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ШУПАШКАРТА ТРАКТОР ТĂВАКАНСЕН 
К УЛЬТ УРА КЕРМЕНĔПЕ ЮНАШАР 
çĕкленекен кадет корпусĕнче ĕç вĕресе 
кăна тăрать. Шалта ĕçсене вĕçлесе пыни-
пе пĕрлех тавралли территорие те хăтлăх 
кÿреççĕ. Çул айккисене транспорт унки 
патĕнченех çĕнĕ бордюрсем вырнаçтарса 
тухнă, тăм вырăнне тăпра хурса хитре че-
чексем лартса хăвараççĕ.

Чăваш Ен Пуçлăхĕ Михаил Игнатьев 
ĕçсемпе паллашнă май вĕсене çак эрне-
ре пушшех хăвăртлатма хушнă. Ытларикун 
акă кунта палăртнă пекех 300 çын ĕçленĕ. 
Пуçлăх ура хуракан чăрмавсене сирме, вăй-
хала тĕрĕс пайласа усă курма сĕннĕ. Респу-
блика ертÿçипе пĕрле строительство пло-
щадкине пулас вĕренекенсен ашшĕ-амăшĕ 
те пăхса çаврăннă. Вĕсем кунта строитель-
ство кăна мар, шалти ĕçсем те, тирпей-илем 
кĕртесси те вĕçленсе пынине хăйсем кур-
са ĕненнĕ. Корпус хăйĕн алăкĕсене кăçалхи 
сентябрĕн 1-мĕшĕ тĕлне уçасси пирки вĕрентÿ 
учрежденийĕн директорĕ Татьяна Каза-
кова иккĕленмест. Кунта республикăри чи 
пултаруллă ачасем пĕлÿ пухĕç.

РЕСПУБЛИКА ПУÇЛĂХĔН ЙЫШĂНĂВĔПЕ 
ХĔРЛĔ ЧУТАЙ РАЙОНĔНЧИ ТУКТАМĂШ 
ЯЛĔНЧЕ, Йĕпреçре, Çĕрпÿ районĕнчи 
Çамрăксен поселокĕнче, Çĕрпÿре тата 
Елчĕкре кайăк  грипне пула çирĕплетнĕ 
карантин йĕркине пăрахăçланă. Çапах 
та кăçалхи ноябрĕн 14-мĕшĕччен çак ял-
сенчен инкубатор çăмартисене те, кирек 
хăш вăхăтри чĕрĕ чăхсене те илсе тухма 
юрамасть-ха. 

КĂÇАЛХИ ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УЙĂХĔСЕНЧЕ 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН БЮДЖЕЧĔ ТУПĂШ 
ТĂРĂХ çулталăк каяллахи çак тапхăрти 
кăтартуран 7,4% ÿссе пĕтĕмпе 31369,5 млн 
тенкĕлĕх пурнăçланнă. Çав шутран 9% 
21232,9 млн тенкĕ налук тата налук мар 
тупăшсен шучĕпе.

Налукпа çыхăннă тупăшсем хыçа юлнă 
тапхăрта 19553,8 млн тенкĕ кĕнĕ. Çав шу-
тран уйрăм çынсен налук шучĕпе – 6848,3 
млн тенкĕ, организацисен тупăш пайĕнчен 
илнинчен – 5874,4 млн тенкĕ, акцизсенчен 
2238 млн тенкĕ.

Республикăн пĕрлештернĕ бюджетне ка-
ялла тавăрса памалла мар кĕнĕ укçа-тенкĕ 
10136,6 млн тенкĕпе танлашнă. Çакă иртнĕ 
çулхи çичĕ уйăхрипе танлаштарсан 4,1%  
ытларах. Ку бюджета кăçалхи çичĕ уйăхра 
26548,5 млн тенкĕ тăкакланă. Çав шутран 
9727,2 млн тенкĕ вĕрентÿ валли, 1384,8 
млн тенкĕ – сывлăх сыхлавне, 7052,5 млн 
тенкĕ – социаллă политикăна, 3766,8 млн 
тенкĕ – наци экономикине. 

  ПĔРЛЕХИ ИНФОРМАЦИ КУНĔ 

Хастар çынсем ĕç укçине 
те тивĕçлĕ ыйтаççĕ

Ĕнер Чăваш Республи-
кинче пĕрлехи информа-
ци кунĕ иртрĕ. Ун шайĕнче 
Шупашкар районĕнче ултă 
ушкăн ĕçлерĕ. Кун йĕркинче 
пенси законодательстви-

не кĕртекен улшăнусене, ял 
хуçалăх ĕçĕсене сÿтсе яврĕç. 

Толик Хураскинче
ЧР Патшалăх Канашĕн вице-

спикерĕ Альбина Егорова ертсе пынă 
ушкăн йышне райадминистраци 
пуçлăхĕ Владимир Димитриев, Пен-
си фончĕн Шупашкар районĕнчи 
управленийĕн пуçлăхĕ Алевтина 
Исаева, Тутаркасси ял тăрăх пуçлăхĕ 
Анатолий Фомин кĕчĕç. Вĕсем То-
лик Хураски шкулĕнче пулчĕç. Кунта 
спортзала тата унăн тăррине  юсаççĕ. 
Спортзал тăррине улăштарнă чухне 
подряд организацийĕпе тавлашуллă 
лару-тăру сиксе тухнă. Подряд-
чик представителĕ Борис Михеев 
сăмахĕсем тăрăх, юсав ĕçĕсем валли 
уйăрнă укçа-тенкĕ çителĕксĕр. Кон-
тракт условийĕсемпе килĕшÿллĕн 
615 тăваткал метр кивĕ строймате-
риала улăштармалла. Кунпа пĕрлех 
шкул çурчĕн «Г» евĕр  тăрри сыпăннă 
вырăна лайăх туса пĕтерме май çук. 
Шкул директорĕ Валентина Пилюги-
на подрядчике шкул ертÿçи йывăрлăх 
кăларса тăратакан çурт тăрринчи 
сыпăннă, хĕлле юр тата пăр капланса 
тăракан вырăна юсама ыйтнине шу-
та илменнишĕн асрăхаттарчĕ. Под-
рядчик представителĕн шучĕпе, çурт 
тăррине шкула купаланă чухнех тĕрĕс 
мар тунă. Çурт тăррине тытса тăракан 
каштасем çук, çакна пула юсанă тăрă 
участокĕсем тикĕс мар, тĕл-тĕл путăк 
вырăнсем те пур. Альбина Егорова 
проекта тĕрĕс хатĕрлени тĕлĕшĕпе 
иккĕленнине палăртрĕ, çавăн пекех 
стройконтроль представителĕсене 
çитменлĕхсем çине тĕллесе кăтартрĕ. 

Информаци ушкăнĕн членĕсем 
спортзалта пыракан юсав ĕçĕсемпе 

паллашрĕç.  Подряд организацийĕн 
представителĕ Галина Исакова 
йышăннă проект тĕлĕшĕпе ыйту-
сем çурални çинчен каларĕ. Проек-
тпа килĕшÿллĕн икĕ сий хăма сар-
малла. Подрядчик унччен маларах 
тăватă спортзал юсанă, ун пек тре-
бованисем нихăшĕнче те пулман. 

Пенси фончĕн Шупашкар рай-
онĕнчи управленийĕн пуçлăхĕ 
Алевтина Исаева пенси законода-
тельствине кĕртекен улшăнусемпе 
паллаштарчĕ. Унăн сăмахĕсем 
тăрăх, ĕçлемен пенсионерсен пенси 
виçине инфляци шайĕнчен пысăкрах 
хăпартаççĕ. Ĕçлекен çынсен шучĕ 
97-рен 76 млн çын таран чакса пы-
рать. Тивĕçлĕ канăва 1,6 млн çын 
тухать, ĕçлекен халăх шучĕ вара 
кашни çул 400 пин çын чухлĕ са-
халланать. Улшăнусене кĕртмесен 
ĕçлекенсен шучĕ 70,6 млн çын чухлĕ 
кăна юлать. Законодательствăна 
улшăнусем кĕртсен пенсионерсен 
пенсийĕ çулталăкне 12 пин тенкĕ 
ÿсет. Патшалăх служащийĕсен пен-
сие тухмалли вăхăчĕ хĕрарăмсемшĕн 
56 çул таран ÿсет, арçынсемшĕн — 
61. Вĕсене те тапхăрăн-тапхăрăн 
пĕрер çул хушса пыраççĕ. Енчен те 
стаж пур, анчах балсем çителĕксĕр 
тăк, пенсие тухмалли çул ÿсĕмĕ те 
ÿсет: хĕрарăмсемшĕн 68 çул та-
ран, арçынсемшĕн 70 çул таран. 

Шкулта директорта ĕçленĕ Свет-
лана Колпакова ĕçлекен пенсионер-
сем хăйсене «хĕснине» туяççĕ те-
кен шухăша палăртрĕ. Мĕншĕн те-
сен вĕсене социаллă тÿлевсем 
памаççĕ. 

КĔÇНЕРНИКУНСЕРЕН ТУХАТЬ

Реформа - пенсие ÿстер-
мелли пĕртен-пĕр мел 
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Халăх влаçа куçа-куçăн 
ыйту парасшăн

Кÿкеç 
лицейĕнче 
юсав ĕçĕсем 
вĕçленмен-ха

Информаци ушкăнĕн район больницинчи тĕл пулăвĕ

П
. И

ва
н

ов
, Е

. Г
уб

ан
ов

а,
 И

. П
ет

ро
ва

  c
ăн

 ÿ
ке

рч
ĕк

ĕс
ем



2 Август 16 - 23, 2018www.tavanen.ru TȘBAH EH    № 32 (106283-106284)

 ÇУЛ ÇИНЧЕ

?
А

. Т
и

хо
н

ов
а 

că
н 

ÿк
ер

чĕ
кĕ

Шăмăшра

Кун йĕркинче

А. Карповшăн 
кĕтнĕ самант 

Е
. П

ет
ро

ва
 с

ăн
 ÿ

ке
рч

ĕк
ĕ

Тĕл пулăва çитнĕ хăнасене ял 
хуçалăх академийĕн ректорĕ 
Андрей Макушев саламласа 
кĕтсе илнĕ. Карап тăвас ĕçре 
палăрнă совет ученăйĕн, наукăпа 
техникăн тава тивĕçлĕ ĕçченĕн, 
Социализмла Ĕç геройĕн Алек-
сей Крыловăн пурнăçĕ паянхи 

ăрушăн, тăван халăхшăн, флотшăн 
вăй-хала шеллемесĕр тăрăшнин 
ăнăçлă тĕслĕхĕ пулса тăнине 
палăртнă вăл. Андрей Евгенье-
вич академипе карап тăвакансен 
пĕрлешĕвĕ çак тĕл пулу туслă 
çыхăнăва çирĕплетессе шанни-
не пĕлтернĕ. Карап тăвакансен 
А.Н. Крылов ячĕллĕ пĕрлешĕвĕн 
президенчĕ – Крыловăн пат шалăх 

наука центрĕ Владимир Ники-
тин ларăва хутшăнакансене 

А.Н.  Крылов ячĕллĕ ме-
дальпе чысланă. 

Çак наг радăна 
ака деми доценчĕ, 
пĕр   лешĕвĕн ре-
гионти уй рăмĕн 
чле нĕ Влади-
мир Ма зяров та 
тивĕçнĕ.

Ларăва ерт-
се пынă карап 
тăвакансен пĕр-

лешĕвĕн чăваш правленийĕн 
председателĕ Александр Акимов 
пухăннисене РФ Патшалăх Ду-
мин депутачĕн Л.И.  Черкесовăн, 
халăхсен хушшинчи тата çĕр-
шыври наукăпа тĕпчев обще-
ствин председателĕн Ю.В. Гу-
ляевăн  салам çырăвĕсене  ву-
ласа панă. Делегатсемпе  рес-
публикăри промышленноç 
предприятийĕсем тинĕс флочĕ 
валли аппаратура, электротехни-
ка тата кирлĕ ытти деталь туса 
кăларас темăсене те сÿтсе явнă.

Санкт-Петербургри делега-
ци икĕ куна тăсăлакан ĕç про-
граммин шайĕнче республикăри 
хăватлă промышленноç пред-
приятийĕсене çитсе курнă, ял 
ху çалăх академийĕн инженери 
факультетĕнче студентсемпе тĕл 
пулу йĕркеленĕ. Вĕсем Чăваш 
Ен Пуçлăхĕпе те курнăçнă.  

Çакна пула хуралçă, 
техничка тупма йывăр. 

Вĕсем хулана ĕçлеме каяççĕ, ун-
та ĕç укçине «конвертпа» ил-
се тăраççĕ. Вăл малашне çак 
ыйтăва шута илме, «сăрă» рынок 
тĕслĕхĕсене тупса палăртассипе 
ĕçе вăйлатма ыйтрĕ. Ружена 
Герасимова 40 çултан аслăрах 
çынсене ĕçпе тивĕçтерессине 
мĕнле йĕркелессипе кăсăк-
ланчĕ. Ĕç шыранă чухне халех 
йывăрлăхсемпе тĕл пулаççĕ 
вĕсем. Алевтина Исаева пен-
си çулĕнчи граждансене урăх 
профессие вĕрентессипе 
программăсем хатĕрлени çинчен 
каларĕ. Ĕçпе тивĕçтерекенсем 
аслăрах çынсене ĕçрен кăларса 
янă тĕслĕхсене пÿлессипе 
мерăсем йышăнаççĕ – уголовлă 
яваплăх таранах. 

Çавăн пекех МЧС сотруд-
никĕсене пенсие тухма ирĕк па-
ракан çул ÿсĕмне улăштарассипе 
çыхăннă ыйту та пулчĕ. Вĕ-
семшĕн нимĕнле улшăнусем 
те планламан. 

Альбина Егорова пенсисемпе 
тивĕçтерме республикăна феде-
раци бюджетĕнчен  63% дотаци 
уйăрса панине пĕлтерчĕ, çавăнпа 
регион парламенчĕ планри 
улшăнусем хирĕç сасăлайман. 
«Единая Россия» партийĕн 
республикăри уйрăмĕнчен РФ 
Патшалăх Думине хĕрарăмсен 
пенси çулне 63 мар, 60 çулччен 
кăна ÿстерме ыйтса çыру янă.  
Регионта хăйсемшĕн ĕçлекен 
200 пин çын паян. Вĕсем на-
лук тÿлеменнипе республика 
бюджечĕ 2,9 млрд тенкĕ ил-
се çитереймест. Халĕ Чăваш 
Енре вĕсем валли налуксем 
кĕртме хатĕрлеççĕ, ăна патент 
майлă ĕçе кĕртсе ярасшăн. Ун-
па усă курса вĕсем медицина 
тата социаллă пулăшусемшĕн 
тÿлеме пултараççĕ. 

«Пирĕн те ачасем, мăнуксем 
пур, вĕсене те пырса тивет 
çакă. Çапах та çак мерăсене 
йышăнмаллах, мĕншĕн те-
сен эпир хыçалта пыма 
пултараймастпăр. Анчах та 
хÿтлĕхсĕр çынсене пирĕн 
пулăшмаллах», – палăртрĕ Аль-
бина Егорова. 

Райадминистраци пуçлăхĕ 
Владимир Димитриев çак 
эрнере стройнадзор, под-
ряд организацийĕн предста-
вителĕсемпе Толик Хураски 
шкулне пур ыйтăва та татса 
памашкăн килсе кайĕ. 

Çĕнĕ Тутаркассинче
Альбина Егорова ертсе 

пынă ушкăн Çĕнĕ Тутаркас-

си поселокĕнче пултарулăх 
çуртĕнче вырăнти халăхпа та 
тĕл пулчĕ. Тĕл пулу умĕн пур-
не те пенси законодательстви-
не кĕртекен улшăнусемпе пал-
лаштаракан памяткăсем валеçсе 
пачĕç. 

Альбина Егорова халăх пуçа -
рулăхĕ çинче никĕсленнĕ про-
граммăна пурнăçа кĕртесси 
çинче чарăнса тăчĕ. Пушар тата 
шыв-шур çинчи хăрушсăрлăхпа 
çыхăннă ыйтусене те хускатрĕ 
вăл. Çынсем пурăнакан уйрăм 
килсенче, склад çурчĕсенче, 
суту-илÿ зданийĕсенче, выльăх-
чĕрлĕх усракан вырăнсенче 
тухнă пушарсен шучĕ ÿснĕ. Çу 
пуçланнăранпа республикăра 
шывра 15 çын путса вилнĕ, 
вĕсенчен 5-шĕ ачасем. 

Райадминистраци пуçлăхĕ 
Владимир Димитриев посело-
кри парка хăтлăх кĕртме 5,2 млн 
тенкĕ уйăрни çинчен каларĕ. 
Районта хăтлă хула хутлăхне 
йĕркелес программăпа 5 кил 
хушшине (Çĕнĕ Тренккас-
синче, Çĕньялта, Атайкассин-
че, Çатракассинче, Карачура-
ра) тата обществăлла хутлăха 
(Кÿкеçре, Ишлейре, Çĕнĕ Ту-
таркассинче) йĕркене кĕртеççĕ. 
Сентябрь уйăхĕнче усă курма 
пуçлаççĕ. Сăмахран, Кÿкеçре 
çынсен пуçарулăхĕ çинче ни-
кĕсленнĕ программăпа икĕ 
урамри çула юсанă.

«Çĕнĕ Шупашкар (техни-
кум) – Тутаркасси» 109-мĕш 
номерлĕ маршрут çÿрессипе 
йывăрлăхсем пурри те канăç 
памасть çынсене. Турттара-
кан маршрут çине  пысăк мар 
автобуссем кăларнă. Çакăн 
пек йывăрлăх 117-мĕш марш-
рутпа та. Унччен маларах ЧР 

Транспорт министерствинче 
109-мĕш маршрутпа çыхăннă 
лару-тăрăва уçăмлатнăччĕ. Халĕ 
ведомство 109-мĕш маршрут 
валли çĕнĕ заявкăсем йышăннă. 
Çынсен çăхавĕсем хыççăн ми-
нистерствăра çак маршрут çинче 
вăтам класлă автобуссем кирли 
çинчен пĕтĕмлетÿ тунă – çакна 
заявкăсене йышăнмалли çĕнĕ 
условисен шутне кĕртнĕ. «Авто-
лайна» çĕнтерÿçĕ тесе йышăннă. 
Поселокран Кÿ кеç, Типнер, Чул-
касси таран пыракан автобус-
семпе те йывăрлăхсем пур. 

Залран поселокра бассейн 
уçассипе çыхăннă ыйту та пулчĕ, 
мĕншĕн тесен кунта спортпа 
туслă çын нумай пурăнать. Ял 
тăрăх пуçлăхĕ Анатолий Фомин 
юнашарах Çĕнĕ Тутаркассинче 
тата Сĕнтĕрвăрринче бассейн 
пур çĕрте поселокра бассейн 
уçма кирлех-ши текен шухăша 
палăртрĕ. Вăл шкул е ача сачĕ 
çумĕнче ачасене ишме вĕрентме 
пысăках мар бассейн уçмалли 
çинчен каларĕ. 

Анатолий Фомин çынсен 
пуçарулăхĕ çинче никĕс-
ленĕ программăпа Çăка лăхъ-
ялĕнче шыв башнине тата 
шыв пăрăхĕсен тытăмне улăш-
тарнине палăртрĕ. Çĕнĕ Тутар-
кассинче парка хăтлăх кĕртме 
кăçал 5,1 млн тенкĕ уйăр нă, 
çитес çул 4,3 млн тенкĕ кĕтеççĕ. 
Проекта реализацилесен пар-
кра пысăк футбол уйĕ, чупмал-
ли çул, волейбол площадки, 
роликпе, конькипе ярăнмалли 
площадка пулать. Кунсăр 
пуçне проектпа беседкăсем, 
клумбăсем пăхса хунă. 

Нумай хваттерлĕ пĕр çурт 
тăррине тĕплĕн юсанă хыççăн 
тимĕр-тăмăр юлнă. Счетчик-

сене тĕрĕсленĕшĕн çынсем 
ăна управляющи компанине 
парасшăн. Ял тăрăх пуçлăхĕ 
ыйтăва вĕсем патне çитерме 
шантарчĕ. 

Шорчекассинче
Шорчекассинче инициативлă 

ушкăн Шемшер ял тăрăх 
администрацийĕн, Шемшер 
шкулĕн коллективĕсемпе тĕл 
пулчĕ. Çынсене инвалидсе-
не пенсие тухмалли услови-
сем кăсăклантарчĕç. Вĕсем 
улшăнмаççĕ. Асаттесемпе 
асаннесем ĕçлемелле пулсан 
мăнукĕсемпе камăн лармалла 
текен ыйту пулчĕ.  Алевтина 
Исаева муниципалитета кăçал 
«сăрă» схемăпа ĕçлекен 2300 
çынна тупса палăртма план 
лартни çинчен каларĕ. 

Пенсин пухăнса пыракан пайĕ 
çинчен те ыйтрĕç шорчекасси-
сем. Халĕ ăна индексацилемеççĕ, 
пенси тÿлеме ярса пыраççĕ. 

Залтан хĕрарăмсемшĕн 
пенси çулне 8 çул ÿстернипе 
килĕшмесĕр тăракансем 
пулчĕç. Алевтина Исаева ĕç 
хут шăнăвĕсене предприяти-
пе килĕшÿпе çирĕплетмелли 
çинчен каларĕ, нумайăшĕ 
çакна шута илменнипе бюд-
жет сахал мар укçа тенкĕ ил-
се çитереймест.  Кунсăр пуçне 
халăхăн сывă пурнăç йĕркине 
тытăнса пырасси çинчен 
шухăшламалла, çакă пурнăç 
тăршшĕне те витĕм кÿрет. 

Вырăнти халăх валли ĕç 
вырăнĕсене ытларах йĕрке-
лемелли пирки пĕтĕмлетÿ турĕ 
информаци ушкăнĕ. Альби-
на Егорова Евгений Шалеев 
предприятийĕсенче акă урăх 
регионтан килнĕ çынсем те 

ĕçленине палăртрĕ. Вĕсене об-
щежитипе те тивĕçтернĕ. Тутар-
кассинчи сĕт-çу фермине Çĕнĕ 
Шупашкартан дояркăсене турт-
тарса килеççĕ. Вырăнти халăх 
шухăшĕпе, Тутаркасси фер-
минче ĕç укçине çителĕклех 
тÿлемеççĕ. 

Кÿкеçри лицейра
Чăваш Республикин Патшалăх 

Канашĕн социаллă политика та-
та наци ыйтăвĕсемпе ĕçлекен 
Комитет Председателĕ Вя-
чеслав Рафинов ертсе пынă 
ушкăн Кÿкеç лицейĕнче 
пулчĕ, унта çурт тăррине 
улăштарассипе çыхăннă юсав 
ĕçĕсемпе паллашрĕç. Инфор-
маци ушкăнĕн членĕсем строи-
тельсемпе калаçнă хыççăн ĕçсен 
хăвăртлăхне ÿстерме чĕнсе 
каланă. Кÿкеç ял тăрăх пуçлăхĕ 
Владимир Вершинин çĕнĕ 
вĕренÿ çулĕ пуçланиччен юсав 
ĕçĕсене вĕçлеме май çуккине 
палăртрĕ. Çавăн пекех депу-
тат Налук службин районсен 
хушшинче 5-мĕш инспекцийĕн 
коллективĕпе тĕл пулчĕ.

Çĕньял ял тăрăхĕнче
 Россельхознадзорăн терри-

торири управленийĕн ертÿçин 
çумĕ Николай Романов ертсе 
пынă ушкăн Çĕньял ял халăхĕпе 
пултарулăх çуртĕнче тĕл пулчĕ. 
Шăмăш салинче хăпартакан 
çĕнĕ ФАП çурчĕ патне те 
çитсе килчĕ вăл. Информаци 
ушкăнĕн членĕ, райадмини-
страци пуçлăхĕн çумĕ Сергей 
Ванюшкин районти больницăн 
аслă фельдшерĕнчен Алевти-
на Окликовăран строительство 
ĕçĕсем хăçан вĕçленесси пир-
ки ыйтрĕ. Строительсем ăна 
августăн 20-мĕшĕнче хута ямал-
ла, сентябрь уйăхĕн вĕçĕнче 
вара унăн алăкĕсем çывăхри 
тăватă ял çыннисемшĕн уçăлĕç. 

Информаци ушкăнĕн 
членĕсем Шăмăш шкулĕн 
коллективĕпе те тĕл пулчĕç. 
Сергей Алексеевич Ильпеш-
ре свалкăна рекультивациле-
ни çинчен каласа кăтартрĕ. 
Вырăнти халăх чиркÿ пат-
не пыракан сукмак çумĕнчи 
курăка çулса пама ыйтрĕ. Çÿп-
çапа çырмасене тăкнине те, 
çакăншăн саккунпа пăхса хунă 
яваплăх виçине те сÿтсе яврĕç.

Сергей Алексеевич райад-
министрацире тавлашуллă çĕр 
ыйтăвĕсене татса паракан çĕр 
контролĕн секторне йĕркелесси 
çинчен каласа пачĕ. Районта 3 
пин га çĕрпе усă курмаççĕ. 

   ЕЛЕНА ГУБАНОВА, 
  АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

Юнкун шалти ĕçсен  Шупаш-
кар районĕнчи пайне тĕп ху-
лари васкавлă пулăшу больни-
цине çул çинчи авари хыççăн 
пĕр хĕрарăм пулăшу ыйтма 
пыни çинчен шăнкăравласа 
пĕлтернĕ.

Инкек çур çĕр иртсе виçĕ сехе-
тре Кивçурткассинчен Çĕнĕ Шу-
пашкара каякан автомобиль çулĕ 
çинче пулса иртнĕ. «ЗАЗ Шанс» 
водителĕ çул айккине чăмнă, 
хĕрарăм-пассажир вара аманнă. 
Пичĕ çинче суран та нумай пулнă. 
Водителе çакă тытса чарайман, 
вăл пассажира инкек вырăнĕнче 
пĕчченех тăратса хăварнă. Çул-йĕр 
патшалăх инспекцийĕн Шупашкар 
районĕнчи уйрăмĕн пуçлăхĕ Юрий 
Поляков пĕлтернĕ тăрăх, арçынна 
хальлĕхе тупса палăртайман-ха.    

 ПĔРЛЕХИ ИНФОРМАЦИ КУНĔ

Хастар çынсем ĕç укçине те...

Карап тăвас ĕçе аграри 
институтĕнче сÿтсе яваççĕ

Чăваш патшалăх ял хуçалăх академийĕнче 
çак эрнере Санкт-Петербургран килсе 
çитнĕ кимĕ тăвакансен делегацийĕ пулнă. 
Республикăри аграрин пĕртен-пĕр аслă 
шкулĕнче карап тăвакансен А.Н. Кры-
лов ячĕллĕ пĕрлешĕвĕн тĕп правленийĕн 
ларăвĕ иртнĕ. Ăна академик çуралнăранпа 
155 çул çитнине халалланă.
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Е. Андреева: 
«Юрать, çурта 
хăварчĕ...»

   ÇУЛ-ЙĔР

   ПРОКУРАТУРА ПĔЛТЕРЕТ 

   ХĂРУШСĂРЛĂХ

 АКТУАЛЛĂ

  ФОТОФАКТ

Раççейре пенси укçи 
ĕç ÿкçипе танлаштар-
сан чылай кая юл-
са ÿссе пырать. Рос-
стат кăтартăвĕсемпе 
килĕшÿллĕн, 2018 çулхи 
июнь уйăхĕнче пенси 
виçи çĕршыври вăтам ĕç 
укçи виçинчен вăтамран 
29,1% танлашать. 2017 
çулхи июнь уйăхĕнче 
çак кăтарту 31,2% 
пулнă. Тивĕçлĕ канăва 
тухнă хыççăн ĕçе ма-
лалла тăсассине тупăш 
уйрăмлăхĕ витĕм кÿрет 
ахăртнех. 

Росстатăн «Ĕç вăйĕ, ĕçпе 
тивĕçтерни тата ĕçсĕрлĕх» 
аналитика сборникĕн 
даннăйĕсене пăхсан, пен-
сие тухнă хыççăн Раççей 
пенсионерĕсен пĕрре 
виççĕмĕш пайĕ малалла 
ĕçлет. Паянхи кун тĕлне 
çĕршывра ĕçлеме пул-
таракан çул ÿсĕмĕнчен 
аслăрах 37 млн çын 
пурăнать: арçынсем – 10,7 
млн çын, хĕрарăмсем – 
25,9 млн ытла. Вĕсенчен 
28,8% ĕçлеççĕ, ĕçсĕррисем 
(ĕçлеме кăмăл пуррисен-
чен) – 3,3%: арçынсен 
– 3,5% ĕçсĕрлĕхĕнче 
26,5%, хĕрарăмсен – 3,5% 
ĕçсĕрлĕхĕнче 29,7%. 

Юлашки вунă çулта 
пенсионерсене ĕçпе 
тивĕçтерессипе çыхăннă 
кăтарту, палăрмалла мар 
пулин те, арçынсемпе 
хĕрарăмсемшĕн уйрăмшар, 
ÿссе пынă. Ĕçлеме пулта-
ракан çулсен ÿсĕмĕнчи 
çынсен ытларах пайĕ (3 
млн яхăн çын) чĕр тавар 
туса кăларакан, тирпей-
лекен производствăсенче, 
суту-илÿре (263 млн çын), 
вĕрентÿре (2,3 млн çын) 
вăй хураççĕ. Чи нумай çул 
ĕçлекенсем ял хуçалăхĕнче. 
Вăтам çулсем çак отрасль-
те 44-па танлашаççĕ. 
Сывлăх сыхлавĕнче тата 
пурăнмалли çурт-йĕрпе 
коммуналлă хуçалăхра – 

43,2 çул, вĕрентÿре – 42,9 
çул. Ĕçлекен пенсионер-
сен ытларах пайĕ тара 
кĕрешнĕ çынсем. Вĕсем 
пĕр эрнере вăтам çулсенчи 
персонал пекех 30-40 се-
хет ĕçлеççĕ.

Ĕçсĕррисен йышне кĕ-
рекен пенсионерсен 35,8% 
малтанхи ĕç вырăнне пен-
сие кайнипе пушатнă, 
11,4% – сывлăха пула, 9,9% 
 – штата пĕчĕклетнипе. 

Пенсионерсем ĕç шы-
рама вăтамран 8,3 уйăх 
çухатаççĕ. Экономикăра çак 
кăтарту – 7,6 уйăхпа тан. 
Пĕрре виççĕмĕш пайĕ тата 
пĕр çулталăк е ытларах та 
ĕç шырать. Пенсионерсен 

74,6% юлташĕсем тата пал-
лакан çыннисем урлă ĕç 
шыраççĕ, 33,2% – Интер-
нет е массăллă информа-
ци хатĕрĕсем урлă, 23,6% – 
ĕçпе тивĕçтерекенпе тÿрех 
çыхăнса. Ĕçпе тивĕçтерекен 
патшалăх службисем аслă 
çул ÿсĕмĕнчи ĕç шыракан-
сен 5,6% явăçтараççĕ. 

Аса илтерер, Раççей 
пенсионерĕсем тивĕçлĕ 
канăва тухсан та малал-
ла ĕçлеме пултарни ну-
маях пулмасть пуçланнă 
пенси реформине витĕм 
кÿнĕ шухăшсенчен пĕ-
ри. Унпа килĕшÿллĕн, 
арçынсене пенсие тухма 
ирĕк паракан çул ÿсĕмне 
5 çул, хĕрарăмсенне 8 
çул ÿстермелли çинчен 
калакан саккун проекчĕ 
Патшалăх Думинче пĕр-
ремĕш вулав витĕр тухнă. 
Унччен маларах çакăн пе-
крех даннăйсене, Раççей 
çыннисен хушшинче пенси-
онерсем ĕç леме пултарнине 
çирĕп летекен кăтартусене, 
экономикăн Аслă шкулĕ 
те тăратнă пулнă. Унăн 
пĕтĕмлетĕвĕсем тăрăх, пен-
си çулне çитсен вăтамран 
тата 5 çул ĕçлеме пулать. 
Çапах та, ĕçлекен пен-
сионерсен ытларах пайĕ 
тивĕçлĕ канăва вăхăтран 
маларах тухнисем ахăртнех. 
Пенси фончĕн даннăйĕсем 
тăрăх, çĕршывра ун пекки-
сем 10 млн çын. 

Шупашкар районĕнче саккуна пăсса йывăç 
каснăшăн Кÿкеç çыннине айăпланă. Рай-
он прокуратури поселокра пурăнакан арçын 
тĕлĕшĕпе РФ УК 260-мĕш статйин 1-мĕш пайĕпе 
(вăрманти йывăç-турата лаптăк çинче касни) 
пуçарнă уголовлă ĕçпе патшалăх айăплавне 
пурнăçлассишĕн çине тăнă. 

Кÿкеçре пурăнакан арçын 2018 çулхи январĕн 
15-мĕшĕнчен пуçласа мартăн 1-мĕшĕччен Карачура 
лесничествинче бензопăчкăпа тăхăр юман тата виçĕ 
ăвăс – пурĕ 6,3 кубла метр йывăç-пĕрене – каснă.

РФ Правительствин 2017 çулхи майăн 8-мĕшĕнчи 
«Вăрман законодательствине пăсса ăна кÿнĕ сăтăр 
виçине шутласси çинчен» 273-мĕш йышăнупа 
килĕшÿллĕн сиене 22465 тенкĕпе виçнĕ. Арçын хăйĕн 
айăпне йышăннине, сăтăра туллин саплаштарни-
не шута илсе суд ăна 5 пин тенкĕлĕх штрафланă.  

Шупашкар район прокуратури Фадеев (хушамат-
не улăштарнă) уйрăм предприниматель ĕç зако-
нодательствине мĕнле пăхăннине тĕрĕсленĕ. Фа-
деевпа менеджер должноçĕнче ĕç хутшăнăвĕсене 
çирĕплетнĕ хĕрарăма кăçалхи февраль уйăхĕнче 
ача 1,5 çул тултариччен пăхма отпуск панă. 

«Вăхăтлăха ĕçлеме пултараймасан тата ача амăшĕ 
пулса тăрсан тивĕçмелли социаллă страховани çинчен» 
федераци саккунĕпе килĕшÿллĕн, йывăр çын пулса 
тăрсан тата ача çуратсан паракан пособи страхова-
ни пулăшăвĕн тĕсĕ шутланать. Организаци страхланă 
çын ыйтса çырни тăрăх календарьти 10 кун хушшин-
че ачана пăхма кашни уйăхра пособипе тивĕçтерме 
тытăнать. Ку уйрăм предприниматель вара 2018 çулта 
хăйĕн ĕçченĕ валли страховка пулăшăвĕ уйăрма 
ыйтмашкăн Раççей социаллă страховани Фончĕн 
республикăри уйрăмне пырса чăрманман. 

Тĕрĕслев пĕтĕмлетĕвĕсем тăрăх прокурор уйрăм 
предприниматель тĕлĕшĕпе РФ КоАПĕн 5.27-мĕш ста-
тйин 6-мĕш пайĕпе (ĕç законодательствине тата ĕç 
прависен нормисене кĕртнĕ нормăпа право акчĕсене 
пăсни) ĕç пуçарнă. ЧР Патшалăх ĕç инспекцийĕн 
йышăнăвĕпе кăçалхи июль уйăхĕн вĕçĕнче ăна 3 
пин тенкĕлĕх штрафласа административлă йĕркепе 
явап тыттарнă. 

Шупашкар районĕнчи 
выльăхсен чир-чĕр чирĕпе 
кĕрешекен станци Вăрман-
Çĕктер ял тăрăхĕнчи Атăльялта 
тилĕсене тытма ыйтса Чăваш Ен 
Çут çанталăк министерствин 
«Лесная охрана» хысна учреж-
денине çырупа тухнă. Çак ял 
çыннисен хушма хуçалăхĕсене 
тилĕ илĕннĕ хыççăн кайăк-
кĕшĕк нумай çухални çинчен 
«Тăван Ен» хаçат редакцине ву-
лакансем «Вконтакте» социаллă 
страницăри официаллă ушкăн 
урлă пĕлтерчĕç.

Çакăн хыççăн станци пуç-
лăхĕпе Сергей Ефремовпа 
çыхăнтăмăр. Унăн сăмахĕсем 
тăрăх, учреждени йышăну тунă 
хыççăн сунарçăсене тилĕсене 
тытма ирĕк парĕç. Кунсăр 
пуçне ведомствăра Шупаш-
кар районĕнчен халĕ те пăхса 
тухман заявкăсем татах та пур. 
Тутаркасси ял тăрăхĕ те акă 
кăçалхи май-июнь уйăхĕсенче 
тилĕсем шар кăтартнă хыççăн 
вĕсене тытассипе çыхăннă 

ыйтăва çĕкленĕ. Ирĕке халĕ 
те кĕтсе илеймен-ха. Сергей 
Васильевич çавăн пекех уйрăм 
хуçалăхсене тилĕсем килсе 
тухнă тĕслĕхсем çинчен ветстан-
цие тÿрех пĕлтермелли çинчен 
те асăрхаттарчĕ. Çакă уртара-
кан чир инфекцийĕн çулне 
вăхăтра пÿлес тĕлĕшĕнчен питĕ 
пĕлтерĕшлĕ.

Унччен маларах эпир «Тăван 
Ен» сайтра Çĕньял ял тăрăхĕнчи 
Оппукасси ялĕнче тискер чĕр 
чун шар кăтартни çинчен çырса 
пĕлтернĕччĕ. Кунти Шоссейная 
урамри пĕр кил хуçалăхĕнче 
9 кăркка тата кÿршĕри 6-шне 
пăвса хăварнă, тата 4 брой-
лерпа çакăн чухлĕ чăххах, пĕр 
автана тулланă. Пăлтăра ир-
хи виçĕ сехетре тухнă Людми-
ла Иванова хăрушă ÿкерчĕкĕн 
юлашки саманчĕсене кăна кур-
са ĕлкĕрнĕ. Малтанах вăл икĕ 
йытта асăрханă. Анчах та тух-
са пăхнă та – кайăк-кĕшĕке 
çимен, пăвнă. Мăйĕсем çинче 
пĕчĕк шăтăк юлнă. Кил хуçи 

йытăсем рабица сеткăран тунă 
хÿме урлă каçса кĕме пултарнă 
тесе шухăшлать, мĕншĕн тесен 
вăл аванах авăннă. Людмила 
шухăшĕпе, йытăсем пурте пĕр 
ăратлăскерсем – овчарка евĕр 
пысăк та кĕрнеклĕ. Тилĕсем 
мар, мĕншĕн тесен хÿрисем 
урăхларах. Кашкăра çывăхрах. 
«Тăрса тухман пулсан пирĕн 
пата шалах кĕретчĕç пулĕ, 
хăваласан та каймаççĕ, ним-
рен те хăрамаççĕ. Ахăртнех, 
яла вĕсем дача енчен кĕреççĕ. 
Кĕркунне енне вĕсене хуçисем 
пăрахса хăвараççĕ те çÿреме 
те хăрушă», – пĕлтерчĕ вула-
кан. Вăл сунарçăсене йытăсене 
пеме ирĕк пама ыйтса Çĕньял 
ял тăрăхне заявлени те çырнă. 
Çак пăтăрмахпа вырăнти хăй 
тытăмлăх органĕн ертÿçи Ан-
дрей Михайлов çийĕнчех 
кăсăкланнă. Тискерленнĕ чĕр 
чунсемпе кĕрешмелли çул-йĕре 
кунта вырăнти сунарçăсемпе 
пĕрле шыраççĕ.

 КСЕНИЯ АРХИПОВА 

Ĕçлес туртăм чакмасть

Тискерленнĕ чĕр чунтан çăлайман

Августăн 12-мĕшĕнче Çĕньял 
ял тăрăхĕнчи Алькеш салинчи 
Тукташ урамĕнче хастар 
ушкăн кирпĕч ванчăкĕсемпе 
çула хытарнă. Арçынсем 
мăлатуксемпе кирпĕче 
ватнă, хĕрарăмсем вара çула 
якатнă, цемент  тĕпренчĕкĕпе 
хупланă. 

Салари Пионерская урамра 
арçынсем юхан шыв урлă 
выртакан каçăна юсанă. 

Субботник хыççăн пурте 
шÿрпе çисе сăйланнă. 
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Шупашкар районĕнче выр-
ма ĕçĕсем планпа пыраççĕ: 
пур лаптăкăн 30% пухса 
кĕртнĕ. Тырă тата пăрçа 
йышши культурăсене 4580 га вырнă. Вăтамран пĕр гектар-
тан 24,4 ц çапса илеççĕ. Çурхисене 460 га вырнă, кунта тухăç 
пысăкрах. «Ольдеевская» Агрофирма» ЗАОра пĕр гектартан 
вăтамран 30 ц тырă çапаççĕ, «Чурачикское» ОАОра – 30,2 ц. 

Виçĕмкун райадминистраци пуçлăхĕн çумĕ – экологи тата  
ял хуçалăх пай пуçлăхĕ Сергей Ванюшкин  Куйбышев ячĕллĕ 
СХПК-колхозри вырма ĕçĕсемпе паллашнă. Хуçалăх уй-хирĕнче 
арендăна илнĕ техника ĕçлет, комбайнсем урпа выраççĕ. Йăршу 
юхан шывĕ çумĕнчи участокра ял хуçалăх предприятийĕсем 
кĕрхи культурăсене акма пуçланă. Куйбышев ячĕллĕ СХПК-
колхозра 530 т тырă вырнă. Пĕр гектартан тухакан вăтам тухăç 
17,7 ц танлашать.     

Шупашкар районĕнче вырма ĕçĕсене 
29 комбайн хутшăнать.

ЧР транспорт тата çул-йĕр хуçалăхĕн министрĕ Вла-
димир Иванов районти çулсене  инспекциленĕ. Ун-
па пĕрле райадминистраци пуçлăхĕ Владимир Ди-
митриев, администрацин хула тăвас пай пуçлăхĕ 
Александр Кудряшов, Шĕнерпуç ял тăрăх пуçлăхĕ 
Вячеслав Столяров çÿренĕ.

Мăн Чакăр ялĕнче рельефа сăнанă, çĕнĕ çулсем 
сарассипе тата пуррисене юсассипе çыхăннă май-
сене тишкернĕ. Халăхпа ирттернĕ тĕл пулура çул-
йĕр проблемисене татса памалли майсене сÿтсе 
явнă. Владимир Иванов ялсенче çулсене тумалли 
ыйту çивĕч тăнине аван ăнланнине палăртнă. Ан-
чах пĕр харăсах çак ыйтăва татса пама май килмест. 
«Халăхран пулнă асăрхаттарусене пăхса тухăпăр. Пу-
лас перспективăра ялта вак чуллă çул сарасси, кай-
ран ăна трассăпа çыхăнтарасси малти вырăна тухса 
тăрать», – тенĕ Владимир Иванов.   

Вектор   ЯЛ ХУÇАЛĂХĔ
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 ВУЛАКАН СĂМАХ ИЛЕТ

Кашни сăн ÿкерчĕк – хăйне 
евĕр тĕнче, хăйне уйрăм 
вăхăт. Малтанласа вăл е 
ку сăн ÿкерчĕк темиçе 
çыншăн (ÿкерекеннишĕн, 
ÿкерĕнекеннишĕн) çеç 
кăсăк лă пулсан, вăхăт 
иртнĕçемĕн вĕсем истори 
техĕмĕпе сывлама пуçлаççĕ. 

Иртнĕ кунсене сăнлакан кăсăклă сăн 
ÿкерчĕксем пулсан пирĕн пата çитерме 
тăрăшăр. Сăн ÿкерчĕкпе пĕрле кĕскен те 
пулсан унти çынсем çинчен каласа пама 
ан манăр.
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Юрататăп 
хаçат-
журнала

 Ишлейри вулавăш çуртне кам кăна кĕрсе 
тухмасть: студент е шкул ачи, учитель е 
врач, рабочий е çĕр ĕçченĕ, пенсионер е 
воспитатель, инженер е водитель. Библи-
отека куллен çĕнелсе тăракан стендсемпе, 
куравсемпе илĕртÿллĕ. Халĕ пахчара хĕрÿ 
вăхăт – ял çынни улма-çырла, пахча çимĕç 
пуçтарать.

Ишлей ял вулавăшĕнче виççĕн ĕçлеççĕ. Неля 
Руфимовна Сергеева заведующи кунта 33 çул 
ытла вăй хурать. Вулав залĕнче Валентина Ле-
онидовна Кичула – 30 çул ытла. Ачасен залĕнче 
Линда Владимировна Лошманова Шупашкарти 
пединститут хыççăн 2017 çултанпа тăрăшать. 

Çак ĕçченсем – питĕ кăмăллă çынсем. Пырса 
çÿрекенсене, вулавçăсене ăшшăн кĕтсе илеççĕ, 
садикри ачасемпе те, шкулта вĕренекенсемпе 
те пĕр чĕлхе тупаççĕ вĕсем. Ватăсемпе пенси-
онерсем те унтан тухмаççĕ те тейĕн: Зоя Тихо-
нова, Вера Степанова, Таисия Ахманова, Вла-
дислав Петров тата ыт. те.

Чирлисем, килтен хăйсем тĕллĕн тухса 
çÿрейменнисем патне çитме те май тупаççĕ библи-
отекарьсем. Акă хам пата çитме май тупнăшăн чун-
тан тав сăмахĕ калатăп. Республика кăларăмĕсемпе 
пĕрлех «Тăван Ен» хаçата та каçса кайсах вулатăп. 
Вулавăш ĕçченĕсен пархатарлă ĕçĕ куç умĕнче. 

 ВАЛЕНТИНА КОНДРАТЬЕВА, ВУЛАКАН

  КИВĔ СĂН ŸКЕРЧĔК

Ленин ячĕллĕ колхоз ĕçченĕсем, 1957 çул.

Августăн 5-мĕшĕнче 
Олег Цыпленков ерт-
се пыракан ушкăн 2500 
çухрăм хыçа хăварса 
Хура тинĕс хĕрринчи 
Любимовка поселокĕ 
çывăхĕнче палатка 
лагерĕнче вырнаçрĕ, икĕ 
хуран çакса кăвайт çинче 
яшка пĕçерчĕ, техĕмлĕ 
чей вĕретрĕ. 

Эпир Евгений Турхан çы-
равçăпа пĕрле вутă, шыв 
хатĕрлерĕмĕр, Светлана Мер-
ченпе Тамара Сергеева, Ро-
за Кольцова юрăçсем, Раи-
са Сарпи поэтесса кашни ку-
нах, ирĕн-каçăн апат-çимĕç 
ха тĕрлерĕç. Тепĕр кунне, 
августăн 4-мĕшĕнче Красно-
дар крайĕнчи Темрюк районне 
кĕрекен Утăлла ялĕ çывăхĕнче 
Петĕр Хусанкайăн "Эс манăн 
халăхăм çинчен" сăввипе "Пин 
çул ытла пăлхарччĕ эп" I поэ-
зи фестивальне хутшăнса Тав 
хучĕсене илни çинчен çырса 
пĕлтернĕччĕ ĕнте хаçатăн 
иртнĕ номерĕнче.

Августăн 7-мĕшĕнче Хура 
тинĕс хумĕсемпе тупăшнă 
хыççăн пĕчĕк ушкăнпа Сева-
стополь хулине çул тытрăмăр. 
Малтанах 52-мĕш маршрутлă 
автобуспа пристане çитмелле 
пулчĕ, унтан "Орион" ка-
терпа Севастополь хулине 
каçрăмăр. Кунта, çак йĕркесен 
авторĕ 2016 çулта пулнăччĕ, 
палланă вырăнсене курни 
чунтан савăнтарчĕ. Чи мал-
танах Севастопольти 1941-1942 
çулсенче Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçи вăхăтĕнче Севастополе 
хÿтĕлесе пуç хунă паттăрсене 
асăнса лартнă мемориал 
умĕнчи Ĕмĕрлĕх çулăмĕ ум-
не çитсе пуç тайрăмăр. Çак 
йĕркесен авторĕ пухăннисене 
хулана хÿтĕлесе пуç хунă Миха-
ил Семенов ентеш çинчен ка-
ласа кăтартрĕ. Унтан Севасто-
поле хÿтĕленĕ çĕрте паттăррăн 
çапăçнă Çыран Хĕрринчи 35-
мĕш Батарейăн историпе ме-
мориал комплексĕн музейне 
çитсе куртăмăр. Шала кĕрсенех 
Тăван çĕршывăн Аслă вăрçи 
вăхăтĕнчи çар машинисем-
пе, тупăсемпе, бомба, сна-
ряд, мина юлашкийĕсемпе 
кăсăкланса паллашрăмăр. Ме-
мориал комплексĕнче: 35-мĕш 
батарейăн музейĕ, батарея тата 
хÿтĕлев вырăнĕсенче тупнă çар 
çыннисен виллисен некрополĕ, 
Севастополĕн юлашки хÿтĕ-
левçисен ячĕсемпе вĕсен 
портречĕсене сăнласа паракан 
Пантеон, Архистратиг Михаил 
ячĕллĕ часовня, 1941 çулхи де-
кабрьте сиктерсе янă 2-мĕш 
башньăра пуç хунисен Тăванла 
вил тăприйĕ, уçă артиллери 
картишĕпе унта вырнаçтарнă 

75 мм Канэ карап туппи. Пан-
теона кĕрсен унти хушамат-
сем хушшинче икĕ Михаил 
Семенова тупма май килчĕ, 
тен вĕсенчен пĕри пирĕн ен-
теш. Шалта, шăплăхра мачча-
ри экрансем çинче Севасто-
польти çапăçу саманчĕсене 
кăтартаççĕ. Эпир асăну му-
зей комплексĕн тав кĕнеки 
çине музея йĕркелекенсене 
чăваш делегацийĕ ячĕпе тав 
сăмахĕсем çырса хăвартăмăр. 

 Çыран хĕрринчи 30-
мĕш батарея Любимов-
ка поселокĕнче те пуррине 
пĕлсен тепĕр кунне çав тери 
шăрăх çанталăка пăхмасăрах 
ту çине хăпартăмăр. Кунта 
Паттăрсен вил тăприйĕсем 
çинче палăк пур, юнашар 
ылтăн куполлă "Раççейри 
Çĕнĕрен асапланакансене"  
ятлă храм-часовня хăпартса 
лартнă. 30-мĕш батарейăра 
икĕ башня, пĕр дзот сыхлан-
са юлнă. Кашни башнинче 
виçĕ 305 мм тупă, вĕсенчен 
кашни 15 метр тăршшĕ. Ар-
тиллеристсем башньăсене 
çавăрса, 45 км таран персе 
тăрса, тăшмансен карапĕсемпе 
салтакĕсене тĕп тума пултарнă. 
Дзот çинче халĕ те снаряд, пу-
ля йĕрĕсем упранаççĕ. Халĕ 
батарейăна юсанă, йĕри-тавра 
йĕплĕ пăралук карнă. Унта 
кĕрес пулсан, РФ Хура Тинĕс 
флочĕн штабĕнчен ятарласа 
пропуск илме тивет. Севасто-
поль енчен Любимовка посе-
локне кĕнĕ çĕрти сăрт çинче 
те вăрçă вăхăтĕнчи çирĕплетнĕ 
районĕн (укрепрайон) инçете 
тăсăлакан ишĕлчĕкĕсене кур-
ма пулать. Вĕсем те вăрçă 
йĕрĕсене упраççĕ. Севасто-
поль хулинче икĕ Владимир 
соборĕ. Вĕсенчен 1-мĕшне 
Михаил Лазарев адмирал 
хушăвĕпе 1854 çулта пуçарса 
янă. Кунта вырăс адмиралĕсене 
пытарнă. Иккĕмĕшне 1892 
çулта Владимир кнеç тĕне 
йышăннă вырăнта Херсонес 
хулашĕнче хăпартса лартнă. 
Çул çÿревçĕсем 1-мĕш Влади-
мир соборне кĕрсе асăнчĕç. 
Крым почтинче те хĕрарăмсем 
ĕçлеççĕ, хаçат-журнала вело-
сипедсемпе салатаççĕ.

Августăн 10-мĕшĕнче пирĕн 
ушкăнри пултаруллă çынсемпе 
Москакассинчи Ирина Пе-
трова ертсе пыракан "Калин-
ка" ташă ушкăнĕ "Любимов-
ка" кану базинче августăн 
4-12-мĕшĕсенче Андрей Го-
роховатченко ертсе пыракан 
Çемье çул çÿревĕн "Аватар-
Крым" фестивальне хутшăнчĕ. 
600 çынна яхăн канакан базăри 
çынсем чăвашсене хапăл ту-
са кĕтсе илчĕç. Чи малтанах 
ертÿçĕ куракансене Чăваш 
Республикипе, унăн культу-
рипе тата паллă çыннисемпе 

паллаштарчĕ. Раиса Сарпи по-
этесса 1-мĕш хут Крым çĕрĕ 
çинче "Хаваслă çумăр" ятлă 
çĕнĕ сăвă кĕнекипе паллаш-
тарса презентаци ирттерчĕ. 
Валентина Христофорова та 
сăвăсем вуларĕ. 14-ри Ели-
завета Казначеева вара юр-
лама та, сăвă калама та ăста. 
Константин Ивановăн "Нар-
спи" поэмăн сыпăкĕсене виçĕ 
чĕлхепе: чăвашла, вырăсла 
тата тутарла вуласа пачĕ. Чи 
аслă çул çÿревçĕ 73-ри Олим-
пиада Клюева "Савăнăç юр-
ри" шăрантарчĕ. "Любава" 
пултарулăх ушкăнĕ, Свет-
лана Иванова (Мерчен), Ро-
за Кольцова, Евгений Тур-
хан, Елена Николаева хăйсен 
юрри-ташшипе пухăннисен 
кăмăлĕсене çĕклерĕç. Тепĕр 
кунне, августăн 11-мĕшĕнче 
авалхи йăлапа сурăх яшки 
пĕçерсе чÿк турĕç. 

Севастопольти "Лукоморье" 
ятлă экопаркра пире Крым-
ри чăвашсен автономийĕн 
ертÿçи Андрей Яковлев 
кĕтсе илчĕ. Чи малтанах 
пирĕн чăваш делегацийĕ 
экопаркпа паллашрĕ. Зо-
опаркра ăтăра, тимĕр ша-
пасене, хур-кăвакалсене, 
чăхсемпе кăвакарчăнсене, ка-
чакасене, хир сыснипе унăн 
çурисене тата ытти чĕр-чуна 
куртăмăр. Тĕрлĕрен юмахри 
кĕлеткесемпе тата ярăнмалли, 
вылямалли кĕтессемпе те пуян 
экопарк. Пире кунта вырнаçнă 
пуканесен, мороженăй тата Хĕл 
Мучи музейĕсемпе Роза Мерку-
лова паллаштарчĕ. Мороженăй 
музейĕнче те курмалли ну-
май пулчĕ. Хăнасем Хĕл Мучин 
диванĕ çине ларса ĕмĕтленчĕç 
те мороженăй тутанчĕç. Инде-
ецсен музейĕпе Наталья Наза-
рова паллаштарчĕ. Мая куль-
турипе те Монтесума çулпуçĕн 
кĕлетки те сумлă. Вĕсен какао 
вара ылтăнран та хаклăрах 
пулнă. Эпир шĕвек шăккалата 
киленсех тутанса пăхрăмăр. 
Кашни хăна индеецсен ячĕсене 
пĕлтерекен ĕнентерÿ хучĕсене 
илчĕç. Тĕслĕхрен, манăн "Ниу-
ол" ят –  "Çил" тенине пĕлтерет. 
Индеецсен тумĕсене тăхăнса 
сăн ÿкерĕннĕ хыççăн ухăсемпе 
мишене тĕл тивертес тесе 
тупăшрăмăр. Мармелад, пу-
лас космонавтсен тата "Совет 
вăхăтĕнчи ачалăх" музейсем-
пе кăсăклансах паллашрăмăр. 
Ачалăха аса илсе вăл вăхăтри 
япаласене курма, тĕрлĕрен 
вăйă автомачĕсемпе те выляса 
пăхма пулать кунта. Çавăн пек 
музейсем Крымра урăх ниçта 
та çук. Концерт курма вырăнти 
чăвашсемпе Симферополь-
те пурăнакансем те килчĕç. 
Кунта та хумхануллă тĕл пу-
лусем иртрĕç. Олег Цыплен-
ков пухăннисене çул çÿрев 

çинчен каласа кăтартрĕ. Ун-
тан йышăнса илекен Андрей 
Яковлевпа вырăнти хастар-
сене тав хучĕсемпе чысларĕ. 
Кунта та маларах асăннă 
пултаруллă çынсемпе ташăпа 
юрă ушкăнĕсем куракансем-
пе инçетри ентешсене чăваш 
ташши-юррипе савăнтарчĕç. 
Раиса Сарпи поэтесса Крым 
çинчен çырнă сăвăсем вуланă 
хыççăн "Хаваслă çумăр" 
кĕнекен презентацине ма-
лалла тăсрĕ. Андрей Яковле-
ва хăна сĕтелĕ хушшинче, 2016 
çулта Крымра иртнĕ пĕтĕм 
чăвашсен Акатуйĕ çинчен 
"Аваллăхран – пуласлăха" 
кĕнекене парнелерĕм. Ва-
лерий Тургай купăспа юрă 
хыççăн юрă шăрантарчĕ. Авгу-
ста Уляндинăн аппăшĕ Раиса та 
Севастопольте пурăнать. Сим-
ферополь районĕн депутачĕ 
Надежда Уварова Симфе-
ропольте 36 çул пурăнать, 
упăшки те чăваш пулнă. 
"Украина вăхăтĕнчех депутат 
пулнă. Районти парка сыхла-
са хăвартăмăр. Ăна ман ята 
("Шанчăк") парасшăн. Халĕ пÿрт 
лартма памарăмăр. Симферо-
поль хула совечĕн депутачĕ Ан-
дрей Зайцев та чăваш", – тет На-
дежда Уварова. Тĕттĕмленсен, 
музыкăпа кĕрлекен паркра 
ентешсемпе алă сулсах сыв 
пуллашрăмăр та каялла ав-
тобуспа çула тухрăмăр. Питĕ 
курăмлă та кăсăклă иртрĕ çул 
çÿрев. Туссем, поэзи фестивалĕ, 
тĕл пулусемпе концертсем, Ху-
ра тинĕс хумĕсем ĕмĕрлĕхех 
асра юлĕç. Чăваш çамрăкĕсен 
"Сувар" пĕрлешĕвĕн хисеплĕ 
элтеперĕ Олег Цыпленков 
пĕлтернĕ тăрăх, çитес 2019 
çулхи июль уйăхĕнче ирте-
кен 31-мĕш чун çÿрев Грузи 
çĕршывне выртĕ. 

  НИКОЛАЙ СМИРНОВ, 
АТĂЛЪЯЛ

4 Пурнăç таппи

Севастополь хулинче – Хура тинĕс хĕрринче
 ÇУЛ ÇŸРЕВ
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– Глядя на энергичного, подтя-
нутого, моложавого Олега Ива-
новича, в первую очередь хоте-
лось узнать, какой вид спорта и 
какие продукты в рационе он 
посоветует сильной половине 
человечества, чтобы та с года-
ми не растеряла свое мужское 
здоровье?

– Мужчина — это спринтер. 
А женщина — стайер, таковы 
гендерные особенности. По-
этому для мужчины важно, ну 
и для женщины, конечно, то-
же, заниматься спортом. Но для 
мужчины спорт является клю-
чевым, он влияет не только на 
внешний вид, самое главное, он 
формирует характер. И пасси-
онарность (пассионарий — это 
человек, наделенный избыточ-
ной энергией, импульс которой 
превышает импульс инстинкта 
самосохранения, вследствие че-
го пассионарий способен по-
жертвовать своей жизнью ради 
идеи. — Авт.) во многом скла-
дывается под действием здоро-
вого образа жизни.

Для мужчины большое зна-
чение имеет анаэробная трени-
ровка, то есть упражнения, ко-
торые проводятся на задержке 
дыхания. Дыхательные гимна-
стики или такой спорт, как пла-
вание под водой. Человек ны-
ряет, проплывает какое-то рас-
стояние под водой. Потом вы-
ныривает, потребляет большое 
количество кислорода и снова 
ныряет. Это очень резко по-
вышает уровень тестостерона. 

Обратите внимание на куль-
туристов, они обычно занима-
ются на солнце. Под действи-
ем ультрафиолета у мужчин 
тоже повышается уровень те-
стостерона. Причем обязатель-
ны упражнения на солнце, а не 
простое лежание. 

Очень важно для мужчины 
находиться в состоянии пси-
хологической ауры. Этому спо-
собствуют, например, прогулки 
по лесу, там снимается и стрес-
совая нагрузка, и статическая. 

Ну и самое главное для дости-
жения так называемой гендер-
ной полярности – чтобы муж-
чина имел свою вторую поло-
винку, то есть женщину, кото-
рую он любит, на которую на-
правлены его и физические, и 
духовные векторы.

Что касается продуктов пита-
ния, то сейчас много говорят о 
кетоновой диете. Да, она имеет 
позитивное действие. (Кетоно-
вая диета, она же кетогенная, 
основана на том, что замеща-
ет в рационе питания углеводы 
жирами. — Авт.) Иногда слы-
шишь: «Вот я стараюсь придер-
живаться этой диеты и каждый 
день ем курицу». Но сегодняш-

ний технологический цикл раз-
ведения птицы замкнут на бы-
стром воспроизводстве. Если 
мы начнем постоянно употре-
блять такое мясо, то получим 
избыточное количество гор-
монов и антибиотиков. В ито-
ге нанесем организму больше 
вреда, чем пользы. Из этой же 
категории и свинина. 

Пожалуй, баранина – един-
ственный вид мяса, который 
не получается путем быстрого 
воспроизводства. 
– Ваши коллеги говорят, что 60% 
мужского здоровья «родом» 
из детства. Ну и женского, на-
верное, не меньше. Но вот де-
вочек сызмальства предупре-
ждают: не купайся в холодной 
воде, не сиди на камнях — за-
студишься, а когда вырастешь, 
не сможешь стать мамой. Для 
мальчиков есть аналогичные 
рекомендации?

– Больше спортом заниматься 
с самого раннего детства. Знае-
те, когда ко мне приходит муж-
чина и жалуется: «Что-то про-
статит меня замучил — болит 
низ живота, и с потенцией про-
блемы. Думаю, все из-за того, 
что посидел на холодной ска-
мейке», я спрашиваю: «В ба-
ню ходите?» «Хожу, — насто-
раживается, – но никогда чу-
жой мочалкой не пользуюсь, 
только своей». Говорю тогда: 
«Хочу вас расстроить. Дело не 
в мочалке и не в холодной ска-
мье. А в том, что основная при-
чина простатита — это заболе-
вания, которые передаются по-
ловым путем». Не все из них 
можно быстро выявить, но все 
приводят к одному результату. 
Ведите нравственный, мораль-
ный, порядочный образ жизни, 
будьте со своей женой или, по 
крайней мере, ограничьте круг 
общения с теми женщинами, 
которые живут только с вами 
(если это не моногамный брак), 
– и у вас не будет простатита. 
– Коль уж вы упомянули сей-
час баню, скажите, Олег Ивано-
вич, правы ли те, кто утвержда-
ет, что модные нынче горячие 
сауны оказывают на мужчину 
кратковременное контрацеп-
тивное воздействие?

– Ну, если мужчину посадить 
прямо на печку, то, возможно, 
в течение получаса произой-
дет снижение активности спер-
матозоидов, если он совсем не 
сгорит на раскаленном тэне… 

Продолжу эту тему в несколь-
ко ином направлении. Вот не-
которые спрашивают: «Под-
гузники надевали на мальчи-
ка, в них тепло, а тепло, кажет-
ся, отрицательно влияет на по-
ловые функции мужчин?» То 
есть мы начинаем горевать о 

волосах, когда теряем голову 
и делаем сущностью не то, что 
ею на самом деле является. По-
смотрите – сейчас появилось 
много детей с резко выражен-
ным ожирением. Для девочек 
это не столь опасно, а вот для 
мальчиков…

У них нарушается мужской 
гендерный тип, с детства фор-
мируется слабая половая кон-
ституция. У мужчин жировые 
отложения работают как анти-
андроген, приводя, можно ска-
зать, к физиологической ка-
страции. Мужчина приобре-
тает женоподобные черты — 
у него растет грудь, бедра ста-
новятся широкими. Изменяет-
ся его пассионарно-социальное 
поведение. Таких мужчин мы 
часто замечаем на собраниях-
совещаниях. Сидит – живот впе-
ред, глаза мутные. Чуть кисло-
род упал – тут же поплыл, за-
снул, захрапел. Обычно он не-
ряшлив: ботинки не чищены, 
брюки не глажены, да ему все 
равно. У него депрессивное на-
строение, он не хочет никому 
нравиться, у него все плохо. Это 
не лучшим образом влияет на 
социальный фон в коллективе, 
в обществе. Поэтому мужское 
здоровье — это не только ин-
дивидуальные характеристики 
каждого человека, а еще очень 
важная задача обеспечения со-
циального климата.
– Как вы относитесь к телегонии? 
Это лженаука «от и до» или же 
в ней есть рациональное зер-
но, которое бы способствова-
ло поддержанию нравственных 
устоев в обществе?

— Несколько месяцев назад 
ваш министр (министр здраво-
охранения Чувашии Владимир 
Викторов. – Авт.) сделал за-
ключение: «Если у женщины 
было семь мужчин», он так по–
библейски выразился, то у нее 
снижается способность к дето-
рождению или вообще не бу-
дет детей. Сразу пошли дискус-
сии на эту тему. Те, кто высту-
пали против, имели обоснова-
ние лишь одно — то, что таких 
исследований, естественно, по 

этическим соображениям, ни-
кто не проводил. Но они, эти ис-
следования есть, их проводили 
люди, занимающиеся разведе-
нием животных. И есть эмпи-
рические опыты, наблюдения.

Показательная история. Был 
такой отец Варнава – извест-
ный старец, помогавший лю-
дям в трудных ситуациях. Мно-
гие приезжали к нему за сове-
том. Обратилась и одна очень 
богатая женщина. Вышла она 
замуж, а детей не было, и ни-
чего не помогало. Высидев оче-
редь, вошла к старцу — и сразу 
пачку денег на стол со словами: 
«Если у меня будет ребенок, а 
мне очень нужен ребенок, я вам 
построю храм. Это для начала». 
Старец посмотрел на нее, задал 
два вопроса и сказал: «Иди и 
молись. На проезжей дороге 
трава не растет». Она вышла 
в ярости: столько времени по-
тратила, а странный старик на 
вопрос о ребенке что-то непо-
нятное несет. Монах, который 
ее провожал, объяснил: «До-
ченька, он же тебе все расска-
зал. Выжгла ты свою материн-
скую утробу абортами да бес-
численными до замужества му-
жиками». Вот так же образно, с 
тем же смысловым контентом 
и министр ваш сказал.

Если мы посмотрим на все 
причины бесплодия, то 75 проц. 
– бесплодие вторичное, зарабо-
танное человеком из-за своего 
образа жизни. Это и заболева-
ния, передающиеся половым 
путем, и неправильное пита-
ние, и гиподинамия, и токсиче-
ское воздействие на организм.
– В одном из своих интервью вы 
сказали: «По расчетам демогра-
фов, для России потеря 10 мил-
лионов человек критична с точ-
ки зрения нашей националь-
ной безопасности. Мы страну 
просто не удержим». Эта фра-
за произнесена два года назад. 
Сегодня вы можете повторить 
то же самое?

– Да. К сожалению, негатив-
ные процессы, которые у нас в 
стране происходят, пока еще 
не остановлены. На изменение 
ситуации нацелены и майские 

указы президента РФ, где ска-
зано о повышении коэффици-
ента рождаемости, о принципи-
альном внимании к мужскому 
здоровью, как к самому риско-
вому, потому что мужчины яв-
ляются основным трудовым ре-
зервом страны, да и с точки зре-
ния национальной безопасно-
сти, службы в армии – они опо-
ра страны. А смертность среди 
мужского населения в трудоспо-
собном возрасте остается у нас 
самой высокой в Европе. Мак-
симальный дебют смерти у рос-
сийских мужчин – в интервале 
33-56 лет. 
– Вы – ученый мирового масшта-
ба. Назовите, пожалуйста, стра-
ны мира и регионы России, ко-
торые по уровню демографии 
входят в тройку лидеров. 

– Из стран на первом месте 
Индия, за ней – Китай, его до-
гоняет Бангладеш. Нигерия, 
кстати, здорово растет. Если 
брать наши регионы, то это 
республики Северного Кавка-
за, то есть республики с тра-
диционным этническим ком-
понентом. Рядом с вами – это 
Татарстан, Башкирия.
– Судя по интернет-данным, про-
ект охраны мужского здоровья 
внедрен в 13 регионах России. 
Чувашия входит в это число или 
она стала четырнадцатой?

– Она стала 14-м и особым ре-
гионом. Потому что в Чувашии 
впервые в отличие от других ре-
гионов намечен комплексный 
подход. Тема-то эта непростая. 
Она касается не только мужского 
здоровья и урологии, она касает-
ся общего целеполагания. Или 
мы используем так называемую 
куративную модель, основная 
задача которой – борьба с бо-
лезнью, мы уже имеем болезнь 
и стараемся ее уменьшить, по-
бедить как-то. Или выбираем 
другую модель – превентивную, 
которая не позволяет заболеть. 
Конечно, при этом останется 
и куративное воздействие, но 
оно выступит уже как индика-
тор контроля качества преды-
дущих работ. Пока же у нас да-
ют медицинскую помощь при 
запущенных болезнях, то есть 
мы фактически стимулируем 
рост заболеваемости. Данной 
системе здравоохранения это 
выгодно, потому что платят за 
болезнь. А должны платить за 
здоровье, должны платить за то, 
чтобы уменьшалось количество 
людей заболевших.

Такую программу мы и хо-
тим впервые в Российской Фе-
дерации показать здесь, в Чува-
шии, – через урологию, через 
мужское здоровье. Она вклю-
чает не только раннюю диагно-
стику или своевременную дис-
пансеризацию, но самое глав-
ное – то, что находится за ме-
дициной. Это школьное пита-
ние, пропаганда здорового об-
раза жизни на примерах лиде-
ров — известных и уважаемых 
в обществе людей. Это популя-
ризация физкультуры, стро-
ительство спортивных дворо-
вых площадок. 

 ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ 
«СОВЕТСКАЯ ЧУВАШИЯ»

  ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Через тернии спорта – 
к мужскому здоровью

Не так давно в Чебоксарах с рабочим визитом побывал глав-
ный специалист по репродуктивному здоровью Министер-
ства здравоохранения России, директор НИИ урологии и ин-
тервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина Олег Апо-
лихин. За два дня он обсудил с Главой Чувашии Михаилом 
Игнатьевым реализацию программы «Охрана репродуктив-
ного здоровья у мужчин и активное социальное долголетие 
в Чувашской Республике», на ту же тему выступил перед ме-
дицинским сообществом города, провел открытую лекцию 
для населения в рамках проекта «Университет здоровья». 
А еще в качестве эксперта поучаствовал в телепрограмме и 
дал интервью газете «Советская Чувашия». 

СПРАВОЧНО 
46 млн рублей будет выделено из республиканского бюджета 

на реализацию в Чувашии программы «Охрана репродуктивно-
го здоровья у мужчин и активное социальное долголетие в Чу-
вашской Республике».

Олег Аполихин считает: 
гиподинамия – главный враг 
мужчин
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На молодежном форуме Приволжского фе-
дерального округа «iВолга-2018» подведе-
ны итоги конвейера проектов. Студент пер-
вого курса медицинского факультета Чуваш-
ского госуниверситета, руководитель пресс-
службы Чувашского республиканского отделе-
ния Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики» Даниил Келин за проект 
«Сохраним здоровье вместе» получил гранто-
вую поддержку в размере 150 тысяч рублей.

Проект направлен на поддержку пациен-
тов, перенесших инфаркт или инсульт в пост-
стационарный период. Влонтеры-медики 
будут систематически посещать пациентов, 
следить за их основными медицинскими по-
казателями (артериальное давление, пульс, 
температура, общий вид). 

Больше фото на 
www.tavanen.ru

 УСПЕХ

 ВИЗИТ

Новости с пригородным акцентом 

Проект 
реализуется при 

поддержке 
вузов ЧувашииВЕСТНИК ВУЗОВ

 ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ. АВГУСТ 20 - 26ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ. АВГУСТ 20 - 26
ОВ НЫ, ос те ре-

гай тесь конф лик-
тов до ма и на ра-

бо те. Будь те ме нее 
рез ки в от но ше ниях. Тог-
да ссор удаст ся из бе жать. 

     У ТЕЛЬ ЦОВ к кон цу 
не де ли поя вят ся 
ус ло вия и вре мя, 

что бы об ду мать 
даль ней шие пла-

ны. Бу ду щее бу дет за ви-
сеть лишь от вас!

Б ЛИЗ НЕ ЦЫ бу дут 
ув ле че ны иск лю-
чи тель но сер-
деч ны ми хло по-

та ми. Г лав ное – дер жать-
ся по даль ше от инт риг.

РА КАМ не стоит пы тать-
ся фор си ро вать со бы-

тия, все из ме нит ся – 
вас приг ла сят на ме-
роп рия тие, где бу дет 

воз мож ность за вя зать 
по лез ные зна комства.

ЛЬ ВАМ бу дет не-
дос та вать взаи-

мо по ни ма ния с 
кол ле га ми, а вот 

в лич ной жиз ни все бу-
дет прос то от лич но. 

ДЕ ВАМ нуж но бу дет вы-
пол нить мно го неотожных 
дел. Но со всем вы сп ра-

ви тесь лег ко, про де-
монст ри ро вав на-
чальст ву, на что вы 

спо соб ны.

ВЕ САМ стоит сде лать 
упор на лю бов ные и 

дру жес кие от но ше-
ния. В те че ние всей 

не де ли вы бу де те 
чувст во вать се бя уве рен но.

С КОР ПИО НОВ вле чет 
жаж да прик лю че ний. 

В не зап но наг-
ря нув шие в гос-
ти друзья или 

родствен ни ки не смо гут 
удер жать до ма.

СТ РЕЛЬ ЦЫ смо гут 
за вя зать но вые по-

лез ные зна комст ва. 
Г лав ное – не бол-
тать лиш не го. Ина-

че мож но по те рять хо ро-
ше го дру га. 

КО ЗЕ РО ГАМ стоит 
взять се бя в ру ки 
и тер петь, ина че 
есть шанс по пасть 
в ще кот ли вую си-

туа цию.

 ВО ДО ЛЕЯМ, ч то бы не 
по те рять го ло ву от 
ус пе хов, нуж но пом-
нить – уда ча при хо-
дит толь ко к тем, кто 

ее зас лу жи вает. 

Не дол гое за тишье 
ждет РЫБ в на ча-
ле не де ли. Мож но 
провес ти ре ви зию в 

лю бов ных от но ше ниях, 
а так же сос та вить пла ны на 
будущее.

     У 

что бы об ду мать 

СТ РЕЛЬ ЦЫ
за вя зать но вые по-

лез ные зна комст ва. 
Г лав ное – не бол-

 к кон цу 
не де ли поя вят ся 
ус ло вия и вре мя, 

Активисты в строю

В дань уважения в Чуваш-
ском государственном уни-
верситете им. И.Н. Улья-
нова провели XII Между-
народную летнюю науч-
ную школу-конференцию 
«Гидродинамика больших 
скоростей и кораблестрое-
ние», приуроченную к этой 
дате. В конференции при-
няли участие известные 
ученые, инженеры и кон-
структоры, аспираты и мо-
лодые научные сотрудни-
ки, чтобы в неформальной 
обстановке обсудить совре-
менные проблемы гидро-
динамики, посетить ме-
ста его детства, совершить 
прогулку на теплоходе и 
полюбоваться простора-
ми Волги. Во время рабо-
ты школы-конференции 
университет посетила прав-
нучка Крылова Мария Сер-
геевна Капица – кандидат 
психологических наук, за-
меститель заведующего ла-
бораторией «Психология 
труда» Московского госу-
дарственного университе-
та имени М.В. Ломоносова. 
Ректор ЧГУ Андрей Алек-
сандров вместе с коллегами 
провел для Марии Капицы 
ознакомительную экскур-
сию по университету и по 
столице Чувашии. 

Истоки таланта
С особым вниманием и 

теплотой отмечают юби-
лейный год Алексея Кры-
лова в Чувашии, посколь-
ку его родиной является 
небольшое село в Порец-
ком районе. Здесь, в де-
ревне Висяга (ныне Кры-
лово), он родился, провел 
свое детство, и именно в 
эти годы были заложены 
основные черты характера: 
задорность и озорство, лю-
бопытство и самостоятель-
ность мышления, критиче-
ское восприятие и любовь 

к родным местам. 
Судьба дала ему возмож-

ность еще совсем в юные 
годы общаться со знамени-
тым математиком А.М. Ля-
пуновым. Надо отметить, 
что его прадед, дед и отец 
были крепкого телосложе-
ния, обладали недюжинной 
силой, имели глубокие зна-
ния, отличались неорди-
нарными рассуждениями 
и были патриотами Рос-
сии. Все эти качества ярко 
проявились в жизни Алек-
сея Николаевича.

Жизнь и деятельность 
академика Алексея Никола-
евича Крылова, несомнен-
но, должны быть примером 
для школьников и студен-
тов, аспирантов и молодых 
ученых, готовых посвятить 
себя науке. Его жизненный 
путь, его становление как 
ученого, его значение в на-
уке, и особенно в корабле-
строении, трудно переоце-
нить. Не случайно на засе-
дании Академии наук СССР 
в 1943 году, посвященном 
восьмидесятилетию Алек-
сея Крылова, вице-адмирал 
Н.В. Исаченков назвал его 
«отцом русской научной 
школы кораблестроения».

Многогранная 
личность
Хотелось бы отметить три 

наиболее характерные чер-
ты Алексея Николаевича 
Крылова. Первое – это па-
триотизм. Еще до Октябрь-
ской революции он был 
полным адмиралом и, ко-
нечно, любое иностранное 
государство готово было за-
иметь такого крупного уче-
ного, но он был верен свое-
му Отечеству, с полной от-
дачей служил Родине, ока-
зав основополагающее вли-
яние на становление оте-
чественного кораблестрое-

ния. Советское правитель-
ство ценило это: он был 
удостоен Сталинской пре-
мии первой степени, триж-
ды награжден орденом Ле-
нина, ему было присвоено 
звание Героя Социалисти-
ческого Труда.

Второе – его широкий 
научный кругозор, ориги-
нальность мышления, та-
лант, его принцип работы: 
от практики – к теории, по-
этому все его научные ра-
боты имеют, прежде всего, 
практическое приложение. 
В одной из работ А.Н. Кры-
лов писал: «В этой работе 
на первое место я ставил, 
как всегда, практическое 
применение, а не чисто ма-
тематическую сторону во-
проса, так как сама статья 
возникла из предваритель-
ного изучения, предприня-
того для практического ис-
следования вибраций ко-
рабля». 

Сформулировав матема-
тическую модель, он, как 
правило, давал оригиналь-
ные методы исследования, 
тщательно проводил вы-
числения, составлял табли-
цы и доводил до числовых 
результатов. Многие мето-
ды и приемы, предложен-
ные Алексеем Крыловым, 
не потеряли свою актуаль-
ность и в наше время. На-
до отметить, что в то вре-
мя вычисления проводи-
лись с использованием ло-
гарифмической линейки и 
таблиц, но полученные им 
результаты были достаточ-
но точны. Мне пришлось 
рассчитывать изгиб балок 
на упругом основании, и 
я очень удивился, когда 
результаты, полученные 
Крыловым, довольно точно 
(иногда, вплоть до третьего 
знака) совпали с результа-

тами, вычисленными на 
компьютере иным мето-
дом. Им были рассчита-
ны напряжения в корпу-
се корабля на волнении, 
при вибрации двигате-
ля и различных внеш-
них возмущениях. Осо-
бое внимание он уделял 
непотопляемости судов 
при получении пробо-
ин в корпусе. Суда теря-
ют устойчивость, накре-
няются, нередко перево-
рачиваются и тонут, хо-
тя запас плавучести еще 
остается. Для того что-
бы сохранялась устой-
чивость, и корабль нахо-

дился на плаву, А.Н. Кры-
лов предлагал затапливать 
при пробоинах соответству-
ющие противоположные 
отсеки; для конкретных 
судов составил схему за-
топления и дал практиче-
ское руководство по непо-
топляемости судов при по-
лучении повреждений кор-
пуса. Им было рассмотре-
но много других проблем 
в теории корабля.

Третье, что характеризует 
Крылова, – это педагогиче-
ский талант, его стремление 
донести до широкой ауди-
тории передовые знания на-
уки и техники. Его методи-
ческие приемы, свободное 
владение предметом, широ-
кий кругозор завораживаю-
ще действовали на аудито-
рию. Слушатели старались 
не пропустить ни единого 
слова, и все, что доклады-
вал Алексей Николаевич, 
ложилось в головы слуша-
телей. Импозантная внеш-
ность, густая кудрявая бо-
рода, могучий голос и глу-
бокие знания убедительно 
действовали на вышесто-
ящее руководство. Имен-
но эти качества позволи-
ли реализовать его замыс-
лы по возрождению и ста-
новлению Советского мор-
ского флота, которым мы, 
по праву, гордимся в на-
стоящее время.

Алексей Николаевич Кры-
лов был и останется вели-
ким, его значение в науке 
и технике также велико.

 А.Г. ТЕРЕНТЬЕВ, 
профессор ЧувГУ, руководи-

тель летних научных школ «Ги-
дродинамика больших скоро-

стей» с 1980 года

Талантлив во всем
Уроженец Чувашии Алексей Крылов – 
выдающийся ученый-корабел

 ПАМЯТЬ

В 2018 году исполняется 155 лет со дня рождения вы-
дающегося российского корабела, талантливого уче-
ного, активного государственного деятеля, историка 
и педагога, уроженца села Висяга Алатырского уезда 
Симбирской губернии (ныне село Крылово Порецко-
го района Чувашии) Алексея Николаевича Крылова. 

Грант – 
на проект 

Маяки дружбы сближают

10 августа Чувашский государственный уни-
верситет имени И.Н. Ульянова посетили участ-
ники Молодежного культурно-исторического 
волонтерского проекта межнационально-
го согласия «Маяки дружбы. Россия сбли-
жает-2018». В составе делегации – студенты 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета имени Х.М. Бербекова, Юго-
Осетинского государственного универси-
тета, Цхинвальского художественного учи-
лища имени М.С. Туганова, Казанского коо-
перативного института, Чебоксарского ко-
оперативного института.

Гости побывали в музее Великой Отече-
ственной войны, этнографическом и архео-
логическом музеях университета. Экскурсии 
провел декан историко-географического фа-
культета Олег Широков. Они также посетили 
Центр по изучению Китая и узнали о сотруд-
ничестве ЧувГУ с 8 китайскими университе-
тами. Гостям также поведали о новых проек-
тах университета по укреплению межнаци-
онального согласия, для гостей организова-
ли викторину и интерактивные игры по меж-
культурной коммуникации. Встреча заверши-
лась коллективным фотографированием. 
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Острая аджика – 
пальчики оближешь

Нам понадобится: помидоры 
– 2 кг; болгарский перец – 10 шт.; 
чеснок – 200 гр.; красный острый 
перец – 3-4 шт.; хрен – 200 гр. (я 
покупаю маринованный в баноч-
ке); уксус 9% – 70 гр.; сахар – 100 
гр.; соль – 3 ст. л. свежая зелень 
укропа и петрушки

1. Помидоры, перец сладкий и 
горький чистим, нарезаем кусоч-
ками и измельчаем с помощью мя-
сорубки или блендера.

2. Добавляем соль, сахар, хрен и 
уксус, все хорошо размешиваем.

3. В эту массу добавляем мел-
ко нарезанную свежую зелень по 
вкусу. Зелень желательно нарезать 
помельче. Все хорошо размеши-
ваем, чтоб овощи подружились.

4. Раскладываем в стерилизо-
ванные банки.

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

Новости с пригородным акцентом 

4

В 
ЭТ

О
Т 

ДЕ
НЬ

АН
О

Н
С

  Ц
И

Ф
РЫ

 И
 Ф

А
КТ

Ы

РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 8 ПО 14 АВГУСТА
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ

6

11

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

мальчиков       2
девочек      4

средний возраcт  83

средний возраcт  59
мужчин   8

женщин        3
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13 613
По данным районного отдела ЗАГС

В производственном цехе типографии

Мас  ра Причебоксарья

ЧИТАЙТЕ www.tavanen.ru 
 УФАС требует аннулировать сви-
детельство на перевозки по марш-
руту №231 «Чебоксары-Икково».
 Самыми популярными именами 
в текущем году в Чебоксарском 
районе стали Дарья и Матвей.
 В Чебоксарском районе ка-
питальный ремонт проведут в 24 
многоквартирных домах.
 Верховный суд Чувашии оставил 
в силе 400-тысячный штраф ООО 
«Юрма».

семьям

 ЗАПАСЫ НА ЗИМУ

 В МАСШТАБАХ СТРАНЫ

  Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом

ПРОДАЖУ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТА-
БАКА МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ. Торговать 
жевательным и нюхательным табаком 
могут запретить, если такое законо-
дательное предложение станет зако-
ном. Автор инициативы – Законода-
тельное собрание Ростовской области. 
Оно внесло в Государственную Думу 
законопроект о запрете розничной и 
оптовой торговли нюхательным и же-
вательным табаком. По данным Ми-
нистерства здравоохранения РФ, при 
употреблении нюхательного или же-
вательного табака в организм посту-
пает намного больше никотина, чем 
при обычном курении. 

РОСТЕЛЕКОМ ПОДКЛЮЧАЕТ К ИНТЕР-
НЕТУ БОЛЬНИЦЫ И ШКОЛЫ. Прави-
тельство в следующем году выделит 5 
миллиардов рублей, чтобы рассчитать-
ся с Ростелекомом за подключение ме-
дицинских учреждений к Интернету. А 
в ближайшие 3-4 года компания готова 
провести высокоскоростной Интернет 
во все российские школы. 

«ВКОНТАКТЕ» СОБИРАЕТСЯ РЕАЛИ-
ЗОВАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ НОВОВВЕДЕ-
НИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРИВАТ-
НОЙ ИНФОРМАЦИИ СВОИХ ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛЕЙ. Об этом рассказал на сво-
ей странице в соцсети управляющий 
директор «ВКонтакте» Андрей Рого-
зов. В ближайшие две недели «ВКон-
такте» сделает так, что видеть список 
людей, сделавших репост записи, смо-
жет только автор самой записи, и боль-
ше никто. Еще одним нововведением 
станет возможность скрыть данные 
пользователя от всех, кроме его дру-
зей в соцсети. 

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕК-
ТА «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» МИНИ-
СТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУ-
ЕТ СОЗДАТЬ НОВУЮ СИСТЕМУ АТТЕ-
СТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ, которая будет го-
това уже к 2021 году. Кроме новой си-
стемы аттестации учителей будет соз-
дана и Национальная система учитель-
ского роста. Предполагается, что в ее 
рамках не менее половины педагогов 
должны пройти переподготовку. По-
новому будет строиться и карьерный 
рост. То есть не вертикально: учитель-
директор-завуч, а горизонтально. Сей-
час в образовательной среде обсужда-
ются новые должности педагогических 
работников, отражающие их професси-
ональные успехи, например, учитель-
мастер, учитель-наставник. 

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ В 
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ СОСТАВИТ МИ-
НИМУМ 7 ПРОЦЕНТОВ. В Пенсион-
ном фонде отметили, что прибавка бу-
дет зависеть от размера пенсии кон-
кретного гражданина. Средний раз-
мер страховой пенсии по старости 
неработающих пенсионеров соста-
вит в 2019 году, по предварительным 
расчетам, 15,4 тысячи рублей. Плани-
руется, что индексация пройдет с 1 
января. Напомним, по планам прави-
тельства, к 2024 году средний размер 
пенсии планируется довести до 20 ты-
сяч рублей в месяц. 

посевная пло-
щадь с/х культур 
под урожай 2016 

года, согласно 
данным Всерос-

сийской сельхоз-
переписи.

27382,3
га

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

При чтении пуб ли-
каций в районной 
газете часто возни-
кает интерес к топо-
нимике описы вае-

мой местности. В таких случаях 
можно обратить ся, например, 
к справоч нику «История 
селений Причебоксарья» 
(год издания 2012). Этот 
бесценный труд оставил после 
себя неутомимый публицист, 
писатель-краевед, бывший 
внештатный автор газеты 
«Тăван Ен» Валентин Иванович 
Карпов – Алиней, уроженец д. 
Чалымкасы. Годы его жизни 
– 08.09.1938 – 18.01.2014. В 
книге указывается, где какое 
селение расположено, дается 
краткая история его развития, 
перечисляются названия рек 
и речушек, оврагов и лесов, 
улиц и дорог. Кроме того, 
приводится список видных 
уроженцев каждой деревни. 
Среди других публикаций 
Валентина Ивановича спра-
вочник занимает особое место.

С намерением уточнить на-
звания притоков Унги я вновь 
открываю эту замечательную 
книгу. В разделе Ишакское 
сельское поселение содержат-
ся следующие данные: на ре-
ке Унге, кроме села Ишаки, 

расположены Анаткас-Марги 
(Ман Марка), Кибеккасы (от-
куда родом внештатный кор-
респондет газеты Фадей Кон-
стантинов) и Хора-Сирма. Не-
сколько деревень находятся 
на притоках Унги: Кивсерт-
Марги – на речушке Елга (Эль-
га); Малдикасы, Сятра-Марга 
и Ырашпулых – на речке Ку-
нар; Чиганары – в полукило-
метре от Ошнаушки. 

И тут я вспоминаю, что 
встречала эти названия в кни-
ге известного писателя Юхма 
Мишши «Песнь о Чувашии». 
Она у меня имеется с автогра-
фом автора от 9 мая 2012 го-
да. В статье «Чувашская топо-
нимика в Арктике» Юхма пи-
шет: «Арктика... Таймыр, мыс 
Челюскина, мыс Папанина... 

И вдруг на карте видим чу-
вашские слова – Урям, Мар-
га, Олай, Кунар, Эльга. Авто-
ром этих названий является 
всемирно известный гидро-
граф и путешественник, со-
ратник Н.Д. Папанина, сын 
чувашского народа Констан-
тин Петров. Это он в 1935-1937 
годах возглавил гидрографи-
ческую партию, которая сни-
мала на карту эти суровые и 
пустынные, не обжитые ни-
кем, места». 

Далее в книге дана краткая 
биография Константина Пе-
тровича Петрова, уроженца д. 
Сятра-Марги Чебоксарского 
района (1903 г.р.). Открывая 
новые земли на Таймыре, он 
на правах первопроходца да-
вал названия не обозначен-

ным на карте рекам. Река на 
севере-востоке Таймыра стала 
называться Кунар. Река, впа-
дающая в море Лаптевых, на-
звана Унгой; а река, впадаю-
щая в бухту Паландера, полу-
чила название Марга. Из озе-
ра Анучина вытекает бурли-
вая Эльга. Реку южнее мыса 
Челюскина К. Петров по ро-
довому имени своей матери 
назвал Олай. 

Юхма Мишши встречался 
с Константином Петровым 
на склоне его лет. Во время 
войны Петров, будучи гидро-
графом, участвовал в морских 
сражениях, в 1944 году опять 
возглавил северную экспеди-
цию, после войны руководил 
восстановлением морских пор-
тов на Балтике. В Чебоксарах 
он построил дом на улице На-
горной. Позже отдал его под 
музей В.И. Чапаева. Об этом 
мне рассказывала его бывшая 
соседка, наша землячка Т.И. 
Логинова. 

К. Петров известен также как 
талантливый художник. Ма-
стера кисти есть и среди его 
многочисленной родни: бра-
тья, племянники. В Ишакском 
краеведческом музее жизни и 
творчеству К. Петрова посвя-
щен целый зал. О нем напи-
сано и в Энциклопедии Че-
боксарского района. 

 ТАМАРА ВЕРЕНДЕЕВА, 
ЧЕБОКСАРЫ

В память о малой Родине 

21 АВГУСТА — КУРБАН БАЙРАМ — праздник 
жертвоприношения. Он является частью му-
сульманского обряда паломничества в Мек-
ку. Он длится 2-3 дня.
22 АВГУСТА — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛА-
ГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 22 августа 1991 
года над Белым домом в Москве впервые 
был официально поднят трехцветный рос-
сийский флаг, заменивший в качестве госу-
дарственного символа красное полотнище с 
серпом и молотом.
23 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОС-
СИИ — День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской бит-
ве. Она явилась решающей в обеспечении 
коренного перелома в ходе Великой Отече-
ственной войны. 

 Все бобры добры для своих бобрят.
 По двору-подворью, в добром 

здоровье.
 На дворе трава, на траве дро-

ва, не руби дрова на траве двора.
 Лежебока рыжий кот отлежал 

себе живот.
 Ежу на ужин мышонок нужен.
 Говорила им горилла, пригова-

ривала, говорила, говорила, при-
говаривала.
 Еле-еле Лена ела, есть от лени 

не хотела.
 Говорит попугай попугаю: 
«Я тебя, попугай, попугаю». 
Отвечает ему попугай: 
«Попугай меня, попугай!»

для д      окдля д      ок

Скороговорки

Загадка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Был он круглым колобком, а по-
том вдруг стал носком. 2. Спешат по листве и дорож-
ке все сорок моих ножек. 3. Волшебница - добрая или 
злая, в сказке она проживает.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 4. К дереву крепится дворец, во двор-
це живет певец. 5. В кустах над речкою поет, спать мне 
в мае не дает. 6. В красной рубашке, не овощ, не злак, 
я цветок красивый - ... 7. Дому я зонтом служу, сижу 
всех выше, зовут меня ... 

Крос вордс

Горел в траве росистой 
Фонарик золотистый, 

Потом померк, потух 
И превратился в пух.

Хлопушка

Одуванчик

Ребус

Таймыр

Ф
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# ТЕЛЕСЕРИАЛ 
* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм

Понедельник
20 августа

Вторник
21 августа

Среда
22 августа

Четверг
23 августа

Пятница
24 августа

Суббота
25 августа

Воcкресенье
26 августа

Ç1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ИЩЕЙКА» 12+
23.35 #«КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-

ТЫ» 12+

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 #«КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
1.40 #«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» 16+

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 Ас контрразведки. Доку-

ментальный фильм
9.40-9.55 Поет В. Двойнова
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 «Хĕрарăмсен уявĕ ячĕпе!» 

Стас Владимиров концерчĕ 
12+

8.30, 14.00 $ «Основной эле-
мент» 12+

9.00, 14.30, 19.00, 1.30 «Ылтăн 
çÿпçерен» 12+

9.30 «Смешарики» 6+
10.00 #«ПЛЯЖ» 12+
11.00 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
12.00 $ «CCCР. Крушение» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05 «Время вкуса» 12+
13.30, 19.30 «Республика» Ин-

формационная программа
13.40, 20.15 «Время спор-

та» 12+
15.00, 23.00 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
15.05 «Фиксики» 6+
15.30, 23.30 «Республика» Ин-

формационная програм-
ма 12+

15.40, 5.30 «Мультимир» 6+
16.00, 4.30 #«ГОРЮНОВ» 16+
17.00, 3.30 $ «Операция 

«Эдельвейс» Последняя 
тайна» 16+

18.00, 2.00 «Республика в де-
талях» 6+

20.00, 3.20 «Сделано в Чува-
шии» 12+

20.30, 3.00 «Литература 
тĕпелĕ» 12+

21.00 *«БИЛЕТЫ С НЕБА» 
12+

0.00 *«ДВОЕ» 16+

НТВ
5.05, 6.05 «Подозреваются 

все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 *«ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 #«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00 #«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 *«НЕВСКИЙ» 16+
0.15 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Курбан-Байрам» Транс-

ляция из Уфимской собор-
ной мечети

9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.00 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ИЩЕЙКА» 12+
23.35 #«КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-

ТЫ» 12+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети

9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 #«КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
1.40 #«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Республи-

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

ка» Информационная про-
грамма 12+

7.00, 14.30 «Сделано в Чува-
шии» 12+

7.15, 13.40 «Время спорта» 12+
7.30, 20.30, 3.00 «Литература 

тĕпелĕ» 12+
8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30, 14.00 $ «Основной эле-

мент» 12+
9.00, 18.00, 2.00 «Республика 

в деталях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«ПЛЯЖ» 12+
11.00 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
12.00 $ «CCCР. Крушение» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05 «Республика в деталях» 6+
13.30, 19.30 «Республика» Ин-

формационная программа
15.05 «Фиксики» 6+
16.00 #«ГОРЮНОВ» 16+
17.00 $ «Агния Барто. Читая 

между строк» 16+
19.00, 1.30 «Туслăх йывăçĕ 12+
20.00, 2.30 «Стеклянный дом» 

12+
21.00 «Этемлĕх управçи Анне» 

Алина Савельева концерчĕ 
12+

0.00 *«МОЙ ДОМА – МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+

НТВ
5.05, 6.05 «Подозреваются 

все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.20 *«ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 #«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00 #«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 *«НЕВСКИЙ» 16+
0.15 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 2.45, 3.00 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ИЩЕЙКА» 12+
23.35 #«КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-

ТЫ» 12+

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 #«КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
1.40 #«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Аса ил-ха, салтак. Пре-

мьера
9.15-9.55 Халăх хĕрĕ. В. Смир-

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

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Республика» 

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

ка» Информационная про-
грамма 12+

7.00, 13.40 «Стеклянный дом» 
12+

7.30, 14.30 «Туслăх йывăçĕ 12+
8.00 «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 #«ПЛЯЖ» 12+
11.00 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
12.00 $ «CCCР. Крушение» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика» Ин-

формационная программа
14.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
15.05 «Литература тĕпелĕ» 12+
15.40 «Фиксики» 6+
16.00 #«ГОРЮНОВ» 16+
17.00 $ «Игорь Моисеев. Ушел, 

чтобы остаться» 16+
19.00, 1.30 «Эх, юррăм, янăра!» 

12+
20.00, 2.30 «Учим чувашский» 

12+
20.30, 3.00 «Нулевой кило-

метр» 12+
21.00 «Сире тĕлленмен те» 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
0.00 *«ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+

НТВ
5.05, 6.05 «Подозреваются 

все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 *«ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 #«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00 #«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 *«НЕВСКИЙ» 16+
0.15 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 1.30 «Модный при-

говор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 2.35, 3.00 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«ИЩЕЙКА» 12+
23.35 #«КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-

ТЫ» 12+
0.30 «Курская битва. И плави-

лась броня» 12+

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

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

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 #«КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
1.40 #«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» 16+

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
9.15 Чебоксарские адреса
9.30-9.55 А. Кипеч юррисем
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Республи-

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

ка» Информационная про-
грамма 12+

7.00, 14.30 «Учим чуваш-
ский» 12+

7.30, 13.35 «Нулевой кило-
метр» 12+

8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30 $ «Основной элемент» 12+
9.00, 13.05 «Республика в де-

талях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«ПЛЯЖ» 12+
11.00 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
12.00 $ «CCCР. Крушение» 

16+
13.00, 18.30 «Республика» 

Хыпарсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика» Ин-

формационная программа
15.05, 19.00, 1.30 «Эх, юррăм, 

янăра!» 12+
16.00 #«ГОРЮНОВ» 16+
17.00 $ «Виктор Цой. Вот та-

кое кино» 16+
18.00 «И в шутку, и всерьез» 6+
20.00 «Комфортный город» 

12+
20.30 «Круглый стол» 12+
21.30 «Улька кинĕн виçĕ кинĕ» 

Камит 12+
0.00 *«СИБИРЯК» 16+

НТВ
5.05, 6.05 «Подозреваются 

все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.20 *«ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 #«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00 #«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 *«НЕВСКИЙ» 16+
0.15 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 3.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.50 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара» 
Творческий вечер Валерия 
Меладзе 12+

23.55 *«ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+

1.55 *«БЕННИ И ДЖУН» 16+

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 «Сто причин для смеха» 

Семён Альтов
0.25 *«БЕСПРИДАННИЦА» 12+
2.10 «Ким Филби. Моя Прохо-

ровка» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

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

Чувашия. Утро
9.00 Мастер спорта
9.30-9.55 Ÿнер тĕнчи. Чăваш 

ÿнерĕ. Пĕрремĕш утăмсем
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, 15.30, 0.00 «Республика» 

Информационная програм-
ма 12+

7.00, 13.40 «Комфортный го-
род» 12+

7.30 «Круглый стол» 12+
8.30 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
9.00, 15.05 «Эх, юррăм, янăра!» 

12+
9.30, 13.05, 15.40, 5.30 «Муль-

тимир» 6+
10.00 #«ПЛЯЖ» 12+
11.00 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
12.00 $ «CCCР. Крушение» 16+
13.00 «Республика» Хыпарсен 

кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика» Ин-

формационная программа
14.00 «Круглый стол» 12+
16.00, 0.30 #«ГОРЮНОВ» 16+
17.00, 4.45 $ «Николай Га-

стелло. Правда о подви-
ге» 16+

18.00 «Республика в деталях» 12+
18.30 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.00 «Время спорта» 12+
20.10 «Шок шоу» 12+
20.30 «Юратап тесе» Николайпа 

Раиса Андреевсен концерчĕ 
12+

23.00 «Эрне» Хыпарсен 
тишкерĕвĕ 12+ 

НТВ
5.05, 6.05 «Подозреваются 

все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 *«ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 *«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
23.40 «Захар прилепин. Уроки 

русского» 12+
0.05 *«ОРУЖИЕ» 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
6.50 #«МАМА ЛЮБА» 12+
9.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Еременко. На 

разрыв сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 *«ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
15.20 «Трагедия Фроси Бурлако-

вой» 12+
16.30 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Ди-
бровым

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.35 *«РАЗВОД» 12+
2.45 «Модный приговор»
3.50 «Мужское / Женское» 16+
4.40 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
5.15 #«ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
14.00 *«ПОДСАДНАЯ УТКА» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 *«ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 

12+
1.20 *«СТЕРВА» 12+
3.15 #«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ЧТВ
8.00-9.00 Юратнăран
11.20-11.40 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
7.00 «Республика» Информаци-

онная программа 12+
7.30 «Шок шоу» 12+
8.00, 12.30 «Учим чувашский» 

12+
8.30 «Время спорта» 12+
8.40, 13.40 «Смешарики» 6+
9.00 «Республика в деталях» 

12+
9.30 «Фиксики» 6+
10.00, 2.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 12+
10.30 «Республика. Столичные 

новости» 12+
10.35, 18.30 «Время вкуса» 12+
11.00, 3.00 «Будни уголовного 

розыска» Классика СССР 12+
13.00, 22.30 «Нулевой кило-

метр» 12+
13.30 «Сделано в Чувашии» 12+
14.00 #«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» 16+
16.00 $ «СССР. Крушение» 16+
17.00, 0.30 «Акатуй 2015» Из 

Фонда национального телеви-
дения Чувашии 12+

19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 
12+

19.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
20.00 «Для тебя!» Концерт ан-

самбля «Сеспель» 12+
23.30 «Сире тĕлленмен те» 

Чăвашла куçарнă фильм 12+

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с алексеем зи-

миным»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 

12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 *«ПЁС» 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
0.00 *«ДВОЕ» 16+
1.55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» Группа «Запрещенные 
барабанщики» 16+

1 КАНАЛ
5.15, 6.10 #«МАМА ЛЮБА» 

12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «Смешарики. ПИН-код»
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.25 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Инна Макарова. Судьба 

человека» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12.15 «Николай Рыбников. Па-

рень с Заречной улицы» 12+
13.15 *«ВЫСОТА»
15.10 «Раймонд Паулс. Милли-

он алых роз» 12+
16.10 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса
18.45, 22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.10 *«ПЕРЕВОЗЧИК 2» 

16+
0.40 *«ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕ-

БЯ» 16+
3.10 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
4.55 #«ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 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, 20.00 Вести
11.20 #«И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ» 16+
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
12+

0.30 *«МЕГАПОЛИС» 12+
2.10 *«МОСКВА НА ВЫСО-

ТЕ» 12+
3.10 #«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

16+

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. Со-

бытия недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 12.30 «Время вкуса» 12+
6.30, 5.30 «Мультимир» 6+
7.00, 4.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 12+
7.30, 10.35 «Смешарики» 6+
8.00 «Литература тĕпелĕ» 12+
8.30 «Туслăх йывăçĕ 12+
9.00 «Эрне» Хыпарсен 

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

новости» 12+
11.00, 0.00 «Если можешь, про-

сти» Классика СССР 12+
13.00 «Каникулы в историю Че-

боксар» 12+
14.00, 1.30 #«ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» 16+
16.00, 23.00 «Легенда Росгвар-

дии. Иван Яковлев» 16+
17.00 «Юратап тесе» Нико-

лайпа Раиса Андреевсен 
концерчĕ 12+

19.00, 5.00 «Ылтăн çÿпçерен» 
12+

19.30 «Кил ăшши» 12+
20.00 «Пĕртăвансем, юрлар-и» 

Пĕртăван Малинасен 
концерчĕ 16+

НТВ
4.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 *«ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+
0.50 *«ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

   лепрограмма



9Август 16 - 23, 2018 www.tavanen.ruTȘBAH EH     № 32 (106283-106284)

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

  КАНУ  

Культура

Анна Андреева – хастар çамрăк. 
Вăл аслă шкулта вĕреннĕ хушăрах 
ĕçлет те. «Чăвашпотребсоюзăн» 
Шупашкар районĕнче вырнаçнă 
«Салют» ача-пăча кану лагерĕнче 
вăл пĕр сиктермесĕр вун иккĕмĕш 
смена вăй хурать. И.Я. Яковлев 
ячĕллĕ Чăваш патшалăх педа-
гогика университечĕн сту денчĕ 
профессие те чун туртнипе суй-
ласа илнĕ – психологипе педа-
гогика факультетĕнчен вĕ ренсе 
тухнă хыççăн ачасемпе ĕçлессине 

малалла тăсĕ. Хĕр «Студентсен 
кĕркуннисене» хастар хутшăнать. 
Сцена çинче ăсталăха куллен 
туптани лагерьте пулăшать кăна. 
Пĕр номере хатĕрлеме те мĕн 
чухлĕ тÿсĕмлĕх, вăй, кăмăл-туйăм 
кир лĕ. Çапах та зачетсемпе эк-
заменсене Анна яланах ăнăçлă 
тытса пырать. Мĕнле-ха урăхла? 
Унăн хăйĕн вĕренекенĕсемшĕн 
тĕслĕх пулмалла-çке-ха. Лагерьте 
те вăл ачасемпе ир-ирех репе-
тицисене пуçăнать. Пултаруллă 

çамрăк мероприятисемпе уяв 
сценарийĕсене те хăех çырса 
хатĕрлет. Алă айĕнчи пусма-
сенчен, хатĕрсенчен костюм-
сем çĕлет.

Нумай пулмасть вара «Са-
лют» тăваттăмĕш сменăна йы-
шăнчĕ. Лагере çĕнĕ йыш çит-
рĕ. Тунсăхлама май та, вăхăт 
та çук кунта. Çапах вожатăй 
вĕсен умĕнчи виççĕмĕш 
сменăна ялан аса илет. «Çак 
сменăри ачасем уйрăмах хастар, 
пултаруллă, тăрăшуллă пулчĕç. 
Пĕрле эпир нумай тĕрĕслев 
витĕр тухрăмăр: кÿренÿсем... 
Уйрăлма çитнĕ кунхине эпир 

пĕр-пĕриншĕн чи çывăх çынсем 
пулса тăнине ăнлантăмăр. 
Никамăн та киле каяс килмерĕ. 
Мероприятисенче пирĕн отряд 
пĕрремĕш вырăнсене яланах ил-
се каяймарĕ пулсассăн та сце-
на çинче эпир кăтартнă кашни 
шоуна пĕтĕм лагерь тăвăллăн 
алă çупса йышăнатчĕ, кашнин-
чех çĕнĕ номерсем шухăшласа 
кăлараттăмăр. Балсен шучĕ пи-
рĕншĕн пĕлтерĕшлĕ те марччĕ. 
Эпир уявсен кашни саманчĕпе 
киленнĕ. Унта хутшăнни пире 
чăн-чăн киленÿ парнеленĕ, пире 
çак туйăм пĕрлештерсе тăчĕ».  

Тĕрлĕрен

Ăшă çу кунĕсем, симĕс улăх-
çаран... Телейлĕ ашшĕпе 
амăшĕ коляскăпа хулан 
хăтлă урамĕсемпе уçăлса 
çÿреççĕ. Пурнăç çакăн пек 
пулмалла та пек, анчах унăн 
илемĕпе киленме вĕренес 
тесен этемĕн хăш-пĕр чух-
не унăн тем тĕрлĕ тĕрĕслевĕ 
витĕр те тухма тивет.

Суд йышăнăвне пур-
нăçласа вăхăта йĕп-
лĕ хÿме леш ен-
че ирттерекенсен 
тав  ралли ÿкерчĕк 

сăрă, ăмăр. Федерацин айă-
плава пурнăçлакан службин 
республикăри управленийĕн 
Лапсарта вырнаçнă 1-мĕш 
юсану колонийĕнче иккĕмĕш 
çул айăплав вăхăтне ирттерекен 
Иван Зыковăн та çакăн пек 
телей хальлĕхе çук. Мускав 
хулин çамрăкĕ кунта наркотикпе 
ашкăнакан ушкăнпа çыхланса 
кайнă хыççăн суд йышăнăвĕпе 
лекнĕ. Çак хутăша çумра 
тытнăшăн РФ УК 228 статйипе 
айăпланнăскерĕн çапах та 
куçĕсенче пысăк шанăç. «2016 
çулхи июлĕн 16-мĕшĕнчен кунта 
эпĕ. Çак хушăра Мускавран анне 
кăна килсе çÿрерĕ...» – калаçăва 
тÿрех хутшăнчĕ çамрăк.

Çырăнман пулсан та мăшăрĕ 
пур Иванăн. Унăн ывăлне 
те вăл хăйĕнни пекех юра-
тать. «Çапах та суд сакки 
çине ларнă самантран манпа 
ăшшăн калаçма пăрахрĕ. Юл-
ташсем те сивĕнчĕç», – чун-
не уçрĕ яш. Вĕсем вара унăн 
сахал пулман. Шупашкарти 
техникума вĕренме кĕнĕ вăл. 
Станочник пулма хатĕрленнĕ. 
Пĕрремĕш курсрах ăна çĕнĕ 
«туссем» наркăмăшлă курăк 
тутанса пăхма сĕннĕ. Арçын 
ача килĕшмен. Иккĕмĕшĕнче 
вара вăл витĕмлĕ ушкăнри ас-
лин сăмахĕнчен иртеймен. Га-
шиш тутаннă. Хăй туянман 
– кашнинчех хăналанă. Та-
та кăштах – вара яш нарко-
тик авăрнех кĕрсе ÿкĕччĕ, ан-
чах хăйне вăхăтра алла илнĕ. 
Повар дипломĕ алăра – ĕçе 
пуçăн кăна. Анчах Иван ăна 
шырама васкаман. Унта та кун-
та çăкăрлăх ĕçлесе илкеленĕ-
ха ĕнтĕ, кассирта, сутуçăра 
вăй хурса пăхнă. Çакăн чух-
нех ăнсăртран аллине хуçнă. 
Килте ларма тивнĕ. Хăйне илнĕ 
предприниматель вара Ива-
на гипс хывасса кĕтеймессе 
пĕлтерсе ĕç вырăнне пушатма 
ыйтать. Пуçланать вара яшшăн 
тÿнтерле пурнăç! 

Техникумра гашишпа пĕр-

ле ашкăннă юлташĕсене ăн-
сăртран тĕл пулать вăл. Хай-
хискерсем кăмăла «пусар-
ма» каллех наркотик сĕнеççĕ. 
Ку хутĕнче те хирĕçлеймест. 
Ыйхăсăр каçсем, курăк сĕрĕмĕ, 
шухăлăх... – çакă пĕтĕмпех 
Иван йĕркелĕх хуралçисен 
куçĕ тĕлне лекнипе вĕçленнĕ. 
Колонири виçĕ çул – суд 
приговорĕ вăрах кĕттермен... 
Çак айăплава вăл хăйĕншĕн 
çирĕп тесе шухăшлать. Ÿкĕнсе 
йăнăша тÿрех йышăннă. Кунта 
хăйне япăх енчен кăтартман. 
«Тен, çакăнпах пулĕ мана 
çулталăкранах ансатлатнă усло-
висене куçарчĕç. Кунта пова-
ра вĕренсе тухрăм», – сисĕнет 

шанăç çирĕм саккăрти яш 
сăмахĕсенче.

Айăплав учрежденийĕсенче 
саккуна пăхăннине сăнаса 
тăракан Шупашкар прокурорĕ 
Петр Филиппов Иван Зыков 
вăхăтран маларах ирĕке тухас-
сине пĕлтерчĕ. «Çакăн пир-
ки калакан суд йышăнăвĕ 
пур», – терĕ вăл. Петр Пет-
рович республикăри юса-
ну учрежденийĕсене çитсе 
айăпланнисемпе куçа-куçăн 
калаçма тăтăшах май тупать. 
Иртнĕ юнкун çакăн пек  тĕл 
пулăва вăл Лапсарти 1-мĕш 
колонире ирттерчĕ. Са сă 
хăпартмасăр, ашшĕ е пич чĕшĕ 
пек, айăпланнисене колони-
ри тата ирĕке тухнă хыççăнхи 
прависем пирки ăнлантарать. 
«Тĕрмепе мура асăнма хушмаççĕ. 
Йăнăш çул çине кирек кам та 
пырса тухма пултарать. Вĕсене 
тÿрленме пулăшасси – пирĕн та-
та республика правительствин 
малта тăракан тĕллевĕ», – терĕ 
Петр Петрович.

Тепĕр икĕ уйăхранах Иван 
хула урамĕсем тăрăх ирĕклĕн 
çÿреме тытăнать. «Техникумра 
алла илнĕ анлă профильлĕ ста-
ночник профессийĕпе ĕç вырăнĕ 
тупасшăн эпĕ. Ăсталăх манăçса 
пырать, ăна тепĕр хут аса илме 
те тивĕ, – терĕ вăл. – Çемьепе 
пĕрле пулас килет. Юлаш-
ки кунсем уйрăмах вăрăммăн 
тăсăласси кăна хăратать».

 ВИКТОРИЯ ВЫШИНСКАЯ

«Пĕтĕм лагерь пирĕн 
шоупа киленчĕ»

 ХĔВЕЛСĔР

Юлашки кунсем уйрăмах вăрăм...

Вĕсем районта 
пĕр ремĕшĕсем пул-
нипе пĕрле респу-

блика чысне çак командăпах 
Раççей шайĕнчи турнирсенче те 
пĕрре мар хÿтĕленĕ. Хальхин-
че те çĕнтерÿ кай ăкне алăран 
вĕçертмерĕç хĕр сем. Арçынсенчен 
Вăрман-Çĕктер команди мала 
тухрĕ. 

Спорт ветеранĕсем те хăйсен 
формине çухатасшăн мар-ха. Хыçа 
юлнă çулсем вĕсене çамрăклатаççĕ 
кăна тейĕн. Акă 53 çулти Алек-
сандр Орешников ветерансен 
хушшинче пуринчен малтан пĕр 
çухрăма хăвăрт утса тухрĕ. 78 
çулти Петр Федоров унтан чылай 
çул аслăрах пулин те пьедестал 
картлашки çине хăпарчĕ. «Çакăн 
пек ăмăртусене тухса çынсемпе 
хутшăнсан чун уçăлать. Спортсăр 
пурăнаймасăп, манăн «чир» вăл», – 

тет спорт ветеранĕ. Çитес вăхăтра 
Питĕр хулине ăмăртусене кайма 
хатĕрленет вăл. 

Хĕрарăмсемпе арçынсем (18-
39 çултисем) пĕр миля чупса тар 
кăларчĕç. Криккакассинчи Екате-
рина Попова çак дистанцие ыт-
ти атлетсене чылай хыçа хăварса 
пĕрремĕш вĕçлерĕ. Хăй вăхăтĕнче 
вăл Будапештра команда йышăнчĕ 
6 çухрăм кросс чупса Европа чем-
пионкин ятне тивĕçнĕ. Паянхи 
кун вара – икĕ ача амăшĕ, сади-
кре инструктор пулса ĕçлет. «Ача 
çуратнă хыççăн спорта таврăнма 
йывăртарах. Пĕчĕккĕн хăнăхса 
пыратăп», – тет вăл финишра 
сывлăшне çавăрса. 

Канат туртассинче чĕрĕ такана 
выляса илессишĕн арçынсем шăл 
çыртса кĕрешрĕç. Хĕрÿ те çивĕч 
тупăшура Кăшавăш ял тăрăх коман-
ди пуринчен вăйлине çирĕплетрĕ. 

Кĕрнеклĕ арçынсем каната алăран 
пĕрре те вĕçертмерĕç. Çĕньялсем 
те хирĕç тăракансене хăйсен ен-
не темиçе хут та туртса илме пул -
тарчĕç, 2-мĕш вырăн вĕсем хыç-
çăн юлчĕ. Çĕньял-Покровски та-
та Вăрман-Çĕктер ял тăрăх ар çы-
нĕсем 3-мĕш тата 4-мĕш вырăн-
сене пайларĕç.

Мас-рестлингра арçынсемпе 
хĕрарăмсем виçшер виçе кате-
горийĕнче тупăшрĕç. Медаль-
семшĕн иртнĕ эрнере Курск 

облаçĕнче иртнĕ ялти спортсмен-
сен 12-мĕш спорт вăййисенче мас-
рестлингра çĕнтернĕ Эльвира Гри-
горьева, 3-мĕш вырăн йышăннă 
Родион Шадриков та пулчĕç. 
«Йы вăр атлетикăна кăмăллатăп, 
армрестлингра та çитĕнÿсем пур 
манăн. Урасем çирĕп пулнипе мас-
реслинга куçрăм», – тет пĕлтĕр 
Сочире иртнĕ Раççей ăмăртăвĕн 
призерĕ Родион Шадриков. 

Физкультурник кунĕпе килĕ-
шÿллĕн администраци сот руд-

никĕсен команди мини-футбол 
турнирĕн çĕнтерÿçисемпе Апаш ял 
тăрăх командипе тĕл пулчĕ. Матч 
4:3 шутпа вĕçленчĕ. Шупашкар 
район командин Супер кубокĕшĕн 
Кÿкеç тата Чикаго футбол команди-
сем икĕ тайм ирттерчĕç. Çĕнтерÿçĕ 
чĕрĕ така выляса илчĕ. 

 АВГУСТИНА ФАДЕЕВА

СĂМАХ МАЙ
Раççейĕн федерацин айăплава 
пурнăçлакан службипе пĕрле 
Чăваш Республикин проку-
ратури айăпланнисен реа-
билитацийĕ çинчен фильм ÿке-
рет. Ирĕке тухнă самантран 
ĕнерхи хура тумлă çынсен 
урăх пурнăç пуçланать: вĕсем 
ĕç шыраççĕ, ыр кăмăллăх 
акцийĕсене хутшăнаççĕ, пре-
ступлени çулĕ çине тăрасран 
ыттисене те асăрхаттараççĕ. 
Документаллă фильм сюже-
тĕнче çавăн пекех ăс-хакăллăх, 
кăмăл-сипет, мораль ыйтăвĕпе 
çыхăннă темăсем. Иртнĕ эрнере 
операторсем Лапсарти 1-мĕш 
колонире ĕçленĕ. 

«Спортсăр 
пурăнаймастăп, 
манăн «чир» вăл»

СĂМАХ МАЙ
Кÿкеçри физкультурник кунне 
пурĕ 507 çын хутшăнчĕ. Чи ас-
ли Кÿкеçри Николай Баринов 
пулчĕ, чи кĕçĕнни – икĕ çулти 
Дарья Цветкова. 

12
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А. Андреева

П. Филиппов прокурор айăпланнипе 
право  сехечĕ ирттерет
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  ÇУЛ ÇИНЧЕ 

Телепрограмма Матч ТВ 
с 20 по 26 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
6.30 $ «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 15.55, 

18.30 Новости
7.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «Серия А: Новый сезон» 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Интер»
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Дженоа»
14.10 Профессиональный бокс. Ма-

гомед Курбанов против Чарль-
за Манючи. Шавкат Рахимов про-
тив Робинсона Кастельяноса. Бой 
за титул IBO в первом лёгком весе. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+

16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе»

18.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.55, 21.25 Тотальный футбол
19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - «Уфа» 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» 
Прямая трансляция

0.30 *«НЕУГАСАЮЩИЙ» 16+
2.35 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» - «Хад-
дерсфилд»

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА 
6.30 $ «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 13.10, 15.20, 

18.25, 21.50 Новости
7.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»
12.50, 19.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
13.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли про-
тив Эй Джея Мэттьюса. Трансля-
ция из США 16+

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Атлетико»

17.55 «Лига чемпионов. Плей-офф» 
12+

19.20 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

0.40 $ «Крутой вираж» 12+
2.20 *«УЩЕРБ» 16+
4.20 *«ВТОРАЯ ПОДАЧА» 16+
6.00 $ «Допинговый капкан» 16+

СРЕДА, 22 АВГУСТА 
6.30 $ «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.30, 

17.25, 21.50 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00, 11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф

14.25 $ «Мария Шарапова. Глав-
ное» 12+

16.35 «Лига чемпионов vs Лига Ев-
ропы» 12+

17.05 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.30 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодёжных команд. Трансляция 
из Сочи

19.00 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

0.30 *«ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-
ФИИ» 16+

2.10 Обзор Лиги чемпионов 12+

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА 
6.30 $ «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.50, 15.00, 

17.40, 19.20, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Международный турнир по бо-
евому самбо «ПЛОТФОРМА S-70» 
Трансляция из Сочи 16+

10.30 «Лига чемпионов vs Лига Ев-
ропы» 12+

11.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. Трансля-
ция из Москвы 16+

13.00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф

15.40 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в полулёг-
ком весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Трансляция 
из Великобритании 16+

17.45 «Лига Европы. Плей-офф» 
12+

18.15 Реальный спорт. Волейбол
19.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция
22.00 «Бокс и ММА. Новый се-

зон» 16+
23.30 *«ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 

16+
1.30 $ «Жизнь Брюса Ли» 16+

2.35 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Курбанов против Чарль-
за Манючи. Шавкат Рахимов про-
тив Робинсона Кастельяноса. Бой 
за титул IBO в первом лёгком весе. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+

4.30 *«ЭЛЕНО» 16+

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА 
6.30 $ «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.35, 

16.20, 18.20 Новости
7.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 *«ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
11.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Свободная практика. Прямая 
трансляция

13.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф

15.40 «Жаркий летний биатлон» 
12+

16.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания. Прямая транс-
ляция из Германии

18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Арсенал» (Тула) - «Ростов» 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм» Пря-
мая трансляция

0.00 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Чехии

1.45 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексо-
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полулёгком ве-
се. Тайсон Фьюри против Франче-
ско Пьянеты. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

СУББОТА, 25 АВГУСТА 
6.30 $ «Вся правда про...» 12+
7.00 Все на Матч! События неде-

ли 12+
7.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Страсбур»
9.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 Но-

вости
9.40 *«НЕВАЛЯШКА» 12+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «Жаркий летний биатлон» 

12+
12.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Свободная практика. Прямая 
трансляция

14.05 «Бокс и ММА. Новый се-
зон» 16+

15.10, 17.00, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Франция. Прямая транс-
ляция из Германии

18.35, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан» Прямая 
трансляция

0.00 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Трансляция из 
Чехии

2.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Сити»

4.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
5.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Прямая трансля-
ция из США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА 
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Прямая трансля-
ция из США

8.00 $ «Вся правда про...» 12+
8.30 Все на Матч! События неде-

ли 12+
9.10, 11.20, 15.40, 18.15 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Барселона»
11.25, 13.40, 18.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.55, 13.55 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок вызова. 
Финалы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Казани

15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Ан-
жи» (Махачкала). Прямая транс-
ляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Германии

23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» - «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция

1.10 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования. Трансля-
ция из Чехии

Йĕрке хуралĕ10 РЕКЛАМА ТАТА ПĔЛТЕРŸ 
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Хĕвеллĕ ăшă кунсен-
че шыв-шур хĕрринче 
канакансен шучĕ 
палăрмаллах ÿсрĕ. 
Атăла вара икĕ çыран 
хĕррипе те пулăçăсем 
сырса илнĕ. Пĕчĕк 
кимĕпе чарăннисемпе 
пĕрлех тарăнрах 
вырăна çитсе якорь 
пăрахакансем те сахал 
мар. Утравсем те кана-
кансене илĕртеççĕ. Ан-
чах пулă тытнă чухне-
хи йĕркесене тата шыв 
çинчи хăрушсăрлăх 
правилисене пурте 
пăхăнаççĕ-и-ха?

Чăваш Республикин 
шыври биологи ресур-
сĕсене патшалăх енчен 
контрольлекен, тĕрĕс-
лекен тата сыхлакан пай 
пуç лăхĕ Валерий Григо-
рьев сăмахĕсем тăрăх, 
2018 çулхи январь-июль 
уйăх ĕсенче шыв-шур 
çинче йĕркене пăснă 
тĕслĕхсем пĕлтĕрхинчен 
сахалрах пулнă. Сăлтавĕ 
– кăçал Шупашкар водо-
хранилищинче тата Сăрта 
промыслара пулă тыта-
кансем тĕлĕшпе кăна чару 
çирĕплетнинче. Шупаш-
карти водохранилищĕре, 
Шупашкар ГЭСĕнчен 
пуçласа Атăл аква то-
рий ĕпе çÿлерех, Сăрта 
пу  лă çăсем ытти сезон-
ти пекех ирĕклĕн пулă 
тытма пултарнă. Иккĕ-
мĕшĕнчен, пулă тытмалли 
правилăсене пăсакансене 
пысăк штраф кĕтет. Тран-
спорт полицийĕ, район-
ти полици уйрăмĕсем 
те сăтăрçăсене тупса па-
лăртас енĕпе хăйсен ĕç-
не вăйлатнă. Канмал-
ли, ăшă кунсенче РФ 
МЧСĕн республикăри 
тĕп управленийĕн Пĕчĕк 
кимĕсен патшалăх инс-
пек цийĕн Шупашкарти 
уйрăмĕн, полици, шыв ри 
биоресурссене патшалăх 
енчен контроль лекен тата 
сыхлакан пай ĕçченĕсем 
Атăл шы вĕн акватори-
не пăхса çаврăнаççĕ. Че-
ретлĕ рейда эрнекун вĕсем 

пирĕн журналистсене те 
явăçтарчĕç.

Катерпа службăра тă-
ракансем Шупашкар-
ти юхан шыв портĕнчен 
пуçласа утравсем тара-
нах çитсе çаврăнчĕç. РФ 
МЧСĕн республикăри 
тĕп управленийĕн Пĕ-
чĕк кимĕсен патшалăх 
инспекцийĕн Шупашкар-
ти уйрăмĕн инспекторĕ 
Виталий Васильев Атăл 
шывĕ çинче тĕл пулакан 
пĕчĕк кимĕсем патшалăх 
техника надзорĕ витĕр 
тухнине тата вĕсемпе усă 
курмалли правилăсене 
мĕнле пăхăннине тĕрĕс-
лерĕ. «Пĕчĕк кимĕпе çÿ-
ре ме ирĕк паракан удо-
стоверени пулмалла, 
çынсен хăрушсăрлăх пра-
вилисене пăхăнмалла. 
Кимĕре çынсен шучĕ па-
лăртнинчен ытларах пул-
малла мар. Кун  сăр пуçне 
пĕчĕк ки мĕсен карап 
çÿрекен çул çине кĕрсе 
кайма юрамасть. Вĕрсе 

хăпартмалли кимĕсене 
регистраци учетне 
тăратмалла мар пулин 
те, вĕсене те пирĕнех 
сăнаса тăма тивет, – 
ăнлантарать Виталий Ва-
сильев. – Ыттисемшĕн 
хăрушлăх кăларса тăра-
такан маневрсемшĕн 
асăрхаттарма, штраф-
лама полномочисем пур 
пирĕн, правасăр та юлма 
пулать». 

Пакунлисем пĕр кун-
хи рейд вăхăтĕнче Атăл 
акваторийĕнче пĕчĕк ки-
мĕпе пулă тытакан вунă 
ытла пулăçа тĕрĕслерĕç, 
виççĕшне асăрхаттарса 
хăварчĕç. Пĕри акă хăй 
асăрхамасăрах карап 

çÿ рекен çул çине кĕрсе 
кайнă. Катерпа службăра 
тăракансем ăна айккине-
рех тухма ыйтрĕç. «Эпĕ 
киле кайма хатĕрленетĕп. 
Мĕн тума?» – йĕрке ху-
рал  çисем ыйтнине пур-
нăçлама ыйтсан кă-
мăл  сăррăн хуравларĕ 
вĕрсе хăпартмалли ки-
мĕпе пулă тытакан ар-
çын. Витре виткĕчне уç-
са кăтартма ыйтсан та 
илтмĕш турĕ вăл. Инспек-
торсем пĕчĕк кимĕ патне-
рех пычĕç. Çак вăхăтра 
пулăçă чĕрĕ çупахсене 
витререн шыва пеме 
тытăнчĕ. Вăрă пуçĕнче 
çĕлĕк те çунать темеç-
çĕ-и- ха çакăн пек чухне? 
Республикăра шыври био-
ресурссене патшалăх ен-
чен тĕрĕслекен тата сых-
лакан пай инспекторĕ пĕр 
пулăçăн 5 кг пулă кăна 
тыма юрани çинчен те-
пĕр хут аса илтерчĕ ăна. 
Катерпа службăра тăра-
кансен Атăл çинче пĕчĕк 
кимĕсемпе канакансе-
не çăлав жилечĕсене 
тăхăнмалли пирки те 
асăрхаттарма тиврĕ. Тĕпĕр 
тесен, пулăçсен ытла-
рах пайĕ уçă юхан шы-
ва кимĕпе пĕрремĕш хут 
кăна тухмасть. Ун пек-
кисем шыв-шур çинчи 
хăрушсăрлăх правилисе-
не, мĕн чухлĕ пулă тыт-
ма юранине тахçанах ăса 
хывнă ĕнтĕ. 

 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

 РЕЙД

Пулă вырăнĕ шывра

СĂМАХ МАЙ
Республика терри то-
рийĕнче пулă тытмалли 
17 промысла участокĕ: 
Сăр та – 5, Шупашкарти  
водохранилищĕре – 4, 
Куйбышеври водо хра-
нилищĕре – 8.

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ
2018 çулхи январь-июль уйăхĕсенче шыв-шур 
çинче йĕркене пăснă тĕслĕхсемпе республикăра 
590 протокол çырнă. Вĕсемпе килĕшÿллĕн 1 млн та 
779 пин тенкĕлĕх штрафланă, 1 млн та 26 пин тен-
ке шыраса илнĕ. Пĕр çын пуçне 3 пин те 15 тенкĕ 
штраф тивет. Шыв биоресурсĕсене правилăсене 
пăсса тытнипе кÿнĕ сăтăра 84 пин тенкĕпе виçеççĕ. 
Вĕсенчен 71 пин тенкине шыраса илнĕ. 13 тĕслĕх 
тĕлĕшĕпе уголовлă ĕç пуçарнă, 3-шне пăхса 
тухаççĕ. Пулла правилăсене пăсса тытсан граждан-
сене РФ КоАПĕн 8.37-мĕш статйин 2-мĕш пайĕпе 2 
пин тенкĕрен пуçласа 5 пин тенкĕ таран штрафла-
ма пултараççĕ.

«ВĂРĂ ВĂРĂМ, КУÇĔ ЧАРМАК, 
ПИЛĔКĔ ÇИНÇЕ», – тет ваттисен 
каларăшĕ. Килĕшмесĕр тăраймăн. 
Чăнах та, усал ĕçне вĕçне çитерес те-
се темĕн те шухăшласа кăлараççĕ-çке 
преступниксем. Акă иртнĕ канмалли 
кун Çĕньял ял тăрăхĕнчи Чумкасси 
ялĕ çумĕнчи «Ягодка» гаражпа стро-
ительство кооперативне вăрă-хурах 
иленнĕ. Кукăр алăллăскерсем автома-
шина салонне тĕпĕ-йĕрĕпе «тасатнă». 
Хайхисем унта пассажир енчи фор-
точка салăпне çĕмĕрсе кĕни паллă. 
Машинăран магнитола, колонкăсем, 
портмоне, сумка йăкăртнă. Çапла майпа 
транспорт хуçине 5 пин тенкĕлĕх сăтăр 
кÿнĕ. Çакăнпа та лăпланман. Юнашар 
тăракан машинăна та çаратнă вĕсем. 
Алăксене хуплакан шашулккана ним 

мар çĕмĕрсе кĕрсе аккумулятор ба-
тарейкине вăрласа тухнă. Виççĕмĕш 
машинăра та вăрăсем хăйсен пÿрне 
йĕрĕсене хăварнă. Йĕрке хуралçисем 
юнашар тăракан ГАЗ-3110 тата ВАЗ-
2114 автомашинăсен алăкĕсене те 
çĕмĕрнине тупса палăртнă. Шупаш-
кар район прокуратуринчен пĕлтернĕ 
тăрăх, вăрă тĕлĕшĕпе РФ УК 158-мĕш 
статйин 1-мĕш пайĕпе уголовлă ĕç 
пуçарма пултараççĕ. 

ВĂРĂ ВĂРĂННЕ ВĂРЛАНĂ. Канмалли 
кунсенче Çĕньял салинчи Новая урам-
ра тăракан машинăран та вăрăсем ак-
кумулятор йăкăртнă. Машина хуçи 5 
çул каялла çын пурлăхне вăрланăшăн 
РФ УК 158-мĕш статйин 4-мĕш пайĕпе 
икĕ хут явап тытни çинчен пĕлтереççĕ 
район прокуратуринчен. Преступление 
тăвакан тĕлĕшĕпе РФ УК 158-мĕш статйин 
2-мĕш пайĕпе уголовлă ĕç пуçарнă.  

 
Тунтикун кăнтăрла иртсен  
«Шăпашкар-Сăр» автоçулăн 
21-мĕш çухрăмĕнче (Ишлей 
сали çумĕнче) «Лада Ларгус» 
автомобиль çул айккине вĕçсе 
кайнă. Авари хыççăн капот 
айĕнче вут-çулăм тухнă. Во-
дитель ăна хăех сÿнтернĕ.  

Салонта унсăр пуçне 4, 7, 
10 çул ти хĕрачасем пулнă. 
Суранланнăскерсене больницăна 
леçнĕ. ЧР Çул-йĕр хăрушсăрлăхĕн 
патшалăх инспекцийĕнчен   
пĕлтернĕ тăрăх, 35 çулти води-
тель руль умне ÿсĕрле ларнă, 
анчах кайран хайхи освиде-
тельствовани кăтартăвĕсене 
йышăнман. Ăна медицина учреж-
денине илсе кайнă. Тĕрĕслев 
пырать.  
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СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

08-20. Песок, щебень, гравмас-
са. Навоз. Грунт. Дрова. Достав-
ка. Тел.: 8-987-123-74-44. 

08-21. Навоз домашний. До-
ставка. Тел.: 8-960-307-48-63. 

06-55. Куры-молодки, утята, му-
ларды, гусята, индюки, бройлеры. 
Доставка. Тел.: 8-905-029-90-50.
07-60. Сено в тюках, отличное 
качество. Тел.: 8-903-322-40-77.
07-31. Сено, солома, зерно. Тел.: 
8-903-346-71-89.

08-31. Черную стельную корову, 
5 отела. Тел.: 8-960-302-69-49.

08-28. ПОРОСЯТА. 2500 руб. Тел.: 
8-960-311-22-86.

08-06. Коров, телок, бычков (мо-
лодняк). Доставка. Тел.: 8-987-
126-30-07.

08-18. Декабрьте пăруламалли 
хура-шурă тĕслĕ тына. Пĕлтĕрхи 
утă. Тел.: 8-903-379-44-37.

08-19. 6 уйăхри тĕттĕм хĕрлĕ пăру. 
Тел.: 8-903-064-55-59.

08-23. Козы от породистых про-
изводителей, 5 месяцев. Тел.: 
8-917-663-49-81, 8-917-656-00-16.
06-62. Пластиковые ОКНА и ДВЕ-
РИ от 2900 руб/м2. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 8-927-844-78-11.

07-47. ТРАКТОРА, копалки, КОСИЛ-
КИ, грабли, ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ, 
плуги, ФРЕЗЫ, дискаторы, ПОГРУЗ-
ЧИКИ, опрыскиватели. НИЗКИЕ ЦЕ-
НЫ! ДОСТАВКА 8-800-222-68-58.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

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

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

05-82. Коров, бычков, телок. Вы-
нужденный забой. Тел.: 8-927-
851-27-77.
07-57. КРС, свиней, лошадей. Тел. 
8-902-327-56-06.

08-22. КОРОВ, БЫЧКОВ, ТЕЛОК. 
Вынужденный забой. Тел.: 8-961-
345-77-89.

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

08-05. Выполним все строитель-
ные, сварочные работы со своим 
материалом. Тел.: 8-987-126-30-07.

07-28. Утепление ЭКОВАТОЙ. 
Качественно в срок. Тел.: 8-937-
957-00-78.

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.

ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

08-24. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семё-
новым А.И., адрес: ЧР, п. Кугеси, ул. 
Советская, д. 50, mega221@mail.ru., 
тел. 8(83540) 2-26-14, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую де-
ятельность 5545, выполняются ка-
дастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 21:21:240601:292, распо-
ложенный: ЧР, Чебоксарский район, 
Ишлейское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Дубова Е.А. адрес: ЧР, г. 
Чебоксары, пр-т Чебоксарский, д. 
11, кв. 67, 89677950113.

Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состо-
ится по адресу: ЧР, Чебоксарский 
район, с. Ишлеи, ул. Советская, д. 
72 (здание сельской администра-
ции), 17 сентября 2018 г. в 8-00 ч.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЧР, Чебоксар-
ский район, п. Кугеси, ул. Совет-
ская, д. 50.

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-

ниц земельного участка на мест-
ности, обоснованные возражения 
о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана при-
нимаются с 16 августа 2018 г. по 
17 сентября 2018 г., по адресу: 
ЧР, Чебоксарский район, п. Ку-
геси, ул. Советская, д. 50.

Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 
21:21:240601:214, 21:21:240601:216 
и участок в кадастровом кварта-
ле 21:21:240601, расположены: ЧР, 
Чебоксарский район, Ишлейское 
сельское поселение.

При проведении согласования 
местоположения границ, при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«о кадастровой деятельности»).

предлагает ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШ-
КИ, ЧЕРНОГО ГРАНИТА, СЕРОГО И БЕЛОГО МРАМОРА.
 Столики, скамейки, ограды, венки. 
 СКИДКИ, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. ГАРАНТИЯ. 
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА. БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

ПАМЯТНИКИ от 2200 рублей
АО «Базальт» 

8 (8352) 
56-29-68.

г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 7.
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КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ Ж/Б
D-0,7; 1,0; 1,5.

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

ВОДИТЕЛЯ
20х20х40; 30х20х40; 12х20х40

ДОСТАВКА
Тел.: 8-902-327-82-52.
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Доставка торф, 
грунт, песок, 

ОПГС, щебень, 
кирпичный бой, 

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

бетона и кирпича (доставка 
от 1 до 15 т, а/м ЗИЛ, КАМаз), 

цемент М-400, М-500.

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

Досрочный возврат водительских удостовере-
ний в судебном порядке.

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

8-800-200-14-01 звонок бесплатный, +7 84320 7 14 06. 05
-5

2

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

Кровельные и 
фасадные работы. 

СРУБЫ для дома и бани. 
Доставка, Монтаж. 

Тел.: 8-927-667-03-55.Тел.: 8-927-667-03-55. 07
-1
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Управление образования ад-
министрации Чебоксарского рай-
она и Чебоксарская районная ор-
ганизация профсоюза работни-
ков народного образования и на-
уки РФ выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким 
в связи со смертью 

Юрия Ивановича 
ИВАНОВА, 

бывшего директора Кшаушской 
школы.                            08-32

ХУРЛАНАТПĂР
СОБОЛЕЗНУЕМ

Рубрика «Соболезнование» 
для юрлиц и ИП1 – 700 РУБ, для частных лиц2 – 400 РУБ. 

КРОВЛЯ
любой сложности

Работаем быстро: каче-
ственно, дешево. Помо-

жем подобрать и доставить 
стройматериалы 
по низким ценам. 

Цены ниже, чем на рынке. 
КЛАДКА, ФУНДАМЕНТНЫЕ 

работы. 
Тел.: 8-905-342-00-70. 
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ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

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

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

ной металлический
ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.

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

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

 ДОСТАВКА

1000
рублей
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ООО «ТМ»

оцинкованный и 
с полимерным покрытием разных цветов
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2 РЕКЛАМА 
ТАТА ПĔЛТЕРŸ 

 8(83540) 
2-12-59

ТАТА ПĔЛТЕРŸТАТА ПĔЛТЕРŸ

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

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

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

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

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

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

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

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

дой стороны ограждения ГРС. 
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных 

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

В настоящее время УЧАСТИ-
ЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
газопроводов строительной тех-
никой организаций, выполняющих 
земляные работы в охранных зо-
нах газопроводов без соответству-
ющего разрешения, в том числе 
электрических кабелей, линий 
теле-радиокоммуникаций, водо-
проводов, нефтепроводов и т.д.

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

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

СВЕДЕНИЯ о местонахожде-

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных 
организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других зем-
лепользователей и частных лиц.
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Доломитовую муку (из-
вестняковую) для раскис-
ления кислых почв. Ми-
нерал природный   Цео-
лит, для растений и жи-
вотных. Минеральные 
удобрения. Доставка. 
Упаковка в мешках. 
Тел.: 8-960-303-05-29. 08

-2
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Поможем 
от 100 000 руб., 
если отказывают 

банки. 
Тел: 8 (495) 929-71-07
(информация 24 часа).
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Требуются 
лицензированные 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ.  
 50-93-90, 

22-88-50 .08
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Все объявления 
дублируются 
на сайте  www.tavanen.ru
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Чи паха парне мĕн хак? 

Район чысне тивĕçлĕн хÿтĕлерĕç
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УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков 

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

Саламлатпăр!

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

– Темле çав, – тавăрать лешĕ. – Манăн ат-
тепе анне фи зикăпа математикăна япăхрах 
пĕлеççĕ çав.

  
– Официант, апачĕн ним тути те çук, заве-

дующине чĕнĕр-ха, – тет сĕтел хушшинче ла-
ракан арçын.

– Халь çук вăл, кăнтăр апачĕ тума юнашарти 
столовăя кайрĕ, – хуравлать лешĕ. 

Култараççĕ

валюта 
курсĕ

Август     Вырсарникун.... +22°
Август     Тунтикун ......... +24°
Август     Ытларикун........ +23°
Август     Юнкун ............ +23°

19
20
21
22

$ 67,51
€ 76,42

 Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Август, 16

...Август, 17

...Август, 18

 +25°                  + 18°

 +22 °    +13°

 +21 °    +10°

курсĕ
16.08.2018

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

   

   

«Тăван Ен» хаçат 86 çул тултарчĕ. Унпа 
пĕр тантăшсене август уйăхĕнче кăна 

тăванĕсем çуралнă кунпа тÿлевсĕр 
саламлама пултараççĕ.

                 + 

 Кăрмăшра пурăнакан юратнă тăвана 
Эльвира Алексеевна ВОЛКОВĂНА 
çуралнă кун ячĕпе пĕтĕм чун-чĕререн ăшшăн 
саламлатăп. Чăваш юманĕ пек çирĕп сывлăх, 

сурпан пек вăрăм ĕмĕр, иксĕлми вăй-хал, 
пархатарлă кун-çул сунатăп.

  Ирина Иванова.
08-27

Августăн 11-мĕшĕнче пĕтĕм 
çĕршыври пекех, Кÿкеçре те 
«Олимпийский» стадионта физ-
культурник кунне паллă турĕç. 
Профессие тата çул ÿсĕмне 
пăхмасăр спорта юратакан-
сен уявĕ вăл. 

Тивĕçлисене – 
Тав хучĕсем
Уявăн официаллă пайне ЧР 

Патшалăх Канашĕн Председателĕн 
çумĕ – бюджет, финанс тата налук 
Комитечĕн председателĕ Альбина 
Егорова, социаллă политика тата 
наци ыйтăвĕсемпе ĕçлекен коми-
тет председателĕ Вячеслав Рафи-
нов, Шупашкар район пуçлăхĕ Ни-
колай Хорасев, райадминистраци 
пуçлăхĕ Владимир Димитриев, 
спорт ветеранĕ Валерий Фран-
тов хутшăнчĕç. Николай Хорасев 
районта пурăнакансене физкуль-
турник кунĕпе саламларĕ. «Уяв 
спортсменсене кăна мар, физ-
культура учителĕсене те, сывă 
пурнăç йĕркине кăмăллакансене 
те пĕтĕçтерет. Çулран çул район-
та физкультурăпа туслашакансен 
шучĕ ÿссе пыни савăнтарать», – 
терĕ вăл. 

Альбина Егорова спорт çĕн-
терĕвĕсене тÿпе хывнă ветерансе-
не тав турĕ. Хăйĕн сăмахне вĕçленĕ 
май районти «Акатуй-2018» уявра 
футбол турнирĕнче мала тухнă 
командăна спорт формин 15 ком-
плектне пачĕ. 

Вячеслав Рафинов спорт уявне 
пухăннисене хапăл туса йышăннă 
май çĕршывăн пĕрлештернĕ фут-
бол командин нападающийĕ Ар-

тем Дзюба Раççей лидерне Вла-
димир Путина хоккей вырăнне 
футбол суйлама сĕнни, президент 
тĕрлĕ спорт тĕсĕпе туслине тата 
физкультурник пулни çинчен ка-
ланине аса илчĕ. Пурне те çак ырă 
тĕслĕхе тĕпе хума сĕнчĕ. Мĕншĕн 
тесен физкультура кăна сывлăха 
çирĕплетме май парать. 

Иртнĕ çул Кÿкеç лицей коман-
ди Президент спорт вăййисенче 
республикăра мала тухни, кăçал ва-
ра Янăш шкулĕн воспитанникĕсем 
Президент ăмăртăвĕсенче регион-
ти тапхăрĕнче ял-сала командисен 
хушшинче çĕнтерÿçĕ ятне тивĕçни 
тата Анапăра республикăшăн 
хутшăнма хатĕрленни çамрăксен 
хушшинче спорт аталанса пынине 
çирĕплетни çинчен каларĕ Влади-
мир Димитриев. 

Физкультурник кунне спортăн 
тĕрлĕ тĕсĕнче çитĕнÿсем тунă 
çынсене, тренерсене, çамрăк спор-
тсменсене, вĕрентекенсене, спорт 
ветеранĕсене тав хучĕсем тата 
грамотăсем парасси йăлана кĕчĕ. 
Официаллă пая вĕçленĕ май рай-
онта пурăнакансене ЧР Патшалăх 
Канашĕн, ЧР Физкультура тата 
спорт министерствин, Шупаш-
кар районĕн Хисеп хучĕсемпе, 
Тав хучĕсемпе чысларĕç, Атай-
касси, Çĕньял, Янăш ял тăрăхĕсен 
пуçлăхĕсене Юрий Башкирова, 
Андрей Михайлова, Иван Гра-
чева ĕçпе хÿтĕлеве хатĕррине 
палăртакан ылтăн паллăсене пачĕç. 

Парне – чĕрĕ така
Спорт ăмăртăвĕсене кÿмепе 

çÿрекенсем уçрĕç. Финиш йĕр-
не Кÿкеçри интернат-çуртра 
пурăнакан Геннадий Леонтьев 
пĕрремĕш çитсе каçрĕ. Вĕсем 
хыççăн виçĕ урапаллă велосипед-
па ача садне çÿрекенсем ыткăнчĕç. 
Тăватă çулти Семен пуринчен те 
правуртарах пулчĕ. «Ывăлăм Кÿ-
кеçри «Колосок» ача садне кайнă 
чухне те велосипедсăр килтен тух-
масть. Икĕ урапаллипе те ярăнма 
пĕлет вăл», – тет Семен амăшĕ Ана-
стасия Самарина.

Мини-футболта сакăр команда 
тĕл пулчĕç. Апашсем 1-мĕш вырăн 
йышăнчĕç, вăрманçĕктерсем – 
2-мĕш, районăн пĕрлештернĕ 
команди – 3-мĕш. Волейболта 
арçынсем те, хĕрарăмсем те хăйсен 
вăйне тĕрĕслерĕç. Хĕрсен волей-
бол вăййин судйи Александр Ни-
колаев ăмăртусем пуçланиччен 
фаворитсен йышне Кÿкеç коман-
дине кĕртрĕ. 

  КАЛЕНДАРЬТИ КУН 

«Спортсăр 
пурăнаймастăп, 
манăн «чир» вăл»

«ЧĂВАШ ЕН» ПТРК РЕСПУБ-
ЛИКĂРИ СЫВЛĂХ СЫХ-
ЛАВ УЧРЕЖ ДЕНИЙĔСЕМПЕ 

ПĔРЛЕ «ТЕЛЕРАДИОДЕСАНТ 
СЫВЛĂХ ХУМĔ ÇИНЧЕ» АК-

ЦИ ПУÇАРАТЬ. Ун шайĕнче те-
лекуравçăсемпе радио итлекенсем валли 

усăллă уявсем йĕркелеççĕ. Çак уйăхран пуçласа 
кăçалхи октябрьчченех республикăн пилĕк 
районĕнче тĕрлĕ темăллă тĕл пулусем иртĕç. 
Вĕсен программисенче – спорт ăмăртăвĕсем, 
концертсем, викторинăсем.

Кÿршĕри Сĕнтĕрвăрри, Красноармей-
ски, Çĕрпÿ районĕсенче массăллă информа-
ци хатĕрĕн десанчĕ сентябрĕн 15-мĕшĕнче 
çитсе чарăнать. Тĕплĕнрех «Чувашия» ПТРК 
официаллă сайтĕнче паллашма май пур. 

«ЧĂВАШ ЕН» ПТРК РЕСПУБ-
ЛИКĂРИ СЫВЛĂХ СЫХ-
ЛАВ УЧРЕЖ ДЕНИЙĔСЕМПЕ 

ПĔРЛЕ «ТЕЛЕРАДИОДЕСАНТ 
СЫВЛĂХ ХУМĔ ÇИНЧЕ» АК-

ЦИ ПУÇАРАТЬ. 
7+
АКЦИ
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9

Физкультурник 
кунĕнче Шупаш-
карти «Олимпий-
ский» стадион 
умĕнчи лапамра 
урам баскетболĕн 
«Кĕрен пÿске» 
ăмăртăвĕ иртнĕ. 
Кунта Кÿкеç 
çамрăкĕсем 
палăрнă.

Ăмăртăва пурĕ 
пĕтĕм республикăран 
117 команда хут-
шăннă. Çĕн терÿ-
çĕсене виçĕ ушкăнра 
палăртнă. Вун ултă 

çул тан кĕçĕнрех çам рăксем хушшинче Кÿкеç 
бас кетболисчĕсем «кĕмĕле» тивĕçнĕ. «Улăп» 
спортпа сывлăх центрĕн тренер-преподавателĕ 
Николай Кузьмин команда йышĕнче Кÿкеç 
лицейĕн вĕренекенĕсем Павел Антонов, Кирилл 
Фомин, Кирилл Кормилицын, Кÿкеç çамрăкĕ 
Степан Данилов пулнине пĕлтерчĕ. «Команда 
тĕп хулари В.И. Греков ячĕллĕ баскетбол енĕпе 
спорт шкулĕн вĕренекенĕсемпе «ылтăншăн» 
вылярĕ. Пĕр кунта вăйăсем виççĕрен ытла  та 
иртрĕç. Тăваттăшĕ умлă-хыçлă пулчĕç. Выляса 
илме вăй çитерейменшĕн ачасен кăмăлĕ кăшт 
хуçăлчĕ те», – терĕ Николай Александрович. 
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