĕм пулĕ! 
Манăн хĕре Мускаври чи 
лайăх тухтăрсем сиплерĕç. 
Олег Малахов профессор 
темиçе çул куç илми сăнаса 
тăчĕ», – тет Жанна Гогов-
на. Çапах та вун пилĕк çула 
çитнĕ çĕре Вандăн сылтăм 
ури кĕскелсе юлнă. Вун 
пилĕк çулта пике! Чикан-
сем хĕрĕсене пурне те кач-
ча парса пĕтереççĕ ку вăхăт 
тĕлне!

Вун тăваттăрах 
евчĕ яраççĕ
Профессор сĕннипе 

шăмăсене туртса тăснă, 
йĕп йĕррисенчен юл-
нă çĕвĕ халĕ те пур. Çа-
пах та вăл урине хăй тĕл-
лĕн хуçла таймасть. Шă-
рăхра пушшех шыçса 
тăрать. Инвалидлăх ту-
тарас тĕллевпе амăшĕ ăна 
халĕ те больницăсем тăрăх 
илсе çÿрет, анчах та, хăй 
каланă тă рăх, тухтăрсем 
хирĕçлеççĕ. Комисси 
йĕркелеме те килĕш мен. 
Тĕрĕссипе, Вандăна ăн-
нă. Амăшĕпе. Жанна Го-
говна унăн икĕ ачине ура 
çине çĕклеме пулăшнă – 
ашшĕсем çук. «Çамрăк  
чух, вăй питти чух, Кÿкеçре 
пичкесем, çул айккисем 
валли хÿмесем тунă çĕрте 
ĕçлерĕм. Куçа хупаттăм 
та çывăрма выртсан та 
умра сварка хĕм сапатчĕ. 
Вун пĕр çул пилĕк аврăм 
арçын ĕçĕнче. Куç кур-
ми пулчĕ», – аса илет 
Жанна Гоговна. Анчах 
та тивĕçлĕ канăва тухма 
çак вăхăт çителĕклĕ мар – 
çапла ăнлантарнă Раççей 
Пенси фончĕн Чăваш Ен-
ри уп равленийĕнчен янă 
хуравра.  Хĕрарăм вара 
пенси пирки ĕмĕтленнĕ. 
Çурт-йĕр çавăрма тĕп 
хулари Калинин рай-
он ад министрацийĕнче 
хваттер черетне те тăнă 
вăл. 2013 çулта 6674-
мĕш пулнă. «Манăн вун 
тăватă мăнук!» – мухта-
нать Жанна. Вандăн ас-
ли Надя та кĕçех çемье 
çавăрĕ. Евчĕсем Тю-
меньрен килсе кайнă та 

ĕнтĕ. Туя пире те чĕнчĕç. 
«Ăçтан шы раса тупрăн ку 
каччăна?!» – тĕлĕннине 
пытараймасăр ыйтатăп 
эпĕ сăн ÿкерчĕке пăхса. 
«Интернет ĕçлет», – кулса 
хуравлать Надя. Тапăрти 
кашни тăваттăмĕш хĕр-
арăм çакăн пек ятлă. Ан-
на баронессăн кинĕ те 
Надя.  Вĕсемсĕр пуçне 
Таньăпа Аньăсем темиçен 
тĕл пулчĕç, икĕ Лена 
пурччĕ. «Ятсене тĕплĕ 
суйласа памастпăр эпир. 
Хăшĕ килĕшет – çавна 
хуратпăр», – ăнлантарчĕç 
кĕскен.  

Мăнукпа пуян
Вун тăваттăра çемье 

çавăраççĕ, вăтăр урлă 
каç нă тĕле вара тапăрти 
хĕрарăмсем пурте ку-
камай-асаннесем. «Мă-
нукпа чи пуянни Анна 
баронесса», – систерчĕç 
вăрттăн.  Каштаран çуса 
çакнă пĕчĕк ача кипки-
семпе тумĕсен шучĕ те çук. 
Çенĕкри диван çинче вун 
пĕр кушак çури мăрăлтатса 
выртатчĕ. Гостинăйра 
пĕчĕккисене ходунок 
çине тăратнă та – тетти-

семпе шăнкăртаттарса 
выляççĕ. Мĕнлисем кăна 
çук-тăр кунта! Çуртра ача 
нумайран темшĕн тем те 
пĕр йăваланса выртассăн 
туйăннăччĕ. Апла мар. 
Кашни япала хăйĕн вы-
рăнĕнче кунта. Хулăн ка-
вир çинче пĕр çÿп пĕр чи 
тупаймăн. Стенкăри чей 
сервизĕсем, вазăсемпе 
ыт  ти фарфор савăт-сапа 
куçа йă мăх тарать. Кун-
та туянаймăн, аяк ран 
илсе килнĕ ку тавара. 
Асамлă картинăсен гале-
рейинче мар-ши эпĕ тесе 
Надьăна, баронессăн кин-
не, чĕпĕтсе илме ыйтрăм. 
Тултан пăхсан мĕс кĕннĕн 
курăнакан блокран ку-
паланă сăрă бараксенче 
çакăн пек хăтлă та илемлĕ 
пулма пултарасса ĕненме 
те йывăр. Кашни çуртрах 
тухăç çемми янăрать. 
Çакăн пек юрăсене урăх 
ниçта та илтмен. Чикансем 
çутă, куçа йăмăхтаракан 
тĕссене юратаççĕ. Çакă 
мĕн тума кирлине тапăрта 
ăнлантарчĕç.

– Чикансем куç пăвса 
гипноз тума пĕлеççĕ теççĕ. 
Чăнах та çапла-и ку? – 

пĕлес терĕм эпĕ.
– Темиçе çул каялла 

пирĕн асаннесем çумне 
вăрă тата ултавçă ячĕсем 
çыпçăнса юлнă. Ниçта та 
ĕçлеме илменрен вĕсем 
çынсене улталаса çăкăрлăх 
ĕçлесе илме пултарнă та 
пулĕ. Тĕрĕссипе вара çакна 
валли тĕрлĕ лару-тăрăва 
тата тĕссене кăна усă курнă 
– нимĕнле асам та çук кун-
та, – теççĕ хĕрарăмсем. – 
Тĕслĕ çи-пуç, вăр-варлăх 
тата ним çук çĕртен шăв-
шав çĕклеме пĕлни пу-
лăшнă пулĕ.

– Сирĕн пирки ача та 
вăрлаççĕ теççĕ...

– Хамăрăн та тем чух-
лех, шутне те пĕлместпĕр!

– Çапах та сирĕн пек 
хăтлă çуртсенче пурăнас 
тесен ăçта ĕçлемелле-ха?

– Тĕрĕс — ĕçлемелле! – 
чей ĕçнĕ хушăра калаçăва 
хутшăнчĕ баронесса та. 
– Икĕ-виçĕ çул каялла 
тĕпĕ-йĕрĕпе çунса кай-
рăмăр. Пĕр хăма татăкĕ 
те тăрса юлмарĕ. Икĕ эр-
неренех тапăр  çĕнĕ çурт 
хăпартса лартма пулăшрĕ 
пире. Пĕр-пĕрне хуйхăра 
нихăçан та пăрахмастпăр. 
Пирĕн упăшкасем кунĕпех 
ĕçре. Пасарта тавар сутаççĕ, 
ялсем тăрăх тимĕр-тăмăр 
пуçтараççĕ, груз турттар-
ма пулăшаççĕ...

«Вĕреннĕ 
çынсем мар»
Чикансем пирки ултав-

çăсем теççĕ пулсан та, сă-
тăрçăсенчен вĕсем хăй сем 
те шар кураççĕ. Темиçе çул 
каялла акă Шупашкарти 
заливра шашлăк кар тишĕ 
йĕркелеме шантарса кан-
тур çынни  250 пин тенкĕ 
укçа илсе кайнă. Расписка 
та кăтартрĕç. Ку çыннăн 
йĕрĕ те çухалнă ĕнтĕ халĕ 
– ăçта шырамалла?

Тепĕр тесен темиçе 

теçетке çынран тăракан 
тапăрта чухăн, çити-çитми 
пурăнакан та пур. Çирĕм 
виççĕри Таня тин çу ралнă 
тăваттăмĕш пепкине чăм-
пăл тума шыв та çукки пир-
ки ÿпкелешрĕ. Маркевич-
сем вара, акă, хăйсене вал-
ли çăл чавнă – шыв пÿртех 
кĕрет. Кĕскен, пĕтĕмпех 
кам мĕнле пурăнма хал 
çитерет – çавăнтан килет.

Татса паман ыйту та çук-
мар-ха кунта. Çĕньял ял 
тăрăх ад министрацийĕ 
акă чикансем çурт-йĕре 
ют çынсен ял хуçалăх 
пĕлтерĕшлĕ çĕрĕсем çин-
че хă партса лартнăшăн 
ÿпкелешет. Вырăнти фель-
дшерпа акушер пункчĕн 
заведующийĕ Кристина 
Прокопьева çуралакан 
ачасене пурне те реги-
страцилеменни çинчен 
пĕлтерчĕ. Апла-и, капла-и 
– шурă халатлă пике не 
катаранах тарават кĕтсе 
тăраççĕ. «Эпир вĕреннĕ 
çынсем мар, ÿсĕрсен 
мĕнле эмел памаллине 
те пĕлместпĕр», –  теççĕ 
тапăрти хĕрарăмсем. 
Çуртсене ют пай çĕрĕсем 
çинче регистрацилени-
не те, тен, пĕлÿсĕрлĕхпех 
çыхăнтармалла-тăр. Çа-
вăнпах  кĕтмен хăнасем, 
тапăрта татах та пулĕç-ха. 
Ку ыйтусемпе пуплеме ва-
ра барона кăна шанаççĕ. 
Унччен, тен, сывалĕ – 
хальлĕхе  чирлет. 

  ВИКТОРИЯ ВЫШИНСКАЯ

Ют çĕр çинче хуçа?
Чăваш чиканĕсем мĕнле пурăнаççĕ?
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   ТУСЛĂХ КĂШĂЛĔ     

Чăваш чиканĕсем мĕнле 
пурăннине tavanen.ru сай-

три сăн ÿкерчĕксемпе ви-
деосенче курса тĕлĕнĕр

три сăн ÿкерчĕксемпе ви-

Асрах унăн ячĕ
 Совет Союзĕн икĕ хут Геройĕн, 
Андриян Николаев космонавт-
летчикĕн тăван ялĕнче, 
Сĕнтĕрвăрри районĕнчи 
Шуршăлта, митинг иртнĕ. Ун-
та ЧР Пуçлăхĕ Михаил Игна-
тьев та хутшăннă.

«Эпир унăн паттăрлăхне манман. 
Вăл çăлтăрсем çинчен, космоса 
парăнтарасси çинчен ĕмĕтленнĕ 
– пĕтĕмпех пурнăçланă», – тенĕ 
Михаил Васильевич шкул ачи-
сем умĕнче сăмах илсе. Паллă 
космонавт-летчик 14 çул каялла 
Чăваш Енре иртнĕ Пĕтĕм Раççейри ял вăййисенче судья пулнă-мĕн. 

Шăпах çав кун, июлĕн 3-мĕшĕнче, 
унăн пурнăçĕ сарăмсăр татăлнă.

Уçлăха парăнтарнă ентеш 

чăваш ха лăхĕшĕн питĕ нумай 
тăрăшнине те асăннă Михаил 
Васильевич. Андриян Григо-
рьевич тăван республикинче 
заводсем, социаллă объектсем 
çĕклессишĕн çине тăнă – унăн 
ят-сумĕ хисеплĕ пулнă, ÿлĕмрен 
те асран тухмĕ. Шуршăлти кос-

монавтика музейĕнче Андри-
ян Николаевăн пурнăçĕпе 
çыхăннă тĕлĕнмелле экспонат-
сем упранаççĕ. 

Вĕçев хыççăн чăваш 
паттăрĕ çак çăмăл 
машинăпа Мускав 
урамĕ тăрăх пынă

Космонавт 
ачалăхĕ çак 
çуртра иртнĕ

Маркевичсен 
тĕпелĕнче хăтлă

Залра вара ача 
сасси татăлмасть
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ПĔЛЕТĔР-И ЭСИР?
Совет союзĕн саманин-
че, 1956 çулхи кĕркунне, 
Аслă канаш президиумĕ 
«Çапкаланса çÿрекен чи-
кансене ĕçлеттересси 
пирки» хушăва кăларнă. 
Ун тăрăх, пĕр вырăнтан 
тепĕр вырăна куçса çÿрекен 
çак халăх çыннисене ту-
неядсемпе танлаштарса 
айăпланă. 
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   ХЫПАР-ХĂНАР    ÇЫН ТАТА ЗАКОН 

Телепрограмма Матч ТВ 
с 9 по 15 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ
6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.25, 17.45, 

20.00, 22.35 Новости
7.05, 0.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 12.25, 14.30, 20.05, 2.25, 
4.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра - 2018 г

11.05 Тотальный футбол 12+
16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ 

2018 г. Прямой эфир
17.15 «По России с футболом» 

12+
17.55 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона Фари-
аса де Абреу. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга

22.05 «Полуфиналисты» 12+
22.40 «Домой» 12+
23.55 «Чемпионат мира. Live» 

12+
0.45 $ «Серена» 16+

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ 
6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 11.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. 1/4 финала

11.00, 13.30 «День до...» 12+
14.00, 23.45 «Чемпионат мира. 

Live» 12+
14.30 «По России с футболом» 

12+
15.05, 19.35, 22.55 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир
15.40 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд» Россия - Франция. Пря-
мая трансляция из Москвы

16.30, 20.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г

18.30 «Домой» 12+
19.00 «Сборная России. Live» 12+
0.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против Да-
ниэля Кормье. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. Транс-
ляция из США 16+

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ 
6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 13.30, 16.05, 19.50, 

23.40 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 11.30, 13.35, 20.55 Футбол. 
Чемпионат мира - 2018 г

11.00 «По России с футболом» 
12+

15.35 «Полуфиналисты» 12+
16.10, 20.00, 22.55 Все на Матч! 

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

ра - 2018 г. 1/2 финала. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга

19.00 «Сборная России. Live» 12+
19.30, 23.45 «Чемпионат мира. 

Live» 12+
0.25 *«НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ 
6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.50, 14.45, 16.50, 18.45, 

20.00, 23.40 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.55, 11.25, 21.10 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г

10.55 «Город живёт футболом» 
12+

13.25 «Сборная России. Live» 12+
13.55 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд» Россия - Германия. Пря-

мая трансляция из Москвы
14.50 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. 1/2 финала. Трансля-
ция из Москвы

17.00, 18.50, 23.10 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир

17.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд» Россия - Португалия. Пря-
мая трансляция из Москвы

19.40 «Город футбола: Волго-
град» 12+

20.10 Тотальный футбол
23.45 «Город футбола: Екатерин-

бург» 12+
0.25 *«РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 

16+
2.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино про-
тив Яны Куницкой. Стефан 

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ 
6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 

17.05, 19.30, 23.45 Новости
7.05, 0.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Тотальный футбол 12+
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 Фут-

бол. Чемпионат мира - 2018 г
16.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+
17.10, 19.35, 23.00 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд» Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы

18.45 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд» Церемония награждения. 
Прямая трансляция из Москвы

22.30 «По России с футболом» 
12+

23.50 «Чемпионат мира. Live» 
12+

0.40 *«НЕУГАСАЮЩИЙ» 16+

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ 
6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 9.10, 11.20, 14.00, 16.55, 

20.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра - 2018 г

9.00, 11.10, 23.30 Новости
13.30, 22.30 «ЧМ 2018 в циф-

рах» 12+
16.00, 18.55, 23.00 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир
20.00 «По России с футболом» 

12+
23.35 «Чемпионат мира. Live» 

12+
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

0.15 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Тур-
ция. Трансляция из Испании

1.25 $ «Мистер Кальзаге» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ 
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. Прямая 
трансляция из США

8.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+

8.20, 10.30, 17.55 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г

10.20 Новости
12.30 Обзор Чемпионата мира. 

Путь к финалу 12+
13.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга

15.00, 19.55, 23.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир

22.30 «Эмоции ЧМ 2018» 12+
23.30 «Чемпионат мира. Live» 

12+
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

0.10 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Испании

1.25 «По России с футболом» 12+

Йĕрке хуралĕ

 ЭКОЛОГИ 

Шупашкар районĕнче коррупци сĕмĕллĕ 17 преступление 
тупса палăртнă. 

Çакăн çинчен июнĕн 28-мĕшĕнче райадминистрацире иртнĕ 
коррупцие хирĕç кĕрешекен канаш ларăвĕнче РФ ШĔМĕн Шу-
пашкар районĕнчи уйрăмĕн полици пуçлăхĕ Евгений Крылов 
пĕлтерчĕ. Тĕпрен илсен вĕсем улталанипе, пĕчĕк взятка илни-
пе, службăри полномочисемпе картаран иртсе усă курнипе, 
службăри ултавпа çыхăннă.

Кÿкеçри пĕр вĕрентÿ учрежденийĕн директорĕ премисене 
пысăклатса панă тĕслĕхе те палăртрĕ полици пуçлăхĕ. Кунсăр 
пуçне полицин тĕрĕслев тапхăрĕнче тата сахал мар факт пур, 
вĕсене малашне коррупци сĕмĕллĕ преступлени тесе квалифи-
кацилеме пултараççĕ.

Райадминистрацин йĕркелÿпе контроль, право тата кадр 
ĕçĕсен управленийĕн пуçлăхĕ Валерий Михайлов муниципа-
литет служащийĕсем 2017 çулхи тупăш, тăкаксем, пурлăх пирки 
сведенисем тăратни çинчен доклад турĕ. Деклараци кампанийĕн 
вăхăтĕнче пурĕ муниципаллă 57 служащи сведенисем тăратнине 
пĕлтерчĕ – саккун умĕнчи тивĕçе пурте пурнăçланă. 

Чăваш Енре çул çитменнисемшĕн хăрушă сайтсемпе кĕрешес 
ĕç малалла пырать. Йĕркелĕх хуралçисем çакăн пирки суд-
сене çăхавсем çыраççĕ.

Юлашки интернет-порталсене Çĕнĕ Шупашкар прокурату-
ри тупса палăртнă. Унта хăйсем çине алă хумалли майсем пир-
ки тĕпĕ-йĕрĕпе çырса кăтартнă пулнă. Наркотикĕн вилĕм до-
зи пирки ăнлантарнă. Тĕрĕслев порталти информаципе ки-
рек хăш ÿсĕмри çын та ирĕклĕн усă курма пултарнине тупса 
палăртнинчен пуçланнă – ун çинче çулсене кăтартман. Çакă ва-
ра хăрушă материалсене ачасем те вулама пултарнине пĕлтерет. 
Хальхи вăхăтра Çĕнĕ Шупашкар хулин сучĕ ку сайтпа усă курма 
юраманни пирки йышăну кăларнă, унăн ĕçне чарса лартнă.  

ДАЧА ВĂРРИСЕМ. Çĕнĕ Шупашкар çумĕнчи «Меч-
та» коллективлă сада вăрă-хурах илĕннĕ. Иртнĕ 
эрнере кăна çын пурлăхне вăрланă виçĕ тĕслĕхе 
шута илнĕ кунта. Кукăр алăллăскерсем дача 
çурчĕсенчен электроинструментсем йăкăртса 
тухнă. Çакăн çинчен тунтикун райадминистра-
цире иртнĕ планеркăра РФ ШĔМĕн Шупашкар 
районĕнчи уйрăмĕн полици пуçлăхĕ Евгений 
Крылов пĕлтерчĕ. 

ШĂНМАН ПĂР ÇИНЕ... Муниципалитетра Интер-
нет сечĕпе усă курса çынсене  улталанă тĕслĕхсем 
чакмаççĕ. Çынсем япалана чылай йÿнĕрех хакпа 
туянас тесе тимлĕхе çухатаççĕ. Ют çынсен банк 
карттисем çине укçа-тенке пĕр шухăшламасăр 
куçарса параççĕ те нимсĕрех тăрса юлаççĕ. Çавна 
май полици ĕçченĕсем укçана тавара алла илмесĕр 
те куçарса пама сĕнмеççĕ. Хăш-пĕр чухне çĕмрĕк 
е юрăхсăррине тыттарса хăварни те пулать. Ин-
тернет урлă тавар туяниччен компани е çын пир-
ки унăн уçлăхĕнче мĕн çырнине вуласа пĕлмелле. 
Кайран ултавçа шыраса тупма полици ĕçченĕсем 
те пулăшаймĕç. Куçарса панă укçа вара виртуаллă 
счет çине лекет – унăн та йĕрĕ юлмĕ.

АЛĂРАН ТЫТНĂ. Хăш-пĕр сутуçăсем тупăш 
илессишĕн закона та пăсма хатĕр. Акă, июнĕн 
29-мĕшĕнче Кÿкеçре спиртлă шĕвексене сут-
ма чарнă кун, полици сотрудникĕсем сутуçăсем 
эрех-сăра сутнă тăватă тĕслĕхе тупса палăртнă. 
Спиртлă шĕвексем сутма чарни çинчен калакан 
вывескăсене пакунлисене курсан тин кăларса 
çакнă иккен усламçăсем. 

Кашни çын саппасра тĕрлĕ эмел тытать 
пуль. Хăть хамăрăн, хăть выльăх-чĕрлĕхĕн 
мĕн те пулин ыратсанах сиплев япалисем 
патне алă туртăнать. Унăн ырă витĕмне, 
асамлăхне шанатпăр вĕт. Шел те, шанни яла-
нах тÿрре тухмасан та пултарасса палăртаççĕ 
Россельхознадзорăн специалисчĕсем. Феде-
рацин çак ведомстви выльăх-чĕрлĕх сиплеме 
усă куракан эмелсене, вĕсене мĕнле упранине 
тĕрĕслет. Шанчăксăр эмелсем тупса палăртни 
пирки сайтра çĕнĕрен те çĕнĕ информа-
ци вырнаçтараççĕ. Чăваш Республикинче те 
иккĕленÿллĕ эмелсем тĕл пулаççĕ.

 ПИРĔН ЭКСПЕРТ 

Пахалăхсăр эмелсем тĕл пулаççĕ

Пахалăха палăртас тĕл левпе респу-
блика территорийĕнче суйласа илсе 
эмелсен 20 тĕслĕхне Мускавра ятарласа 
тĕпчеттернĕ. Хальлĕхе 16-шĕ тĕлĕшпе кă-
тартусем хатĕр: икĕ препарат пахалăхсăр. 
«Витам» препарат виçĕ кăтартупа ти-
вĕçтермен. Эмел пахалăхĕнче ик-
кĕленетĕр пулсан Россельхознадзора 
пĕлтерме ыйтаççĕ специалистсем.

Сăмах май, паянхи кун рес пуб ликăра 
выльăх-чĕрлĕх эме лĕсемпе тивĕçтерес 
тĕлĕшпе 60 лицензиат (çак шутра курт-
тăммăн сутакан 5 предприяти) ĕç-

лет. Пĕлтĕр вĕсен хăрушлăх катего-
рине палăртнă. «Хăрушлăх пур» кате-
горие 19 организацие кĕртнĕ, «вăтам 
хăрушлăхлисен» йышĕнче – 40 орга-
низаци.

2017 çулта лицензиатсене  тĕрĕс ленĕ 
май çак препарат сен пахалăхсăр хăш-
пĕр пар тийĕсене тупса палăртнă: «Лево-
миколь» маç, «Раствор йода спиртовой», 
«Полиген», «Палочки внутриматочные 
с ихтиолом», «Таблетки кобальта хло-
рида», «Секс Контроль К», контрафакт 
та сахал мар: «Биометросанит», «Тетра-
золь», «Йодометрин», «Крем красавка с 
винилином», «Синэстрол 2», «Мастокси-
дин 1 раствор», «Мастистоп» маç, «Бро-
вафом», «Ноземат весовой» тата ыт. те. 

Тĕпрен илсен лицензи тре бо-
ванийĕсене пăхăнман тĕс лĕхсене Шупаш-
кар хулинче, Вăрнар, Елчĕк, Сĕнтĕрвăрри 
тата Канаш районĕсенче асăрханă.

Эмел препарачĕсене кирлĕ пек уп ра -

манни те калаçтарать. Чăннипе, тĕрĕс   лев-
сем кăтартнă тăрăх, эмелсене упра малли 
условисене пăхăнманни, температурăпа 
нÿрĕклĕх шайне кăтартакан ятарлă при-
борсем пулманни – çине-çинех тĕл пу-
лакан йĕркесĕрлĕхсем. 

Пĕтĕмĕшле илсен, лицен зисĕрех си-
плев япалисем сутни те пулнă Чăваш Ен-
ре. Тĕрĕсрех каласан ли цензийĕ пулнă-
ха пĕр усламçăн. Анчах та Коми Респу-
бликинче сутма ирĕк параканни. Ли-
цензире Чăваш Ене пачах та асăнман.

Шанчăксăр препаратсем уссинчен  ыт-
ла сиен кÿме пултарнине пур  те ăнланаççĕ 
пулĕ. Сăмах май, пĕл тĕр икĕ çын çырăвĕ 
тăрăх плана кĕртмен тĕрĕслевсем 
йĕркеленĕ. Контрафактлă тата пахалăхсăр 
эмелсене пурне те ятарлă вырăнта тĕп тунă. 

 НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА, 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРĂН ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИНЧИ ТАТА 

УЛЬЯНОВСК ОБЛАÇĔНЧИ 
УПРАВЛЕНИЙĔН ĔÇЧЕНĔ

Шыв мĕншĕн 
пĕр тикĕс пымасть, 
çак ыйтăва мĕнле 

татса параççĕ-ха вырăнта? 
Çăхавсем чăн лăхпа тÿр 
килеççĕ-и? «Калаçтаракан» 
ыйтăва ял-саласен ял тăрăх 
пуç лăхĕсем уçăмлатрĕç.  

Апаш ял тăрăх пуçлăхĕ 
Александр Владимиров: 
«Çулла шăрăх çанталăкра 
насуссем пĕр чарăнмасăр 
ĕçлеççĕ. Пухусенче те 
çак темăна хускататпăр. 
Çынсене шăрăхра пахча-
сене ытлашши шăвар-
малла марри çинчен ăн-
лантаратпăр. Хăвăр çинчен 
кăна мар, кÿршĕсем çинчен 
те шухăшламалла. Ан-
чах пурте çакна хăлхана 
чикесшĕн мар. Юлашки 
вăхăтра çынсем йăрансене 

кăна мар, çĕр улми, курăк 
анисене те шăвараççĕ-
çке. Нихăçан та ун пекки 
пулман. Темшĕн шыва  
перекетлеместпĕр. Çавăнпа 
çакăн пек йывăрлăхсем сик-
се тухаççĕ те. 

Садовая урамри 19-мĕш 
çурт сăртра мар пулин те 
унти хваттерсенче тăтă шах 
шыв çук. Çÿлти ко лонкăра 
шыв юхать. Çул тунă чухне 
урлă выртакан пăрăхсене 
улăштарма сĕннĕччĕ 
вĕсене. Анчах никам та 
вырăнтан та хускалмарĕ. 
Унти кранник вара тулса 
ларнă. Çавăнпа шыв пы-
масть. Трассăра шыв юхать. 

Çынсен пахчисене кĕр-
се тĕрĕслесе çÿреме те 
ирĕк çук манăн. Вĕсене 
сă махпа çеç ÿкĕте кĕртме 
пултаратăп. Халăх кала-
сан çын итлет. «Манăн 

кÿршĕпе шывшăн вăрçăнас 
пулать-и?» – текенсене 
ăнланмастăп. Урампа пу-
хăнса намăслантармалла  
явапсăррисене. 

Кашни ялтах ун пек йы-
вăрлăх пур. Шывшăн та-
рифа халăх пухура иртнĕ 
çулта электроэнергишĕн, 
юсав ĕçĕсемшĕн мĕн чухлĕ 
укçа-тенкĕ тăкакланине шу-
та илсе палăртать. Виçĕ çул  
пĕр çын пуçне уйăхне 50 
тенкĕ пухатпăр. Мăштавăш 
ялĕнче çырма урлă пĕр ен-
чен тепĕр енне каçнă çĕрте 
шыв пăрăхĕ питĕ çинçе. 
Ăна халăх пуçарулăхĕ çинче 
никĕсленнĕ программăпа 
улăштарасшăн, халĕ до-
кументсене хатĕрлетпĕр».

Ишек ял тăрăх пуçлăхĕ 
Ана толий Максимов: «Каш-
ни çул çулталăк вĕ çĕнче 
шыв анализне тишкеретпĕр. 
Хальлĕхе кирлĕ-кирлĕ мар 
япаласем тупса палăртман, 
бактериологи анализĕ аван. 
Тутăх тухма пултарнипе 
те килĕшетĕп. Шыв баш-
ни унчченхи ферма тер-
ри торийĕнче вырнаçнă. 
Кивĕ вăл. Мĕн тумалла? 
Та сатмалла, тарăнлатмалла 
башньăна. Çакăн валли 
укçа-тенкĕ сахал мар кирлĕ.  
Шыв башни çинче насуссем 
чарăнмасăр ĕçлесе лараççĕ. 

Çынсем кранĕсене уçса  пах-
часене ирĕклĕн шăвараççĕ. 
Хĕллехи тапхăрпа тан-
лаш  тарсан çулла электро-
энергипе усă курасси  икĕ 
хут ÿсет. Шывшăн çул   та-
лăкне 650 тенкĕ тÿ леç-
çĕ çынсем. Темиçе çул тÿ-
леменнисем те пур. Çын -
сен пуçарулăхĕ çинче ни-
кĕс  ленекен программăна 
хутшăнса иртнĕ çул Ише-
кри кивĕ башньăна çĕнетсе 
лартрăмăр, 400 м тăршшĕ 
çĕнĕ шыв пăрăхĕсем ху-
тăмăр».

 Çĕньял ял тăрăх пуçлăхĕ 
Андрей Михайлов:  «Ÿсен-
тăрана ытлашши шă ва-
раççĕ, çавăнпа шыв пу-
рин патне те çитмест. Ял 
тăрăх депутачĕсенчен тă-
ракан комисси сала тă рăх 
тăтăшах тĕрĕслевпе ту -
хать. Çынсене шывпа пе-
рекетлĕн усă курмалли-
не ăнлантараççĕ. Пахча-
сене шăварас тесе пусăри 
пĕр краннике хупса хуни 
те пулнă. Çавна пула ну-
май хваттерлĕ çуртсенче 
пурăнакан микрорайон 
патне шыв пыман. Паян-
хи куна пур ыйтăва та тат-
са панă». 

 АВГУСТИНА ФАДЕЕВА

 ÇИВĔЧ ЫЙТУ 

3

кăна мар, çĕр улми, курăк 

Юхтарасси 
кĕвентепе 
йăтасси мар
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СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

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.
06-55. Кур-молодок, утят, мулар-
ды, гусята, индюки, бройлеры. 
Доставка. Тел.: 8-905-029-90-50.
07-01. Хĕрлĕ-шурă тĕслĕ ĕне. Тел.: 
8-927-847-79-75.
07-05. Пĕрре пăруланă хăмăр 
тĕслĕ ĕне. Тел.: 8-927-840-61-94.

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.

06-61. Покупаю банные веники. 
Тел.: 8-987-579-84-19.

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.

06-62. Пластиковые ОКНА и ДВЕ-
РИ от 2900 руб./м2. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 8-927-844-78-11.

ТĔРЛĔРЕН 
РАЗНОЕ

06-60. Утерянный аттестат А № 
1525357, о среднем  общем об-
разовании на имя Кольцовой Ев-
гении Владиславовны, выданный  
Ишлейской СОШ Чебоксарского 
района 18.06.1997 г., считать не-
действительным.

ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

07-03. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером ООО 
«НПП «Вершина» Максимовой Та-
тьяной Николаевной, квал. атте-
стат № 21-15-52, почтовый адрес: 
428018, ЧР, г. Чебоксары, ул. Во-
допроводная, д. 15, пом. 3, элек-
тронная почта: vershina21@list.ru, 
тел.:8(8352)270-242, в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 21:21:062501:239, распо-
ложенного: ЧР, Чебоксарский рай-
он, сдт «Овощевод», уч-к 239, вы-
полняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границ земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ 
является Егорова Татьяна Михай-
ловна, тел.: 8(8352) 270-242, почто-
вый адрес: 428018, ЧР, г. Чебокса-
ры, проспект Мира, д. 88Б, кв. 47. 
Собрание заинтересованных лиц 
в согласовании границ состоится 
06 августа  2018 г. в 10.00 по адре-
су: ЧР, Чебоксарский р-н, п. Новое 
Атлашево, ул. Парковая, д. 5. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЧР, г. Чебоксары, 
ул. Водопроводная, д. 15, пом. 3. 

Обоснованные возражения по-
сле ознакомления с проектом ме-
жевого плана насчет местоположе-
ния границ уточняемого земель-
ного участка принимаются в пись-
менной форме в течение 30 дней 
со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: 428000, 
ЧР, г. Чебоксары, ул. Водопрово-
дная, д. 15, пом. 3 и в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чува-
шии по адресу: 428000, ЧР, г. Че-
боксары, Московский пр-т, д. 37. 

Требуется согласование с пра-
вообладателями смежных зе-
мельных участков, расположен-
ных по адресу: Чувашская Респу-
блика, Чебоксарский район, сдт 
«Овощевод», уч-к 238 с кадастро-
вым номером 21:21:062501:238, 
уч-к 233 с кадастровым номером 
21:21:062501:233, уч-к 231А с када-
стровым номером 21:21:062501:306, 
уч-к 263 с кадастровым номером 
21:21:062501:263, уч-к, смежный с 
восточной границы с кадастровым 
номером 21:21:062501 и уч-к смеж-
ный с западной границы - земли 
общего пользования сдт «Овоще-
вод», а также всеми заинтересо-
ванными лицами. 

При проведении согласования 
местоположения границ при се-
бе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на зе-
мельный участок.

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.

04
-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

8

 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.

04
-6

9

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

05
-7

1

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

-4
2

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.

05
-6

1

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

2

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

4

 МОДУЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА

 1 кв. см. – от 26 руб.

   БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ 

07-04.  Результаты аукциона по продаже в собственность земельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка.
 На основании распоряжения администрации Чебоксарского района  от 28.05.2018 года № 277-р администрацией Чебоксарского райо-

на Чувашской Республики  был организован     аукцион по продаже в собственность земельного участка и на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенных на территориях  Синьяльского, Синьял-Покровского   сельских поселений Чебоксарского рай-
она Чувашской Республики, который состоялся 04 июля 2018 года в 09-00 часов в зале заседаний администрации Чебоксарского района по 
адресу: пос. Кугеси, ул. Шоссейная, д.15.

№
 л

от
а

Месторасположение земель-
ного участка

Разрешенное ис-
пользование, ка-

дастровый но-
мер земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Начальный раз-
мер годовой 

арендной пла-
ты земельного 

участка, руб.

Начальный 
размер сто-
имости зе-
мельного 

участка, руб.

Сумма за-
датка 

участника 
аукциона, 

руб.

Цена, уста-
новленная 
в результа-

те аукциона, 
руб.

Вид права Победитель

1 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Синьяль-
ское сельское поселение, д. 
Типсирмы (земли населен-
ных пунктов

Объекты гараж-
ного назначения
21:21:070303:394

434 22134,00 22134,00 22798,02
Аренда со 
сроком на 

3 года

Самсонов 
Алексей Вла-
димирович

2 Чувашская Республика, Че-
боксарский район, Синьял-
Покровское сельское посе-
ление (земли сельскохозяй-
ственного назначения)

сельскохозяй-
ственное ис-
пользование

21:21:110501:151
4077 - 56000,00 56000,00   - собствен-

ность Не имеется

Гонка на 
выносливость
3 июля в Чебоксарах стар-
товали республиканские со-
ревнования по велоспорту 
-маунтинбайку-чемпионат и 
первенство Чувашии в гон-
ке с выбыванием и кросс-
кантри. Гонки среди силь-
нейших спортсменов респу-
блики прошли в Центре раз-
вития маунтинбайка на тер-
ритории парка культуры и 
отдыха имени 500-летия го-
рода Чебоксары. 

На старт вышли более 120 участ-
ников из Чебоксар, Новочебоксар-
ска, Урмарского, Батыревского и 
Моргаушского районов. В гонке с 

выбыванием, прошедшей 3 июля, 
спортсмены должны были осилить 
дистанцию в 1 км.  4 июля в гонке 
кросс-кантри дистанция была рав-
на 4 километрам. За медали заез-
дов боролись юноши и девушки 
13-16 лет, юниоры и юниорки 17-18 
лет, мужчины и женщины.

Мастер спорта Вячеслав Рома-
нов  объяснил, что такое кросс-
кантри и гонка с выбыванием: 

«Человек должен быть бойцом, 
решаясь на кросс-кантри, так 
как это гонки по пересечённой 
местности со спусками, затяж-
ными подъемами, здесь нужно 
преодолевать препятствия. Нуж-
ны сила, ум, тактика. В течение 
1,5 часа спортсмен борется, пре-
жде всего, с самим собой. Гонка 
на выбывание-это короткая про-
грамма. Если, например, будет 10 

заездов, то в них участвуют 40 че-
ловек, после первого круга оста-
ётся вдвое меньше спортсменов. 
А в конечном итоге остаются 2 
сильнейших спортсмена».

Мастер спорта Вячеслав Ро-
манов работает тренером уже 
35 лет. Он выступал на чемпи-
онате мира, Европы, на кубках 
мира. По его словам, он разви-
вал такие виды велосипедного 

спорта, как гонка с выбыванием 
и кросс-кантри, вместе с масте-
ром спорта Владимиром Красно-
вым с 1994 года. Вячеслав Рома-
нович посетовал, что для массо-
вого развития спорта необходи-
мо больше приобретать инвен-
таря, велосипедов для Центра 
развития маунтинбайка. 

В последнее время  в Чувашии 
велосипедный спорт становится 
популярным, возле предприятий 
не только Чебоксар, но и Шумер-
ли,  Алатыря и других городов 
есть специальные стоянки для 
велосипедов. Многие старают-
ся приводить здоровье в поря-
док с помощью велосипеда. По 
словам Вячеслава Виссарионо-
вича, тренеры ежедневно проез-
жают на велосипедах 5 киломе-
тров. Они выезжают на них отды-
хать на природу со своими вос-
питанниками и их родителями. 

 ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВА

07
-0

7
07

-0
7

КЕРАМБЛОКИ, КОЛЬЦА 
КОЛОДЦЕВ. НАВОЗ, ПЕСОК, ОПГС, 

ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН. 
Бурение. Доставка. В мешках.

Т. 8919 671 68 11. 

Реконструкция начата 
АО «ТУС» начало подготовку к реконструкции авто-

дороги «Чебоксары – Сурское» – Ишаки – Малдыкасы 
– Сятра-Марги – Кивсерт-Марги в с. Ишаки Чебоксар-
ского района Чувашии. На территорию, расположен-
ную рядом с ней, завезены щебень и другие строитель-
ные материалы. На въезде на дорогу установлено ин-
формационное табло, на котором написано, что рабо-
ты должны завершиться в ноябре. В настоящее время 
проводятся работы по расширению дороги, в них за-
действованы бульдозер и экскаватор. 

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

Район чысне тивĕçлĕн хÿтĕлерĕç

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, Мăн Марка

06
-2

7

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков 

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

валюта 
курсĕ

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

8
9

10
11

$ 63,27
€ 73,64

 Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Июль, 5

...Июль, 6

...Июль, 7

  +23°                  + 16°

  +24 °      +14°

  +25 °      +15°

курсĕ
05.07.2018

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

                 + 

 Тав сăмахĕ Тав сăмахĕ

Кирек мĕнле япалан хакĕ танлаштарура 
палăрать. Сăмахран, арăмран пытарса хăварнă 
çĕр тенкĕ арăм пĕлекен пин тенкĕрен темиçе 
хут пахарах.

  
Асламăшĕ мăнукĕнчен:
– Дуршлага çÿп-çап витрине эсĕ петĕн-и?
– Эпĕ.
– Мĕншĕн?
– Вăл шăтса пĕтнĕ те.

  
Арăмĕ упăшкинчен ыйтать:
– Кухньăра пĕр шăна  вĕçетчĕ. Вĕлер-ха çавна.
Кăштахран кухньăра савăт-сапа ватнă, сĕтел-

пукан çĕмĕрнĕ сасă илтĕнсе каять.
– Вĕлертĕн-и вара? – ыйтать арăмĕ кухньăран 

хашкаса та пашкаса тухакан упăшкинчен.
– Вĕлерессе вĕлереймерĕм, анчах сывлăхне 

самай хавшатрăм.

 ФЕСТИВАЛЬ

 СПОРТ

 ÇИТĔНŸ

Çуллахи каникула шкул 
ачи сем усăллă ирттерме тă-
рăшаççĕ, ача-пăча кану ла-
герĕсенче канаççĕ, çĕ нĕ тус-
семпе паллашаççĕ, тавра-
курăма аталантараççĕ. Крым-
ри Халăхсен хушшинчи ачасен 
«Артек» тытăмĕнче 10 лагерь, 
вĕсенчен улттăшне – «Лазур-
ный», «Озерный», «Хрусталь-
ный», «Морской», «Речной» 
тата «Янтарный» лагерьсене 
тĕпрен юсаса çĕнетнĕ. Хорн-

сорта пурăнакан 7-мĕш класс 
пĕтернĕ Роман Пикусов нумай 
пулмасть «Артекран» таврăнчĕ.

Сăмах май, Совет Сою-
зĕнчи пионерсен чи 

паллă кану лагерьне – 
«Артека» 1925 çулхи 
июнĕн 16-мĕшĕнче 
уçнă. «Янтарный 
Артек» ачасен ла-
герьне вара 1966 
ç улхи январĕн 
26-мĕшĕнче хута 
янă. Вăл Крымра, Ху-
ра тинĕс хĕрринчи 
Ял тăпа Алушта ху-

лисем хушшинче, Гурзуф по-
селокĕнче вырнаçнă. Мур-
каш районне кĕрекен Шомик 
шкулĕн 7-мĕш класне Алек-
сандр Юнусов вĕрентекен 
Республикăра иртекен «Пĕрле 
тăватпăр» конкурса явăçтарнă. 
Ачасем унта хутшăнса ваттисе-
не пулăшнă, вĕсен пурнăçĕпе 
кăсăкланнă, Кашлăхри ватти-
сен çуртĕнче пулнă. Класри 7 
вĕренекенрен Роман Пикусов 

çĕнтернĕ, лагере кайма путев-
ка çĕнсе илнĕ. 

Чăваш Енрен çак конкурс-
ра 13 çĕнтерÿçĕ пулнă. Роман 
Пикусов «Янтарный Артекра» 
майăн 28-мĕшĕнчен пуçласа 
июнĕн 18-мĕшĕччен каннă. Ăна 
ашшĕпе амăшĕ Владимирпа 
Елена Пикусовăсем Мускаври 
Жуково аэропортĕнчен Сим-
ферополе вĕçекен самолет 
çине ăсатса янă. Регионран 11 
ача кайнă: Канашран – 5-ĕн, 
Етĕрнерен – 2-ĕн, Çĕнĕ Шу-
пашкар, Куславкка, Çĕмĕрле 
хулисенчен тата Шупашкар 
районĕнчен пĕрер. Роман 
çул çинче Етĕрнери Костя По-
ликарповпа тата Кирилл Ан-
дреевпа туслашать. Симфе-
ропольте ачасене вожатăйсем 
кĕтсе илсе автобуспа лагере 
лартса кайнă. Роман Пикусов 
пилĕк хутлă кану çуртне çĕнĕ 
тусĕсемпе пĕрле вырнаçнă. 
Пÿлĕмре 4-ăн пурăннă. 6-мĕш 
сменăри 10-мĕш «КВН» ятлă от-
рядра 28 ача каннă, вĕсенчен 
11-шĕ – чăвашсем. Пĕтĕмпе 
«Янтарный Артекри» кану 
лагерĕ 6-мĕш сменăри 14 от-

рядра 420 яхăн ачана йышăннă. 
Вĕсене 5 хут тутлă апат çитернĕ, 
виçĕ вожатăй пăхса тăнă, кон-
курссемпе походсене, Хура 
тинĕс патне илсе çÿренĕ. Аю-
Дак – Упа тăвĕ (Медведь гора) 
çумĕнчи 7 гектар çинче ачасем 
валли пляж пур. Ачасем Сева-
стопольти Тинĕс Аквариумĕн 
музейĕнче, 3-мĕш Александр 
патшан, Ялтăри Ливадий, Бахчи-
сарайри Хансен керменĕсенче, 
унти ту çинче тата ытти çĕрте 
пулнă.

Чăн та, Крымра курса çÿре-
мелли историллĕ вы рăн сем 
питĕ нумай. «Пире телевидени-
пе «Евровиде ние» тата «Новая 
волна» передачăсенче икĕ хут 
та кăтартрĕç. Беларуçри Артем 
Воробей, Волгоградри Никита 
Огнев тата Мускаври Николай 
Блевский маншăн çĕнĕ туссем 
пулса тăчĕç. Халĕ Интернет урлă 
пуринпе те хутшăнатпăр», – ка-
ласа кăтартрĕ Роман Пикусов. 
Николай «Артек» дипломне 
«Пирĕн паттăрсем» конкурса 
хутшăнса тивĕçнĕ.        

  НИКОЛАЙ СМИРНОВ, 
АТĂЛЪЯЛ

Мăшăрăма Николай  Петрович 
ОСТЕРОВА юлашки çула ăсатма 

пулăшнăшăн ИП Никитин Игорь 
магазин коллективне, 50-мĕш маршрут хуçине 
Титова,  пĕрле ĕçленĕ юлташĕсене, пĕтĕм Мемеш 
ял халăхне тата хамăн тăвансене тав тăватăп. 

  06-63   Остеровсен çемйи.

 ÇИТĔНŸ

сорта пурăнакан 7-мĕш класс 
пĕтернĕ Роман Пикусов нумай 
пулмасть «Артекран» таврăнчĕ.

Сăмах май, Совет Сою-
зĕнчи пионерсен чи 

паллă кану лагерьне – 
«Артека» 1925 çулхи 
июнĕн 16-мĕшĕнче 
уçнă. «Янтарный 
Артек» ачасен ла-
герьне вара 1966 
ç улхи январĕн 
26-мĕшĕнче хута 
янă. Вăл Крымра, Ху-
ра тинĕс хĕрринчи 

«Артекра» аван

     

     

Паян, июлĕн 5-мĕшĕнче, Иккассин-
че «Халăх çăл куçĕсем» республика 
фестивалĕ иртет. Наци культурипе фоль-
клор фестивалĕн-конкурсне волонтер-
сен çулталăкне тата чăвашсене çутта 
кăлараканĕ И.Я. Яковлев çуралнăранпа 
170 çул çитнине халалланă. 

Конкурс-фестивальте юрă-ташă ăстисене 
«Хореографи», «Вокал», «Вокалпа хореогра-
фи ансамблĕсем», «Несĕлсен фольклорĕ» 
номинацисенче хаклаççĕ. Артистсене çул 
ÿсĕмне кура ушкăнсенче палăртаççĕ. Жюри-
ре культурăпа искусство деятелĕсем пу лĕç. 
Фестивале хутшăнакансене дип ломсемпе 
чыслаççĕ, парнесемпе хавхалантараççĕ.  

Тутаркасси шкулĕн вĕренекенĕсем 
июнĕн 28-30-мĕшĕсенче Тутар Респу-
бликинчи Мамадыш районĕнчи Ниж-
няя Ошма салинче каччăсен хушшинчи 
ирĕклĕ кĕрешÿпе пĕтĕм Раççейри «Друж-
ба» турнирĕнчен çитĕнÿпе таврăннă. 

Çакăн çинчен Чăваш Республикин физкуль-
тура тата спортăн тава тивĕçлĕ ĕçченĕ Влади-
мир Григорьев пĕлтерчĕ. Тутаркасси арçын ачи-
сем республика команди йышĕнче пулнă. Çак 
ăмăртура Дагестанри, Свердловск облаçĕнчи, 
Пермьри, Мускаври тата çĕршыври ытти реги-
онтан вăйлăран та вăйлă кĕрешÿçĕсем хутшăннă. 

Кавир  çине Тутаркасси шкулĕн 5 воспитанникĕ 
тухнă. Максим Архипов 62 кг виçе категорийĕнче 
пĕрремĕш вырăн йышăннă. Суд коллегийĕ ăна 
чи лайăх техникăшăн та кубокпа чысланă. Сте-
пан Степанов 32 кг виçе категорийĕнче кĕрешсе 
пьедесталăн 2-мĕш картлашки çине хăпарнă. 
Ытти кĕрешÿçĕ 5-мĕш тата 7-мĕш вырăнсене 
йышăннă. Арçын ачасене Димитрий Григорьев 
тренер хатĕрленĕ. 

Çулĕсем пур пулин те 
чунĕсемпе çамрăк вĕсем. 
Чунĕсемпе кăна-и-ха? 
Старта тухсан ыратнине 
манса яш ĕмĕрти пекех 
мĕн пур вăйтан вирхĕнсе 
иртсе каяççĕ-çке. Чун 
хавалĕ тапса тăрать 
районăн аслă ÿсĕмри 
çыннисенче.  

Июнĕн 28-мĕшĕнче Кÿ-
кеçри «Олимпийский» ста-
дион спортпа туслă, сывă 
пурнăç йĕркине кăмăллакан 
тивĕçлĕ канури, чылайăшĕ 
халĕ те ĕçе çÿреççĕ-ха, хĕр-
арăмсене тата арçынсене 
пухрĕ. Тăнлавĕсем шурални 
лăпланса ларма сăлтав мар-
рине тепĕр хут çирĕплетсе 
пачĕç вĕсем. Аслă çултисен 
хушшинче çак кун «Спор-
три вăрăм ĕмĕр» район 
спар такиади 5-мĕш хут 
иртрĕ. Спортсменсем чуп-
са, ишсе, сĕтелçи теннисла, 
дартс, шахматла выляса вăй 
виçрĕç. Ăмăрту ăшă тĕл пулу 
сĕмĕпе иртрĕ. Ватăсем пĕр-
пĕринпе тупăшнă вăхăтра 
кулма, шÿтлеме чарăнмарĕç.

Спартакиадăна Апаш, Иш-
лей, Çĕньял, Кÿкеç, Тутар-
касси, Шĕнерпуç, Сарапа-
касси ял тăрăх çыннисем 
хастар хутшăнчĕç. Çăмăл 
атлетикăра Людмила Волко-
ва тата Борис Иванов 1-мĕш 
вырăнсене йышăнчĕç. Люд-
мила Волкова Ишекрен. 33 
çул физкультура учителĕ 
пулса ĕçленĕ вăл. Тивĕçлĕ 
канура пулсан та ÿт-пĕве 
хускатма манмасть, хĕлле 
йĕлтĕрпе чупать, кашни ире 
гимнастикăран пуçлать. Бо-
рис Иванов Çĕньял-Пок-
ровски шкулĕнче физ-
культура учителĕнче тăрă-
шать. Унăн ĕç стажĕ – 38 
çул. «Вăхăт пур чухне  чуп-
калатăп», – тет вăл фи ниш 
хыççăн сывлăш çавăрса. 

Дартсра Вера Констан-

тинова тата Николай Ела-
гин пуринчен те тĕлрех пер-
се тĕлĕнтерчĕç. Бассейн-
ра Людмила Волкова тата 
Валерий Франтов хăйсене 
пулăран та аванрах туйни-
не çирĕплетрĕç. Шахматла 
выляса Александра Кирья-
нова тата Евгений Андре-

ев пьедесталăн пĕрремĕш 
картлашки çине хăпарчĕç. 
Сĕтелçи теннисĕнче Та-
тьяна Пруцакова тата Кон-
стантин Иванов палăрчĕç. 
Командăсен хушшинче 
ăмăртусен пĕтĕмлетĕвĕсем 
тăрăх Ишлей ял тăрăхĕ 
1-мĕш вырăна тухрĕ, вĕсем 

хыççăн – апашсем, тутар-
кассисем вара  виççĕмĕш 
пулчĕç. 

Ветерансенчен чи ас-
ли çак кун Тутаркасси ял 
тăрăхĕнчи Юртукассинчи 
Владимир Евсеев пулчĕ. Вăл 
вăрçă тухиччен пĕр çул ма-
ларах çуралнă. Мĕн ачара-
нах спортпа туслă Влади-
мир Александрович. Хĕлле 
çăматпа, çулла çара уран 
чупни те пулнă ăмăртусенче. 
Тĕрлĕ спорт тĕсĕнче кăтар-
тусемпе палăрнă вăл. «Атăл-
шăн триатлонра икĕ хут 
ăмăртрăм. Астраханка кÿл-
линче пĕр çухрăм, 500 м  
пĕр енне, хыççăн каялла 
ишсе тухнă хыççăн пуш-
мак çинчи кантрана та 
çыхаймарăм. Сивĕ шывра 
алăсем кÿтсе ларнă. Юрать, 
ун чухне арăм килнĕччĕ, 
пулăшрĕ мана», – тет вăл. 
Пир-авăр комбинатĕнче ма-
стер пулăшуçинче 46 çул 
ĕçленĕ Владимир Алек-
сандрович. «Хама аван 
туятăп. Эмел мĕнне те пĕл-
местĕп. Туртмастăп, ĕç-
местĕп», – çирĕп сывлăхĕн 
вăрттăнлăхĕсене уçать Вла-
димир Евсеев. Çитес вăхăтра 
наци кросне те хут шă насшăн 
Владимир Александрович. 
Пĕлтĕр ветерансен хушшин-
че пĕрремĕш пулнă вăл.     

   МИЛЕНА СЕРГЕЕВА

«Эмел мĕнне те пĕлместĕп»
 СЫВĂ ПУРНĂÇ
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Сĕтелçи теннисĕнче 
хастар ветерансем...

Çăмăл атлетикăра та...

Шахматра та...

Р. Пикусов 
çитĕнÿпе 
савăнтарать


