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Саха сирин ўрдўнэн тахсар оройуон хаЇыаттара партийнай хаЇыат оμкулуттан,
оμоЇуутуттан саіаланан, сэбиэскэй былаас баарын тухары Сойуус даіаны, обком даіаны,
райком да ўлэтин�хамнаЇын хайдах ыытылларын, оройуон дьонун�сэргэтин сырдатан,
кэпсээн кэлбиттэрэ. Хас да ааіааччы кєлўєнэтэ манан сирдэтэн улаатан, ўлэлээн кэллэіэ.
ЫЇыллыы�тоіуллуу да кэмнэригэр бырабыыталыстыба єйєєн илдьэ кэлбитэ, кўн бўгўнўгэр
диэри судаарыстыбаннай ўбўнэн ўбўлэнэн хаЇыаттар уруккуларын курдук тахса тураллар.
Бўгўн саμа ўйэ боруогар туран, ыччат ытыЇыттан ыЇыктыбат тэрилинэн аан дойдуну
барытын истэ�билэ олорор кэмигэр, кумааіы хаЇыаты єйєєн таЇаарыы, ўбўлээЇин � бу бар
дьоммутун, норуоту єйєєЇўн. Дьиμ кырдьык, бэрэбиэркэлэммит олохтоох, миэстэтигэр
буола турар балаЇыанньаны, информацияны тиэрдии, сырдатыы, бўгўμμў бутуур,
буккуйуу кэмигэр суолтата хаЇааμμытааіар даіаны ўрдээн турар.

Àаіааччыга тиэрдии ханааллара билигин араас цифровой былаЇааккаларынан бытары�
йан, элбээн тураллар. Эдэрдиин�эмэнниин бассаап сымыйа дуу, кырдьык дуу сонунун бўт�
тўўн Саха сирэ барыта кєрєн�истэн олорор кэмигэр, аμардас кумааіы хаЇыатынан эрэ
редакция олороро тутах. Кумааіы хаЇыаппыт таЇынан бўгўн редакция ўлэЇиттэрэ сете�
вой таЇаарыыны, социальнай ситимнэргэ быыстала суох суЇал, наадалаах уонна кыр�
дьыктаах информацияны, сонуну, хаартыскалары, видеолары оμорон, таμан, бэлэмнээн
таЇаараллар. Билигин ааіааччы саμа кєлўєнэлэрин, куоппут сирдэригэр эккирэтэн тии�

йэн, бэйэіэ, норуот сыаннастарыгар, эргитии ўлэтэ хайаан да барыахтаах. Ону эмиэ бу

ситим нєμўє редакция ўлэ ыытар.
Редакция ўлэтэ�хамнаЇа, сайдыыта улахан инникилээх. Кўн�дьыл хаамыытын тэтимэ

кєрдєрєн иЇиэіэ, арай бэйэбит хаалсыбакка, ўєрэнэн, саμаны баЇылаан истэхпитинэ, саμа
сайдыы кэмин уоріатыгар буолуохпут.

Àйымньылаах ўлэ сыаналанар, дьон наадыйар кэмэ кэлэн, єссє сайдыа, тэнийиэ турда�
іа. Саμа ўєрўйэхтэри баЇылаан, дьоμμо�сэргэіэ сонуннук, интэриэЇинэйдик тиэрдиэххэ!
Сурутааччыларбытыгар туЇаайан эттэххэ, эЇиэхэ баріа махтал, сурутан, ааіан, кўннэ�
тэ билсэ олороргутугар, олох ўєЇўгэр сылдьаргытыгар.

Ытыктабыллаах ветераннарбытын, общественнай корреспонденнарбытын, хас биир�
дии редакция ўлэЇитин Россия бэчээтин кўнўнэн эіэрдэлиибин! Баіарабын тапталлаах
ўлэіитигэр, талан ылбыт суолгутугар, ўлэлиир�хамсыыр, сайдар�ўўнэр иэйиигит атты�
гытыгар баар буоларыгар, ыарахан кэмнэргитигэр ааіааччы махтала, дьон олоіун туп�
суута кўўскўтўгэр кўўс эбэригэр, дойду иннигэр турар улахан соруктар туолан олоххо кии�
рэллэригэр эЇиги кылааккыт баара, ўлэіит�сыраіыт тўмўктээх буоларын умнубаккы�
тыгар. Дьиэіитигэр�уоккутугар, тус олоххутугар дьолу�соргуну!

Ньургуйаана СТРУЧКОВÀ,
"СÀХÀБЭЧЭЭТ" СÀТ генеральнай дириэктэрэ.

Тохсунньу 10 к. улуус баЇылыгын пла�
неркатыгар ЕДДС салайааччыта Àфанасий
Кириллин иЇитиннэрбитинэн, 03.01.22 с.
Ньурба к. Кузаков уул. 35 №�дээх 4 кыбар�
тыыралаах дьиэтигэр баЇаар тахса сылдьы�
быт, итиэннэ уу ситимин уонна септик
тоμуулара тахсан туоратыллыбыттар.  

ОДьКХ ГУП Ньурбатааіы филиалын
дириэктэрэ À.С.Тихонов уЇун єрєбўллэргэ
уу тэстиититтэн уонна тымныы уута сити�
мэ тоμуутуттан барыта 186 ыμырык киир�
битин эттэ.

"Àрыылаах" ХЭТ салайааччыта À.Н.Ти�
хонов ўлэ штатнай эрэсииминэн барарын,
Ўєдэйи концессияіа ылар туЇунан илии
баттаммытын, саμардыы ўлэтэ бардаіына
Ўєдэйгэ 1 хочуолунай хаалыахтааіын, кэн�
ники Киров чоіун хаачыстыбата арыый
тупсубутун иЇитиннэрдэ.

Роспотребнадзор Ньурбатааіы терри�
ториальнай отделын салайааччыта Àндрей
Федоров улууска ОРВИ ыарыыта син�биир
элбэіин, улуус ўрдўнэн 131 киЇи ыалдьан
кєрдєрўммўтўн ыйда. Тохсунньу 3�9 кк.
коронавируснай инфекциянан ыалдьыбыт
5 киЇи булулунна. Ревакцинацияламмыт
дьону аахпакка туран, улууска вакцинация
кєрдєрўўтэ � 64%. Вакцинацияіа ўрдўк
кєрдєрўўлээх тас дойдулар уопуттара кєр�
дєрєрўнэн, хамсык дьаμын омикрон
штаммынан ыалдьыы элбэх, ол эрээри
дьон чэпчэкитик ыалдьар. Онон "группа
риска" киирэр хроническай ыарыылаах
уонна аіам саастаах дьону салгыы кєхтєєх�
тўк вакцинациялыыр сорук турар. Оіолор�
го ОРВИ, грипп утары быЇыы кўўскэ оμо�
Їуллуохтаах. УЇуйааннар уонна оскуолалар
оіолорун 80%�на быЇыы ыллылар, ол
эрээри бу тыа нэЇилиэктэрин суотугар си�
тиЇилиннэ. Оттон Ньурба к. оіолор вак�
цинациялара мєлтєхтўк баран иЇэр � 60%
кэриμэ.

Улуустааіы киин балыыЇа кылаабынай
бырааЇа Наталья Павлова бу кўннээіи ту�
ругунан улууска коронавируснай инфек�
циянан 9 киЇи ыалдьарын иЇитиннэрдэ. 2
ыарыЇах стационарга, 7 киЇи тастан эмтэ�
нэллэр. Сыл саіаланыаіыттан 4 єлўў уонна
5 тєрєєЇўн регистрацияланна, ол иЇигэр
Ньурбаіа � 4 , Дьокуускайга � 1 оіо.  УЇун
єрєбўллэргэ 64 киЇи коронавируснай ин�
фекцияны утары быЇыыны ыллылар, вак�
цина саппааЇа баар, 49 ИХÀ тестирование

оμоЇулунна. СуЇал медкємєіє кўμμэ 12�
15 ыμырык киирэ сырытта. Улууска вакци�
на саппааЇа баар, диэн туран Наталья Пав�
лова вакцинацияламмыт эбэтэр хамсык
дьаμынан ыалдьа сылдьыбыт дьону 6 ый
кэнниттэн  хайаан даіаны ревакцинация�
ны ааЇалларыгар ыμырда.

Улуус баЇылыга Àлексей Иннокентьев
атын регионнартан кэлбит быраастары
уонна туспа быраастары, онтон биэлсэрдэ�
ри кытта кєрсўЇўєхтээіин эттэ. 

Т/х департаменын салайааччытын сол�
буйааччыта Сергей Захаров ўлэ этэμμэ
баран иЇэрин иЇитиннэрдэ. Ньурбатааіы
сўєЇў аЇылыгын хампаанньата Ст. Васи�
льев аатынан сылгы собуотугар 20 т эбиэЇи
биэрбит. Быйыл ыЇар сиэмэтин ылыммыт.
Департаментан ўўт харчытыгар суруктар
барбыттар. "Влада" кэпэрэтиип 2021 с.
иэЇин тєннєрўєхтээх. "ВилМар" кэпэрэ�
тиипкэ туЇуламмыт сурук эмиэ туттарыл�
лыбыт. 

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунааіы от�
делын нач. солбуйааччыта Николай Рожин
эппитинэн, ааспыт нэдиэлэ устата 55 сайа�
былыанньа уонна биллэрии киирдэ, 2 бу�
руй регистрацияланна, ол иЇигэр 1 � уоруу,
1 � кырбааЇын. 99 боротокуол толоруллу�
бут, ол иЇигэр ГÀИ хайысхатынан � 75, 4
массыына ыстарааптыыр стоянкаіа туруо�
рулунна. Мааска эрэсиимин кэЇии иЇин 8
боротокуол толоруллубут. Бу ыйга нэЇи�
лиэнньэіэ отдел ўлэтин отчуота ыытыл�
лыахтаах. 

Àлексей Иннокентьев улуус дьаЇалта�
тын отчуотун кэмигэр ис дьыала отделыгар
сыЇыаннаах ыйытыктар син�биир киирэл�
лэрин бэлиэтээн туран, отдел ўлэтин от�
чуотун улуус дьаЇалтатын отчуотугар дьон
элбэіэр тэμμэ ыытар наадатын ыйда, от�
дел салайааччыта Г.И.Павловка итини
тиэрдэргэ кєрдєстє.

БаЇаарынай сулууспа бэрэстэбиитэлэ
03.01.22 с. Кузаков уул. 35 №�дээх дьиэ�
тигэр тахсыбыт умайыы тєрўєтўн быЇаар�
да, баЇаар тутатына умуруоруллубутун эттэ.
Биир кыбартыыра ваннайыгар сылыта хол�
боммут обогреватель самыкаанньалаан эр�
кинэ уонна потолога 5 м2 умайбыт, атын
икки кыбартыыраларга 1м2 умайбыт. Ити�

ни таЇынан ўлэЇиттэр тыаларга массыына�
ны буксуурдуу бара сылдьыбыттар.

Социальнай кємўскэл управлениетын
салайааччыта Ирина Находкина ДИПИ�гэ
116 кырдьаіас уонна инбэлиит баарын
эттэ. Управление ўлэЇиттэрэ 08.01.22 с.
роддомтан быйыл саμа тєрєєбўт ийэлэри
ўєрўўлээхтик таЇаарыыга кыттыбыттар,
ийэлэргэ "Ўйэ оіолоро" єрєспўўбўлўкэтээ�
іи сэртипикээттэр туттарыллыбыттар. 

Ўп управлениетын салайааччытын сол�
буйааччыта Евдокия Филиппова счекка
баар ўп тобохторун туЇунан иЇитиннэрии
оμордо, ситэ туЇаныллыбатах ўп 15 кўн ус�
тата тєннєрўллўєхтээіин эттэ. Киниэхэ
улуус баЇылыга служебнай саппыысканы
бэлэмнээн киллэрэригэр сорудахтаата, кє�
рўллўбўт ўбў кэмигэр туЇаныллыахтааіын
эттэ. 

Октябрьскай нэЇилиэк баЇылыга Се�
мен Корякин эбийиэктэр этэμμэ туралла�
рын, Горнай Бэс Кўєлўгэр 60 т от барыах�
тааіын, дьэллик ыттарга ўлэлэЇэн 3 тыЇы
ыттары туппуттарын сылгыЇыттар базала�
рыгар иитэ ылбыттарын эттэ. 

ÀТП дириэктэрэ Геннадий Игнатьев
иЇитиннэрбитинэн, тэрилтэ 4 оптуобуЇа
сўўрэ сылдьар, ол иЇигэр Ньурба к. � 3
уонна Марха уμуоргу нэЇилиэктэргэ � 1.
Сэрэдэттэн Ньурбачааμμа оптуобус сыл�
дьыаіа. Ньурба�Дьокуускай�Ньурба марш�
рутунан оптуобус сырыыта оμоЇуллар, бэ�
нидиэнньиккэ Ньурбаттан хоμнор. Саμа
дьыл иннинэ 2 саμа оптуобус ылылынна,
Ньурба к. устун сўўрўєхтэрэ. Бары социаль�
най каарталар ўлэлии тураллар. Быйыл єссє
2 оптуобус ылыллыахтаах. Àлексей Ин�
нокентьев билиμμитэ оптуобус бырайыаЇа
ўрдэтиллибэккэ оннунан хааларын эттэ. 

Ньурба к. баЇылыга Àлександр Иванов
куорат ўрдўнэн балаЇыанньа этэμμэтин,
баЇаар буола сылдьыбыт дьиэни баран кєр�
бўттэрин, хаар уонна бєх таЇылларын, бєх
таЇыытыгар улууска региональнай опера�
тор быЇыытынан Кировтааіы чох разреЇа
ўлэтин саіалаабытын, бєх туочукаларын
КУР�га туттарыы бара турарын эттэ. 

Улуус баЇылыга Àлексей Иннокентьев
тохсунньу 17 кўнўттэн улуус ааспыт сыл�
лааіы ўлэтин отчуота саіаланарын иЇи�

тиннэрдэ. Олунньу саμатыгар єрєспўўбў�
лўкэ ситэриилээх былааЇын ўлэтин отчуо�
та буолара былааннанар, СЄ Бырабыыта�
лыстыбатын Бэрэссэдээтэлин солбуйаач�
чыта Михаил Никифоров салайааччылаах
бєлєх ўлэлии кэлэрэ кўўтўллэр. СЄ Быра�
быыталыстыбатын Бэрэссэдээтэлэ Àндрей
Тарасенко эбийиэктэри кєрє кэлэрэ бы�
лааннанар. 11.01.22 с. Àлексей Иннокен�
тьев салайааччылаах улууспут дэлэгээсси�
йэтэ Уус�Àлдаμμа тиийэн Бороіоμμо СЄ
Норуоттарын VIII спортивнай оонньуула�
рын ыытарга бэлэмнэнии ўлэлэрин бил�
сиэхтээхтэр. Мэμэ Хаμалас улууЇун кии�
нигэр � Àлын Бэстээххэ сылдьан бассыай�
ны кєрўєхтээхтэр. "13.01.22 с. � Дьокуус�
кайга Ньурбаттан тєрўттээхтэр тўмсўўлэ�
рин кытта кєрсўЇўў уонна 14.01.22 с. СЄ
Бырабыыталыстыбатыгар ўлэлэЇэн баран
15�скэ Ньурбаіа тиийиэм", � диэтэ баЇы�
лык. 

Планеркаіа муниципальнай реформа
туЇунан боппуруос таарылынна. Улуус ба�
Їылыга Àлексей Иннокентьев уонна улуус
Сўбэтин бэрэссэдээтэлэ Сергей Евсеев
этиилэрэ истилиннэ. Муниципальнай ре�
форма туЇунан боппуруос бу ый 24 к. РФ
Госдуматыгар кєрўллўєхтээх. Ил Тўмэμμэ
ити туЇунан боппуруос 14�скэ кєрўллэрэ
былааннаммыт. "Олохтоох салайыныы си�
тэриилээх былааЇын таЇыма хаалар, кє�
дьўўстээх этиилэрбитин киллэриэхтээх�
пит", � диэтэ Àлексей Иннокентьев.
10.01.22 с. 16 ч. нэЇилиэктэр баЇылыктара
уонна улуус Сўбэтин дьокутааттара кыт�
тыылаах зуумунан сўбэ мунньах тэрийэргэ
быЇаарылынна. Ил Тўмэн судаарыстыбан�
най тутууга уонна олохтоох салайыныыга
сис кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ Владимир
Прокопьев 20.01.22 с. кэлэн Ньурба улуу�
Їугар ўлэлиирэ былааннанар.

Планерканы тўмўктўўрўгэр Àлексей
Иннокентьев барыларыгар таЇаарыылаах
ўлэни баіарда. Улууска Норуот кєіўлээЇи�
нин сылыгар анаммыт уонна Саха ÀССР
тэриллибитэ ўбўлўєйдээх 100 сылыгар
Ньурба улууЇун 5 сыллаах сайдыытыгар �
2027 с. Ньурбаіа СЄ Норуоттарын IX спор�
тивнай оонньууларын кєрсє � элбэх ўлэ ба�
рыахтааіын бэлиэтээтэ, инникигэ сыал�
сорук туруорда.

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

3 января начал работу новый регио�
нальный оператор на территории Нюрбин�
ского района по обращению с твердыми
бытовыми отходами � ÀО "Кировский
угольный разрез". В настоящий момент ра�
ботают 3 единицы техники, в т.ч. 2 мусо�
ровоза на базе "КамÀЗ", 1 фронтальный
погрузчик и 2 сборщика мусора. Теперь
появилась реальная возможность улучшить
ситуацию по обращению с ТБО и положить
конец мусорному коллапсу в Нюрбе, кото�

рый стал в последнее время самой набо�
левшей проблемой в нашем городе. Несво�
евременный вывоз твердых коммунальных
отходов с площадок приводил к перепол�
нению контейнеров, загрязнению террито�
рий и, как следствие, к нарушению прав
граждан на благоприятную окружающую
среду. Страдали жители, регулярно внося�
щие плату за вывоз ТБО. 

В связи с тем, что региональный опера�
тор по обращению с ТКО � Мирнинское

предприятие ЖКХ, ведущее свою деятель�
ность на территориях Мирнинского, Ленс�
кого районов и вилюйских районов, не
справлялось со своими обязанностями, по
требованию прокуратуры государственным
комитетом экологического надзора были
проведены проверки и применены штраф�
ные санкции в отношении юридического
лица и должностного лица. Договор с Мир�
нинским предприятием ЖКХ был расторг�
нут. Министерством жилищно�комму�

нального хозяйства и энергетики РС (Я)
проведен конкурс по отбору регионального
оператора Нюрбинской зоны. В конкурсе,
завершившемся 16 декабря 2021 г., приня�
ло участие единственное предприятие � ÀО
"Кировский угольный разрез". 25 декабря
было подписано соглашение между
МинЖКХиЭ и ÀО "Кировский угольный
разрез". 

Пресс�служба администрации МР.

Ытыктабыллаах ааіааччыларбыт, сурутааччыларбыт, редакциябыт бэтэрээннэрэ,
общественнай корреспонденнарбыт уонна редакция коллектива!

––  ООллооххттоооохх  ссааллааййыынныыыы  ––

Планерка сонуннара

"Кировский угольный разрез" начал работу по вывозу ТКО в Нюрбе
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––  ССооннууннннаарр  ––

Тохсунньу 1 кўнэ. Саμа сыл
ўўнўўтэ 00.00 чаастан сарсыарда
09.30 чааска диэри Сахабыт сиригэр
9 оіо � 6 уол, 3 кыыс кўн сирин кєр�
дє. Ўбўлўєйдээх 2022 сыл бастакы
оіото 00.12 чааска Àмма улууЇугар
тєрєєтє. Бу туЇунан Ил Дархан бэ�
йэтин Инстаграмыгар иЇитиннэрдэ.
Уол 3 625 гр. ыйааЇыннаах, 52 см
уЇуннаах. Бу Àйхалла уонна Àльберт
Николаевтар тєрдўс оіолоро. Дьиэ
кэргэн 19 уонна 12 саастаах уолат�
тардаах, 11 саастаах кыыстаах. Кини
"Ўйэ оіолоро" тус сыаллаах хапы�
таалы бастакынан тутуоіа. "Кыра�
чаан киЇи доруобай, чэгиэн буола
улаатан чугас дьонун, барыбытын
ўєртўн! Тєрєппўттэрин истиμник
эіэрдэлиибин", � диэн Àйсен Серге�
евич санаатын ўллэЇиннэ.

Єрєспўўбўлўкэ 100 сылын уонна
Ийэ сылын ураты суолтатын бэлиэ�
тээн, ўбўлўєйдээх сылга Саха сири�
гэр тєрєєбўт кырачааннарга "Ўйэ
оіолоро" диэн 100 тыЇ. солкуобай�
даах тус сыаллаах хапытаалы олох�
туур туЇунан Ил Дархан бэйэтин
Àнал этиитигэр эппитэ. 2021 сыл
ахсынньы 30 кўнўгэр туЇааннаах
ыйааіы таЇаарбыта. Ону таЇынан
єрєспўўбўлўкэ аіа баЇылыгын сору�
даіынан дьиэ кэргэн єйєбўлўгэр
кэккэ дьаЇал ылыллар. Биэс уонна
онтон элбэх оіолоох дьиэ кэргэт�
тэргэ дьиэ атыылаЇалларыгар тєлє�
бўр кєрўллэр, итиэннэ кинилэр
баайга�дуолга нолуоктан босхоло�
ноллор. Оіолору иитэ ылбыт дьиэ
кэргэттэргэ кєрўллэр тєлєбўр
базовай кээмэйэ икки тєгўл улаатта.

Тохсунньу 1 кўнэ. Дойдубут Бэ�
рэсидьиэнэ Владимир Путин 2022
сылы Àрассыыйа норуоттарын кул�
туураларын нэЇилиэстибэтин сылы�
нан биллэрдэ. "Киэμ нэлэмэн сир�
дээх�уоттаах Сахабыт сиригэр элбэх
норуот култуурата ўйэлэргэ тўмўл�
лэн кэллэ. Норуоту харыстааЇын �
бу туох�ханнык иннинэ кинилэр
култуураларын нэЇилиэстибэтин
харыстааЇын буолар.Бу дьаЇал би�
Їиги єрєспўўбўлўкэбит 100 сылын
бэлиэтиир сылбытыгар сєп тўбэспи�
тэ ордук суолталаах. Бары биир со�
моіо кўўЇўнэн Саха сирин норуот�
тарын ўйэлэри уμуордаан кэлбит
сыаннастарын, ўгэстэрин кэлэр кє�
лўєнэіэ тириэрдэ турарга эрэнэ�
бин", � диэн Àйсен Николаев бэлиэ�
тээнэттэ.

Тохсунньу 2 кўнэ. Àіа дойду
Улуу сэриитин кыттыылааіа, Ўлэ
КыЇыл Знамята, Бочуот Знага уор�
дьаннар кавалердара, СÀССР но�
руотун хаЇаайыстыбатын ўтўєлээх
ўлэЇитэ Степан Дроздов 100 сааЇын
туолла. Ытык кырдьаіаска ўбўлўє�
йўнэн Àйсен Николаев эіэрдэтин
тириэртэ. Степан Платонович уот�
таах сэриигэ авиацияіа сулууспа�
лаабыта, фронтан кэлэн баран, ўйэ
аμарын устата олоіун єрўс флотугар
анаабыта. Бастаан утаа борохуокка
хапытаан кємєлєЇєєччўтўттэн саіа�
лаабыта, Єлўєнэтээіи пароходство
биир биллэр салайааччытыгар тиийэ
ўўнэн Саха сирин сайдыытыгар дьо�
Їун кылаатын киллэрбитэ. Степан
Платонович билигин да сэргэх, уоп�
састыбаннай олохтон туора турбат,
биир дойдулаахтарыгар сўбэ�соргу
буолар. Ил Дархан ытык кырдьаіас�
ка чэгиэнник этэμμэ сылдьарыгар,
дьиэ кэргэнигэр бары ўтўєнў ба�
іарда.

Тохсунньу 5 кўнэ. Саμа сыл
бастакы кўнўгэр тєрєєбўт оіолорго
Ил Дархан олохтообут 100 тыЇ. сер�
тификаттары туттардылар. Àмма
уонна Мииринэй киин балыыЇала�
рыттан, Дьокуускайга Перинаталь�
най уонна Медицинскэй кииннэр�
тэн 16 ийэ оіотунаан балыыЇаттан
дьиэлэригэр ўєрўўлээх быЇыыга�
майгыга таіыстылар. Саха сиригэр
тохсунньу 1 кўнўгэр барыта 23 оіо
тєрєєбўт. Ил Дархан кырачааннарга
уонна кинилэр ийэлэригэр кытаа�
нах доруобуйаны, минньигэс мичээ�
ри уонна дьоллоох оіо сааЇы бэлэх�
тээтэ.

Санатар буоллахха, Саха сирэ
УЇук Илиμμи уокурукка оіо тєрєє�

Їўнўгэр бастакы миэстэіэ, дойдуга
алтыс миэстэіэ сылдьар. 2021 сылга
єрєспўўбўлўкэіэ 12 024 оіо � 6 145
уол уонна 5 879 кыыс кўн сирин
кєрбўтэ.

Тохсунньу 7 кўнэ. ОроЇуоспа
ўўнэр тўўнўгэр Àйсен Николаев
Дьокуускайга Преображенскай та�
μара дьиэтигэр литургияіа кытын�
на. Сулууспаны архиепископ Роман
ыытта. Ил Дархан кэлбит дьону
ОроЇуоспанан эіэрдэлээтэ. Кини
Саха сирин бары храмнарыгар икки
сыллаах тохтобул кэннэ дьон�сэргэ
бырааЇынньыгы кєрсєрўн бэлиэ�
тээтэ уонна доруобуйаны, бары
ўтўєнў, дьолу баіарда. Таμара Ийэ�
тин хорсун быЇыытын санатта уон�
на быйыл єрєспўўбўлўкэіэ биллэ�
риллибит Ийэ сылыгар барыбытын
араμаччылыа диэтэ.

Тохсунньу 8 кўнэ. Àакадемик
Владимир Ларионов аатынан XXVI
єрєспўўбўлўкэтээіи "Инникигэ хар�
дыы" кэмпириэнсийэ ўлэтин саіа�
лаата. Нэдиэлэ устата 34 улуустан
уонна куораттан 1700�тан тахса
ўєрэнээччи бэйэлэрин бырайыакта�
рын 35 хайысхаіа онлайн кємўс�
кўўллэр. (https://lk14.ru/). Ол иЇигэр
ирбэт тоμу ўєрэтиигэ, ойууру ба�
Їаартан харыстыырга уонна чєлўгэр
тўЇэриигэ туЇаайыллыбыт ўлэлэр
бааллар. Àйсен Николаев бэйэтин
эіэрдэтигэр єрєспўўбўлўкэ ўбў�
лўєйдээх сылын бастакы улахан тэ�
рээЇининэн эдэр чинчийээччилэр,
кинилэр учууталлара, тєрєппўттэрэ,
учуонайдар, исписэлиистэр тўмсэр
форумнара буолбута ураты суолта�
лааіын бэлиэтээтэ. Кэмпириэнсийэ
дьоіурдаах оіолору єйўўр, кинилэр
кыахтарын сайыннарарга бары усу�
луобуйаны тэрийэр диэтэ. Ил Дар�
хан кыттааччылар инникигэ чиμ�
ник хардыылыылларыгар, тобулбут
бырайыактарын, толкуйдаабыт са�
нааларын олоххо киллэрэллэригэр
эрэнэрин туЇунан эттэ. Быйыл кэм�
пириэнсийэ дойду ўєрэххэ минис�
тиэристибэтин тэрээЇиннэрин ах�
сааныгар киирбит. Онон бастыμнар
БКЭ кєрдєрўўтўгэр эбии баал ылар
кыахтаммыттар.

Тохсунньу 8 кўнэ. Àйсен Нико�
лаев оттук сезонун хаамыытын туЇу�
нан бырабыыталыстыба чилиэннэ�
рэ, федеральнай былаас территори�
альнай уорганнарын, улуустар уон�
на куорат уокуруктарын, тэрилтэлэр
салайааччылара кыттыылаах улахан
мунньаіы ыытта. Уопсай быЇыы�
майгы этэμμэ диэн сыаналанна.
Бырабыыталыстыба тэрээЇин ўлэни
кэмигэр ыыппыт, ол иЇигэр ОДьКХ
уонна энергетика эбийиэктэрэ ума�
тык�оттук саппааЇынан хааччыллы�
быттар. Саμа сылга єрєспўўбўлўкэ
ититии уонна энергия ресурсалары�
нан хааччыйар тэрилтэлэргэ тєлє�
бўргэ улахан иэЇэ суох ўктэммит. Ол
эрээри бу оттук сезонугар 160 тех�
нологическэй кэЇиллии (ааспыт
сылы кытта тэμнээтэххэ, 12 тєгўл
кыра), ол иЇигэр коммунальнай
комплекска � 11, энергетикаіа � 149,
уот ситимэ алдьаныытыттан, айыл�
іа, дьон уонна тэрилтэлэр дьайыы�
ларыттан тахсыбыт.

Ил Дархан Бырабыыталыстыба
бэрэссэдээтэлин бастакы солбу�
йааччыта Дмитрий Садовниковка
хонтуруоллуур уорганнары кытта
Єлўєхўмэ куоратыгар, Уус Маайа
Солнечнай бєЇўєлэгэр хочуолунай�
дары уонна коммунальнай ситимнэ�
ри бас билээччилэр икки ардылары�
гар тахсыбыт мєккўєрдээх быЇыы�
ны�майгыны быЇаарарга сорудах�
таата.

Àйсен Николаев муниципальнай
тэриллиилэр баЇылыктарыгар ба�
Їаартан сэрэхтээх буолууга, бєх кэ�
мигэр тиэллиитигэр ураты боліом�
тону ууралларыгар эттэ.

Маны таЇынан хамсык дьаμын
бохсууга улуус боломуочуйатын ту�
Їунан санатта. ТєЇє да быЇыы�май�
гы арыый кєммўтўн иЇин, холкутуур
эрдэ диэн бэлиэтээтэ.

Àфанасий НОЕВ,
Ил Дархан пресс�сэкирэтээрэ.

– Ил Дархан нэдиэлэтэ –

Àйсен Николаев ўлэтин
сўрўн тўгэннэрэ Саμа ўўммўт 2022 сыл, тох�

сунньу 3 кўнўгэр, Ньурбаіа  Бор�
доμ нэЇилиэгин  олохтооіо Ива�
нова Любовь Исаевна Иванова �
6�с, тохсунньу 4 кўнўгэр Ок�
тябрьскай нэЇилиэктэн Àнна
Àртуровна Иванова 4�с оіолорун
кўн сирин кєрдєрдўлэр.

Быйыл єрєспўўбўлўкэіэ
"Ўйэ оіото"  тосхоло биллэ�
рииллэн, Ил Дархан Àйсен Ни�
колаев 2022 сылга бастакы кўн
сирин  кєрбўт оіолорго 100 000
солкуобай бэриллэрин туЇунан
эппитэ. Маны таЇынан быйыл
СÀССР 100 сылынан Ил Дар�
хан демография сайдыытыгар
уонна дьиэ кэргэμμэ улахан
боліомтону уурарын биллэрэн,
Саха сиригэр Ийэ сылын бил�
лэрбитэ.

Кырачааннары улуустааіы
оіо тєрўўр дьиэтиттэн тахсал�
ларын чиэстээЇиμμэ  "Ньурба
оройуона" МО баЇылыгын со�
циальнай боппуруоска солбу�
йааччы Àнна Михайловна Ула�
рова дьиэ кэргэн бигэ тирэх�
тээх буоларыгар  судаарыстыба,
єрєспўўбўлўкэ уонна оройуон
салалтата улахан боліомтону
ууралларын, араас таЇымнаах
социальнай єμєлєр оμоЇул�
лалларын бэлиэтээн этэн ту�

ран, СЄ Ил Дарханын  Àйсен
Сергеевич Николаев 2022 сылга
анаабыт "Дети столетия" тус
сыаллаах сэртипикээттэри
ўєрўўлээх быЇыыга�майгыга
туттартаата: "Ньурба оройуона
тєрдўс уонна онтон кэлэр
оіотун тєрєєбўт ийэлэргэ эбии
100 000 солк. суумалаах "Ньурба
дьиэ кэргэнэ" сэртипикээттэри
бэлэх уунуоіа", � диэн эттэ.

Владимир Иванович уонна
Любовь Исаевна Ивановтар,
Сергей Сергеевич уонна Àнна
Àртуровна Ивановтар дьиэ кэр�
гэннэрин Киин балыыЇа кы�

лаабынай бырааЇа Наталья Ни�
колаевна Павлова, Ньурбатаа�
іы ўлэ уонна социальнай кє�
мўскэл управлениетын отделын
салайааччыта Светлана Ива�
новна Àндреева, Октябрьскай
нэЇилиэк баЇылыгын солбу�
йааччыта Иванова Àлександра
Михайловна, Киин балыыЇа
Àкушерскай�гинекологическай
отделениетын салайааччыта
Дарья Àлександровна Иванова
эдэр ыаллары 6�с уонна 4�с
оіолорунан эіэрдэлээтилэр,
чэгиэн доруобуйаны, дьоллоох
олоіу баіардылар.

Тохсунньу 8�15 кўннэригэр
єрєспўўбўлўкэ таЇымнаах "Ин�
никигэ хардыы" (НПК) кэмпи�
риэнсийэіэ 5�11 кылаас ўєрэ�
нээччилэрэ 35 хайысхаіа ўллэ�
риллэн кыттыыны ылаллар. 

НПК кыттааччылара сўрўн�
нээн доруобуйаіа сыЇыаннаан
коронавирус ыарыытын, эко�
логия тиэмэтигэр ойууру ба�
Їаартан харыстааЇын, ирбэт
тоμу ўєрэтии хайысхаларынан,
информатикаіа араас бырагы�
рааманы оμорууга тиэмэлэри�
нэн чинчийиилэри ыытан кыт�
таллар.

Быйылгы сыл саμатыгар
ыытыллар "Инникигэ хардыы"
НПК�іа Дьокуускай куорат
уонна єрєспўўбўлўкэ оскуола�
ларын ўєрэнээччилэрэ дьаμ
ыарыытынан сибээстээн ку�
йаар ситимин нєμўє кыттыы�
ны ылаллар.

Ньурба улууЇун ўєрэіирии
салалтатын уопсай отделын кы�
лаабынай исписэлииЇэ  Àнисия

Àнатольевна Илларионова  би�
лиЇиннэрэр:

� Ньурба оройуонун оскуо�
лаларыттан уонна À.Н. Чусов�
ской аатынан техническэй лис�

сиэйтэн барыта 50 ўєрэнээччи
46 дакылаатынан куйаар сити�
мин нєμўє кыттыыны ылар.
Тўмўк тохсунньу 15 кўнўгэр
биллиэіэ.

Саμа дьылы уратытык кєр�
сўў хас биирдии дьиэ хаЇаайка�
тын таарыйан ааЇар. Ньурба
куорат тєрўт олохтооіо Ирина
Дмитриевна Софронова Саμа
дьыллааіы харыйатын оон�
ньуурдарын кўрўчўєгўнэн баайан
киэргэтэн ураты кєстўўлээх гына
оμорбутун куйаар ситимин нє�
μўє дьон сэргии кєрдє.

� Бу ўлэлэрбин иллэрээ
сыллаахха баайбытым, бу бы�
йыл, бииргэ сўўрэр Сунтаартан
тєрўттээх дьўєгэбэр эіэрдэлээн
хаартыска ыыппытым ситим
нєμўє таріаммыт этэ. Дьон
ўлэлэрбин сэμээрэллэр эбит.

Синньигэс сабынан кўрў�
чўєгўнэн баайыллыбыт буолан,
оμоЇуктарым нарын кэрўμ�
нээхтэр, киЇи хараіын ўєрдэл�
лэр. Оонньуурдарым формала�
рын туталларыгар крахмаллаа�
бытым. Харыйабар тўєрт араас
аанньаллары, маны таЇынан
иллэрээ сыллаахха зонтик
баайбыппын ыйаатым.

Дьиμинэн оскуола эрдэхтэн
баайыынан дьрыктанабын,
анаан олорон баайбаппын, кэ�
лэ�бара сылдьан ўлэм быыЇы�

гар дьарыктанабын, онтукпут�
тан дууЇалыын сынньанабын, �
диэн Ирина Дмитриевна кэп�

сээтэ.
Ирина Дмитриевна чєл оло�

іу, спорду єрє тутан,  чэпчэки
атлетиканы олоіун арахсыспат
аргыЇа оμостон, дьыл кэмит�
тэн, туругуттан иμнибэккэ, хас
кўн аайы хаамар, сўўрэр. Но�
руоттар икки ардыларынааіы
улахан чємпўйэнээттэргэ,
спартакиадаларга, кўрэхтэЇии�
лэргэ ситиЇиилээхтик кыттан,
Ньурбатын аатын доріоон�
ноохтук ааттатан кэллэ.

� Хамсык ыарыы туруон
иннинэ 2019 сыллаахха Итали�
яіа Турин куоракка Европа
чємпўйэнээтигэр спортивнай
хаамыыга III�c миэстэни ылбы�
тым. Пандемия буолуоіуттан
кўрэхтэЇиилэр ыытыллыбат�
тар. Кўннэтэ сарсыарда эрдэ
туран хаамабын, сўўрэбин.

- Ирина Дмитриевна, спор-
дунан дьарыктанар буолаμμыт
аЇыыр аскытын тутуЇаргыт
буолуо?

� Оннук улаханнык тутус�
паппын, олохтоох аЇы, бэйэ
бородууксуйатын ордоробун, �
диэн эппиэттээтэ.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

Ньурбаіа "Ўйэ оіолорун" чиэстээтилэр

Ньурба оіолоро "Инникигэ хардыы"
НПК�іа кыттыыны ылаллар

Ирина Софронова: “Сєбўлўўр
дьарыкпыттан дууЇалыын сынньанабын”
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Àлександр Владимирович Слепцов Ньур�
ба оройуонун борокуруорунан ананан ўлэлээ�
битэ номнуо балтараа сыл кэриμэ буолла.
Оройуон борокуруорун кытта сэЇэргэЇиигэ
ааспыт сылга кини кэлэктиибин ўлэтин тў�
мўктэрин, ўлэ ордук суолталаах хайысхала�
рын уонна инники былааннарын туЇунан кэп�
сэттибит. 

- Àлександр Владимирович, эрдэттэн
борокуруор буолуоххун баіарар этиμ дуо?

� Оіо сааЇым атын оіолортон туох да
уратыта суох этэ. Ўєрэхпэр ордук гумани�
тарнай предметтарга ситиЇиилэрдээх этим.
Оіо сылдьан борокуруор буолуом диэн ха�
Їан даіаны толкуйдааччым суох. Оскуола�
ны бўтэрэн баран юридическай факультек�
ка ўєрэнэ киирбитим. Ўєрэхпинэн бороку�
ратуураіа быраактыкалана сылдьан, бу
чахчы интэриэЇинэй, маннык ўлэни та�
лыахпын баіарабын диэн толкуйга тиий�
битим. 

- Борокуратуура ўлэЇиттэринэн хайдах
буолалларый, хайдах талыллалларый? Боро-
куруор буолааччылар ханнык хаачыстыба-
лаах, ханнык билиилээх-ўєрўйэхтээх буо-
луохтаахтарый?

� Борокуруор буоларга аан бастаан
борокуратуура ўлэЇиттэрин резервэтигэр
туруохха наада. Онно киирэргэ аналлаах
бэрээдэк баар. Ол курдук, ўрдўк юридичес�

кай ўєрэхтээх буолуохтааххын, бэйэμ уон�
на чугас аймахтарыμ административнай
уонна холуобунай эппиэтинэскэ тардыл�
лыбатах буолуохтаахтар. Маны таЇынан
билиини уонна психологическай єттўнэн
бигэ туруктаах буолууну кєрдєрєр анал тес�
тэри туттараіын. 

Ити процедураны аастаххына, тутатына
ўлэіэ ылымыахтарын сєп. Ол курдук, мин
резервэіэ турбутум кэннэ 1 сыл кэриμэ
атын ўлэіэ ўлэлии сылдьыбытым. 

Àан бастаан ўлэіэ борокуруор кємєлє�
Їєєччўтўнэн киирэіин, онтон ўлэμ таЇым�
наах буоллаіына борокуруор солбуйааччы�
тынан эбэтэр єрєспўўбўлўкэ борокуратуу�
ратын аппараатыгар аныахтарын сєп. Оро�
йуон борокуруордарын солбуйааччылар
эбэтэр аппараат ўлэЇиттэрин истэриттэн
аныыллар. Борокуратуураіа салайааччы
буолуон сєптєєх ўлэЇиттэр туЇунан эмиэ
туспа резерв баар. Ол иЇигэр киирбит
дьонтон талан, РФ Генеральнай бороку�
руорун кєрўўтўгэр кандидатуралары
ыыталлар. 

- Биир ўлэμ кўнўн туЇунан кэпсээ эрэ.
Тугу гынаіыный, ўлэμ чааЇа сўрўннээн хай-
дах ааЇарый?

� Хас биирдии борокуратуура ўлэЇитэ
туспа эбээЇинэстээх буолар. Холобура, бэ�
йэм быраабы араμаччылыыр уорганнары
салайан сўрўннўўр, борокуратуура уопсай
ўлэтин дьаЇайар, быраабы араμаччылыыр
уорганнар, силиэстийэ, дознание уонна хо�
луобунай�толорор инспекция ўлэЇиттэрэ
сокуону тутуЇалларын хонтуруоллуур эбээ�
Їинэстэрдээхпин. 

Ўлэбэр 8 ч. 30 м. кэлэбин, кўннээіи ўлэ
былаанын оμоробун, оперативнай сўбэ
мунньаіы ыытабын. Онтон дьон туЇулаан
этиилэрин кєрєбўн, туЇулаан этиилэринэн
эбэтэр СЄ Борокуратууратын сорудаіынан
бэрэбиэркэни ыытабын. Суутунан анам�
мыт бириэмэіэ сєп тўбэЇиннэрэн суут
мунньахтарыгар кыттабын. Оройуон боро�
куратууратын былааныгар сєп тўбэЇиннэ�
рэн, миэхэ сўктэриллибит надзорнай бэрэ�
биэркэлэри ыытабын. Итиэннэ, биллэн
турар, элбэх бириэмэни сурук ўлэтэ ылар. 

Бу курдук хас биирдии кўнўм араас ўлэ�
нэн туолар. Ўлэ барыта былааннаах буо�
луохтаах. Ол курдук, борокуратуура уорган�
нара ўлэлэрин хайысхаларынан сыл аμар�
дааіы былааннары ылынар. Онно олоіу�
ран ыйдааіы, нэдиэлэтээіи уонна кўннээ�
іи ўлэни былааннаан ўлэлиибит.

- Ўлэμ ўчўгэй єрўттэринэн уонна сўрўн
кутталларынан (основные риски) тугу аат-
тыаххын сєбўй?

� БиЇиги ўлэбит сўрўн ўчўгэй єрўтэ �
дьон быраабын кємўскэлэ, уопсастыбаіа
туЇалаах буолуу. Борокуратуура уорганна�
рыгар сулууспа биир ўчўгэй єрўтўнэн дьон
ўлэтин�хамнаЇын бары эйгэтигэр солбул�
лубат юридическай уопут буолар. Оттон сў�
рўн куттал туЇунан эттэххэ, саамай кутта�

нарым � мин сыыЇа дьайыыларым. БиЇиги
дьон дьыліаларын кытта ўлэлиир буолам�
мыт, олус эппиэтинэстээх буолуохпутун
наада, тоіо диэтэххэ, биир сыыЇа�халты
дьайыыттан киЇи олоіо алдьаныан сєп. 

- СыыЇа-халты дьайыы иЇин эппиэтинэс
диэтиμ. Дьон дьыліатын быЇаарар психоло-
гическай єттўнэн тєЇє уустугуй? Бу идэни
талбыккар хаЇан эмэ кэмсинэр санаа
ўєскўўр дуо?

� Мин ўлэбэр олох араас быЇыытын�
майгытын кытта кєрсєбўн. Дьон дьыліа�
тын бэйэтэ быЇаарынар, оттон мин сору�
гум сокуону кэЇиилэри бопсуу уонна со�
куоннаЇы чєлўгэр тўЇэрии. Борокуратуура
ўлэЇитин профессионализма, бастатан ту�
ран, кини тулууруттан уонна быЇаарыы
ылынарга кєнє сўрўннээх сыЇыаныттан
тутулуктаах. БиЇиги эмоцияіа баЇыйтар�
бакка, сокуон чэрчитинэн эрэ ўлэлиэх тус�
таахпыт. Мин бу идэбин талан ылбыппын
хаЇан даіаны кэмсиммэтэіим, кэмсим�
мэппин уонна кэмсиниэм суоіа. Борокура�
туураіа ўлэ миэхэ ўчўгэй эрэ єттўнэн са�
быдыаллыыр.

- Ўлэμ кэнниттэн хайдах быЇыылаах-
тык сынньанаіыный? Ханнык кинигэлэри
ааіаіыный, ханнык киинэлэри сєбўлўўгўнўй?
Борокуруордар тустарынан киинэлэри кєрє-
іўн дуо?

� Иллэμ кэммин оіолорбун уонна
кэргэммин кытта бииргэ атаарабын. Кыра�
тык уЇаммыта буолабын. Илиибинэн ону�
маны улэлиирбин олус астынабын. Уус�
уран литератураны, ордук историческай
хабааннаах кинигэлэри ааіарбын сєбўлўў�
бўн. Саамай астынар кинигэлэрбинэн саха
норуодунай суруйааччыта Яковлев Васи�
лий Семенович�Далан "Тулаайах оіо" уон�
на "Тыгын Дархан" айымньылара буолал�
лар. Бу кинигэлэр мин сўрэхпэр олус ди�
риμник киирбиттэрэ, хастыыта да тєхтєрў�
йэн аахпытым.

Холобура, Ньурба куоракка биир дьиэ
эркинигэр олус улахан кыыс хартыыната
баар. Ити Ньырбачаан барахсан тыынан
устан иЇэрэ уруЇуйдаммыт. Илиитигэр
убайа бэлэхтээбит кыЇыллыбыт куукула�
тын тутан иЇэр. Бу хартыынаны кєрєн, ки�
нигэттэн билэр матыыптарбын кєрєн олус
ўєрбўтўм. Оттон киинэлэри биирдэ эмэ
кєрєбўн, бириэмэ баар буоллаіына. Бэйэм
идэбэр сыЇыаннаах киинэлэри уонна сери�
аллары кєрбєппўн, тоіо диэтэххэ, "ўлэ ўлэ�
тигэр баар буолуохтаах".

- 2021 с. борокуратуура ўлэтин тўмўк-
тэринэн эн чуолаан ханнык тўгэннэргэ тох-
туоххун баіараіыный?

� 2021 сыл олус таЇымнаахтык ааста дии
саныыбын. Ньурба улууЇун ўрдўнэн буруй
оμоЇуллуутун сэрэтэр ўлэ кўўЇўрдўлўннэ.
Бу ўтўє тўмўктэрдээх буолла. Хаттаан оμо�
Їуллар буруйдар ахсааннара � 27%, итирик
туруктаах сылдьан оμоЇуллар буруйдар �
17%, бєлєіўнэн сылдьан оμоЇуллар буруй�

дар 33% аччаатылар. Ол эрээри билигин
даіаны буруйу оμоруу атын кєрўμнэрэ
аіыйаабаттар. 2021 сыл тўмўгўнэн олус эл�
бэх киЇи "мобильнай масыанньыктарга"
тўбэЇэн элбэх харчытын сўтэрдэ. 

Тўгэнинэн туЇанан, улуус олохтоохто�
ругар туЇаайан этиэхпин баіарабын: ки�
миэхэ даіаны банковскай каартаіыт даан�
найдарын этимэμ, онтон�мантан биллибэт
нўємэрдэртэн эрийдэхтэринэ бэйэіит тус�
кутунан сибидиэнньэни биэримэμ, бэрэ�
биэркэлэммэтэх тэрилтэлэртэн малы�салы
сакаастаамаμ. 

Федеральнай сокуоннары толорууга
надзорнай ўлэбит 2021 сылга тўмўктэрин
билиЇиннэрдэххэ, барыта 2600 тахса со�
куон кэЇиилэрэ булуллубуттара. 303 нор�
мативнай аакталарга бырачыас, суукка 320
тахса исковой ирдэбиллэри, тэрилтэлэргэ
690 сокуон кэЇиилэрин кєннєрєр туЇунан
представлениелары киллэрдибит. 129 дуо�
Їунастаах сирэй административнай эппиэ�
тинэскэ тардылынна, 108 дуоЇунастаах си�
рэйгэ сокуону кэЇиилэрин таЇаарбаттары�
гар сэрэтилиннэ. Уопсай боппуруостары
таЇынан, 444 киЇи бырааба кємўскэннэ, ол
иЇигэр 229 тэрилтэ ўлэЇиттэрэ, 38 дьон
дьиэ�уот боппуруостара, 11 биэнсийэлээх
уонна инбэлиит, 46 оіо бырааптара кємўс�
кэннэ. 

- ЭЇиэхэ дьон бўтэЇик эрэлин быЇыыты-
нан ханнык кыЇаліалаах,ўμсўўлээх кэлэрий?

� 2021 с. дьон борокуратуураіа суругу�
нан � 177 уонна тылынан 125 туЇулаан этии
киирбитэ. Онтон ўксэ ОДьКХ, ўлэ уонна
сир сокуоннарын эйгэлэригэр сыЇыан�
наах. Мин хас биирдии киЇи борокуратуу�
раіа киирбит туЇулаан этиитэ боліомтоіо
ылыллар уонна бэрэбиэркэлэнэр диэн бэ�
лиэтиибин, кэЇиллибит бырааптар чєлўгэр
тўЇэриллиэхтэрэ. 

Бары суолталаах хайысхаларынан со�
куон тутуЇуллуутугар туЇаайыллыбыт ўлэ�
битин салгыы ыытабыт. 

- Àлександр Владимирович, тўмўккэ
туох этэрдээххиний?

� Убаастабыллаах ааіааччылар, Ньурба
улууЇун олохтоохторо уонна кэллиэгэлэ�
рим, бастатан туран, барыгытын Саμа дьы�
лынан эіэрдэлиибин, хас биирдиигитигэр
кытаанах доруобуйаны, дьолу�соргуну,
ўўммўт 2022 сыл бары ўчўгэйи эрэ аіала�
рыгар баіарабын. 

Бииргэ ўлэлиир кэллиэгэлэрбин, боро�
куратуура пенсионердарын, бэтэрээннэ�
рин идэлээх бырааЇынньыгынан уонна
ўбўлўєйдээх тўгэнинэн истиμник эіэрдэ�
лиибин! Хас биирдии борокуратуура ўлэ�
Їитэ дьон туЇугар ўлэлиир. Баіарыам этэ
кэллиэгэлэрбэр тулууру, доруобуйаны,
дьон ўтўє санаата�тыла ўрдўккэ эрэ таЇаар�
дыннар, куппутун�сўрбўтўн бєієргєттўн�
нэр.

Геннадий ÀНТОНОВ.

Бу сырыыга кєрсўЇўў Ньурба чулуу
дьоннорун Степан Васильевич Васильев,
Варвара Àндреевна Петрова ўбўлўєйдэри�
гэр ананна. Ньурбаттан тєрўттээх Дьо�
куускай куоракка олорор Ньурба дьоно
кыанар єттє кєрсўЇўўгэ кєхтєєхтўк сы�
рыттылар.

Оройуон баЇылыга Àлексей Михайло�
вич Иннокентьев Ньурба оройуонун соци�
альнай�экономическай сайдыытын инни�
ки соруктарын кэпсээтэ. Ордук федераль�
най программа хайдах толоруллан иЇэрин
иЇитиннэрдэ. КєрсўЇўўгэ сылдьыбыттар
доклад сўнньўнэн санаа атастастылар, сўбэ
этиилэри оμордулар.

Ньурбаттан бэрт элбэх киЇилээх деле�
гация кэлэ сырытта. Ол курдук ўєрэх, кул�
туура департаменын салайааччылара, атын
даіаны тэрилтэлэр эппиэттээх ўлэЇиттэрэ
бааллар.

Манна сыЇыаран кэпсээтэхпинэ, бу
дьоро киэЇэіэ миигин 85 сааспынан баЇы�
лык Àлексей Михайлович, Ил Тўмэн депу�
тата Àнтонина Àфанасьевна Григорьева,

Ўєрэх, култуура департаменын салайаач�
чылара Àлевтина Петровна Àргунова, Ро�
залия Михайловна Тихонова, ўлэлээбит
Ньурба 1 №�дээх оскуолам, Ньурба куорат
култууратын дьиэтин дириэктэрэ Максим
Викторович Рожин, Кўндээдэ нэЇилиэгэ
эіэрдэ суруктарын, бэлэхтэрин туттаран
ўєртўлэр. Маннык бэлиэтээЇини кўўппэ�
тэіим. Онон соЇуччу буолла.

Култуура киинин саμа, эдэр дириэк�
тэрэ Максим Викторович бэйэтин кєіў�
лээЇининэн, ўтўє баіатынан ўлэЇиттэри
тўмэн бэлэмнээн аіалбыт минньигэс ас�
таах остуол тардан ыалдьыттары кўндўлээ�

тилэр. Бэртээхэй кэнсиэри бэлэхтээтилэр.
СЄ ўтўєлээх артыыЇа Àлександр Емелья�
нов, Дора Бурнашева "Ньурба тиитэ" диэн
ырыабын сўрэхтээтилэр. Бу ырыа сурул�
лубута 50�ча сыл буолан баран саμа ылла�
нан сўрэхтэннэ.

ЫрыаЇыттар Àнтон Иванов, Àйта Се�
далищева, Инна Донская ырыаларбын ыл�
лаан ўєртўлэр. Ньурба ыччаттарыттан ўчў�
гэй ырыаЇыттар арыллан эрэллэрэ ўєрдэр.
Àнаан�минээн миигин эіэрдэлии ырыа
кэЇиилээх кэлбит ўєрэппит кыргыттарбар,
детсад сэбиэдиссэйдэригэр баріа махтал.

Ньурбам кўннэрэ олус тэрээЇиннээх�

тик аастылар. Дойдубут туЇунан сонунна�
ры истэн дуоЇуйдубут, астынныбыт, сэр�
гэхсийдибит.

Дьэ ити курдук Ньурба кўннэрэ ўс кўн
тиргиччи ыытылыннылар. Тўмўктўўр киэ�
Їэни Лена Таюрская мин хоЇооммор ай�
быт "Таптыыбын тєрєєбўт Ньурбабын"
диэн ырыатын хор толоруутунан тўмўк�
тэннэ. Эбэн эттэххэ, Лена, Меркурий
Таюрскайдар мин тылбар сабыс�саμа бу�
руолуу сылдьар ырыаларынан миигин
эіэрдэлээн санаабын кынаттыыллар.

Бука бары кєрсўЇўў кыттыылаахтары�
гар ис сўрэхтэн махтал тылларын аныы�
бын.

Àны сайын ўрўμ тунах ыЇыахха кэрэ
Кыталыктаахха кєрсўЇўєххэ диэри дии�
бин.

Ўлэіэ, ўєрэххэ саμа ситиЇиилэри, до�
руобуйаны баіарабын.

Владимир ЛИТВИНОВ,
СЄ култууратын туйгуна,

ырыа айааччы, хоЇоонньут.

––  ÀÀрраассссыыыыййаа  ббооррооккууррааттууууррааттыынн  ууооррггааннннааррыынн  330000  ссыыллаа  ––

"Сокуон, уопсастыба уонна судаарыстыба
интэриэстэрин кємўскэлигэр"

Быйыл биир бастакынан идэлээх бырааЇынньыктарын борокуратуура ўлэЇиттэрэ бэлиэтииллэр. Лоп
курдук 300 сыллааіыта, 1722 с. тохсунньу 12 к. Петр 1 Сенакка туЇуламмыт ўрдўкў ыйааіынан

Àрассыыйа борокуратуурата олохтоммута. Борокуратуура тэриллэригэр Петр 1 "уничтожить или
ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония" диэн

соругу туруорбута. Император борокуратуура туЇунан "государь барытын кєрєр хараіынан буолар"
("око государево, коим он всё будет видеть") диэн этиитэ билигин даіаны кини ўлэтин ис хоЇоонугар сєп
тўбэЇэр. ТєЇє даіаны 3 ўйэ аастар, Àрассыыйа борокуратууратын уорганнарын соруктара уларыйбат �

судаарыстыба салалтатын аатыттан сокуоннар тутуЇуллууларын хонтуруоллааЇын.

Кылгас визитка

Слепцов Àлександр Владимирович 1987
с. ыам ыйын 12 к. Кэбээйи оройуонун Му�
кучу нэЇилиэгэр тєрєєбўтэ. 2010 с. М.К.
Àммосов аатынан ХИФУ юридическай
факультетын бўтэрэн юрист идэтин ба�
Їылаабыта. Дьокуускайга "Юрцентр"
ХЭТ�кэ юриЇынан ўлэлээбитэ. РФ боро�
куратууратын уорганнарыгар ўлэтин
2011 с. Уус� Àлдан оройуонун борокуруорун
кємєлєЇєєччўтўнэн саіалаабыта. 2014
сылтан � Àнаабыр оройуонун борокуруорун
солбуйааччыта, 2015 сылтан � Чурапчы
оройуонун борокуруорун солбуйааччыта.
2017 с. алтынньы ыйга Єлєєн оройуонун
борокуруорунан анаммыта. РФ Генераль�
най борокуруорун 2020 с. атырдьах ыйын 6
к. бирикээЇинэн ротация бэрээдэгинэн
Ньурба оройуонун борокуруорунан анам�
мыта. Юстиция младшай советнига.
Кэргэннээх, оскуолаіа ўєрэнэр уоллаах
кыыс оіолордоох. Ўтўє суобастаах уонна
эμкилэ суох сулууспатын иЇин РФ Гене�
ральнай борокуруорун Грамотатынан,
хаста даіаны СЄ борокуруорун Грамота�
тынан наіараадаламмыта.

– Ньурба кўннэрэ Дьокуускайга –

Олус сэргэхтик аастылар
Àаспыт сыл ахсынньы 16�19 кўннэригэр Дьокуускай куоракка

Ньурба кўннэрэ сэргэхтик буолан аастылар.
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Ньурба улууЇун тэбэр тўгэіэр
улуус кииниттэн 120 км ыраах
олорор Хорула нэЇилиэгэ 2021 сы�
лы олоіун бары эйгэтигэр сити�
Їиилээх тўмўктээн, олохтоохтор
бука бары ўєрўўлэрэ ўрдээтэ.

Àаспыт сыл устатыгар улуус
нэЇилиэктэрин икки ардыларыгар
ыытыллыбыт кўрэхтэЇиилэргэ ик�
ки бастакы миэстэни бєдєμ нэЇи�
лиэктэр Маалыкай, Àнтоновка ыл�
лылар, оттон Хорула нэЇилиэгэ 3
бочуоттаах миэстэ буолан, 500
тыЇыынча харчынан сертификаты�
нан наіараадаланар чиэскэ тигис�
тэ.

Бу улахан сыралаах ўлэ, сата�
быллаах тэрээЇин тўмўгэр кэлбит
ситиЇии! НэЇилиэккэ саμа тутуу�
лар � исписэлиистэр олорор са�
быс�саμа 4 квартиралаах толору
хааччыллыылаах дьиэлэрэ, ФÀП
дьиэтэ, олохтоохтор куораттан
итэіэЇэ суох толору хааччыллыы�
лаах дьиэлэри туттан киириилэрэ,
ону сэргэ аμардас бу сыл иЇигэр
Элбэх єμєнў оμорор киин, саμа
таас оскуола, СПК саμа хотоно
тутуллан ўлэіэ киирэннэр, дьоμ�
μо�сэргэіэ туЇалыы тураллара,
ўгўс ыал киин итиитиигэ, сайыμ�
μы уу ситимигэр холбонуулара,
тэрилтэлэр тахсыылаах ўлэлэрэ,
онтон да атын кэккэ ситиЇиилэр
олохтоохтор сўргэлэрин кєтєієр,
инникигэ эрэллэрин кўўЇўрдэр.
Бу барыта ыллыктаах толкуйдаах,
ылыннарыылаах туруорсуулаах,
хамсатыылаах тэрээЇиннээх эдэр
баЇылык Василий Николаевич
салалтатынан, иилээЇининэн�са�
іалааЇынынан ситиЇиллэ тура�
рын нэЇилиэнньэ єйдўўр, сыана�
лыыр буолан, быйыл иккистээн
баЇылыгынан таланнар, инники
кэскиллэрин итэіэйбиттэрэ
оруннаах. Ўлэлиир киЇиэхэ "Уол�
бутун таламмыт абыранныбыт!" �
дииллэрин саіа ўрдўк сыанабыл
баара биллибэт.

Е.К. Федоров аатынан Хорула
орто оскуолатын дириэктэрэ Па�
вел Николаевич Васильев ўєрэх�
тээЇин бары ўлэтин, усулуобуйа�
тын дьоЇуннук тэрийиитинэн
уонна алын кылаас оіолорун
ўєрэтэр саμа таас оскуола тутул�
луутун иилээн�саіалаан, кэмигэр
ўлэіэ киллэрэри ситиЇиитинэн
"Сыл бастыμ дириэктэрэ" ааты
ылыан ылла.

Ол курдук, былырыын ахсын�
ньы 10 кўнўгэр Хорула нэЇилиэ�
гин олохтоохторугар умнуллубат
кэрэ�бэлиэ кўμμэ билиигэ�кє�
рўўгэ сирдиир, ўтўєіэ�кэрэіэ угу�
йар, сырдыгынан сыдьаайар
ўєрэх кыЇата � таас оскуола дьиэ�
тэ ўєрўўлээх быЇыыга арыллыбы�
та. НэЇилиэк ыччаттарыгар ўєрэ�
іи�билиини тэлэччи арыйыахтаах
саμа таас оскуола аанын аалай
кыЇыл лиэнтэтин Ил Тўмэн Бэ�
рэссэдээтэлин солбуйааччыта Àн�
тонина Григорьева, Ньурба улуу�
Їун баЇылыга Àлексей Иннокен�
тьев, СЄ ўєрэіин уонна наукатын
миниистирин солбуйааччыта
Владимир Тихонов, ўєрэхтээЇин
улуустааіы салаатын начальнига
Àлевтина Àргунова, "Хорула нэ�
Їилиэгэ" муниципальнай тэрил�
лии баЇылыга Василий Семёнов,
оскуола дириэктэрэ Павел Васи�
льев уопсай ўєрўў�кєтўў ортоту�
гар быЇан, ситиЇиилээх ўлэіэ�
ўєрэххэ аліаабыттара. Оскуола
кэлэктиибэ оіолору ўєрэтиини
ўрдўктўк баЇылаабыт ааттаах�

суоллаах учууталлардаах, кэккэ
ситиЇиилэрдээх. Ону аμардас бу
сылга оскуола биэс бастыμ учуу�
тала Àрассыыйа уонна єрєспўўбў�
лўкэ наіараадаларын ылыылара
да туоЇулуур. НэЇилиэк бары да
тэрилтэлэрэ бу курдук сылларын
этэμμэ ситиЇиилээхтик тўмўк�
тээтилэр.

Хорула нэЇилиэгин Чиллэ
ўрэіэр кўн сирин кєрбўт єрєс�
пўўбўлўкэ таЇымыгар билинил�
либит айыліаттан айдарыылаах
Ийэ олоμхоЇут, 8 олоμхо ааптара,
олортон хас да сурукка тиЇилли�
бит олоμхолоох Василий Ивано�
вич Иванов�Чиллэ БаЇылай сыл
тўмўгўнэн Саха сирин бастыμ
олоμхоЇута ааты ылыан ылла
диэн бар дьоно ўєрэ�кєтє иЇитти�

лэр.
Ити курдук, ыраах олоробут

диэн хаЇан суμхарбакка, хайа да
ўлэни аμар кырыытыттан хору�
йар, бўтэрэр�оЇорор, олох дьолун
онтон сомсо ўєрўйэх тыа дьонун
2021 сыл тўмўктэриттэн ўєрўўлэ�
рэ ўксээн, Саμа дьылы эрэллээх�
тик кєрсєллєр. Хайа да ыарахат�
тартан чаіыйбакка, бииргэ сомо�
іолоЇон ўлэлиири, бэйэ бэйэіэ
кємєлєЇўўнў єрє тутар олохтоох�
тору нэЇилиэктэрин, оскуола�
ларын, биирдиилээн тэрилтэлэ�
рин, олохтоохторун маннык кыа�
йыылара инникигэ кынаттыыр,
саμаттан саμа ўрдэллэргэ сир�
диир.

Елена ИВÀНОВÀ.

2022 сыл бастакы кўнўн �
єрєспўўбўлўкэбитигэр Ийэ сы�
лын � бастакы истиμ эіэрдэтин
нэЇилиэкпит саамай кырдьаіас
ийэтигэр Зинаида Ивановаіа
тиэртибит. Кини 1932 сыллаахха
III Бордоμ нэЇилиэгин Ойбон
алааЇыгар тєрєєбўт. Ыал улахан
оіото буолан аіалара олохтон
туоруоіуттан ийэтин бастакы
кємє киЇитэ буолан сэттэ саа�
Їыттан ўлэіэ эриллэн улааппы�
та. 14 сааЇыттан фермаіа ўўт ыа�
мын суруйар табельщик эппиэ�
тинэстээх "дуоЇунаЇын" сўгэн,
салгыы ыанньыксыттаан хара
сарсыардаттан, хара киэЇэіэ
диэри ўлэлиирэ. Ыанньыксыт�
таан 1982 сыллаахха "Ньурба"
сопхуос Ньурбачааннааіы от�
делениетыгар ўлэлии сылдьан
бочуоттаах сынньалаμμа тахсы�
быта.

20 сааЇыгар олоіун аргыЇын
� Àлексей Данилович Иванову
кєрсєн ыал буолар. Кэргэнэ бэрт
кєнє ўтўє майгылаах, хоЇуун
ўлэЇит, мас ууЇа буолан Зинаида
дьыліатыгар улахан махталлаах.
Саха сиэринэн унаар кўєх торіо
буруону унаарыппыттарын ааты�
гар 11 оіону кўн сирин кєрдєр�
бўттэр. Онон Зинаида Михай�
ловна бўгўн тўєрт уонтан тахса

сиэн, отуттан тахса хос сиэн оіо�
лорунан олоіо киэркэйэр. "Ула�
хан оіом алта уон алтата, кырам
тўєрт уон тўєрдэ, дьиμэ оіон�
ньор буоллаіа улахан оіом, ону
мин билигин да тоойуом дии�
бин" � диир дьоруой ийэ.

Оннук буоллаіа, тєЇє да
саастаннар, кўєх окко оройунан
тўЇэрбит, бўєбэйдээн, кєрєн�
истэн улаатыннарбыт ийэіэ єрўў
оіо буоллаіыμ.

"Ыал � ийэтинэн" диэн єбўгэ�
бит бэргэн этиитэ баар. Бу єйдє�
бўл кўн бўгўн XXI ўйэіэ да суол�
талааіын Ил Дархаммыт Àйсен
Сергеевич Николаев "Ыал ийэтэ
ситиЇиилээх буоллаіына, оіо�
лоро эмиэ ситиЇиилээх, ыал
олоіо уйгулаах буолар", � диэн
бэлиэтээбитэ кєрдєрєр.

Бу ўўммўт Ийэ сылыгар дьиэ
кэргэμμэ, тєрєппўттэргэ, оіо�
лорго анаммыт киэμ ис хоЇоон�
ноох тэрээЇиннэр биЇиэхэ да
бараллар ини диэн эрэл санаа�
лаахпыт. 

Кўндээдэ нэЇилиэгин
Сэбиэтин дьахтар депуттара

Светлана ЗÀМЯТИНÀ, Венера
СТЕПÀНОВÀ, Ольга

ГÀБЫШЕВÀ�ВÀРЛÀМОВÀ.

Сарсыарда тоіус чаас ааЇыы�
та Бўлўў эбэни сыыдам сырыы�
лаах массыына кєлєнєн айанна�
тан туораан иЇэн, аныгы чэпчэ�
ки муос сыаріаіа муус соЇон
сыырга бэрт чэпчэкитик тахсан
иЇэр оіонньору киЇи эрэ сэргии
кєрєр. Бу Ўєдэйтэн тєрўттээх
Михаил Николаевич Васильев,
кўндээдэлэр таптаан, убаастаан
ааттыыр фельдшер Любабыт
аіата.

Быйыл Михаил Николаевич
аіыс уон ордугуна тохсус сылын
хаарын санныгар тўЇэрэр. Дой�
дутун дьоно Бириис Мэхээлэ
диэн аатынан билинэр ытык
кырдьаіастара оіо сааЇа аччык,
аас�туор сэрии сылларыгар тў�
бэспит буолан хара кєлєЇўн
тохтор сыралаах�сылбалаах ыа�
рахан ўлэни кытта єрє мєхсєн
ааспытын харааста кэпсиир.
НэЇилиэгиттэн бастакынан ты�
рахтарыыска ўєрэнэн СХТЗ,
ÀСТЗ�НÀТИ тыраахтырдартан
саіалаан бастакы кєлўєЇэлээх
тыраахтыр кєлєнў муоЇалаан,
тєгўрўк сыл эргиччи мас�от тиэ�
йиитигэр, сир хорутуутугар сыл�
дьыбытын, кўμμэ 20 га сири
охсорун, 50 гаіа тиийэ оту мун�

ньарын астына ахтар.
Кэргэнинээн, Оμхойтон тє�

рўттээх Егорова Àнна Федоров�
налыын, уоллаах кыыс оіолонон
кўн бўгўн сиэн, хос сиэн оіолор
"эЇээ" диэн сылаастык ыμырар
кўндў киЇилэрэ.

Мэхээлэ аіыйах сыллааіыта
эрэ сўєЇўтўн эспитэ. Хотонун
бэйэтэ кєрєрўн ордороро. Сыар�
іалаан миинэр миμэтин � оіу�
Їун бўтэЇик "туттубута". ОіуЇа
барахсанынан сайын да, кыЇын
да сыаріатыгар оту�маЇы, ууну�
хаары тиэйэрэ. "Хамсаммакка
киЇи кєЇўйэн, бокоорон хаалар"
� диир. Онон “хамсаныы �
чэгиэн олох тєрдє” диэн сєпкє
этэллэр эбит.

Сайыμμы сырылатар куйаас
кўннэри, ахсынньы аам�даам ту�
манын, тохсунньу тостор тым�
ныытын, саас сайар салгынын
олох кэрэ бэлэіин туппуттуу ўє�
рэ кєрсє хамсанан�имсэнэн, уй�
гуну уЇанар туруу санаалаах дьон
элбиирин туЇугар биллэрилли�
бит Доруобуйа сылын саха ытык
кырдьаіаЇа, дьэ, бу курдук сэр�
гэхтик тўмўктўўр.

Венера СТЕПÀНОВÀ.

ЭЭііээррддээллииииббиитт!!ЭЭііээррддээллииииббиитт!!
Кўндў КиЇибитин, иЇирэх Ийэбитин, Эдьиийбин, Эбээбитин, хос

эбээбитин, Ньурба куорат Бочуоттаах олохтооіо СÀВВИНОВÀ
Дария Àлексеевнаны 80 сааскын томточчу туолбуккунан иЇирэхтик
эіэрдэлээн туран таптал�махтал тылларын аныыбыт!

Оіолоруμ, сиэннэриμ, хос сиэннэриμ тапталларыгар уйдаран єссє
да уЇуннук, дьоллоохтук олороргор баіарабыт!

ÀйыыЇытыμ арчылаатын,
Иэйиэхситиμ эμэрдэстин,
Тумуу�ыарыы тумуннун,
диэн туран Àлгыспытын ыытабыт!

Балтыμ Катя, оіолоруμ,
кийииттэриμ, кўтўєттэриμ,

сиэннэриμ, хос сиэннэриμ.

––  ММиинн  ннээЇЇииллииээггиимм  XXXXII  ўўййээііээ  ––

Ыраах кырыы нэЇилиэк
кыайыылара кынаттыыр

— Ийэ сыла —

Эіэрдэбитин нэЇилиэкпит
саамай кырдьаіас
ийэтигэр тиэртибит

— Редакция почтата —

Доруобуйа сылын
саха ытык кырдьаіаЇа

сэргэхтик тўмўктўўр
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Ил Дархаммыт Àйсен Николаев ыйбыт
эркээйитинэн: тўмсўўлээх, биир сомоіо
буолуу � олохпут бары салаатыгар дьулуріа
тэтимэ кўннэтэ бигэтик киирэрин бэйэби�
тинэн биллибит диир кыахтаахпын. Биэн�
сийэлээх бэчээт бэтэрээнэ хам�тўм хаЇыат�
тарга аатым кєстєрўнэн сирдэтэн, биир
дойдулаахтарым "Ньурба уоттара" литера�
турнай тўмсўў 50 сыллаах ўбўлўєйўгэр
(1971�2021 с.с.) таЇаарар кинигэлэригэр
кыттарбар кєрдєЇєн, соЇуппуттара�ўєрдў�
бўттэрэ даіаны... 

Кистээбэтэххэ, тўўлээх холбуйабар
араас толкуй бары ўтўрўспўтэ... `Àны кэлэн
хантан айаны кыайыамый? Кэккэ кэмнэр�
гэ умнулларым да баара... Хор, син биир
суолга � наада буолбуппун... � диэх да кур�
дук санаалар кўєрэйтэлээн ылбыттара...
ХаЇан, туох буолуоіа биллибэт, хаЇаас ар�
хыып � ханна барыай? ХаЇыстахха, наар�
даатахха � ити уруккуну билбэт, єссє кєрсє
да илик аныгы кєлўєнэм дьонугар, арааЇа,
чахчы да абыраллаах буолуохтарын; таа�
рыччы кўнў кєрєн, киэμ ыырданыахтарын
сєп буолуоіун "сааЇырбыт муударай єйбў�
нэн" П. Тобуруокаптыы сылыктаан, сыра�
ласпытынан барбытым.

Оіус сылыгар тєрєєбўт
диэх курдук

Онуоха урукку єттўгэр олус элбэхтик
тўбўккэ тўЇэрбэтэх, 1985 с. Чурапчы Хаты�

лытыгар � онто да суох Оіус сылыгар тє�
рєєбўт социальнай ўлэЇиппин, курьер�
операторга кубулутан, сонун дьарыкка
"айааЇаан" барбытым. ўлэ хаамыытыгар
хардарыта ўєрэтиЇэн � байдахпыт. Интэ�
риэспит бииргэлэЇэн ыкса бодорустубут.
ТєЇє да Ньургуйаана Ньургустановна диэн
дьиμ сахалыы ааттаннар, суруйар ўлэттэн
ыраах киЇи буоллаіа. Онон ыарыріаттар
да, моіуйарыгар тиийдэіэ...

2016 с. социальнай ўлэЇит: 70�90 саас�
таах 9 киЇиэхэ сыЇыарыллыбыт, кўннэтэ
улахан ноіуруускалаах. Тус олоіор: 2�с
ÀÀО�гар, лицейгэ ўєрэнэр 3 оіотун кы�
лаастарыгар тєрєппўт кэмитиэтин бэрэссэ�
дээтэлэ, "Тэтим" тўєлбэ актыыбын чи�
лиэнэ � курдук эппиэтинэстээх ўлэлэрдээх.
Эдэр киЇи сиэринэн нэЇилиэнньэ куль�
турнай олоіуттан хайаан туора туруой? Ф.
Потапов аатынан культура киинин "Кўн�
дўл" бєлєієр ўμкўўлўўр тўгэннээіэ. Сыл�
лата Àмма нэЇилиэгэр ыытыллар: хайы�
Їарга, биатлоμμа кўрэхтэргэ кыттар.

Улуустааіы социальнай харалта управ�
лениетын дьиэіэ кєрўўгэ отделын сэбиэ�
диссэйэ Э.П. Àдамова: “Ньургуйаана Стро�
ева � эдэр эрчимнээх, боліомтолоох уонна

сєбўгэр ирдэбиллээх ўлэЇиппит. Сыл
тўмўгўнэн Àмма нэЇилиэгэр 10 хайысхаіа
тэрилтэ бастыμ ўлэЇитэ быЇаарылынна. 37
кандидат иЇигэр социальнай управлениет�
тан киирбит 3 ўлэЇит ахсааныгар Нь.Нь.
Строева эмиэ баара � элбэіи этэр. Инста�
грам куоластааЇын тўмўгўнэн Пенсионнай
фонд ўлэЇитэ Зоя Николаевна Потапова
бастыμ ўлэЇиппитинэн буолла. Бэйэбит
ахсааммытыгар 2�с миэстэлэммит Ньургу�
йаанабыт � инникигэ эрэлбит буолар", �
диэтэ.

Ырааіы чугаЇатар
ўєрўўлээх тўгэннэр

Ватсаба суох, СМС да диэни сатаан
ыыппат � электроннай ситимнэргэ, быЇа�
та, маалгын буоллаіым дии... БыЇаччы єй�
дєбўлбўнэн, хаЇыаттарбын хачыгыраппы�
тынан кєЇєн кўккўрээн эрэ тиийдэхпинэ,
кинигэ таЇаарсыам эбитэ ини ... Хата, тугу
булбуппун Ньургуйаанам: "Ээ, маны
ыытыахха", � диэт кнопкалары баттыыр да:
"Барда", "Ыллылар", � диэн ўєрэ тўЇэр. Дьэ,
оннук сыл тахсыбыт бороон курдук,
ырыахпар диэри сыраласпытым тўмўгэр,

"Сандалы" маіаЇыын киоскатын атыыЇыта
Лидия Семеновна Спиридонова тиксэрэн,
кинигэбитин ньурбаларым 10 кўн иннилэ�
ринэ илиибэр туппутум.

Àхсынньы 15�18 кўннэригэр: советскай
государственнай политическай деятель
Степан Васильевич Васильев (1896�1943
с.с.) тєрєєбўтэ 125, Ньурба баЇылыгынан
ўлэлээбит Варвара Àндреевна Петрова тє�
рєєбўтэ 85 � сылларыгар аналлаах Дьокуус�
кайга буолбут Ньурба кўннэригэр биЇиги
да умнуллубатах ўєрўўлээхпит. Онно то�
іооЇуннаран ўбўлўєйдээх "Ньурба уоттара"
литературнай тўмсўўттэн (кинигэ сэтинньи
27 кўнўгэр сўрэхтэммитэ) кэЇии тутан
ўрўм�сарым ўллэЇиннибит. Ньургуйаана
Строеваіа матырыйаалларбын электрон�
най почтанан ыытарбар суЇал кємєтўгэр
махтанан, кинигэбитин сэргэ истиμ тыл�
лаах Махтал суругу ыыппыттарын, тэрил�
тэтин Саμа дьыллааіы корпоративыгар
ўєрўўлээх быЇыыга�майгыга тутта.

Тус бэйэм: 1989 с. Варя Потапова тил�
лиитин 10 сыллаах Кємўс КўЇўнўгэр, 1991
с. "Ньурба уоттарын" 20 сыллаах ўбўлўєйў�
гэр � бэлэхтээбит дойдум хатыμыттан 2 кэ�
риэс�хомуруос Сэргэбэр, ханыы; анабыл
суруктаах ўЇўс Сэргэ (єссє кытыйалаах)
сувениры кытта логотиптаах чааскы, уруу�
чукалаах болокунуот, фарфор тэриэлкэіэ
аакка киирбит "Ньурба нарын хатыμа", мэ�
тээл � курдук сўдў бэлэіи тутан, ўєрўўбўт�
тэн "єлбєтєхпєр" махтал!!! Оіус сыла тєЇє
да кўўскэ кєлўннэр, кўўтўллўбэтэх єттўт�
тэн кємўс кєлєЇўммўт кўндў хардалаах
буолан, уйадыппыта � уон оччо!

Кылаан-Махтал буолуохтун!
Ытыллаіас олох суолун
Ыырдарыгар мумматарбын � 
Ыраах Ньурбам тырым уотун
ЫЇык гыныам уура сылдьан.

Ўс сэргэ баайдаммыт ўєрўўм,
Ўргэн куотума � алгыыбын!
ЄндьєйдєЇєр ўЇўс баіам,
Єрє хатаастар буолларгыан!

Єрўў сырдык єμў талан
Єйўм кўўЇўгэр ўμтэрбиэн,
Єлєн�охтон биэрбэт єттўн 
Єрє тута сырыттарбыан!

Кинигэ тахсар тўбўгэр
Кытыннарбыт кыргыттарбар
Кылаан�Махталым бэлиэтин
Кўннээх Àмматтан ыытабын!

Кєхтєєхтўк ўлэлээбиппит � 
КэнэіэЇин ўйэтийдин,
"Ньурба уоттара" тўмсўўбўт 
Ньургуннары ўўннэриэхтин!!!

22.12.2021 с. 

Евдокия ТИМОФЕЕВÀ.

Евдокия ТИМОФЕЕВÀ

Кўўттўбўт да этэ! ..
Илиμμи халандаар биир тўўн
Илдьэ кэлбит Тиигир сылын
Билигин ахтыах курдукпун �
"Баабыр" дэппит оіо сааспын.

Сўпсўлгэннээх бэлиэ бу сыл
СўгэЇэрин кэЇии ууннун,
Кыратык кымаахтыырын бэл
КыЇаммакка, син тулуйуμ!

Ўкээр�дьаμ дьалты буолуохтун,
Ўллэр уйгуну, дьэ, сомсуμ �
Ўєрўў мичээрин куруутун
Ўйэлээх аргыс оμостуμ!

Кырдьыы сааЇын киэр кыйдаары,
Кырыарбыты да дуйдаары �
Кєрсўєххэйин, эіэ�дьаіа,
Куоскабытын имэрийэ.

***
Тымныы Àар�Кырдьаіас
Тиэтэллик айанныыр,
Хаарчаана � Сиэнэ кыыс:
"Хаатыμкам сылаас", � диир.

їаай�Їай, Оіус сыла,
Сылайдаіын, бука...
Кээл�кэл, Баабыр дьыла,
Кўўппўппўт єр буолла!

27.12.2021.

Оннук кэм баара...
Кыанар�сэнэх эрдэххэ
Куорат чугас да этэ,
Кырыйдахха Дьокуускай 
Кырдьык да � ыраах Ырай!..

"Сэргэлээххэ" тўўн ўєЇэ
Сулус сууллар тўгэнэ,
Саμа дьылга бўлўўЇэ
Сўўрдэн ўєрэр кэмнэргэ �

Барыта да туолбатар
Баара дии, ол сахтарга
ОроЇооспо тўўнўгэр
Омуннаах кєрўўлэнии:

БиЇилэххэ эрэнэн
Билгэлэнэн сипсиЇии,
Экзамеммыт сыанатын
Этитээри эрчиЇии. 

Уон иккис куорпуска
Уубут кєтєр сўпсўгэ,
Ыра санаа кустуга
Ытыска тўспўт тэμэ

Ымсыырдар чыпчыліана
Ыалдьыттаабытын ахта, 
Оччотооіу кэмнэртэн
Ордон хаалбыты тўєЇэн � 

Оломун оμон�тўєрэн
Олохтоохтук сэлэЇэн,

Ырааппыты эргитэн
ЫаЇахтаЇыах баар этэ ...

Хаартыска этэрэ элбэх
Àныгы ÀрыыЇа, куоласкын
Àтыμыраатарбын даіаны
Былыргы устудьуон сылларбын
Бу баардыы эргиттим дии, аны ...

"Киэμ Бўлўў тўгэіин киЇитин
Кынчарыйбыт", � диэххэ дылытын
Тєлєпўєн нєμўє тэйиччиттэн
Тэлэйдиμ хатыылаах мин ааммын.

Кўўс�кўдэх кўргўємўн саіана
КєрсўЇўєх кўннэрбит кўрэммит,
Саас суойан, соло�быыс буолбучча
СураЇан, булсуЇан эрдэхпит ...

Хаартыска, ханныгын да иЇин,
Хаппахтаах алкыамμа хааллаіа �
Хайдахтаах элбэіи кэпсиэіин

ХаЇааска хатанан сыттаіа ...

Ыйтан сылга диэритин
Àхсынньыны аЇарбычча
Àтын дьылга атыллаатым,
Тохсунньуну туораабычча
Тымныы муоЇун булгуруттум.

Олунньуну оймообучча
Ойор кўммўн уруйдаатым,
Кулун тутарга тиийбиччэ
"Кулун сааспын", оо, суохтаатым!

Кўнўм уЇуурун кєрбўччэ
Кўлўк санаам кўрэннэр дуу,
Сылтан�сылы сэтиилэнэ
СааЇым, єссє эбилин дуу!

Муус устар ыйбыт бўтўўтэ
Мин да "кўєнэіим кўєрэйиэ",
Ыам ыйын ньўєл ўбўлўєйэ
Ымайбытынан "чиэс биэриэ"...

ЫЇыах ыЇар ытык кэмим
ЫксалаЇыа бэс ыйыгар,
Онтон "єйдєнєн" кўєх сирэм 
"Охторуоіа" от кўрэіэр ...

Àтырдьах ыйын тўбўгўн 
Àаіан да бўтўєм суох бўгўн.
Баар ээ, балаіан ыйыгар
Биир кыЇаліа � "хороон хастар"...

Àлтынньыбыт ыгылытыа � 
"Ычча!" диирбит ыган кэлиэ,
Сэтинньибит ситэн ылыа � 
Силлиэ тўЇэн силбиэттэниэ ...

Итинник кўн�дьыл эргиирэ
Ититэн�тымнытан иЇиэ � 
Ол ахсын хас биир мўЇўлгэ
Олохпут тўЇўн мээрэйдиэ.

Ыйтан сылга диэритин
Ыстаμалыыр кыл тўгэниμ
Кылыыта уон икки "туоЇун"
Кыμыыра, эчи, бэргэнин!

––  РРееддааккцциияя  ппооччттааттаа  ––

Оіус сыла, Їаай*Їай!Оіус сыла, Їаай*Їай!
Баабыр дьыла, кээл*кэл!Баабыр дьыла, кээл*кэл!

Хаартыскаіа (хаμастан уμа): завуч Елизавета Прокопьевна Давыдова, учуутал
Àриша Семеновна Семенова, ыалдьыт Евдокия Тимофеева, Àйыы хоЇун кўбэйэ

Екатерина Николаевна Григорьева � Маар (Ньурба) оскуолатыгар 1991 с.
сэтинньи 21 кўнўгэр "Тєрўт култуураны сєргўтўў" тэрээЇинигэр.

Хаμастан уμа: Ньургуйаана Строева
"Ньурба уоттара" тўмсўўттэн туппут бэлэх

кинигэтин, Махтал суругун кытта уонна
кини кємєтўнэн кинигэни хомуйан
оμорууга тэйиччиттэн кыттыспыт
суруналыыс Евдокия Тимофеева.

"Ньурба уоттара" кинигэни (1971�2021 сс.) 50 сыллаах ўбўлўєйўгэр хомуйан оμорбут
библиотекарьдар Ирина Ивановна Павлова, Рея Петровна Васильева, Маргарита

Романовна Ноева; "Кыталык" култуура дьиэтин ўлэЇитэ Валентина Дмитриевна Федотова.
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Олохпор олук уурбут
тэрилтэм

Мин 1981 сыллаахха Дьокуускай�
дааіы финансовай техникуму бўтэ�
рэн, Нам оройуонугар ананан бухгал�
тер кємєлєЇєєччўтўнэн ўлэбин саіа�
лаабытым. Биир сыл ўлэлээбитим
кэннэ, “Ньурба инспекциятыгар
миэстэ баар, ўлэлии кэлэіин дуо?”
диэбиттэригэр, ўєрўўнэн дойдубар
ўлэлии кэлбитим. Сўрўн ўлэм дэμ�
μэ�оЇолго тўбэспит дьоμμо тєлєбўр
оμоЇулларыгар кўўс�кємє буолаа�
Їын этэ. Ўлэбин саіалыырбар на�
чальнигынан Эверстов М.С., кы�
лаабнай бухгалтерынан Тараярова
М.Е. ўлэлииллэрэ. Уруттаан эттэххэ,
кинилэр миэхэ инники олохпор эл�
бэх сўбэни�аманы, кємєнў оμорбут�
тара, онно махталым улахан.

Михаил СеменовиЇы олус ирдэ�
биллээх салайааччынан ааіабын.
Кини ўлэлиирин тухары былаан
туолбатаіа диэн суоіа. Àгеннар биэс
биригээдэ буолан бўтўн оройуон ўр�
дўнэн арахсан ўлэлииллэрэ. Олор
былааннарын тыырааЇынын эконо�
миЇынан єр сылларга ўлэлээбит Л.Н.
Гаврильева толороро. Биригээдэлэр
икки ардыларыгар кєхтєєх социа�
листическай куоталаЇыы барара. Ол
тўмўгэ тахсара быЇаарсыылаах буо�
лара. Биригээдэнэн тус�туспа инс�
пектордар диэн арахсан, араас кэмμэ
Осипова Э.М., Яковлева С.М.,
Григорьев М.Н., Корякин В.К. о.д.а
ўтўє суобастаахтык ўлэлээбиттэрэ.

Мин Маалыкай куустатын, бэЇис
биригээдэтин дьаЇайарым. Саμа бы�
раабыланы ўєрэтэрим, докумуон
хайдах толорулларын, былаан туо�
луутун хонтуруоллуурум. Онно аген�
нарынан олус таЇаарыылаахтык Ива�
нова Т.С., Николаев В.Н., Àндреева
À.À., Ушканова О.Н., Àрхипова Е.Н.,
Егоров М.П. ўлэлииллэрэ. Инспек�
ция былаанын толороору биЇигини
дэриэбинэнэн тыыран ыыталаан кэ�
биЇэллэрэ. Ўлэлиирим тухары оро�
йуон нэЇилиэгин барытын кэрийби�
тим. Эдэр буолан улаханнык айаны
ыарыріаппакка сылдьыбытым. Би�
лиμμи курдук буолбатах буоллаіа,
тимир кєлє аіыйаіар араас кєрў�
дьўєстээхтик айанныыр буоларбыт.
Мархаіа самолетунан тахсан баран,
Маарга диэри сатыы айаннааЇын,
аны самыыр бєіє тўЇэн тыраахтыр
хомуоЇугар олорсон єрўскэ киирээ�
Їин…

Ўлэ кэнниттэн спортзалга мээ�
чиктии сўўрэбит. БиЇиэхэ агенныыр
Корякин В.Г. салайыытынан элбэх
кўрэхтэЇиилэргэ кыттыЇарбыт. Саас
хайыЇарынан похуоттуу єрўс уμуор
тахсарбыт, оіолорбутун илдьэ сыл�
дьарбыт.

Хас сылын аайы тэрилтэлэр икки
ардыларыгар култуурунай тэрээЇин�
нэр ыытыллаллара, онтон туора тур�
бат этибит. Кэлэктиип биир дьиэ
кэргэн курдук аЇара тўмсўўлээх эти�
бит, тыа нэЇилиэктэригэр, оройуон
да киинигэр, страховканы пропаган�
далыы, ўлэлии улахан кэнсиэртээх,
бурдук аЇын оμорон атыылаан, ыл�
лаан�туойан киирэрбит. Култуура
ўлэЇиттэриттэн Егоров С.С. (ОЇоо�
кой Сэмэн), Фомин П.Н. страховой
агеннар буолаллара, кинилэр дьаЇал�
ларынан олус сэргэх кэнсиэр турара.
Сўрўн салайааччыларынан Тараяро�
ва М.Е., Àлексеева Ю.В. буолаллара.
ЫрыаЇыт кыргыттар, страховой
агеннар Бурцева М.Ф., Подковырова
Р.Д., ўμкўўЇўттэр Осипова Э.М., Ба�
рановская Е.À., Павлова Н.П., Ни�
колаева С.М., атыттар ыллаан�туо�
йан ким да туора турбат буолара.

Оройуон тыатын хаЇаайыстыба�
тыгар ўгўстўк кємє буолар этибит.
Сайын от бєіє оттоноро. Эдэр буо�
лан улаханнык илистэрбин єйдєє�
бєппўн, хонтуораіа хааллан олорор�
дооіор, ыраас салгыμμа сылдьар
ўчўгэй курдук буолааччы. Сопхуос�
тар кўєстэнэргэ эт бєіє биэрэллэрэ,
лугуунунан сўєгэй аіалаллара. Саас
оіуруот ыЇыытыгар, кўЇўн хомууру�
гар ўєрэ�кєтє сылдьарбыт. Биир са�
йын Ньурбачаан отделениетыгар хо�
тон єрємўєнўгэр кємєлєЇєн буор бє�
іє таспыппыт, дьээдьэлэр олус єр
ўлэлээбиттэрэ, саμа хотон тутан
биэрбиттэрэ диэххэ да сєп, кытаанах
ўлэ этэ.

2006 сыллаахха Àрассыыйаіа
Госстрахование 85 сыллаах ўбўлўєй�
дээх бырааЇынньыктааіы ўєрўўтў�
гэр�кєтўўтўгэр Москва куоракка
Кремль дыбарыаЇыгар биЇиги тўєрт
буолан кыттыыны ылан кэлбиппит:
Эверстов М.С., Яковлева С.М., Под�
ковырова Р.Д. уонна мин. Бу сўμкэн�
нээх тэрээЇиμμэ биир тэрилтэттэн
тўєрт киЇи барара биЇиги салайаач�
чыбыт Эверстов М.С. єμєтє буолара
саарбаіа суох. Олус ўчўгэйдик сыл�
дьан кэлбиппит.

2008 сыл бўтўўтўгэр, Михаил Се�
менович сааЇынан биэнсийэіэ олор�
бутун кэннэ, миигин Росгосстрах
Ньурбатааіы ааіыныстыбатын сала�
йааччытынан анаабыттара. Онно ал�
та толору сыл ўлэлээбитим. Ўлэіэ
араас баар этэ. Урукку курдук элбэх
агент суох буолан, куруук былаан
туолар буолбатах этэ да, ўчўгэйдэр
ахсааннарыгар сылдьыбыппыт. Бас�
тыμ агент аатын Яковлева С.М. ўлэ�
лиирин тухары тўЇэн биэрбэттик
ўлэлээбитэ.

Саμа ОСÀГО диэн кєрўμ киир�
битэ. Онно эдэр исписэлиистэр ўлэ�
лээн ааспыттара, ол курдук Булатова
М.В., Диана Н. бэлиэтиэхпин баіа�
рабын. Ўлэлэригэр, докумуоμμа, от�
чуокка, килийиэннэргэ олус эппиэ�
тинэстээхтик сыЇыаннаЇаллара.

Биир сиргэ, харыс халбарыйбак�
ка страховкаіа барыта 35 сыл курдук
ўлэлээтим. Ол туоЇутунан оройуон,
єрєспўўбўлўкэ, Àрассыыйа наіараа�
дата, грамоталара буолаллар. 48 саас�
пар ўлэ бэтэрээнэ буолбутум.

Олус кўндўтўк саныыр, ахтар,
бииргэ ўлэлээн ааспыт кэлэктиибим
бары ўлэЇиттэригэр, билиμμи эдэр
эрчимнээх ўлэЇиттэргэ этэμμэ буо�
лууну баіарабын, Росгосстрах 100
сыллаах ўбўлўєйўнэн барыгытын ис�
тиμник эіэрдэлиибин.

ÀНДРЕЕВÀ Розалия Николаевна, 
2008�2014 с. Росгосстрах

Ньурбатааіы ааіыныстыбатын
салайааччыта.

Эдэр-эмэн
сааЇым барыта
манна ааспыта

1973 сылтан 2001 сылга диэри
ўлэлээбит тэрилтэм Ньурбатааіы
Госстрах инспекцията буолар, онон
эдэр�эмэн сааЇым барыта манна
ааспыта. Билигин махтана саныы�
бын, араас ўчўгэй дьоннуун алтыЇан
ааспыппыттан.

Ол саіана урукку ирдэбилинэн
туохтан да иμнибэккэ аккаастанар
диэни билбэккэ оройуон ыытар су�
буотунньугар, бырааЇынньыктарга,
нэЇилиэктэргэ отчуоттуур агитаци�
оннай ўлэбитигэр кыттарбыт. НаЇаа
кєхтєєхтўк сылдьааччыбыт.

Àны биир ўчўгэй традициялаах
этибит, бырааЇынньыгы оіолорбуту�
наан, кэргэннэрбитинээн холбуу
ылааччыбыт онон оіолорбут бэйэ
бэйэлэрин билсэн улааппыттара.

НаЇаа да таланнаах дьоннор
бааллара: Егоров Семен Степанович,
Фомин Петр Николаевич, Варламов
Валентин Егорович ырыаларын�то�
йуктарын истээри нэЇилиэктэр ку�
лууптара толору буолааччы. Эсми�
ральда Михайловна Осипова ўμкўў�
лээн тибийдэіинэ зал ньиргийэн
олороро. “Єссє кэлээриμ” диэн
ыμыра хаалаллара.

Хайдах умнуохпутуй саас�кўЇўн
аайы айыліаіа тахсан сынньанан,
дуоЇуйан киирэрбитин, Розалия
Дмитриевна Подковырова кєрдєєх
кэпсээннэрин!

Госстрах диэн уруккуттан сылаас
сыЇыаннаах тэрилтэ диибин. КиЇи�
ни єйдўєхтэн ийэм ўлэлиир тэрилтэ�
тэ буолан, єрўў сылдьааччыбын.
Ийэм Сидорова Прасковья Дмитри�
евна Госстрах филиала Ньурбаіа ўлэ�
лиэіиттэн кылаабынай бухгалтеры�
нан олохтон туоруор диэри ўлэлээ�
битэ. Ыалдьа сыттаіына ўлэлиир
дьонноро кєрсє�билсэ тураллара.
Биир дьиэ кэргэн курдук иллээх тэ�
рилтэ этэ. Єссє биир ўчўгэйэ, саμа
ўлэЇит кэллэ да, кинилэргэ хайдах
сыЇыаннаЇары, ўєрэтэллэрэ. Маны
барытын Мария Егоровна Тараярова
салайара. Онон дьоннор ўєрэ�кєто
сылдьаллара.

Кэлин балтым Надежда Ники�
тична Лазарева ўєрэіин бўтэрэн
эмиэ манна ўлэлээбитэ. Килийиэн�
нэрин олордон, итии буоллаіына,
соμμутун уЇулуμ диэн, чэй биэрэн
кєрсєрє, тўргэнник карточкаларын
булан взностарын ылара. Суох буол�
бутун кэннэ дьон суохтуур этилэр.

Иллээх кэлэктииби салайааччы�
лар ўлэни сєпкє аттарар буолан, бы�
лаан туолбатаіа диэн суоіа, мэлдьи
инники кўєμμэ сылдьарбыт.

Онон мин госстрах оіотунабын,
ўлэЇитинэбин диэхпин сєп.

ГÀВРИЛЬЕВÀ
Людмила Никитична.

Ньурба к. 2021 с.

Àгеннары ўтўє
тылынан ахталлар,

махтаналлар
БиЇиги ийэбит Иванова Евдокия

Дмитриевна 1937 с. тохсунньу 5 к.

Ньурба улууЇун Хорула нэЇилиэгэр
тєрєєбўтэ. Хорулаіа сэттис кылааЇы
бўтэрэн баран, Мархаіа киирэн сал�
гыы ўєрэммитэ. Оскуоланы сити�
Їиилээхтик ўєрэнэн бўтэрбитэ эрээ�
ри, доруобуйата ахсааіыран салгыы
ўєрэммэтэіэ. 

Сэрии ыар сылларын содула буо�
лаахтыа, оіо сылдьан тєЇєлєєх ыар
тўгэннэри туораабыттара буолуой,
ойор кўннэх оіо саас диэни билбэтэх
сэрии кэмин оіолоро. Ол эрэн ити
кєлўєнэ дьон ўлэіэ хатарыллан, кы�
рыымчык олоіу билэн, бары даіаны
сўрдээх эйэіэс, аламаіай, ханнык да
олох ыар охсууларын уйумтуо дьон
буолбуттара саарбаіа суох. БиЇиги
ийэбит эмиэ олус сырдык киЇи этэ,
кинини кытта алтыспыт дьон бары
кини туЇунан ўтўє эрэ єйдєбўллээх�
тэр.

1980 с. ийэбит Госстрах Ньурба�
тааіы агенствотыгар Марха уонна
Киров нэЇилиэктэрин агенынан ўлэ�
лии киирбитэ. Тэрилтэ сўрўн ўлэтин
толорооччулар, нэЇилиэк олохтоох�
торун кытта быЇаччы ўлэлэЇээччи,
алтыЇааччы дьоннорунан агеннар
буолаллар. Ол саіана абаіабыт, но�
руот ырыаЇыта Егоров Семен Сте�
панович (ОЇоокой Сэмэн), Хорулаіа
Иванов Роман Михайлович, Маарга
Гаврильев Виссарион Àкимович
(Ыллыыр Таас), Хатыыга Дмитриева
Тамара Григорьевна, Матвеев Борис
Константинович агенынан ўлэлиил�
лэрэ. Бары да талбыт курдук ылын�
нарыылаах тыллаах, сўрдээх элэккэй,
кўлўўлээх�оонньуулаах дьон бири�
гээдэнэн ўлэлээн элбэх ситиЇии�
лээхтэрэ, мэлдьи былааннарын толо�
роллоро. 

Кинилэр ылыннарыылаах тылла�
рынан дьон санаатын таба тайанан
ўлэлэрин сўрўн сыалын сєпкє єйдє�
тєн ўгўс киЇи дьиэтин�уотун, сылгы�
тын�сўєЇўтўн, дэμтэн�оЇолтон олох�
торун страховкалаталлара уонна кы�
Їаліа тирээтэіинэ сєптєєх кємєнў
ылаллара. Билигин нэЇилиэк кыр�
дьаіастара ол кэмнэргэ страховканы
туЇаммыттар агеннары ўтўє тылынан
ахталлар, махтаналлар. Мархаіа кэ�
лэн ўлэлииригэр абаіабыт Сэмэн,
Роман Михайлович, Виссарион Àки�
мович, Борис Константинович би�
Їиэхэ кэлэн хоноллоро. БиЇиэхэ
оіолорго дьоро киэЇэлэр ўўнэллэрэ.
Кўнўскў єттўгэр ыалларынан сыл�
дьан ўлэлииллэрэ, киэЇээμμи аЇы�
лык кэнниттэн олорон араас киЇини
эрэ умсугутуох кэпсээннэрэ саіала�
наллара. Бастаан сарсыμμы ўлэлэ�
рин былаанныыллара, дьэ онтон
кэпсэтии арааЇа саіаланара, оіолор
ол кэпсэтиини тыыммакка да олорон
истэрбит, ол курдук кинилэр тылла�
ра�єстєрє баайа, араас сирдэринэн�
уоттарынан сылдьыбыт кєрўдьўєс
даіаны, мўччўргэннээх даіаны сы�
рыылара элбэіэ, арыт мєккўЇэн да�
іаны тураллара, оччоіо кинилэр олус
киэμ билиилээхтэрин киЇи эрэ сє�
ієрє. Бардахтарына, хайдах эрэ са�
йыЇа, хаЇан єссє кэлэллэрэ буолла
диэн кэтэЇэ хааларбыт.

Ийэбит ханнык даіаны ўлэіэ
буоларын курдук, бу ўлэтигэр олус
бэриниилээхтик, ўтўє суобастаах�
тык, санаатын бўттўўн ууран туран
ўлэлээбитэ. Тэрилтэтин салалтатын,
страховкаланааччылар хайіалларын,
убаастабылларын ылбыта. Иллээх
эйгэлээх, уопсай дьыала туЇугар
биир тыыμμа киирэн ўлэлиир дьо�
Їуннаах кэлэктиипкэ ўлэлээбитин,
ийэбит єрўў астына ахтара. 

Ийэбит бочуоттаах сынньалаμμа
барбытын кэннэ, эдьиийбинээн Àн�
тонина Àфанасьевалыын 1989 уонна
1990 сылтан 2000 сылга диэри Марха
агеннарын биригээдэтигэр олус бэр�
кэ Хоруланан, Àкананан, Кировынан
тэлэЇийэн ўлэлээбиппит. БиЇиги би�
ригээдэбитин инспектор Осипова
Эсмиралдьа Михайловна салайан
ўлэлэппитэ, агеннарынан Марха би�
ригээдэтигэр мин эдьиийбинээн, За�
харов Николай Семенович уонна
Егорова Тамара Ивановна ўлэлээ�
биппит. 

Ийэбит даіаны, биЇиги даіаны
ўлэлиир кэммитигэр бэриллибит бы�
лаан мэлдьи толоруллара. Ол курдук
дьон агеннарга итэіэйэрэ, страховка
модьуйуу даіаны, ирдэбил даіаны
буолбакка страховкаланааччы санаа�
тыттан тахсара.

Мин бу кылгас ахтыыбар олохпор
кєрсўбўт биир ўтўє киЇим, мааны
майгылаах хас биирдии ўлэЇитигэр
кыЇамньылах, Госстрах тэрилтэтин
єр сылларга салайан олорбут дириэк�
тэрбит Эверстов Михаил Семенович
туЇунан ахтыбакка аастахпына хай�
дах да сатаммат. Михаил Семенович
чахчы дьиμнээх салайааччы этэ,
мындыр єйўнэн ўлэни олус сєптєєх�
тўк аттарара, ирдэбиллээх буолан
ўлэЇиттэрин эппиэтинэстээх сы�
Їыаμμа ўєрэтэлиирэ, ол иЇин бэ�

риллибит былаан туолуутугар туруу�
лаЇан туран хас биирдии ўлэЇит ўлэ�
лиирэ. 

Кини салайар кэмигэр ўлэЇит ўр�
дўктўк сыаналанара, оннук оройуоμ�
μа эрэ буолбакка бўтўн СЄ�гэр,
ССРС�ка ўлэлэрэ сыаналаммыт, ўр�
дўк наіараадаларга тиксибит агеннар
бааллара. Мин бу тэрилтэіэ олус єр
ўлэлээбэтэіим эрээри, хамаанданан
ўлэ, кэлэктиип иллээх эйгэтэ, ўтўє
салайааччы диэни манна билбитим.
Миэхэ, эдэр киЇиэхэ, Михаил Семе�
нович хас биирдии эппит тыла, така�
йыыта, кини кыЇамньыта олохпор
кємєтє сырдык єйдєбўл буолан иμэ
сылдьар. Бу тэрилтэіэ ўлэлээн ўтўє
дьону кытта алтыспыппынан киэн
туттабын, оіолорбор кэпсиибин. Би�
лигин ўлэлии сылдьааччыларга сир
ўрдўгэр баар бары кэрэни баіарабын,
ўлэіит таЇаарыылаах, олоххут дьол�
лоох тўгэннэринэн, ўєрўўлээх сонун�
нарынан толору буоллун.

1990�2000 сс. агенынан ўлэлээбит 
ЕГОРОВÀ

Àйталина Àфанасьевна,
Àкана нэЇилиэгин олохтооіо.

Олоіум
умнуллубат кэрчигэ

Мин Госстрах Ньурбатааіы фи�
лиалын инспекциятыгар 1981 сыл
балаіан ыйыгар страховой ааіыны�
нан киирбитим.

Сўўрбэччэ сыл Ньурба 1�гы №�
дээх оскуолатыгар омук тылын учуу�
талынан ўлэлээн баран, ити 80�с
сылларга ўєрэіирии систиэмэтэ
омук тылыгар улахан суолтаны биэр�
бэт кэмэ кэлэн, программа ўєрэтэр
чаастарын сарбыйан, ўлэЇит айаіын

ииттинэр хамнаЇа тўЇэн, кўЇэллэн
оскуолаттан барбытым.

Кэргэним Гаврил Àммосович
Àлексеев, Госстрах диэн тэрилтэіэ
страховой ааіын миэстэтэ баар диэн
сўбэлээн, онно киирэргэ быЇаарым�
мытым. Ол быЇаарыныым сєп эбит.
Оскуолаіа ўєрэнээччилэри уонна
кинилэр тєрєппўттэрин кытта ўлэ,
оттон госстрах нэЇилиэнньэни�ки�
лийиэннэри кытта ўлэ, хайдах эрэ
атылыы соіустар да курдук диэххэ
сєп. Мин Госстрахха киирэрбэр на�
чальнигынан Эверстов Михаил Се�
менович ўлэлиирэ. Кини налыччы
майгылаах, ўлэни сатаан тэрийэр,
эппитин ылыннарар тыллаах�єстєєх
салайааччы эбит этэ. 

Инспекцияіа отут биэс страхо�
вой ааіын биэс биригээдэнэн таріа�
нан ўлэлиирбит. Саамай улахан би�
ригээдэ 17 ааіыннаах маμнайгы нўє�
мэрдээх Баттахова З.С. биригэдьиир�
дээх, Ньурба бєЇўєлэгин хабан ўлэ�
лиирэ. Àаіыннар араас ўлэ ыстаас�
таах, араас саастаах этибит. Ол эрэн
бары биир сыаллаах, бэриллибит ўлэ
былаанын ситиЇиилээхтик, аЇара то�
лорон ўлэлииргэ дьулуЇарбыт. Ўксўн
сыЇыарыллыбыт тэрилтэлэрбитинэн
сылдьан, страхование бары кєрўμнэр
ўлэЇиттэри хабан киллэрэ сатыыр�
быт. 

Манна мин саныырбар, туЇаан�
нах тэрилтэ салайааччытыттан ула�
хан тутулуктааіа. Кини єйєєн�єй�
дєєн, тус бэйэтэ кытары страховка�
ланар буоллаіына, кини кэлэктии�
бин ўлэЇиттэрин тылга киллэрэр
чэпчэки соіус буолааччы. Уонна ту�
Їааннаах тэрилтэ бухгалтерията кэ�
мигэр харчыны тўЇэриитэ эмиэ ула�
хан суолталаах этэ. Онон ааіын сы�
Їыарыллыбыт тэрилтэтин кытта ык�

Àндреева Р.Н. Гаврильева Л.Н.

Иванова Е.Д.Àлексеева Ю.В.
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са сибээстэЇэрэ, кэмиттэн кэмигэр
кэлэктиипкэ страхование туЇунан
сырдатар�єйдєтєр ўлэни ыытара, бы�
лааны толорууга ситиЇиини аіалара
чахчы. 

БиЇиги биригэдьиирбит З.С.
Баттахова, хас понедельник аайы
мунньан, ўлэ хаамыытын, былаан
хайдах туолан иЇэрин ырытан, сўбэ�
ама биэрэр буолара. Онно ўлэ эрэ
кэпсэтиитэ буолбакка, ким туох кы�
Їаліалааіын, олоіун туЇунан эмиэ
буолааччы. Оттон биригэдьиирдэр
парткомμа, профсоюзка отчуоттуул�
лара.

Àтын тўєрт биригээдэ нэЇилиэк�
тэринэн сылдьан ўлэлииллэрэ. Ол
эмиэ туЇугар уустуктары ўєскэтэрэ.
Бииртэн биир атын нэЇилиэккэ тии�
йиэххэ наада этэ. Ону ол диэбэккэ,
биригээдэлэр туруоруллубут былаан�
нары толорботох кэмнэрэ суоіа диэн
єйдўўбўн.

Биригээдэлэр икки ардыларыгар
социалистическай куоталаЇыы тэ�
риллэрэ ўлэіэ ўрдўк ситиЇиигэ кєіў�
лўўрэ. Ол курдук 1987 с. Саха ÀССР�
га "Бастыμ страховой биригээдэ"
диэн ўрдўк аат 1�кы нўємэрдээх �
биригэдьиир Баттахова З.С. уонна 2�
с нўємэрдээх � биригэдьиир Халысо�
ва М.Г., биригээдэлэргэ иμэрилли�
битэ. Ол иЇигэр миэхэ, Àлексеева
Ю.В., "Республика бастын страховой
ааіына" диэн аат иμэриллибитэ.

Инспекция республика куоратта�
рын, оройуоннарын страховой тэ�
рилтэлэрин социалистическай куо�
талаЇыыларыгар чаастатык бириис�
тээх миэстэіэ тиксэрэ, икки тўгэμμэ
Республика Правительствотын кєЇє
сылдьар КыЇыл Знамятын ылар

чиэскэ тиксибитэ. Бўлўў сўнньўн
улуустарын страховой тэрилтэлэрин
куоталаЇыыларыгар ўксўгэр бастакы
миэстэни ылара. Бу ўлэ барыта сала�
йааччы Эверстов М.С., тэрилтэтин
парткомугар (партком Àлексеев
В.Е.), профкомугар (профком Григо�
рьева М.Н.) тирэіирэн ўлэлиириттэн
тахсар, сєптєєхтўк тэрилтэ сыалын,
соругун туруоран.

Маны таЇынан инспекцияіа
штатнай ўлэЇиттэр, бары анал ўєрэх�
тээх, эдэр, ўлэіэ бэриниилээх кыр�
гыттар, уолаттар ўлэлииллэрэ: Тарая�
рова М.Е., Гаврильева Л.Н., Макаро�
ва Н.Ф., Осипова Э.М., Àндреева
Р.Н., Захарова Л.Д., Григорьев М.Н.,
Корякин В.К., Прокопьева Н.Н.,
Фокинова Н.К., Герасимова Н.К.,
Яковлева С.М., Степанова С.П.,
Лазарева Н.Н. Штатнай ўлэЇиттэр
бириэмэтигэр документацияны кє�
рєн�истэн, ааіыннарга сўбэ�ама биэ�
рэн, бары биир сыаллаах, бэриллэр
былааны толорорго дьулуЇарбыт.

Бэйэбит инспекциябыт эрэ иЇи�
гэр буолбакка, оройуон обществен�
най, культурнай тэрээЇиннэригэр
кєхтєєхтўк кыттарбыт. Сайын аайы
оттоЇуμμа биэрэр былааннарын ку�
руук аЇара толорорбут. Биир сайын
Ньурбачаан отделениетыгар хотон
єрємўєнўн ўлэтигэр сылдьыбыппы�
тын чуолкай єйдўўбўн. Онтон куль�
турнай тэрээЇиннэргэ, кэлэктииптэр
икки ардыларыгар кэнсиэр кўрэхтэ�
ригэр кыттарбыт. Онно Фомин П.Н.
уонна мин солбуллубат конферан�
сьелар буоларбыт. ТэрээЇини Тарая�
рова М.Е. кыайа�хото тутара. БєЇўє�
лэккэ кыЇыны атаарыыга, ыЇыах�
тарга кыттарбыт ахсаана суох. Маны 

республикаіа, оройуоμμа биллэр,
культура ўлэЇиттэрэ С.С. Егоров
(ОЇуохай Сэмэн), П.Н. Фомин оЇуо�
ба киэргэтэллэрэ. Ўлэбитин пропа�
гандалыы, тыа нэЇилиэктэригэр ула�
хан кэнсиэрдээх тахсан, кўўтўўлээх
ыалдьыттар буолан киирэрбит.

Саха сиригэр Госстрах ўўнэр�
сайдар, биир дьоЇун кэрдиис кэми�
гэр, уон ўс сыл ўлэлээбиппин олус
диэн истиμник�иЇирэхтик астына
саныыбын. Олус да эйэлээх, турунуу�
лаах, дьоЇун�мааны кэлэктиипкэ тў�
бэЇэн ўлэлээн ааспыт эбиппин. Ол
кэмнэрбэр тэрилтэ профсойууЇун,
онтон биригэдьиир Баттахова З.С.
уурайан куоракка кєспўтўгэр, солбу�
йан биригэдьиирдээбитим, инспек�
тор Осипова Э.М. ааіынныы барбы�
тыгар инспекторынан ўлэлээбитим. 

Онон Госстрах ўлэтин син бил�
битим дии саныыбын. Ўлэлээбит кэ�
лэктииппин кытта билигин да си�
бээспин быспаппын. Куоракка кє�
Їєн кэлиэхпэр диэри куруук таары�
йан ааЇар буоларым. Онтон куорат�
тан биирдэ бара сылдьыбыппар,
анаан кўєххэ тахсан кєрсўЇўў тэрий�
биттэрэ. Ол баар этэ � хаЇан да сўрэх�
тэн�быартан сўппэт тўгэн, истиμ сы�
Їыан � киЇиэхэ дьол.

Бииргэ ўлэлээн ааспыт кўндў кэ�
лэктииппин бу Госстрах ўбўлўєйўнэн
эіэрдэлээн туран, ыстаал доруобуйа�
ны, уЇун ўйэлээх олоіу баіарабын!

Убаастабыллаах Михаил Семено�
вич Эверстовка миигин бириэмэти�
гэр эрэнэн, бу маннык ыраас дууЇа�
лаах, ўрдўк дьулуурдаах кэлэктиипкэ
ўлэлэппитигэр ааспат�сўппэт ўйэ�
лээх махтал!

Махтал буолуохтун барыгытыгар!

ÀЛЕКСЕЕВÀ Юлия Васильевна,
Дьокуускай к. 2021 с.

Ньиргийэн,
улахан кыахтаах

тэрилтэ этэ...
Государственнай страхование тє�

рўттэммитэ ўйэ буолбут. Сэбиэскэй
ыЇыллыан иннинэ Госстрах ўлэтэ
ньиргийэн улахан кыахтаах тэрилтэ
этэ. Мин 1974�1985 сс. Кэбээйи улуу�
Їугар экономист�бухгалтерынан,
1985�1998 с. страховой агенынан ўлэ�
лээбитим. Сангаар шахта, экспеди�
ция промышленнай тэрилтэлэрдээх
буолан страхование киэμ далааЇын�
наахтык ыытыллара. Ый аайы элбэх
ахсааннаах дуогабардары разноска�
лыыр сылаалаах этэ. Урукку бириэ�
мэіэ коммунистическай ўлэ ударни�
га буолааччыбын. Республикаіа ўчў�
гэй ўлэлээх инспекциянан биллэрэ,
кєЇє сылдьар Знамяны ылаллара. 

Кыахтаах тэрилтэіэ ўлэлээн,
олоіум кэрэ тўгэннэрэ ааспыта.
Ньурбаіа 1985�1998 с. кэлэн Гос�
страхха агеннаан аЇыам диэн тўўлбэр
да киирбэтэіэ. Àгент ўлэтин билэр
буолан салла саныырым. Боронова
Галина Àлександровна � кэргэним
оскуоланы бииргэ бўтэрбит табаары�
Їа Боронов Николай Петрович
кэргэнэ: “Àнтоновкаіа агеммыт Мя�
соедов Михаил Иванович биэнсийэ�
іэ тахсан уурайда. Биригээдэіэ кии�
рэн агеннаа", � диэн модьуйда. Бири�
гээдэ дьоно дьоЇун саастаах аксакал�
лар, сэрии бэтэрээннэрэ туора туп�
пакка бэйэлэригэр сыЇыаран, сўбэ�
лээн, кємєлєЇєн, кинилэр ўтўєлэри�
нэн Госстрахха этэμμэ ўлэлээбитим.
Былааны мэлдьи аЇары толорорбут.
Биирдэ республикаіа "Бастыμ бири�
гээдэ" аатын сўкпўппўт. Биригээдэм
дьоно бары кыахтаах ўлэЇит дьоннор.

Петров Николай Васильевич, сэ�
рии бэтэрээнэ � эппиэтинэстээх,
киэμ билиилээх, мунньахха араатар
бэрдэ. Сылдьыбыт ыалыгар налыч�
чы, ботуччу араас кєрўμμэ страхов�
калаан тахсааччы. Кєрўμэ кытаанах
соіус да, дьиμэр сымнаіас буолаач�
чы. "Ньурба" сопхуос отделениела�
рын кэрийэн, хонон страховкалаан
киирээччибит. Чаппандаіа агеммыт
Àнисимова Àлександра Саввична нэ�
Їилиэккэ убаастанар, аптарытыат�
таах далбар хотун. Кими хайдах стра�
ховкалыырын биэс тарбах курдук
билэр, бэйэтэ сєбўлўўрўнэн ылынна�
ран, кєμўл страховкалааччы. Кўн�
дээдэ агена сэрии бэтэрээнэ, кўндў
кўтўєт Фомин Петр Николаевич ўлэ�
тин кыайа тутара. Госстрах сўрўн со�
лиЇа, кинитэ суох кэнсиэр буолбат.
Ньурбачааμμа биригэдьиирдээбит
ўтўє майгылаах Иванова Екатерина
Иннокентьевна мэлдьи былаанын
толорор хоЇуун киЇибит. Дьииким�
дэ, Сўлэ агена Боронова Галина
Àлександровна ылыннарыылаах
тыллаах, ирдэбиллээх, кэрэни кэрэх�
сиир, мааны кєрўμнээх киЇи. Бири�
гээдэнэн ўлэлииргэ кєхтєєх, уопсай
интэриэстээх буолааччыбыт. Перест�
ройка кэмигэр тус�туЇунан арахсан

ўлэлээбиппит. Бииргэ ўлэлээбит би�
ригээдэм дьоно чиэЇинэйдик, хо�
Їууннук ўлэлээн дьоллоох олоіу оло�
рон ўксўлэрэ кўн сириттэн барбыт�
тара.

Элбэх киЇилээх бастакы бири�
гээдэ агеннарын мэлдьи санаан ааЇа�
бын. Àраас идэлээх, бэйэ�бэйэлэри�
гэр майгыннаспат майгылаах биир�
тэн биир кэрэ Куолар мустан ўлэ�
лииллэрэ. Кєрдєєх кэпсээннээх,
мэлдьи бэЇиэлэй, республика бас�
тыμ агена Подковырова Розалия
Дмитриевна чахчы айыліаттан айда�
рыылаах страховой агент этэ. Улахан
биригээдэни тўмэн салайарга, ўлэлэ�
тэргэ сатабыл муударай буолуу наада.
Баттахова Зоя Софроновна, Àлексее�
ва Юлия Васильевна ону кыайа�хото
туталлара. УЇуннук ўлэлээбит Бара�
новская Зоя Степановна, Баранов�
ская Галина Григорьевна, Павлов
Василий Васильевич, Гуляев Степан
Васильевич, ырыаЇыт Бурцева Ма�
рия Федоровна, Осипова Эсмиральда
Михайловна, Гаврильева Людмила
Никитична, Яковлева Светлана Ми�
хайловна Госстрах сайдыытыгар ула�
хан кылааттарын киллэрдэхтэрэ. 

БиЇиги ўлэбитин сўрўннўўр ис�
писэлиистэр хонтуораіа бары эдэр,
кыраЇыабай, ўлэлэрин ўчўгэйдик би�
лэр, анал ўєрэхтээх, ирдэбиллээх
этилэр. Тыаттан киирэн иЇэн хон�
туораіа таарыйан аастахпына дууЇа�
лыын сылаанньыйан, уоскуйан дьиэ�
бэр тиийээччибин. Оннук ўчўгэй,
сылаас, эйэіэс эйгэлээхтэрэ. Надеж�
да Никитична ис хааныттан культу�
ралаах, нарын, ыраас да дууЇалааіа.
Начальник солбуйааччыта Тараярова
Мария Егоровна килийиэннэргэ
эйэіэс сыЇыаны ирдиирэ. Кэлэк�
тиип актыыбынай позициялаах, кєх�
тєєх, ўлэіэ дьоіурдаах сэргэх ўлэ�
Їиттэрдээх этэ. Улууска мэлдьи да
инники кўєμμэ сылдьаллара. 

Биэнсийэіэ этэμμэ тахсан Дьо�
куускайга олохсуйдум. Кэргэним
Эдьигээμμэ судьуйалыы барбытыгар
онно эбээлэр "ОЇуор" тўмсўўлэригэр
сылдьан иистэммэт киЇи быысыбай�
дыыр буоллум. Ол хоту дойду айыл�
іатыгар, дьонун�сэргэтин, сылаас
сыЇыанын сабыдыалыгар арыллан
син элбэх ўлэни оіолорго оμордум.
Билигин да тўмсўўбўн кытта билсэ�
бин. Сайын даачаіа кыра оіуруот
аЇын, сибэкки олордон сиэннэрби�
тинээн аралдьыйабыт.

Госстрахха ўлэлээн, кини ўлэ�
Їиттэрин ўтўєтўнэн биэнсийэіэ тах�
сан олорор дьоллоох эбиппин.

Бука барыгытыгар баріа махтал!
Ўлэіитигэр ситиЇиини, тус олохху�
тугар дьолу�соргуну, чэгиэн�чэбдик,
чєл доруобуйаны баіарабын! Бу бук�
куурдаах кэмμэ олох очурдарын ту�
луйан, кэрэіэ тардыЇан, сырдык са�
нааіыт самныбатын! Госстрах ўйэ�
лээх ўбўлўєйўнэн эіэрдэ!

ХÀЛЫСОВÀ Мария Гаврильевна,
Дьокууйскай к. 2021 с.

Мэлдьи инники
кўєμμэ сылдьарбыт

1979 с. тохсунньу 16 к. Госстрах
инспекциятыгар страховой агенынан
ўлэіэ киирэрбэр, начальнигынан
ўлэЇиттэрин кытта уопсай тылы бу�
лар, сымнаіас майгылаах Михайлов
Дмитрий Тимофеевич ўлэлиирэ, со�
тору буолаат атын ўлэіэ кєспўтэ. Ки�
ни кэнниттэн Госстрахха инспектор�
дыы сылдьар эдэр эрчимнээх, ирдэ�
биллээх, ўрдўк ўєрэхтээх кыыЇы Ма�
карова Надежда Федосьевнаны олор�
дубуттара да єр гымматахтара, нало�
говай инспекцияіа начальнигынан
анаабыттара. ЎЇўс начальникпыт
ўлэтин кыайа�хото тутар, киэμ кє�
іўстээх, финансист Эверстов Миха�
ил Семенович буолбута,  кини бо�
чуоттаах сынньалаμμа тахсан оло�
руор диэри уЇуннук ўлэлээбитэ.
Манна диэн эттэххэ, уЇун кэм устата
дьахтар кэлэктиибигэр ўлэлиир туЇу�
гар ыарахаттардаах буолуохтаах.

Хонтуораіа инспектордарбыт,
экономистарбыт финансовай ўєрэх�
тээх, талбыт курдук эдэркээн кыр�
гыттар этэ. Страховой агеннарга
уруккуттан ўлэлиир саастаахтар да,
орто саастаахтар да, эдэрдэр да баал�
лара. Ол кэмμэ социалистическай
куоталаЇыы баара, тиэрдиллэр бы�
лааны булгуччу толорорго илин�кэ�
лин тўсўЇўў, тыаіа ўлэлиир биригээ�
дэлэр да, бєЇўєлэккэ да ўлэлиир
агеннар сайын итии, кыЇын тымныы
диэбэккэ буЇан�хатан, тоμон�хаа�
Їан, куучугураан�хачыгыраан харса
суох ўлэлээн судаарыстыбаіа ўтўмэн
харчыны киллэрэн, элбэхтик кємє�
лєЇєр курдук сананарбыт, дойдубут
чэлгийэ сайдарыгар, олохпут тупса�
рыгар бигэ санаанан салайтарарбыт.
Маннык куоталаЇыы дьону бэрээ�

дэктиир, ўлэіэ кєхтєєх, ылыммыт
соруккун булгуччу толорорго эбээЇи�
нэстиир этэ.

Страховой агент диэн � страховка
араас кєрўμэр дьону хабан страхов�
калыыр, килийиэннэргэ сєбўлэтэр,
тылгар киллэрэн, сатаан сааЇылаан
саμарар туспа сатабылы эрэйэр этэ.

Госстрах инспекциятын кэлэк�
тиибэ 1987 с. сэтинньи ыйга 2 сыл�
лааіы былаанын толорон, Саха
ÀССР Миниистирдэрин Сэбиэтин
уонна Госучреждениелар ўлэЇиттэ�
рин профсойууЇун Обкуомун уоба�
ластааіы кэмитиэтин кєЇє сылдьар
КыЇыл Знамятынан наіарадаланар
чиэскэ тиксибитэ.

Онтон, 1988 с. сыл бастакы кы�
баарталын тўмўгўнэн, инспекция
страховой агеннара былааны аЇара
толорон, 1�кы №�дээх 17 киЇилээх
биригээдэ (сал. Баттахова З.С.), 2�с
№�дээх биригээдэ (сал. Халысова
М.Г.) "Саха ÀССР страховой агенна�
рын туйгун биригээдэтэ" диэн ўрдўк
ааты ылары ситиспиппит. Итини та�
Їынан Àлексеева Ю.В. “Єрєспўўбў�
лўкэ бастын страховой агена" диэн
бочуоттаах аат иμэриллибитэ.

Àны оройуон общественнай оло�
іор кэлэктиип актыыбынайдык кыт�
тара: саас хаар ыраастааЇына, сайын
аайы былааннаах оту кэмигэр оттоон
туттарыы, кўЇўн хортуоска хостооЇу�
на, хотон сыбааЇына, туох ирдэнил�
лэр ўлэіэ кєхтєєхтўк кыттан мэлдьи
инники кўєμμэ сылдьарбыт. Онноо�
іор биирдэ партия райкома, райсовет
исполкома тэрилтэлэртэн биирдии
ый сўєЇў иитиитигэр ўлэлииргэ дьа�
Їал таЇааран, Е.И. Иванова биир ый�
тан ордук ўлэлээн турардаах, єйдє�
бўнньўк бэлэіинэн наіараадалам�
мыта.

Кэлэктиип ўлэлииринэн эрэ
буолбакка, кэнсиэртээн оройуон
киинигэр, тыаларга гастроллаан, он�
нооіор кыЇыны атаарыы бырааЇын�
ньыгар Ю.В. Àлексеева "Цирк" бэ�
лэмнээн, кєрдєрўллэн, биЇирэнэн
Àнтоновка олохтоохторо, хас да дэ�
риэбинэ ыμыран кыЇыннарын биир�
гэ атаарбыттара, онно кинилэр єйдє�
бўнньўк сувенирдарынан наіарада�
ламмыттара. Онон Ньурба Госстра�
іын инспекциятын агеннара ўрдўк
таЇаарыылаахтык, хаачыстыбалаах�
тык ўлэлээн, оройуон туох баар ме�
роприятиетыгар кєхтєєхтўк кытты�
Їан, миэстэлэЇэн иЇэрэ.

Мин бэйэм общественнай ўлэт�
тэн туора турбатаіым, тєЇє кўўЇўм,
єйўм�санаам кыайарынан кыттыЇа
сатыырым.

1989 с тохсунньу 10 к. ўлэбиттэн
уурайан, кєЇєн барыахпар диэри фи�
нансовай госучреждение первичнай
партийнай тэрилтэтин сэкиритээрин
солбуйааччытынан ўлэбин саіалыах�
пыттан сылдьыбытым. Манна араас
хабааннаах ўлэ ыытыллара. Саамай
тўбўктээіэ быыбар хампаанньата
буолара, сыЇыарыллыбыт учааста�
гын быыбардааччылара 100 % куо�
ластыылларын ситиЇии буолара, аги�
татордар барахсаттар сўўрэн�кєтєн
биэрэллэрэ. Билиμμи курдук куо�
ластыырыμ�куоластаабатыμ кєμўл
буолбат этэ. Ону таЇынан районнай
народнай суукка народнай заседате�
линэн талыллан ўлэлээбитим.

ХХ�с ыμырыылаах Ньурба бє�
Їўєлэгин Сэбиэтигэр "аліас" депу�
татынан быыбарданан турардаахпын.
Поссовет бэрэссэдээтэлинэн Шеме�
това Елена Владимировна, сэкири�
тээринэн Васильева Христина Ива�
новна этилэр. 39�№�дээх уокурукка
доруобуйа харыстабылыгар уонна со�
циальнай хааччыйыыга бастайаан�
най хамыыЇыйа бэрэссэдээтэлинэн
талыллан син араас таЇымнаах ўлэни
ўлэлээбитим: сэрии кыттыылаахта�
рыгар, инбэлииттэригэр, ўлэ бэтэ�
рээннэригэр о.д.а. материальнай кє�
мєнў оμорорго, бырааЇынньык кўн�
нэригэр бородуукта ылалларыгар
поспо маіаЇыннарыгар, сыЇыарыл�
лалларга. 

Сэрии кыттыылаахтарын, инбэ�
лииттэрин хааччыйыыга эппиэттээх
бырааЇынан терапевт Егорова На�
дежда Àлексеевна бирикээЇинэн
ананан бэркэ ўлэлээбитэ. Сэрии
кыттыылаахтарын испииЇэгэ чуол�
кайдаммыта. Барарбар райком ўлэ�
Їитэ Григорьев Михаил Àфанасье�
вичка туттарбытым. Сэрии инбэлии�
тигэр Корякин Николай Петрович�
ка, сэрии кыттыылааіар Степанов
Егор Àлексеевичка квартира ылал�
ларыгар кємєлєспўтўм уонна хас да
уулуссаіа уот ситимин таттаран кил�
лэттэрбитим.

Госстрахха ўлэлиэм иннинэ
Ньурба военкоматыгар ФХД началь�
нигынан ўлэлии сылдьан прапорщик
Бабыкин Владимир 2 оіолоох ог�

(Салгыыта 8 стр.)

Егоров С.С.

Подковырова Р.Д. Халысова М.Г.

1988 с .Республика Правительстватыттан кєЇє
сылдьар КыЇыл Знамя туттарбыт тўгэнтэн.

Баттахова З.С.
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дооботугар 2 хостоох квартира ыла�
рыгар кємєлєЇєн Бабыкина Людми�
ла Георгиевна махталын ылбытым.

Кыайыы 35 сылыгар военком
Ноговицын Николай Павлович сору�
даіынан Єμєлдьє, Чуукаар нэЇи�
лиэктэригэр тахсан Япония сэрии�
тин кыттыылаахтарын чуолкайдаан
сэрии бэтэрээннэрэ син элбэх киЇи
буолбута. Кыайыыны уЇансыбыт сэ�
рии кыттыылаахтара аіыйаан, олох�
тон туораан, огдооболоро арыый ту�
луктаЇан, куораттан квартира ылан
ўєрўў бєіє буолбуттара. Холобур,
Єμєлдьє сэриитин бэтэрээннэрэ Се�
менов Егор Иннокентьевич огдообо�
то Егорова Федора Григорьевна, Àн�
дреев Àфанасий Павлович огдообото
Àндреева Татьяна квартира ылан би�
лигин сиэннэрэ олороллор.

Бу ўлэлээбит кэммэр Грамоталар
бааллар. Саамай улаханым диэн �
Почетная Грамота Якутского Обкома
КПСС, Совета Министров ЯÀССР,
Областного Совета профсоюзов,
Якутского Обкома ВЛКСМ � май
1985 г., Почетная Грамота Управле�
ния Госстраха по ЯÀССР � 30.10.1987
г., Почетная Грамота  Ленинского
райкома КПСС, исполком районно�
го Совета Народных депутатов � де�
кабрь 1982 г., элбэх Почетнай грамо�
та бэйэм Госстраіым инспекциятыт�
тан "за достигнутые успехи в соц.
соревновании". Онон син куЇаіана
суохтук ўлэлээбит эбиппин.

БиЇиги, страховой агеннар,
Ньурба Госстраіын инспекциятыгар
махталбыт улахан, тоіо диэтэххэ, оч�
чотооіу ылар хамнаспыт ўрдўгэ, єссє
биэнсийэіэ тахсарбытыгар туЇан�
нахпыт.

Билигин тєрєєбўт, олорбут, ўлэ�
лээбит тўєлбэбититтэн ыраатан, оіо�
лорбутун ўєрэттэрэн, кєрєн�истэн,
силис�мутук тардыЇан, тэнийэн тус�
туЇунан сиргэ олохсуйан олордохпут.

КиЇи олоіо кылгас, билигин саа�
Їыран, кырдьан, кэлэр єртўгэр олох�
пут кылгаата, хата ону эдэр кыргыт�
тарбыт: Игнатчук Изабелла, Яковле�
ва Света, Àндреева Роза, Прокопьева
Наталья сєп буола�буола кэлэн арал�
дьытан бараллара кэрэхсэбиллээх.
Кинилэргэ баріа махтал. Бу хаалбыт
кэми доруобайдык, эйэ�дэмнээхтик,
сиэрдээхтик олорорбут наада.

Ўлэлээн ааспыт кэллиэгэлэрбэр
туйгун доруобуйаны, бары ўйэлээіи,
ўтўєнў�кэрэни, удьуоргут кэμээн,
саліанан иЇэригэр, дьолу�саргыны
ис сўрэхтэн баіарабын.

БÀТТÀХОВÀ Зоя Софроновна.

Госстрах –
сплоченный,

дружный коллектив
Мой дедушка Семен Степанович

Егоров, сколько себя помню, работал
в Госстрахе. По природе своей де�
душка был очень организованным,
обязательным, точным, общитель�
ным, что, я думаю, пригодилось ему в
работе страховым агентом. Как он
работал, чем конкретно занимался,
я, в силу возраста, тогда не знала.
Мне лишь запомнились ежегодные
новогодние праздники в коллективе
Госстраха � веселые, с песнями, тан�
цами, конкурсами, карнавальными
костюмами и, конечно же, подарка�
ми от Деда Мороза. À какие там кра�
сивые, активные девушки (сейчас
уже бабушки) работали � одна другой
краше! Я, тогда маленькая девочка,
заглядывалась на них с искренним
восторгом.

Дедушка мой Семен Степанович
с 11 лет принимал активное участие в
художественной самодеятельности,
как чабыргахсыт и запевала осуохая,
становился лауреатом и дипломан�
том многих республиканских и все�
союзных конкурсов, фестивалей,
стал заслуженным работником куль�
туры Республики. И во всех твор�
ческих мероприятиях своего родного
коллектива также принимал самое
активное участие.

О коллективе тогдашнего Гос�
страха у меня остались только самые
положительные впечатления � боль�
шой, дружный, сплоченный коллек�
тив, которым руководил Михаил
Семенович Эверстов � уважаемый не
только в районе, но и во всей рес�
публике.

Позже, после развала СССР,
бывшие работники Госстраха про�
должили и продолжают добросовест�
но трудиться в разных отраслях род�
ного района.

Нюргуяна Михайловна
МИХÀЙЛОВÀ (ЕГОРОВÀ).

Дружные, как одна
семья, работали

нюрбинские
страховые агенты
Именно таким в моей памяти

остался коллектив Росгосстраха в
Нюрбе. Они были одним целым ме�
ханизмом, и мне казалось, что всегда
вместе � плечом к плечу идут по жиз�
ни. И мы, дети этого большого кол�
лектива, росли в нем, участвуя в
различных мероприятиях: начиная с
субботников, первомайский парадов,
заканчивая выступлениями на сцене.
Помню, в конце 80�х годов коллек�
тив Госстраха ездил с гастролями по
наслегам. Каждый из госстраховцев
обладал талантом: кто�то пел, танце�
вал, играл в сценках, на баяне, а моя
мама Розалия Дмитриевна очень хо�
рошо пела, всегда выступала и полу�
чала шквал оваций. Большим кол�
лективом руководил Михаил Семе�
нович Эверстов, который легко на�
ходил подход к каждому сотруднику.

Розалия Дмитриевна Подковы�
рова по образованию учитель началь�
ных классов � окончила Вилюйское
педагогическое училище, проработав
несколько лет в детском доме, потом
телеграфистом, решила стать страхо�
вым агентом. Спустя время, она
рассказывала, что начальник компа�
нии Михаил Эверстов ни в какую не
хотел брать ее на работу. Лишь зару�
чившись накрепко, что она никуда
не уйдет в будущем, взял ее � это про�
изошло в августе 1983 года.

Так началась ее карьера агента в
госстрахе. Всю свою жизнь посвятив
страхованию жизни людей, защите
имущества, она никогда не жалела о
том, что пришла однажды сюда…
Мама обладала удивительными ка�
чествами � своей доброжелательнос�
тью она располагала людей к себе,
находила с каждым общий язык, поэ�
тому ей легко удавалось застраховать
всех на своем участке. Я любила с ней
ходить на работу, она страховала
работников школ, улусного центра
управления народного образования,
агропромхимии, типографии, район�
ной редакции, узла электросвязи,
федеральной связи и частный сектор.
Тогда я поняла, что страхового агента
кормят ноги, а еще дар общения и
убеждения. À вечером, когда мы ло�
жились спать, она садилась за стол и
заполняла документы своим аккурат�
ным, каллиграфическим почерком �
выполняла и перевыполняла план.

В одном из своих комментариев
для газеты о лучшем агенте, в мате�
риале "Тайны профессии. Бизнес на
ногах" Михаил Эверстов говорил о
маме следующее: "Свою работу Роза�
лия Дмитриевна планирует на каж�
дую неделю, строго следит за ее вы�
полнением. При этом работает с опе�
режением… И все это делает, не про�
являя излишней назойливости, не
надоедая людям, не распыляя своих
усилий. Страхователи большую часть
проблем, вопросов, возникших по
договорам, решают со своими аген�
тами, то есть с Розалией Дмитриев�
ной, всегда внимательной, ответст�
венной, обязательной, живущей и
работающей ради людей. Вот такой
стиль работы лучшего агента респуб�
лики".

За все время работы она не раз
становилась "Лучшим агентом Рес�
публики Саха (Якутия)", в 1996 году
вошла в книгу истории компании
"Росгосстрах", в 2001 году была отме�
чена Почетной Грамотой России и в

свои 45 лет заслуженно получила
звание "Ветеран труда". Была много�
кратно награждена грамотами и бла�
годарственными письмами за вклад в
развитие страховой системы, за мно�
голетнюю и добросовестную работу.

Мама была верна своей профес�
сии до конца жизни, ведь она смогла
найти свое призвание!

Воспоминания написала редактор
информационного агентства

ЯкутияМедиа
Àлена ПОДКОВЫРОВÀ � дочь

страхового агента филиала Госстрах
в Нюрбинском районе Розалии

Дмитриевны Подковыровой.

Кэрэ-бэлиэ кэмнэрбит
Госстрахха

ааспыттара...
Ньурбатааіы Госстрах тэрилтэтэ

хаЇан тэриллэн саіаламмытын, хо�
мойуох иЇин, билбэт эбиппин. Àрай
1954 с. Госстрах начальнигынан Ми�
хайлов Николай Семенович, бухгал�
терынан Сидорова Прасковья Дмит�
риевна, инспекторынан Георгиев
Макар Àфанасьевич ўлэлээбиттэрэ
биллэр. Кэнники Прасковья Дмит�
риевна кыргыттара (Госстрах) Люд�
мила, Надежда Лазаревалар ийэлэ�
рин туйаіын хатаран Госстрах тутаах
ўлэЇиттэринэн буолбуттара. Онтон
Макар Àфанасьевич сиэннэрэ эмиэ
биЇиги тэрилтэбитигэр ўлэлээбит�
тэрэ.

Ленинскэй оройуон инспекция�
тын Государственнай страхованиета
тэрилтэ урут єрўс ўрдўгэр эргэ дьиэіэ
баара, билигин ол миэстэтигэр Ньур�
ба куоратын администрацията тутул�
лан турар. Онно Райфинотдел, Àр�
хыып, ДОСÀÀФ тэрилтэлэр ўлэлии
олороллоро. 1978 сыллаахха Дьокуус�
кайдааіы финансовай техникуму бў�
тэрэн дойдубар кэлэн ол хонтуорат�
тан экэнэмииЇинэн ўлэбин саіалаа�
бытым. Госстрах тэрилтэ икки кыра
хоЇу ылан олороро. Биир хоЇугар
бухгалтериялар, экэнэмиистэр, ик�
киЇигэр начальник, инспектордар
бааллара, начальникпыт Федоров
Дмитрий Федорович этэ, онтон Ми�
хайлов Дмитрий Тимофеевич 2 сыл
ўлэлээн баран атын ўлэіэ кєЇєн бар�
бытын кэннэ, 1980 сылтан Эверстов
Михаил Семенович салайааччынан
буолта. Кини финансист идэлээх
буолан тэрилтэ ўлэтигэр эппиэтинэ�
Їи, чуолкайы ирдиирэ. Бухгалтерия�
ны, экэнэмиистэри, инспектордары
кытта былаан хайдах толоруллан
иЇэллэрин мустан кэпсэтэллэрэ, бы�
Їаарсаллара. Профсоюзнай, комсо�
мольскай, партийнай тэрилтэбит,
Райфинотдел, Сбербанк, банк бары
бииргэ тўмсэн ўлэлиирбит. Улахан
уЇун мунньахтар буолаллара. Мин
Госстрах тэрилтэтигэр саμа кэлэрбэр
комсомольскай бастакы сўЇўєх сэки�
ритээринэн Àлександра Васильева
ўлэлии сылдьара, кини рекоменда�
циятынан Ўп салаатын бастакы
сўЇўєх сэкиритээринэн талбыттара.
Саμа эдэр ўєрэхтэрин бўтэрэн испи�
сэлиистэр кэлитэлээбиттэрэ. Ол са�
іана кыл. бухгаалтырынан тэрилтэ�
бит тутаах киЇитэ М.Е. Тараярова са�
μа кэлбит ўлэЇиттэргэ сўбэ�ама биэ�
рэн ўлэлэтэрэ. Тэрилтэіэ страховой
ааіынынан волейболга биллэр
спортсмен Василий Гаврильевич Ко�
рякин ўлэлиирэ. Ўлэбит кэнниттэн
кини кєіўлээЇининэн 1 оскуола
спортивнай саалатыгар баран волей�
боллуурбут. Тэрилтэбитигэр кыргыт�
тар волейбольнай хамаандалара баар

буолта. Оройуоμμа волейболга куо�
талаЇыыга кўўстээх хамаандалары
кытта тэμμэ куоталаЇан иники
миэстэлэргэ кытта тиксэр кэмнэрбит
бааллара. Оройуон сборнайыгар би�
Їиги кыргыттарбыт талыллан оон�
ньууллара. Хонтуорабыт сноскала�
нан, саμа тутуллубут Ньурба улууЇун
администрациятын дьиэтигэр биир
хос анаабыттарыгар, онно бастакы
этээскэ кєЇєн киирэн ўлэлээбиппит.
Улуус баЇылыгынан В.À. Петрова хас
понедельник аайы пятиминуткалары
ыытарыгар сылдьарбыт. Саас аайы
Хатыыга массыынанан саЇааμμа
ўлэлиирбит.

Улуус администрациятын дьиэ�
тигэр ўлэлии  сырыттахпытына Ст.
Васильев уулуссатыгар турар Баан
дьиэтин биЇиги тэрилтэіэ анаан
биэрбиттэригэр онно кєЇєн кэлэн,
дьэ бэйэбит туспа дьиэлэнэн ўлэбит�
хамнаспыт єссє ситиЇиилээх буол�
бута. ЎлэЇиттэрбит да элбээбиттэрэ.
Сыл саμатыгар нэЇилиэктэр сэбиэт�
тэрин кытта хаЇаайыстыбаннай ки�
нигэлэринэн хас биирдии ыалынан
ким хас сўєЇўлээіэ, дьиэлээіэ учуот�
танара. Ол быЇыытынан барыта
суоттанан булгуччулаах страховка ту�
туллара. БиЇиги тэрилтэбит ветери�
нарияны, милицияны, ГИБДД�ны,
баЇаарынай чааЇы, медицинаны
кытта ыкса сибээстээхтик ўлэлиирэ.
Кинилэрдиин дэμ�оЇол уо.д.а. тў�
бэлтэлэргэ, баЇаардарга бииргэ ба�
ран Àакталары оμороллоро элбэх
дьоμμо, тэрилтэлэргэ кємєлєспўтэ.
НэЇилиэктэринэн сылдьан кєрсў�
Їўўлэри оμорорбут, актыыбынай ки�
лийиэннэргэ єйдєбўнньўк бэлэхтэри
туттарарбыт, бэйэбит кўўспўтўнэн
кэнсиэр кєрдєрєрбўт.

Тэрилтэбитигэр оЇуокайдьыттар
С.С. Егоров, В.Е. Варламов, В.À.
Гаврильев, Т.Г. Дмитриева бааллара.
Солистарбыт Р.Д. Подковырова,
М.Ф. Бурцева, Н.С.Джимма, П.Н.
Фомин, À.À. Àндреева, М.М. Павло�
ва этилэр. Кэнсиэрпитин иилээн�са�
іалаан салайан ыытар конферансье�
лар С.С. Егоров, В.Е. Варламов, Ю.В.
Àлексеева буолаллара. Баянистарбыт
Револий, Дмитрий Гуляев бэринии�
лээхтик сылдьаллара. Сыанабыт
оформлениетыгар суругар�бичигэр
Н.К. Герасимова, М.Н. Григорьев,
С.М. Николаева, кєрдєєх ўμкўўнў
Осипова Э.М. ўчўгэйдик да толорол�
лоро, атыттар эмиэ кєхтєєхтўк кыт�
таллара. Таμаспытын�саппытын ба�
ры бииргэ мустан олорон тигэрбит.
Туох баар оройуоμμа ыытыллар тэ�
рээЇиннэргэ кыттарбыт. Ньурбаіа
улахан хор аЇыллыбытыгар хормейс�
тер À.З. Павлова биЇиги тэрилтэіэ
кэлэн дьоннору ыμырбытыгар онно
сылдьыбыппыт. Ўлэбит кэнниттэн
хорга репетицияіа барарбыт, репети�
циябыт араас сирдэринэн буолара �
музыкальнай оскуола дьиэтигэр, со�
роіор мясокомбинат хонтуоратыгар.
Хорбутугар нэЇилиэктэртэн эмиэ кэ�
лэн репетицияланаллара, кытталла�
ра. Бўлўў бєлєх улууЇунан гастрол�
луур кэммитигэр тэрилтэбит сала�
йааччыта Михаил Семенович кэл�
лиэгэлэрбит утарсыбакка ўлэбитит�
тэн кєμўллўўрэ.

1994 сыллаахха уларыйыы�тэлэ�
рийии кэмигэр профсоюз бэрэссэ�
дээтэлинэн талбыттара. Чилиэнинэн
Л.Н. Гаврильева, Р.Д. Подковырова,
С.М. Николаева, Р.Н. Àндреева,
М.Ф. Бурцева, М.Н. Григорьев, В.В.
Корякин, М.М. Павлова бииргэ
ўлэлээн кэлбиппит.

Ньурбаіа ыытыллыбыт XV Рес�
публиканскай "Манчары" Спартаки�
адатын куоталаЇыытыгар, Ньурба

улууЇа 175 сылын кєрсєргє биЇиги
страховой хампаанньабыт спонсор�
даабыта. Филиалбыт ўлэЇиттэрэ ку�
рулаччы кутар ардаіы, бадарааны
аахайбакка, бырааЇынньыкка сын�
ньаммакка сўўйўўлээх "Дэμтэн�
оЇолтон" страховкалаан омук 2 мас�
сыынатын, малы�салы оонньотон
кэлбит ыалдьыттары уонна олохтоох�
тору ўєрпўттэрэ. Ону таЇынан ити
бырааЇынньыкка кэлбит делегация�
лары бэйэтин ўбўнэн, хонтуораіа
тўЇэрэн, аЇатан, утуйар таμас бэлэм�
нээн тўЇэрбитэ. Ити эттэххэ чэпчэки
курдук, ис иЇигэр киирдэххэ, бу кыра
кэлэктиипкэ итинник эппиэттээх
ўлэни бары бииргэ тўмсэн кємєлєєн,
сўбэлэЇэн кыайбыппыт.

ЎлэЇиттэрбит доруобуйаларыгар
туЇалаах буоллун диэн медицинскэй
ўлэЇиттэри ыμыран лекция аахта�
рарбыт. Эндокринолог быраас Васи�
льева Евдокия Семеновна кэлэн сў�
бэни�аманы биэрэн хас да киЇи
учуокка туран эмтэнэллэрэ. Ньурба 1
№�дээх оскуола учуутала Вера Сте�
пановна видео записьтарын кєрдє�
рєн, "Детка" дьарыгын кэпсээн, би�
Їиги ўлэЇиттэрбит дьарыктаналлара.

Президент, Правительство
ыытар "Чєл олох", "2000 сылга 2000
ўтўє дьыала" хамсааЇыннарга кытты�
Їан ўлэлэри ыытарбыт.

Кэрэ�бэлиэ кэмнэрбит бу тэрил�
тэбитигэр ааспыттара, єйдўўбўт би�
Їиги кыргыттарбыт ыал буолан ийэ,
эбээ буолбут ўєрўўлэрин тэμμэ ўл�
лэстэрбитин, єрўс уμуор тэрилтэнэн
хайыЇардыырбытын, Н.Ф. Макаро�
валыын � Надеждалыын Кўндээдэіэ
хайыЇарынан баран кэлэрбитин,
ўлэбит кэнниттэн хорга, онтон
спортзалга мээчиктии сўўрэрбитин,
салайааччыбыт М.С. Эверстов Кэ�
бээйиттэн аіалбыт бєдєμ соботун
тапталлаах кэргэнэ Евдокия Павлов�
на мииннээн ыытарын астына�мах�
тана сиирбитин... Биир кэргэн кур�
дук ўєрўўбўтўн�хомолтобутун бары�
тын бииргэ ўллэстэн, кємєлєсўЇэн
ўлэлээбиппитин астына�дуоЇуйа
саныыбын.

37 сыл Госстрах тэрилтэтигэр ст.
экономиЇынан, ст. инспекторынан,
ведущай исписэлииЇинэн, консуль�
танынан, страховой агенынан ўлэ�
лээн кэлбитим.

Госстрах 85 сылын ўбўлўєйўгэр
Саха сирин Росгосстраіын делегаци�
ятыгар биЇиги тэрилтэттэн Эверстов
М.С., Àндреева Р.Н., Подковырова
Р.Д., Яковлева С.М. биир тэрилтэт�
тэн Ньурба улууЇуттан Москваіа
Кириэмилгэ ыμырыллан чиэстэм�
миппит.

Олоххо актыыбынай позиция�
лаах, ылыммыт сорудаххын толорор�
го, эппиэтинэскэ бу бииргэ ўлэлээ�
бит тэрилтэм кэлэктиибэ ўєрэппитэ.
Ўтўє�мааны дьоннору кытта алтыЇан
ўлэлээбиппиттэн киэн туттабын.

Саамай ыарахан перестройка
кэмигэр � 1991 сыллаахха биЇиги СЄ
Госстраіын Управлениетыгар гене�
ральнай дириэктэринэн Ньурбаттан
тєрўттээх Тихонова Мария Àлексеев�
на, Осипов Степан Гаврильевич уол�
лара Валерий Степанович Осипов
буолбута. Кини бэйэтин дьыалатын
ўчўгэйдик билэр Международнай
академиятын бизнеЇиттэн кыЇыл
кємўс мэтээллээх. Ити ыЇыллыы�
тоіуллуу кэмигэр Валерий Степано�
вич туруорсуутунан Национальнай
(государственнай) страховой компа�
ния статуЇун ылан НСК "Россгос�
страх�Àргыс РС(Я)" Єрєспўўбўлўкэ�
іэ биллэр страховой компания буол�
бута.

Валерий Степанович саμа улары�
йыылары, инники былааннары дой�
дутугар биЇиги тэрилтэбитигэр кэлэн
билиЇиннэрэрэ, кэпсиирэ. Ўлэбити�
гэр саμа сўўрээни киилэрэргэ элбэх
кєрўўлэрдээх, былааннардаах этэ.
Ону баара, таЇаарыылаахтык ўлэлии
сылдьан 2000 с. бу сиртэн эдэр саа�
Їыгар соЇуччу барбыта олус хомол�
толоох. Бииргэ тєрєєбўт балта Васи�
льева Розалия Степановна Госстрах
тэрилтэтигэр єр сыл хонтуорабыт
иЇин�таЇын ыраас буоларын хааччы�
йан ўлэлээн кэллэ, билигин сынньа�
лаμμа олорор.

Ньурбалар ўрдўк таЇымнаах,
киэμ билиилээх�кєрўўлээх НСКМ
"Росгосстрах�Àргыс РС(Я)" сала�
йааччылана сылдьыбыппытынан
киэн туттабыт.

Светлана Михайловна
ЯКОВЛЕВÀ,

1974�1964 с. Ўп салаатын
Бастакы сўЇўєх комсомольскай

тэрилтэ сэкиритээрэ,
1994�2001 с. профком

бэрэссэдээтэлэ,
2002 с. "Россия бастыμ

страховой агена",
РФ ўлэтин бэтэрээнэ.

(Салгыыта. Иннэ 6-7 стр.)

1987 с. КыЇыл Знамя ылбыт кўммўт.

––  ÀÀрраассссыыыыййааііаа  РРооссггооссссттрраахх  110000  ссыыллыыггаарр  ––
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Кэнники сылларга Россия тыатын ха�
Їаайыстыбатын бородууксуйата, чуолаан
киЇи сиир бурдугун ўўннэрии дойду наа�
дыйыытын толуйарын ааЇан тас дойдулар�
га атыыга барара сыллата улаатан иЇэр.
СўєЇў�сылгы, атын да дьиэ кєтєрдєрє�
кыыллара сиир бурдуктарын ўўннэрии
эмиэ тэтимирэн иЇэр. Бу ааЇан эрэр сылга
биЇиги республикабыт ўрдўнэн уопсайа
9649 т. туорахтаах ўўнээйи (сўрўннээн сўє�
Їў�сылгы аЇылыгар анаан) хомулунна. Ин�
никитин бу хайысхаіа ўлэ биллэрдик кўў�
Їўрэрэ бириэмэ ирдэбилэ буолла.

Àхсынньы 9 кўнўгэр 2011 с. 874�дээх
Таможеннай сойуус хамыыЇыйатын бы�
Їаарыытынан "бурдук куттала суох буолуу�
тун" №015/2011 диэн Таможеннай сойуус
техническай регламена бигэргэммитэ. Рос�
сийскай Федерация бырабыытылыстыба�
тын 02.07.2013 с. №553�дээх уурааіынан
судаарыстыба єттўттэн бу ўєЇээ ыйыллы�
быт техническай регламент ирдэбиллэрин
тутуЇууну хонтуруоллааЇын Россельхоз�
надзор федеральнай сулууспатыгар сўктэ�
риллэн турар.

Бу техническай регламент дьайыыта
Таможеннай сойуус иЇигэр эргииргэ тах�
сар киЇи сиир уонна дьиэ кыыла�кєтєрє
сиир бурдугар таріанар. ЫЇыы сиэмэтигэр
уонна бурдуктан оμоЇуллубут бородууксу�
йаіа таріаммат. Таможеннай сойуус тер�
риториятын иЇигэр туЇаныллар бородуук�
суйа дьон доруобуйатын, кєтєр�сўўрэр, ту�
лалыыр эйгэни харыстыыр сыалтан, оμо�
Їулларыгар, харайылларыгар, тиэллэри�
гэр�таЇылларыгар, батарылларыгар утили�

зацияланарыгар барытыгар биир ирдэбил�
гэ эппиэттиэхтээх: Сўрўн ирдэбиллэр ман�
ныктар;

Бастатан туран, бурдугу ўўннэриигэ ту�
Їаныллар пестицидтар, агрохимикаттар
техническай регламены кытаанахтык туту�
Їан туЇаныллыахтаахтар, хараллыахтаахтар
уонна хаачыстыбалара сокуон ирдэбилигэр
эппиэттиэхтээх;

Бурдугу харайыы ирдэбиллэрэ: Хомул�
лубут бурдук куттал суох буолуутун мэктиэ�
лиир, туЇаныллар хаачыстыбатын сўтэрбэт
туЇуттан анал зернохранилищаларга эрэ
харайыллыахтаах. Бу тутуулар истэрэ (ис�
тиэнэлэрэ, муосталара, ўрдўлэрэ, ааннара
ыраастыырга, обеззараживание (эмтииргэ)
мэЇэйэ суох буолуохтаахтар, вентиляция
ханаалларыгар ардах, хаар уута онтон да
атын туспа эттиктэр тўбэЇиэ суохтаахтар.
Зернохранилищаіа ыытыллар технологи�
ческай ўлэлэр (куурдааЇын, ыраастааЇын,
обеззараживание (эмтээЇин)) бурдук кут�
тала суох, халбаннаабакка харалларын мэк�
тиэлиэхтээхтэр. Бурдугу кытары токсич�
най, умайар химическай эттиктэри, ума�
йар�самааскалыыр материаллары, нефть
бородууксуйатын, ону таЇынан атын да бо�
родууксуйалар харайыллыа суохтаах єскє�
тўн бурдугу киртитиигэ тиэрдэр буоллахта�
рына. Бурдук хараллар кэмин устата, ха�
раллар усулуобуйата (сиигэ, температура�

та), ону таЇынан єμє, туспа сыта, боро�
дууксуйаіа ураты кутталлаах уонна тыа
хаЇаайыстыбатыгар улахан хоромньуну та�
Їаарар кэрбиир уоннэр, ыарыылар баалла�
ра�суохтара бэрибиэркэлэниэхтээх. Маны
таЇынан бурдук умайан тахсарын таЇаарбат
усулуобуйа оμоЇуллуохтаах;

Бурдугу эргииргэ (оборотка) таЇаарыы:
Бурдугунан дьарыктанааччыТаможеннай
сойуус иЇигэр бурдугун эргииргэ таЇаара�
рыгар эбэЇээт бэрибиэркэлэтэн, хаачыс�
тыбатын бигэргэттэрэр. Бу тустаах чинчи�
йиини ааспыт эрэ бурдук эргиирэ кєμўллэ�
нэр. Бу декларирование оμорорго сайабы�
лыанньа биэрээччинэн Таможеннай со�
йуус иЇигэр учуокка турар юридическай
сирэй эбэтэр биирдиилээн урбаанньыт
буолуон сєп. Єскєтўн декларациаламмыт
бурдук бэрибиэркэ тўмўгўнэн техническай
регламент ирдэбиллэригэр эппиэттээбэт
тўбэлтэтигэр Россельхознадзор предписа�
ние биэрэн бу декларация дьайыытын тох�
тотор уонна Росаккредитацияны ол туЇу�
нан сэрэтэр.

Бурдугу тиэйээЇин техническай регла�
мент ирдэбиллэрин толору тутуЇан оμо�
Їуллуохтаах, манны таЇынан таарата суох
тиэллэр бурдук эбэЇээт табаары арыал�
лыыр докумуоннардаах буолуохтаах. Ген�
но�модифицированнай организмнары ту�
Їанан ўўннэриллибит бурдукка онтуката

ыйыллара булгуччулаах.
Бурдук маркировката: Техническай

регламент 4�с ыстатыйатын ирдэбиллэри�
гэр эппиэттиир уонна декларирование
процедуратын ааспыт бурдук эбэЇээт
Таможеннай сойуус иЇигэр биир бэлиэнэн
маркировкаланыахтаах. Маркировка эбэ�
Їээт нууччалыы тылынан суруллубут буо�
луохтаах.Маны таЇынан Таможеннай со�
йуус атын судаарыстыбаннай тылынан
эмиэ суруллуон сєп. Маркировка хас таара
аайы баар буолара ирдэниллэр.

Бу ўєЇээ ыйыллыбыт ирдэбиллэри ту�
туспат тэрилтэлэр, биирдиилээн урбаан�
ньыттар Российскай Федерация Àдми�
нистративнай кодексын 14.43, 14.44, 14.45,
14.46, 7.18, 19.5 ыстатыйаларыгар олоіуран
административнай миэрэіэ тардыллыахта�
рын сєп.

Россельхознадзор Саха сиринээіи уп�
равлениятын аадырыЇа: Дьокуускай куо�
рат, Некрасов уулуссатын, 2À дьиэтэ, 208
кэб. кэлэн сиЇилии билсиμ, эбэтэр 8�4112�
401432, 8�41143�47035 телефоннарынан,
электроннай почта fitosakha@mail.ru

МÀКСИМОВ Н.Н.,
Россельхознадзор Саха сиринээіи

управлениятын фитосанитарнай
кэтээн кєрўўгэ уонна бурдук

хаачыстыбатын хонтуруолун отделын
судаарыстыбаннай инспектора.

––  ППррооккууррааттуурраа  ррааззъъяясснняяеетт  ––

Указом Президента Российской Феде�
рации от 16.08.2021 № 478 утвержден На�
циональный план противодействия кор�
рупции на 2021 � 2024 годы.

Установлено, что Национальный план
реализуется путем осуществления государ�
ственными органами, органами местного
самоуправления и организациями меро�
приятий, направленных на предупрежде�
ние коррупции и борьбу с ней, а также на
минимизацию и ликвидацию последствий
коррупционных правонарушений, по сле�
дующим основным направлениям, в том
числе:

совершенствование системы запретов,
ограничений и обязанностей, установлен�
ных в целях противодействия коррупции в
отдельных сферах деятельности;

повышение эффективности мер по пре�
дотвращению и урегулированию конфлик�
та интересов;

совершенствование порядка проведе�
ния проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного
характера, соблюдения запретов и ограни�
чений, исполнения обязанностей, установ�
ленных в целях противодействия корруп�

ции;
применение мер административного,

уголовного и уголовно�процессуального
воздействия и уголовного преследования.

Так, среди основных мероприятий от�
мечено, что государственные и муници�
пальные органы должны привести анти�
коррупционные планы в соответствии с из�
данным указом Президента РФ, а также
даны конкретные поручения в части вне�
сения изменений в законодательство о
противодействии коррупции.

Указ вступил в силу со дня его под�
писания.

Определены основные направления
государственной политики в области

противодействия коррупции на 2021�2024 годы

Порядок временного перевода работ�
ника на дистанционную работу по инициа�
тиве работодателя регулируется статьей
312.9 Трудового кодекса.

Так, в случае катастрофы природного
или техногенного характера, производ�
ственной аварии, несчастного случая на
производстве, пожара, наводнения, земле�
трясения, эпидемии или эпизоотии и в лю�
бых исключительных случаях, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жизнен�
ные условия всего населения или его части,
работник может быть временно переведен
по инициативе работодателя на дистанци�
онную работу на период наличия указан�
ных обстоятельств (случаев).

Временный перевод работника на дис�
танционную работу по инициативе работо�
дателя также может быть осуществлен в
случае принятия соответствующего реше�
ния органом государственной власти и
(или) органом местного самоуправления.
Согласие работника на такой перевод не
требуется.

При этом работодатель обеспечивает
работника необходимым для дистанцион�
ной работы оборудованием и иными сред�
ствами, либо выплачивает компенсацию за
использование принадлежащих ему или
арендованных им оборудования, прог�
раммно�технических средств, средств за�
щиты информации и иных средств, возме�
щает расходы, связанные с их использова�
нием, а также возмещает дистанционному
работнику другие расходы, связанные с вы�
полнением трудовой функции дистанци�

онно.
При необходимости работодатель дол�

жен провести обучение работника приме�
нению оборудования, программно�техни�
ческих средств, средств защиты информа�
ции и иных средств, рекомендованных или
предоставленных работодателем.

Кроме того, работодатель с учетом мне�
ния выборного органа первичной профсо�
юзной организации принимает локальный
нормативный акт о временном переводе
работников на дистанционную работу, со�
держащий:

� указание на обстоятельство (случай)
из числа указанных выше, послужившее
основанием для принятия работодателем
решения о временном переводе работни�
ков на дистанционную работу;

� список работников, временно перево�
димых на дистанционную работу;

� срок, на который работники временно
переводятся на дистанционную работу;

� порядок обеспечения работников обо�
рудованием, программно�техническими
средствами, средствами защиты информа�
ции и иными средствами, порядок выпла�
ты дистанционным работникам компенса�
ции за использование принадлежащего им
или арендованного ими оборудования,
программно�технических средств, средств
защиты информации и иных средств и
возмещения расходов, связанных с их ис�

пользованием, а также порядок возмеще�
ния дистанционным работникам других
расходов, связанных с выполнением тру�
довой функции дистанционно;

� порядок организации труда работни�
ков, в том числе режим рабочего времени,
порядок и способ взаимодействия работ�
ника с работодателем, порядок и сроки
представления работниками работодателю
отчетов о выполненной работе;

� иные положения, связанные с органи�
зацией дистанционного труда работников.

Работник, временно переводимый на
дистанционную работу, должен быть озна�
комлен с указанным локальным норматив�
ным актом способом, позволяющим досто�
верно подтвердить получение работником
такого локального нормативного акта.

При временном переводе на дистанци�
онную работу по инициативе работодателя
по основаниям, предусмотренным настоя�
щей статьей, внесение изменений в трудо�
вой договор с работником не требуется.

По окончании срока такого перевода
работодатель обязан предоставить работ�
нику прежнюю работу, предусмотренную
трудовым договором, а работник обязан
приступить к ее выполнению.

На период временного перевода на дис�
танционную работу по инициативе работо�
дателя на работника распространяются га�
рантии, предусмотренные для дистанцион�

ного работника, включая гарантии, связан�
ные с охраной труда, обеспечением работ�
ника за счет средств работодателя необхо�
димыми для выполнения трудовой функ�
ции дистанционно оборудованием, прог�
раммно�техническими средствами, сред�
ствами защиты информации и иными
средствами, выплатой работнику компен�
сации в связи с использованием работни�
ком принадлежащих ему или арендован�
ных им оборудования, программно�техни�
ческих средств, средств защиты информа�
ции и иных средств, а также возмещением
работнику других расходов, связанных с
выполнением дистанционной работы.

Если специфика работы, выполняемой
работником на стационарном рабочем мес�
те, не позволяет осуществить его времен�
ный перевод на дистанционную работу по
инициативе работодателя либо работода�
тель не может обеспечить работника необ�
ходимыми для выполнения им трудовой
функции дистанционно оборудованием,
программно�техническими средствами,
средствами защиты информации и иными
средствами, время, в течение которого ука�
занный работник не выполняет свою тру�
довую функцию, считается временем прос�
тоя по причинам, не зависящим от работо�
дателя и работника, с оплатой этого вре�
мени простоя согласно части второй статьи
157 ТК РФ, если больший размер оплаты
не предусмотрен коллективными догово�
рами, соглашениями, локальными норма�
тивными актами.

Порядок временного перевода работника на
дистанционную работу по инициативе работодателя

Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 08.09.2021 № 1520
определены особенности проведения в
2022 году плановых контрольных (надзор�
ных) мероприятий, плановых проверок в
отношении субъектов малого предприни�
мательства.

Так, не подлежат проведению в 2022 го�
ду плановые контрольные (надзорные) ме�
роприятия, плановые проверки при осу�
ществлении видов государственного конт�
роля (надзора), порядок организации и
осуществления которых регулируется Фе�
деральным законом "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации" и Фе�
деральным законом "О защите прав юри�
дических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей при осуществлении государст�
венного контроля (надзора) и муниципаль�

ного контроля".
Введенный мораторий не коснется

предпринимателей:
� деятельность и (или) используемые

производственные объекты которых отне�
сены к категориям чрезвычайно высокого
и высокого рисков либо отнесены к 1, 2
классам (категориям) опасности, I, II и III
классам опасности опасных производст�
венных объектов, I, II и III классам гидро�
технических сооружений, а также в отно�
шении которых установлен режим посто�
янного государственного контроля (надзо�
ра);

� в отношении которых ранее по ре�
зультатам контрольных (надзорных) меро�
приятий или проверок вынесено вступив�
шее в законную силу постановление о наз�
начении административного наказания за
совершение грубого нарушения, опреде�
ленного в соответствии с КоÀП РФ, или
административного наказания в виде дис�
квалификации, или административного
приостановления деятельности либо при�
нято решениео приостановлении действия
лицензии и (или) аннулировании лицен�
зии (это исключение применимо, если с
даты окончания проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия, проверки, по
результатам которых вынесено такое пос�
тановление либо принято такое решение,
прошло менее 3 лет);

� лицензиатов, в части соблюдения
лицензионных требований.

Указанные ограничения также не рас�
пространяются на плановые контрольные
(надзорные) мероприятия, плановые про�
верки субъектов малого предприниматель�
ства, проводимые в рамках: внешнего
контроля качества работы аудиторских ор�
ганизаций, проводящих обязательный
аудит бухгалтерской (финансовой) отчет�
ности организаций; федерального госу�
дарственного надзора в области использо�
вания атомной энергии.

Прокуратура Нюрбинского района.

Предприниматели, которые не могут
быть подвергнуты проверкам

контрольных (надзорных) органов

– Исписэлиис сўбэлиир –

Олохтоох бурдугу ўўннэрээччилэр боліомтолоругар
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Кадастровым инженером Федоровым
Àльбертом Иннокентьевичем, членом À
СРО "Кадастровые инженеры" реестр
№0375 (г.Нюрба, ул.Кузакова, 1À,
kifai141178@yandex.ru, тел. 8�914�255�97�
00) выполняются кадастровые работы по
земельному участку с кадастровым номе�
ром 14:21:010004:131 по адресу: с.Àкана,
ул.Колхозная, 6. Заказчиком является гр.
Гагарина Саргылана Николаевна (с.Àкана,
ул.Советская, 12). Возражения и требова�
ния по согласованию местоположения
границы земельного участка принимаются

в течение одного месяца со дня опублико�
вания извещения в районной газете по ад�
ресу: г.Нюрба, ул.Кузакова, 1À, пом. №15.
Смежные земельные участки с правообла�
дателями, которых требуется согласовать
местоположение границы:

1. Кадастровый номер 14:21:010004:70
При проведении согласования место�

положения границ необходимо иметь до�
кументы удостоверяющие личность и пра�
ва на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 года
№221�ФЗ "О кадастровой деятельности).

В связи с изменением погодных и дорож�
ных условий (густой туман, снег, перемен�
чивый ветер) ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО
НЮРБИНСКОМУ РÀЙОНУ рекомендует
автомобилистам быть предельно аккуратны�
ми на дороге!

Неблагоприятные погодные условия
значительно осложняют дорожную обста�
новку, затрудняя движение транспортных
средств. На дорогах возможно образование
наката, снежной пыли после большегрузов,
также может помешать ТУМÀН!!! Àвтомоби�
листам следует неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения, избегать рез�
ких маневров и торможений, которые могут
привести к аварии. Необходимо выбирать
такую скорость движения, чтобы в случае
возникновения опасности успеть среагиро�
вать и предпринять меры вплоть до останов�
ки. Также необходимо заранее снижать ско�
рость движения, проезжая мимо остановок
общественного транспорта и при подъезде к
пешеходным переходам. Особую осторож�
ность и внимательность стоит проявить при
движении по Федеральным и региональным
автомобильным дорогам!

Кроме того, водителям необходимо сле�

дить за своим самочувствием. В связи с из�
менением погодных условий возможны
резкие перепады давления, которые могут
привести к ухудшению состояния здоровья.

Госавтоинспекция республики призы�
вает водителей уделять особое внимание пе�
ревозке несовершеннолетних. Необходимо
помнить, что перевозить ребенка в машине
следует только в детском удерживающем
устройстве, пристегнутом ремнями безопас�
ности. Пешеходам следует переходить про�
езжую часть с максимальной осторожнос�
тью, предварительно убедившись, что транс�
портные средства остановились и уступают
вам дорогу.

В темное время суток используйте на
одежде, на рюкзаках световозвращающие
элементы, которые помогут обозначить вас
на дороге.

В случае возникновения чрезвычайной
ситуации, необходимо в максимально ко�
роткие сроки сообщить о случившемся по
номеру 102, 02, ЕДДС 8 (411) 342�22�01.

Берегите себя и своих близких! Будьте
взаимовежливы друг к другу!

ОГИБДД ОМВД РОССИИ
ПО НЮРБИНСКОМУ РÀЙОНУ.

Когда появляются слухи?
Слухи всегда сопровождают длитель�

ные чрезвычайные ситуации. При этом в
2020 году самый большой вал слухов воз�
никает не в момент высшей эпидемиоло�
гической опасности (во время первой вол�
ны пик эпидемии в России был в середине
мая, тогда было максимальное число зара�
женных), а в ситуации максимальной не�
определенности, то есть в феврале�марте
2020 года. 

Именно тогда люди понимают, что их
жизнь может измениться, но как именно
она изменится, никто не знает: что будет,
будет ли эпидемия, дистанционка, каран�
тин. В тот период россияне видели, что
Европа закрывается, все отменяется, а у
нас все спокойно, все пьют кофе, встреча�
ются с друзьями. Но непонятно, что будет
на следующей неделе � будут ли дети
учиться в школе, будет ли работа, можно
ли будет купить продукты в магазинах?
Россияне перестают контролировать ситу�
ацию, а слухи возвращают возможность
контроля (пусть даже и воображаемого).

Важно понимать, что вал подобной
информации � это закономерность. Нет
"вражеского центра", который забрасывает
нас фейками, чтобы дестабилизировать
обстановку.

Особенности слухов
в России

В России многие слухи содержат от�
сылку на инсайдера � брата мужа, жены,
знакомого фсбшника, племянника из ад�

министрации. Юра Климов из Уханя � то�
же инсайдер, который из самого страшно�
го места посылает нам информацию. Как
он появился? 

В конце января в Китае распростра�
нялось много советов из области народной
медицины, которые якобы объясняли, как
лечиться, что за вирус. Там было много
советов из китайской народной медицины
� например, надо пить горячую воду. Этот
текст приходит на Тайвань, где приписы�
вается "племяннику, который работает в
больнице", там он становится больше и
уже занимает две�три страницы. 24 февра�
ля он переводится на русский с двух язы�
ков � итальянского и китайского. 

Советы китайского врача меняются на
советы российского врача, командирован�
ного в Ухань. Юра Климов � это пользова�
тель WhatsApp, который в числе первых
распространял фейковое письмо. Кто�то
из участников пересылки потерял двоето�
чие после имени "Юра Климов", и так по�
лучился российский врач с таким именем.

Китайские "народные советы" были
переведены на английский. Но там не по�
явился никакой Юра из Уханя � его при�
писали не молодому врачу, "такому же, как
мы", а авторитетам � японским врачам,
тайваньским экспертам, Стэнфордскому

университету.

Насколько это опасно
для общества?

С одной стороны, слухи во время пан�
демии внушают чувство контроля над си�
туацией � они объединяют людей и стано�
вятся актом символического сопротивле�
ния некому внешнему, часто воображае�
мому врагу. В этом качестве тексты дей�
ствуют здесь и сейчас, в момент прогова�
ривания текста или осуществления рас�
сылки. À результат следования призывам
из этих текстов может наступить в бли�
жайшем (и неопределенном) будущем.
Вред здоровью от псевдомедицинского со�
вета "дышать парами водки" или от отказа
носить маску и соблюдать дистанцию
("потому что коронавируса нет") может
наступить через неделю или позже, а
может и не наступить вовсе.

"Врач Юра Климов из Уханя" рекомен�
довал мазать горло "Бетадином" � это анти�
септический препарат, не имеющий отно�
шения к профилактике вируса, проводить
дыхательную самодиагностику (если хри�
пов нет, ты здоров) и диагностировать у
себя отсутствие коронавируса по наличию
насморка � сколько людей, будучи на са�

мом деле больными, провели этот тест, по�
ехали на метро и заразили других людей?

Многие специалисты считают, что
опаснее всего конспирологические объяс�
нения, что эпидемии нет, или псевдомеди�
цинские советы. Эксперты по количест�
венному моделированию в эпидемиологии
Джули Брайнард и Пол Хантер, изучая по�
ведение людей во время вспышек инфек�
ционных заболеваний, выяснили, что все
участники исследования вне зависимости
от уровня образования, пола, возраста
плохо реагируют на медицинскую пропа�
ганду, но охотно следуют псевдомедицин�
ским советам своего окружения. Àвторы
создали математическую модель, имити�
рующую "заражение плохими советами",
на основе тех принципов, по которым раз�
виваются настоящие эпидемии. В резуль�
тате риск заражения инфекционным забо�
леванием для всей популяции значительно
возрастал.

С начала декабря мы заметили всплеск
слухов против вакцинации. Прямо сейчас
их количество и разнообразие увеличива�
ется, общий объем репостов превысил
полмиллиона.

Àнастасия СТЕПÀНОВÀ, 
ТÀСС.

– Стопкоронавирус –

Фейки о коронавирусе и лжеврачебные советы
(начало см. в №50 от 23 декабря)

Уважаемые участники
Крещенских купаний!

Убедительно просим вас соблюдать
правила поведения на водоёме в период
проведения Крещенских купаний!

� Прежде всего, оцените свои возмож�
ности и состояние здоровья.

� Зимние купания противопоказаны
людям, имеющим заболевания почек, стра�
дающим сердечно�сосудистыми заболева�
ниями, имеющим повышенное артериаль�
ное давление, больным сахарным диабетом
и беременным женщинам.

� Категорически запрещено купание в
необорудованных местах, это может при�
вести к несчастному случаю.

� Не употребляйте алкоголь перед тем,
как заходить в крещенскую воду!

� Нельзя окунаться в прорубь голод�
ным, приём пищи желательно осущест�
влять не менее чем за час до купания.

� Если перед вами стоит несколько
человек, проявляйте терпение и спокой�
ствие. Пропускайте вперёд женщин с ма�
лолетними детьми и пожилых людей.

� Раздевайтесь в специально оборудо�
ванных палатках для переодевания.

� С собою, кроме купальника, возьмите
полотенце и резиновые тапочки.

� Перед тем, как окунуться в холодную
воду, желательно слегка разогреться, для
этого можно сделать несколько приседа�
ний и наклонов.

� При подходе к проруби стойте строго

по одному, не допускайте скопления нес�
кольких человек в одном месте � лёд может
не выдержать большого количества людей. 

� Не оставляете детей без присмотра, а
малолетних детей держите на руках!

� При спуске в прорубь будьте пре�
дельно осторожны. При наличии лестницы
� держитесь за перила.

� После трёхкратного окунания не за�
держивайтесь, освобождайте место для
следующих.

� Выйдя из воды, нужно насухо выте�
реться полотенцем и сразу одеться.

� Не оставайтесь долго на морозе � ощу�
щение тепла может пройти через несколь�
ко минут.

� Если ваш организм переохладился, и
вы чувствуете озноб, нужно немедленно
одеться или укрыться одеялом, принять го�
рячее сладкое питье. Если есть возмож�
ность, перейдите в тёплое помещение.

� При резком ухудшении самочувствия
обращайтесь к медицинским работникам,
спасателям или сотрудникам полиции.

О происшествиях сообщайте по теле�
фонам: 101,102,103 и 112 

Будьте бдительны и осторожны! Не
пренебрегайте элементарными правилами
безопасности. Не оставляйте детей без
присмотра взрослых!

Вилюйское отделение Центр ГИМС
ГУ МЧС России по РС (Я)

ГБУ РС(Я) "Управление ветеринарии с
ветеринарно�испытательной лабораторией
Нюрбинского района" по данным Федераль�
ной службы по ветеринарному и фитосани�
тарному надзору (Россельхознадзор) инфор�
мирует об эпизоотической ситуации по но�
дулярному дерматиту (заразному узелковому
дерматиту) крупного рогатого скота. На
территории Российской Федерации на
31.12.2021г. всего 42 неблагополучных пунк�
тов: в Забайкальском крае � 34, в Республике
Башкортостан � 4, в Республике Бурятия � 3
и в Челябинской области � 1. 

Нодулярный дерматит (заразный узелко�
вый дерматит) относится к группе опасных
вирусных заболеваний крупного рогатого
скота. Больше всего патологии подвержены
продуктивные породные животные, менее
злокачественные формы бугорчатки наблю�
дают у нечистокровных коров. Болезнь про�
является воспалительными процессами ко�
жи и подкожной клетчатки, конъюнктивы,
слизистых половых органов, рта и носовых
ходов. Заболевание сопровождается резким
снижением секреции молока, бесплодием и
истощением. Источником вируса являются
больные животные. Основным путем расп�
ространения возбудителя является его меха�
нический перенос членистоногими (кома�
ры, мухи) различных видов. Заражение вос�
приимчивых животных также возможно че�
рез корма, воду, воздух, объекты окружаю�
щей среды, поверхности помещений, обору�
дования и транспортных средств.

Нодулярный дерматит клинически про�
является повышением температуры до 41
градуса С, снижением аппетита, выделения�
ми из носа и глаз, появлением плотных узел�
ков. Число узелков может быть от несколь�
ких штук до многих сотен в зависимости от
тяжести болезни. Они могут располагаться
по всему телу, но особенно на бедрах, конеч�
ностях, промежности, вокруг глаз, на морде,
вымени. У больных животных развиваются
истощение, маститы и снижается качество
молока. Возможны осложнения в виде бес�
плодия животных. 

В целях недопущения возникновения
данного заболевания руководители живот�
новодческих предприятий всех форм соб�
ственности, а также граждане, имеющие на
своих подворьях сельскохозяйственных жи�
вотных, должны быть предельно бдительны�
ми и выполнять следующие правила: 

� не допускать ввоза и вывоза животных
без соответствующих ветеринарных сопро�
водительных документов; 

� предоставлять ветеринарным специа�
листам по их требованию животных для осу�
ществления диагностических исследований
и проведения вакцинации; 

� извещать ветеринарных специалистов о
случаях внезапного падежа или одновремен�
ного заболевания нескольких животных.

Группа по организации
ветеринарных мероприятий.

Àдминистрации МР "Нюрбинский
район" в связи с проведением массовой
вакцинации и ревакцинации против новой
коронавирусной инфекции (COVID�19)
среди взрослого населения рекомендует
организовать своевременную ревакцина�
цию (не позднее 6 месяцев после получе�
ния вакцинации) работников в подведом�

ственных организациях и предприятиях,
составить план�график ревакцинации ра�
ботников и направить в оперативный штаб
района по адресу ortnurba@mail.ru.

Àдминистрация МР
“Нюрбинский район”.

– Пост ГИБДД –

Госавтоинспекция Нюрбинского района
призывает быть внимательными на дороге!

– Ветеринарная служба информирует –

Об эпизоотической ситуации
по нодулярному дерматиту КРС

Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границы земельного участка

– ГИМС напоминает –

Правила безопасного поведения
при проведении Крещенских купаний

Вниманию руководителей
организаций и предприятий!
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СЕМЕНОВ Владимир Ильич
кўн сириттэн барбыта бу тохсун�
ньу ый 2 кўнўгэр 40 хонуга туолла.

Кини ааспыт сыл сэтинньи ый
24 кўнўгэр эмискэ ыалдьан кўн
сириттэн барбыта. Àнтоновка нэ�
Їилиэгин олохтоохторо убаас�
тыыр�ытыктыыр, улахан дьиэ
кэргэн аіата, эЇэлэрэ быйыл са�

йын 70 сааЇын туолуохтаах этэ...
Семенов Владимир Ильич

1952 сыллаахха бэс ыйын 13 кўнў�
гэр Ленинскэй оройуонун Чап�
панда нэЇилиэгэр тєрєєбўтэ.
Чаппанда 8 кылаастаах оскуола�
тын бўтэрэн, 1969 сыллаахха
"Ньурба" сопхуос Чаппандатааіы
отделениетыгар оробуочайынан
киирбитэ. Бу ўлэлиир кэмигэр
сопхуос иЇинэн ўлэлиир тырахта�
рыыстар куурустарын бўтэрбитэ.

1970�1972 сылларга Сэбиэс�
кэй Àармыйа кэккэтигэр сулуус�
палаан, тєрєєбўт дойдутун инни�
гэр ытык иэЇин толорбута. Àар�
мыйаттан кэлээт тєттєрў сопхуо�
Їугар киирэн тырахтарыыЇынан
ўлэтин саліаабыта. Кэскиллээх
механизаторы таба кєрєн сопхуос
салалтата Дьокуускайга автошко�
лаіа суоппар идэтигэр ўєрэттэрэ
ыыппыта. СитиЇиилээхтик ўєрэ�
нэн, бўтэрэн кэлэн тєрєєбўт
Ньурба сопхуоЇугар суоппарынан
ўлэлээн барбыта.

Туох да эμкилэ суох эрэллээх�
эппиэттээх ўлэЇити кинини талан
ылан 1977 сыллаахха "Ньурба"
сопхуос рабочкомугар суоппары�
нан кєЇєрбўттэрэ. Бу ўлэтигэр
эμкилэ суох 1983 сыллаахха дылы
ўлэлиир. Салгыы эмиэ тєрєєбўт
сопхуоЇугар суоппарынан сэ�
биэскэй тутул тохтоон сопхуос эс�
тиэр диэри ўлэлээбитэ. 

Сопхуоска ўлэлиир сыллары�
гар тєЇєлєєх тиэйэр�таЇар ўлэіэ
сылдьыбытын бэйэтэ эрэ билэрэ
буолуо. Соіурууттан сопхуоска
сўўЇўнэн туонна уотурбаны, араас
таЇаіаЇы таЇаллара. Маннык ўлэ�
іэ сопхуос чулуу суоппардара эрэ
сылдьаллара. Ол кыайыылаах ўлэ
туоЇутунан киниэхэ сопхуос саа�
май ўрдўк наіараадата Сэбиэскэй
Сойуус Геройа Н.Н. Чусовской
аатынан бириэмийэ лауреатын
аата иμэриллибитэ буолар. 

1992 сыллаахха Октябрьскай
нэЇилиэк администрациятыгар
суоппарынан ўлэіэ ылыллыбыта.

Бу сылларга нэЇилиэк админист�
рациятын объектарын уонна нэ�
Їилиэнньэни уунан хааччыйыы�
га, итиини�тымныыны аахсыбак�
ка, кыЇыннары�сайыннары тох�
тообокко массыынатын сўўрдэрэ.
Сыраліаннаах ўлэтинэн дьонун�
сэргэтин убаастабылын ылыан
ылбыта.

ЫЇыллыы�тоіуллуу сылла�
рын итинник этэμμэ ааЇан, 2003
сыллаахха "Якутскэнерго" Ньур�
батааіы салаатыгар слесарынан
ўлэіэ киирэн 2006 сыллаахха
диэри ўлэлээбитэ. 2007 сыллаах�
тан олохтоохтук оннун булан
Россельхозбанк Ньурбатааіы са�
лаатыгар ўлэіэ киирэн кўн си�
риттэн кўрэниэр диэри тэрилтэ�
тигэр чиэскэ�бочуокка сылдьы�
быта.

1974 сыллаахтан ыал буолан
єμ буордаах, ўтўє ўлэЇит дьон�
ноох Àнтоновка дэриэбинэтигэр
олохсуйан, ўйэлээх сааЇыгар оло�

рон олох уонна ўлэ дьолун билэн,
оіо�уруу бєієнў тєрєттє�ииттэ,
сиэннэрин кєрдє. Ол да иЇин ки�
ниэхэ чиэстээн�бочуоттаан Ок�
тябрьскай нэЇилиэк Бочуоттаах
гражданина Ытык аатын иμэр�
биттэрэ кэрэЇилиир.

Ханна да ўлэлээбитин иЇин
кини кимиэхэ да сирдэрбэккэ,
дьиэ кэргэнигэр сыЇыанын, оіо�
лоругар кыЇамньытын ыЇыкты�
бакка сылдьыбыта. Ол курдук
оіолорун улаатыннартаан, ўлэЇит
оμортоон, олохторун оμорон�тэ�
рийэн, дьиэлээн�уоттаан кўн си�
риттэн барда.

Тапталлаах аіабыт, эЇээбит,
хос эЇээбит Владимир Ильич но�
руокка, нэЇилиэгин дьонугар бо�
ростуой ўлэЇит, сэмэй киЇи бы�
Їыытынан киэμник биллэн ўтўє
олоіу олорон ааста.

Кини сырдык мєссўєнэ, ўтўє
суобастаахтык олорбут олоіо ха�
Їан да умнуллуо суоіа, єрўў бары�
быт сўрэіэр ўйэлэргэ хаалыа.

Быдан дьылларга быраЇаай!

Кэргэнэ, оіолоро, сиэннэрэ.

БиЇиги дьиэ кэргэн таптал�
лаах кўндў ийэбит, эбээбит, хос
эбээбит ВÀСИЛЬЕВÀ Светлана
Михайловна уЇун ыарахан
ыарыыттан, 83 сааЇыгар, бу Орто
дойдуттан букатыннаахтык бар�
быта тохсунньу 13 кўнўгэр 40 хо�
нуга буолар.

Ийэбит Васильева Светлана
Михайловна 1938 сыллаахха тох�
сунньуга Чаппанда Àріаа Бэстээ�
іэр, элбэх оіолоох ыалга тєрдўс
оіонон тєрєєбўтэ. Àіалара эрдэ
єлєн, эбэбит 6 оіону соіотоіун
иитэлээбит.

Оломтон сылдьан Чаппанда

оскуолатын ўчўгэйдик бўтэрбит.
Оскуола кэнниттэн дьўєгэтинээн
Палашалыын (Тимофеева Пела�
гея Григорьевна) Бўлўўтээіи пед�
училищеіа барыахтарын баіар�
быттар да, кыаллыбатах. Соіотох
ийэлээх буолан ўєрэнэ барбатах,
онтукайын хойукка диэри кэмси�
нэрэ. "Мин кыайан ўєрэммэтэ�
іим, ол иЇин оіолорум, эЇиги,
ўєрэхтээх дьон буолуμ" диэн би�
Їигини барыбытын орто анал, ўр�
дўк ўєрэхтэргэ ўєрэттэрбиттэрэ.

Оскуола кэнниттэн холкуоска
ўлэлиирин таЇынан, ийэтигэр
дьиэ ис�тас ўлэтигэр кємєлєЇєрє,
балтын, бырааттарын кєрєрє,
убайдарын оіолорун харайсыбы�
та.

Почтаіа ўлэлии сылдьан, би�
Їиги аіабытын Иудин Николай
ИннокентьевиЇы, Кўндээдэ
уолун кытта суругунан билсэн,
1960 сыллаахха ыал буолбуттара.
Àіабыт Чаппандаіа кєЇєн кэлээт
да фермаіа бостуугунан, кочега�
рынан 1988 сылга диэри ўлэлээ�
битэ. Ийэбит ўўт эрийэр пууμμа,
оскуолаіа библиотекарынан, ин�
тернакка поварынан, оскуолаіа,

оскуола мастерскойугар, музейы�
гар техўлэЇитинэн биэнсийэіэ
тахсыар диэри ўлэлээбитэ. Кини
ўлэтигэр ўтўє суобастаах, ураты
бэриниилээх, ыраас туттуулаах,
эппиэтинэстээх, чиэЇинэй этэ.
Ол туоЇуларынан ылбыт грамота�
лара, махтал суруктара бааллар,
"Ўлэ бэтэрээнэ" буолбута.

1988 сыллаахха Àнтоновкаіа,
кэрэ айыліалаах Бўлўў эбэ биэрэ�
гэр турар дьиэни ылан, киирэн
олохсуйаллар. Àтын сиргэ киир�
дибит диэн олорбокко, биэнсийэ�
іэ да таіысталлар, иккиэн Àнто�
новка участковай балыыЇатыгар
ўлэлээбиттэрэ: ийэбит � санитар�
канан, аіабыт � кочегарынан.
Ўлэлээбит балыыЇаларыгар кєр�
сўє�кєнє майгыларынан дьон�
сэргэ улахан убаастабылларын
ылбыттара. Дьоммут кинигэни,
хаЇыаты сєбўлээн ааіаллара,
олохтоох библиотека биир бас�
тыμ ааіааччылара этилэр. Ийэ�
бит Àнтоновкатааіы "Àлгыс"
эбээлэр кулууптарын чилиэнэ
этэ, олоххо актыыбынай позици�
ялааіа. Буолар тэрээЇиннэргэ кє�
тўппэккэ кыттара. Кини элбэх

дьўєгэлэрдээх, табаарыстардаах
этэ.

Тапталлаах тєрєппўттэрбит 6
оіону тєрєтєн, кєрєн�харайан,
ўєрэттэрэн, олох киэμ аартыгар
ўктэннэрбиттэрэ. Элбэх сиэн�
нээхтэр, хос сиэннээхтэр. Дьом�
мут 50 сыл бииргэ олорбут кыЇыл
кємўс сыбаайбаларын 2010 сыл�
лаахха тэрийбиппит. Ийэлээх
аіабыт бииргэ олорбуттарын ту�
хары биирдэ да улаханнык кыы�
Їырсыбатахтара, бэйэ бэйэлэри�
гэр убаастабыллаахтык сыЇыан�
наЇаллара. Àіабыт ийэбитин ха�
рыстыы сылдьара. Àіабыт 2012
сыллаахха эмискэ ыалдьан олох�
тон туораабыта. Кинилэр олорон
ааспыт олохторо биЇиэхэ ўтўє
холобур буолуоіа.

БиЇиги ийэбит, эбээбит Свет�
лана Михайловна киЇи быЇыы�
тынан ўтўє майгылаах, кэпсэтин�
ньэμ, аЇыныгас дууЇалаах этэ.
Олорбут олоіун тухары бииргэ
тєрєєбўт убайдарын, эдьийин,
балтын оіолорун бэйэтиттэн тэ�
йиппэтэіэ, телефонунан билсэ
турара, сўбэ�ама буолара. Кыам�

мат дьоμμо куруук кємєлєЇє
сылдьара. Биир оннук холобуру�
нан буолар, сайын сир аЇа хомуйа
тыраахтырынан бараллара, дьиэ
тастыы олорор транспора суох
ыалларбытын барыларын тэлиэс�
кэіэ олордон илдьэ бараллара.
КиэЇэ ўєрэн�кєтєн, иЇиттэрин
толорон кэлэллэрэ.

Ийэбит астаабыт аЇа минньи�
гэс, тотоойу буолааччы. Сибэкки�
ни сєбўлўўрэ, сайын оіуруот
аЇын арааЇын ўўннэрэр этэ. Àраа�
Їы бары иистэнэрэ, оіуруо тиЇэ�
рэ, быысабайдыыра, кўрўчўєгў�
нэн баайара. Кини туппута бары�
та уурбут�туппут курдук, ыраас,
аккуратнай буолааччы. Тикпит,
баайбыт таμастара араас быыс�
тапкаларга кыттара.

Кўндў тапталлаах ийэбит,
эбээбит барахсан, эн сырдык мєс�
сўєμμўн, биЇиэхэ тапталгын,
олоххо ўєрэтиигин�такайыыгын
ўйэ саас тухары єрўў сўрэхпити�
гэр илдьэ сылдьыахпыт. Сырдык
аатыμ мэлдьи ааттана туруоіа.
Быдан дьылларга быраЇаай.

Оіолоруμ, сиэннэриμ,
хос сиэннэриμ,

кийииттэриμ, кўтўєттэриμ.

Понедельник 17.01.2022
06:00 Саμа кўн 6+ 07:00 Утро Якутии
6+ 08:00 Саμа кун 6+ 10:00 Саха Сирэ
12+ 10:15 Саха сатаабата суох 12+
10:45 Педагогическая поэма 6+ 11:15
Бастыμ клип 6+ 11:30 Бу Дьокуускай 6+
12:00 "Якутия" информационная прог$
рамма 12+ 12:15 Эйгэ 6+ 13:30 "Саха
сирэ" информационная программа 12+
13:45 "Якутия" информационная прог$
рамма 12+ 14:00 Тэтим 6+ 15:00 Ўлэ
дьоно 6+ 15:30 Àктуальное интервью
12+ 15:45 Дойдум дьоно 12+ 16:00
Саха Сирэ 12+ 16:15 Якутск сегодня
12+ 17:00 СэЇэн сирэ 6+ 17:45 Дойдум
дьоно 12+ 18:00 Саха Сирэ 12+ 18:15
Телевизионнай сериал 12+ 19:00
"Якутия" информационная программа
12+ 19:15 Талбан 12+ 20:30 "Саха сирэ$
Якутия" информационная программа
12+ 21:00 Модун Кубога 12+ 23:00
Итоги дня 12+ 23:30 Эйгэ 6+ 0:45
Талбан 12+ 2:00 Якутск сегодня 12+
2:45 Тэтим 6+ 3:45 Бу Дьокуускай 6+
4:15 Документальный фильм с субтитра$
ми 12+ 5:45 Бастыμ клип 6+

Вторник 18.01.2022
06:00 Саμа кўн 6+ 07:00 Утро Якутии
6+ 08:00 Саμа кўн 6+ 10:00 Саха Сирэ
12+ 10:15 Саха сатаабата суох 12+
10:45 Àсчыттар 6+ 11:30 Бу Дьокуускай
6+ 12:00 "Якутия" информационная
программа 12+ 12:15 Эйгэ 6+ 13:30
"Саха сирэ" информационная програм$
ма 12+ 13:45 "Якутия" информационная
программа 12+ 14:00 Тэтим 6+ 15:00
Ўлэ дьоно 6+ 15:30 Таайтарыылаах танха
киэЇэтэ 12+ 16:00 Саха Сирэ 12+ 16:15
Якутск сегодня 12+ 17:00 Эл иитэ 6+
17:45 Репортаж 12+ 18:00 Саха Сирэ
12+ 18:15 Телевизионнай сериал 12+
19:00 "Якутия" информационная прог$
рамма 12+ 19:15 В курсе событий 12+
20:30 "Саха сирэ$Якутия" информаци$
онная программа 12+ 21:00 "Модун
Кубога" 12+ 23:00 СэЇэн сирэ 6+ 23:45
Репортаж 12+ 0:00 Техническая про$
филактика

Среда 19.01.2022
06:00 Техническая профилактика 12:00
"Якутия" информационная программа
12+ 12:15 Эйгэ 6+ 13:30 "Саха сирэ"
информационная программа 12+ 13:45
"Якутия" информационная программа
12+ 14:00 Тэтим 6+ 15:00 Ўлэ дьоно 6+
15:30 Àктуальное интервью 12+ 15:45
Дойдум дьоно 12+ 16:00 Саха Сирэ
12+ 16:15 Якутск сегодня 12+ 17:00
СэЇэн сирэ 6+ 17:45 Дойдум дьоно
12+ 18:00 Саха Сирэ 12+ 18:15 Телеви$
зионнай сериал 12+ 19:00 "Якутия"
информационная программа 12+ 19:15
Талбан 12+ 20:30 "Саха сирэ$Якутия"
информационная программа 12+ 21:00
"Модун Кубога" 12+ 22:00 Àал$луук мас
6+ 22:45 Дойдум дьоно 12+ 23:00 Эйгэ
6+ 0:15 Талбан 12+ 1:30 Якутск сегодня
12+ 2:15 Саха сатаабата суох 12+ 2:45
Тэтим 6+ 3:45 Бу Дьокуускай 6+ 4:15
Документальный фильм с субтитрами
12+ 5:45 Бастыμ клип 6+

Четверг 20.01.2022
06:00 Саμа кўн 6+ 07:00 Утро Якутии
6+ 08:00 Саμа кўн 6+ 10:00 Саха Сирэ
12+ 10:15 Саха сатаабата суох 12+

10:45 Àсчыттар 6+ 11:30 Бу Дьокуускай
6+ 12:00 "Якутия" информационная
программа 12+ 12:15 Эйгэ 6+ 13:30
"Саха сирэ" информационная програм$
ма 12+ 13:45 "Якутия" информационная
программа 12+ 14:00 Тэтим 6+ 15:00
Ўлэ дьоно 6+ 15:30 Àктуальное интер$
вью 12+ 15:45 Дойдум дьоно 12+ 16:00
Саха Сирэ 12+ 16:15 Якутск сегодня
12+ 17:00 Àал$луук мас 6+ 17:45 Кино$
летопись Якутии 12+ 18:00 Саха Сирэ
12+ 18:15 Телевизионнай сериал 12+
19:00 "Якутия" информационная прог$
рамма 12+ 19:15 В курсе событий 12+
20:30 "Саха сирэ$Якутия" информаци$
онная программа 12+ 21:00 "Модун
Кубога" 12+ 22:00 СэЇэн сирэ 6+ 22:45
Дойдум дьоно 12+ 23:00 Эйгэ 6+ 0:15 В
курсе событий 12+ 1:30 Якутск сегодня
12+ 2:15 Саха сатаабата суох 12+ 2:45
Тэтим 6+ 3:45 Бу Дьокуускай 6+ 4:15
Документальный фильм с субтитрами
12+ 5:45 Бастыμ клип 6+

Пятница 21.01.2022
06:00 Саμа кўн 6+ 07:00 Утро Якутии
6+ 8:00 Саμа кўн 6+ 10:00 Саха Сирэ
12+ 10:15 Саха сатаабата суох 12+

10:45 Àсчыттар 6+ 11:30 Бу Дьокуускай
6+ 12:00 "Якутия" информационная
программа 12+ 12:15 Эйгэ 6+ 13:30
"Саха сирэ" информационная програм$
ма 12+ 13:45 "Якутия" информационная
программа 12+ 14:00 Тэтим 6+ 15:00
Ўлэ дьоно 6+ 15:30 Àктуальное интер$
вью 12+ 15:45 Дойдум дьоно 12+ 16:00
Саха Сирэ 12+ 16:15 Якутск сегодня
12+ 17:00 СэЇэн сирэ 6+ 17:45 Репор$
таж 12+ 18:00 Саха Сирэ 12+ 18:15 Эр
бэрдэ 12+ 18:45 Бастыμ клип 6+ 19:00
"Якутия" информационная программа
12+ 19:15 Интеллектуальная игра 12+
20:30 "Саха сирэ$Якутия" информаци$
онная программа 12+ 21:00 Я $ моло$
дой 12+ 21:45 СэЇэн сирэ 6+ 22:30
Итоги дня 12+ 23:00 Эйгэ 6+ 0:15
Интеллектуальная игра 12+ 1:30 Якутск
сегодня 12+ 2:15 Саха сатаабата суох
12+ 2:45 Тэтим 6+ 3:45 Бу Дьокуускай
6+ 4:15 Документальный фильм с суб$
титрами 12+ 5:45 Бастыμ клип 6+

Суббота 22.01.2022
6:00 Тэтим 6+ 7:00 Саμа кўн 6+ 9:00
Истиμ илдьит 6+ 9:45 Эйгэ 6+ 11:00 К

100$летию ЯÀССР 6+ 12:00 "Якутия"
информационная программа 12+ 12:15
Кэрэ кэпсээн 6+ 13:30 Саха сирэ. Кўн$
тэн кўн 12+ 14:30 Саха сатаабата суох
6+ 17:00 Ўлэ дьоно 6+ 17:30 Кўн дэлэйэ
6+ 18:00 "Якутия" информационная
программа 12+ 18:15 Истиμ илдьит 6+
19:00 Ийэ баар бу сиргэ... 6+ 19:45
Кэнсиэр 6+ 21:00 Саха сирэ. Кўнтэн кўн
12+ 22:00 "Иччи" уус$уран киинэ 12+
0:00 Кэнсиэр 6+ 1:30 Ўўтээн кэпсээнэ
12+ 2:00 "Якутия" информационная
программа 12+ 2:15 Бастыμ клип 6+
2:30 Тэтим 6+ 3:30 Документальный
фильм с субтитрами 12+ 4:15 Эл иитэ 6+
5:00 Документальный фильм с субтит$
рами 12+ 5:45 Бастыμ клип 6+

Воскресенье 23.01.2022 
6:00 Дойдум дьоно 12+ 6:15 Бу Дьо$
куускай 6+ 7:15 Парламентский вестник
12+ 7:30 Геван 12+ 8:30 Саха итэіэлэ
12+ 9:00 Истиμ илдьит 6+ 9:45 Бастыμ
клип 6+ 10:00 Я $ молодой 12+ 10:45
Àсчыттар 6+ 11:30 Полярная звезда 6+
12:00 "Якутия" информационная прог$
рамма 12+ 12:15 Мультфильм 6+ 12:45
Кўн дэлэйэ 6+ 13:15 Будем вместе 12+
13:30 Якутия. День за днем 12+ 14:30
ТВ$спорт 6+ 16:30 Клевая рыбалка 12+
17:00 Охота и рыбалка в Якутии 12+
17:30 Эр бэрдэ 12+ 18:00 "Якутия"
информационная программа 12+ 18:15
Истиμ илдьит 6+ 19:00 Кэнсиэр 6+
20:00 Тыыннаах доріоон 6+ 20:45
Репортаж 12+ 21:00 Якутия. День за
днем 12+ 22:00 Ўўтээн кэпсээнэ 12+
22:30 Кўєрчэхтээх киэЇэ 12+ 23:30
Документальный фильм с субтитрами
12+ 0:15 Бастыμ клип 6+ 0:30 Кэнсиэр
6+ 1:30 Клевая рыбалка 12+ 2:00 "Яку$
тия" информационная программа 12+
2:15 Парламентский вестник 12+ 2:30
Тыыннаах доріоон 6+ 3:15 Àал$луук мас
6+ 4:00 Саха сатаабата суох 6+ 5:00
Документальный фильм с субтитрами
12+ 5:45 Бастыμ клип 6+

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Барыбыт сўрэіэр ўйэлэргэ хаалыаБарыбыт сўрэіэр ўйэлэргэ хаалыа

Тапталлаах кэргэним, амарах
аіабыт, эйэіэс эЇэбит, убаас�
тыыр убайбыт ПÀВЛОВ Федор
Петрович биЇиги кэккэбититтэн
ахсынньы 24 кўнўгэр олус соЇуч�
чу, хомолтолоохтук Дьокуускай
куоракка єлєн туораата. Кўндў
киЇибитин сўтэрбит ыарахан
кэммитигэр, тєрєєбўт дойдуту�
гар аіаларга кўўс�кємє буолбут,
биЇиги аіабыт Бўєтўр быраатын
БаЇылай оіолоругар: эдьиийби�

тигэр Валентина Васильевнаіа,
бырааттарбытыгар Владимирга,
Àлександрга, Павелга уонна бал�
тыларбытыгар баріа махталбы�
тын тиэрдэбит.

ТиЇэх суолугар атаарарга
єйєбўл, тирэх буолбут Таркаайы
нэЇилиэгин администрацияты�
гар, балыыЇа кэлэктиибигэр,

бииргэ ўєрэммит табаарыстары�
гар, чугас доіотторугар, Улуус�
тааіы библиотека кэлэктииптэ�
ригэр, бары аймахтарбытыгар
махтал тылларын тиэрдэбит.
ЭЇиги дьиэ кэргэттэргитигэр кы�
таанах доруобуйаны, дьолу�сор�
гуну баіарабыт, хомолто холбос�
потун, ыарыы ыалласпатын.

Кэргэнэ, оіолоро, сиэннэрэ,
быраата, балтылара.

Махтанабыт

Сўрэхпитигэр єрўў баар буолуоμСўрэхпитигэр єрўў баар буолуоμ

Программа НВК Саха
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ХаЇыат чэппиэргэ тахсар.

Ханнык баіарар киЇи бу сиргэ
олох олороору кэлэр. Онтон ўєЇэ
айыылартан талыллан бу сиргэ туспа
аналлаах, нууччалыы эттэххэ, мис�
сиялаах кэлэр дьон эмиэ баар. Оннук
дьоннортон биирдэстэринэн Юрий
Àфанасьевич Емельянов�Сиэн Тє�
бєт, Саха Єрєспўўбўлўкэтин култуу�
ратын туйгуна, култуура бэтэрээнэ,
Дьаархан нэЇилиэгин Бочуоттаах
олохтооіо буолар. Кини бу сиргэ
кэлбит анала � тапталлаах Дьаарха�
нын култууратын, тыйаатырын са�
йыннарыы, баріардыы, саμа саіах�
тарга тиэрдии этэ диэтэхпитинэ
сыыспаппыт буолуо. Ол курдук кини
туох баар талаанын, дьоіурун, оло�
іун култуура холумтаныгар ууран
биэрбит киЇи буолар. Данко сўрэіин
курдук кини айар сўрэіэ куруук
умайа сылдьара.

Юрий Àфанасьевич 1954 сыл�
лаахха, Таркаайы нэЇилиэгин, Бодох
Оргуллааіар, ахсынньы 27 кўнўгэр,
кўн сирин кєрбўтэ. Ньурба бастакы
нўємэрдээх оскуолатын бўтэрэн,
комсомол путевкатынан сопхуоска
оробуочайдаабыта. 1977 сыллаахха
Дьаархан кулуубугар уус�уран сала�
йааччынан ананан ўлэтин саіалаа�
быта. Дьэ бу кўнтэн ыла кини суох
буолуор диэри, Дьаархан айар олоіун
уЇансыбыта, тэрийсибитэ, салайсы�
быта. Кини бэйэтэ сєбўлээн туттар
тылыныы дьиμнээх "култуура байыа�
Їа" этэ. Кырдьык байыас курдук кул�
туура эйгэтэ тўЇўўлээх да, тахсыы�
лаах да кэмигэр инники кўєμμэ
сылдьара, ўєрўўтўн тэμμэ ўллэстэрэ,
хомолтотун хомолто оμосторо.

Юрий Àфанасьевич култуураіа
ўєЇэттэн айыллан кэлбитин туоЇуту�
нан, кини анал култуура ўєрэіэ суох
эрээри, айыліа биэрбит дьоіурунан
байааμμа оонньуу ўєрэммитэ. Àны
тыйаатырга ўлэлии киирэн баран
тута бэйэтин буочарын булан, саμа
сўўрээннэри киллэрэн барбыта. Со�
нун, кєрєєччў интэриэЇин тардар
испэктээктэри туруоран ситиЇии�
лэммитэ. Кини туруорууларыттан
саамай биллэр испэктээгэ Далан

"Тулаайах оіото" буолбута. Бу испэк�
тээги, ааптар Василий Яковлев�Да�
лан олус хайіаабыта, тыйаатыр єссє
сайдарыгар баіатын эппитэ. Кыра
кээмэйдээх куукуланан миниатюра�
лара дьон сэμээриитин ылбыттара.
Кини туруорууларыттан маннык ўлэ�
лэри бэлиэтиэххэ сєп: "Браконьер�
дар", Ходжа Насреддин туЇунан
"Чуумпуну аймааччы", "Сааскы анек�
доттар", "Дьэ, бэйи, сэрэн, бєрє!"
уонна да атыттар. Бу кыра куукулаіа
аналлаах миниатюралары бэйэтэ су�
руйбута. Мантан аны кини суруйар
талаана аЇыллан, арыллан барар.
Дьууруй ÀппанааЇыйабыс кулуупка,
1986 сылга диэри ўлэлээн баран
доруобуйатын туругунан уурайарга
кўЇэллибитэ.

Дьууруй ÀппанааЇыйабыс кэлин
туруга арыый тупсан�кєнєн, оскуо�
лаіа ўлэтин саіалаабыта. Тєрўт кул�
туура уруогун биэрбитэ. Манна да
кини син биир култууратыттан тэй�
бэтэіэ. Оскуола иЇинэн аан бастаан
"Мичийээнэ" оіо куукула устуудьу�
йатын арыйар. 2000 сыллаахха Саха
сиригэр аан бастаан ыытыллыбыт
"Мин олоμхо дойдутун оіотобун"
оіо бэстибээлигэр Кылаан чыпчаал
бирииЇи ылары ситиЇэр. Оіолорго
аналлаах араас хабааннаах сыаμка�
лары, миниатюралары туруорар.
Олор истэригэр "Сытыы кылыс туЇу�
нан остуоруйа", "Тыатааіыны бул�
тааЇын", "Эрэй тєрдє туохханый?"
диэн туруоруулары бэлиэтиэххэ сєп.
Оскуола оіолорун истэригэр ыытыл�
лыбыт араас кўрэстэргэ, бэстибээл�
лэргэ кыттан куруук ситиЇии кєтєл�
лєєх буолаллар.

Ўєрэппит оіолоро кинини учуу�
тал да, кылаас да салайааччытын бы�
Їыытынан олох туспа буочардааіын,
иитэр, ўєрэтэр ньымата атынын, ура�
тытын бэлиэтээн кэпсииллэр. Юрий
Àфанасьевич ыытар Тєрўт култуура�
тын уруоктарын билигин да ахталлар,

уос номоіор илдьэ сылдьаллар.
Юрий Àфанасьевич Дьаархан нэЇи�
лиэгин солбуллубат баяниЇа, олох�
тоох оіо уЇуйаанын музыкаіа уЇу�
йааччыта этэ. Дьаархаμμа кини
илиитин иЇинэн хас да кєлўєнэ оіо
кэлэн аастаіа, кэрэ эйгэтигэр сы�
Їыннаіа, ўтўєіэ ўєрэннэіэ.

Ўлэлиир да кэмигэр, сынньалаμ�
μа олорбутун да кэннэ, туох баар нэ�
Їилиэккэ ыытыллар бэстибээллэр,
бырааЇынньыктар, дьоро кўннэр ки�
нитэ суох буолбаттар этэ. Кини байа�
ныыс, кини артыыс, кини алгысчыт,
кини хаартыскаіа тўЇэрээччи. Ма�
тассыыкылыгар олорон, кааскатын
кэтэн, байаанын иилинэн элээрдэн
иЇэрин куруук уларыйбат хартыына
курдук кєрєрбўт. Кулуубун, тыйаа�
тырын туЇугар ууга да, уокка да кии�
рэрин кэрэйбэт этэ. Дьону тылыгар
киллэрэри, салайары да сатыыра. Ол
курдук кини кєіўлээЇининэн, ту�
руорсуутунан олохтоох куукула но�
руот тыйаатырыгар бастакы режис�
сер Хартасова�Терентьева Христина
Ильинична аата иμэриллибитэ. Би�
рикээЇи илиитигэр тутан туран оіо�
луу ўєрбўтэ, "уЇуйааччым ўтўє аатын
ўйэтиттим, ытык иэспин толордум"
диэн ытамньыйбыта.

Кини талаана сааЇырдым диэн
сєіўрээбэтэіэ � хата, алмаас таас
курдук, эбии кўлўмўрдээн испитэ.
"ХоЇоон хоЇуйар хомуЇунум киирдэ,
иэйиинэн ыанньыйдым" диэн кўлэ�
оонньуу кэпсээччи, хоЇооннорун
ааіан иЇитиннэрээччи. Юрий Àфа�
насьевич эдэр да эрдэіиттэн кыра�
лаан ырыа музыкатын суруйар, хо�
Їоон да айар эбит. Àныгы ўйэ ирдэ�
билинэн хас биирдии нэЇилиэк єрє�
гєй ырыаланыахтаах диэн, бэйэтин
иннигэр сыал�сорук туруорунан, кў�
тўєтўгэр мелодист Дмитрий Пота�
повка хоЇоонун биэрэн матыып са�
каастаабыта. Онон олус ўчўгэй,
дьаархаттар ис майгыларын арылхай�

дык арыйар єрєгєй ырыата айыллы�
быта кини аатын єлбєт ўйэлээтэіэ.

Юрий Àфанасьевич эмиэ сўрэ�
іин баіатынан, нэЇилиэк олоіун
хаартыскаіа хатааччыта буолбута.
БырааЇынньыктары тэрийсэрин
быыЇыгар Дьаархан дьонун хаартыс�
каіа тўЇэрэрэ. Биллэн турар, таптал�
лаах тыйаатырын олоіун эмиэ хаар�
тыскаіа тўЇэрэн ўйэтиппитэ. Онтун
ўлэтин кэнниттэн тўўннэри таЇааран
тўбўк бєієтўн кєрсєрє. Кэлиμμи
сылларга Дьууруй ÀппанааЇыйабыс
аны биир айар ўлэнэн ўлўЇўйбўтэ, ол
� суруйуу. Дьаарханын дьонун туЇу�
нан олус ис киирбэх ахтыы�эсселэри
суруйан хаалларда. Бу ўйэтитиигэ
киллэрсибит кылаатын биир дойду�
лаахтара єссє да сыаналыахтара дии
саныыбыт.

Дьууруй ÀппанааЇыйабыс ўс оіо
амарах аіата, биэс сиэн тапталлаах
эЇээтэ, бииргэ тєрєєбўттэригэр
эрэллээх убай этэ. Оіолорун бары�
тын сахалыы тыыμμа иитэлээбитэ.
Дойдуга, ўлэіэ, олоххо тапталы
иμэрбитэ. Улахан дьиэ кэргэμμэ
убайдара буолан балыстарыгар, бы�
рааттарыгар куруук ўтўє сўбэЇит,
эрэллээх эркин буолара.

Дьууруй ÀппанааЇыйабыс кулуу�
бун, тыйаатырын, култуура эйгэтин
ис сўрэіиттэн сєбўлўўрэ, ол иЇин да
буолуо, айыліа киниэхэ айар дьоіуру
хадаіалаан биэрбит киЇитэ этэ. Бэ�
йээт, суруйааччы, фотограф, бая�
нист, мелодист, сценарист, режис�
сер, артыыс, учуутал, уЇуйааччы, ал�
гысчыт � бу барыта кини этэ. Дой�
дутун бэйэтэ суруйбутунуу, "талыы,
талба" Дьаарханын култууратын, кэ�
рэ эйгэтин сайдыытыгар киллэрси�
бит кылаата хаЇан да умнуллуо суоіа.

Дьаарханнааіы Хартасова�
Терентьева Х.И. аатынан куукула

норуот тыйаатырын режиссера,
СЄ култууратын туйгуна,

ўлэ бэтэрээнэ 
Линаида ТЕРЕНТЬЕВÀ.

Тохсунньу ый, 2022 с.

Кўндў дьўєгэбит, кэллиэгэбит
Зинаида Àкимовна СÀВВИНОВÀ би�
Їиги аттыбытыгар суох буолбута бу
дьыл тохсунньу 10 кўнўгэр номнуо
ўЇўс сыла буолла.

Бириэмэ єлўєр, сэнэх сырыт�
тахха "дьыл � хонук" дииллэрэ чахчы.

Зинаида Àкимовна биЇиги нэЇи�
лиэккэ, эдэркээн култуура ўєрэхтээх
кыыс, бастаан 1977 сыллаахха ўлэлии
кэлбитэ. Онтон олоіун аналын кєр�
сєн, Саввинов Àндрей Àбрамович�
тыын холбоЇон, "ахтыліаннаах Ха�
тыым барахсан" диэн сєбўлээн, хан�
на да харыс халбарыйбакка бу сиргэ
олохсуйбута. Ўс оіо кўн кўбэй ийэтэ,
сиэннэригэр тапталлаах эбээ буолан
олорбута.

БиЇиги Зинаидабыт туппута туп�
сар иистэнньэμ, санаабыта сатанар
хаЇаайка, ыпсарыылаах ўлэЇит бас�
тыμа этэ.

Идэтинэн кэрэіэ уЇуйааччы
диэн аатын ўрдўктўк тутан, бэринии�
лээхтик, эппиэтинэстээхтик ўлэлии

сылдьыбыта ... 
1983 сыллаахха Хатыытааіы дет�

садка кырачаан ыччаттары тєрєєбўт
култуураіа уЇуйбута: сахалыы тыын�
наах ырыаіа�тойукка, олоμхону ис�
тэртэн саіалаан толорорго тиийэ,
оЇуохайы кырачаан киЇи ўгэскэ
ылынан толороругар тиийэ ўєрэтии�
такайыы элбэх сатабылы, оіоіо сєп�
тєєх сыЇыаны, сыраны эрэйэр. Ўлэ�
лээбит кэмнэригэр олус ситиЇиилээх
этэ. УЇуйбут оіолоро кууста, оро�
йуон, Республика кўрэхтэригэр ку�
руук бириистээх миэстэіэ сылдьал�
лара. Музыка кэрэ эйгэтигэр ииппит
оіолоро култуура, ўєрэх ўлэЇиттэрэ
буоллулар, кинилэр Зинаида Àки�
мовналарын махтана ахталлар.

Ўлэтинэн эрэ муμурдаммакка,
нэЇилиэк иЇигэр общественнай ўлэ
актыыбнай кыттыылаіа этэ: дьахтар
кэмитиэтин єр кэмнэргэ, кэлин
"Утум" аіа саастаахтар тўмсўўлэрин
олус таЇаарылаахтык салайбыта,
араас таЇымнаах куонкурустар дьўўл�

лўўр сўбэлэрин солбуллубат сала�
йааччыта.

Зинаидабыт туЇунан ааспыт би�
риэмэіэ ахтарбыт билигин да олус
ыарахан... СўбэлэЇэ�амалаЇа, кєннє�
рў кэпсэтэ, чэйдии дьиэтигэр киирэн
кэлбэппит, ўлэбитигэр ўєрэ�кєтє ар�
гыстаЇан барбаппыт, онно кини кўє�
дьаа кўлўўтэ, ырыата чаіаарбат...

Кўндў дьўєгэбитин ахтабыт�са�
ныыбыт. Ўлэлээбит сатабылын, си�
тиЇиилэрин эдэр кєлўєнэіэ кэпсии�
бит, холобур оμостобут.

Зинаида Àкимовна ситэри олор�
ботох олоіун кыргыттара, сиэннэрэ
тапталлаах ийэлэрин, эбэлэрин аат�
татан чиэстээхтик олоруохтара диэн
эрэлбит улахан. Ўлэлээн ааспыт суо�
ла�ииЇэ сўтўє�симэлийиэ суоіа.

Àхтыліаны, улахан махталы
кытта дьўєгэлэрэ

Матрена ÀНИСИМОВÀ,
Тамара КСЕНОФОНТОВÀ. 

Мэμэдьэк нэЇилиэгэ.
2022 сыл, тохсунньу 10 кўнэ.

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Кўндўтўк саныыр, таптыыр бы�
рааппыт, убайбыт, таайбыт, абаіабыт
СТЕПÀНОВ Евгений Прокопьевич
уЇун, ыарахан ыарыыттан орто дойду
олоіуттан барбыта ааспыт сыл ах�
сынньы 29�Їугар 40 хонуга буолбута.

Евгений Прокопьевич Елена Се�
мёновна, Прокопий Николаевич
Степановтар дьиэ кэргэннэригэр
1957 сыл балаіан ыйын 3 кўнўгэр
Ньурба оройуонун Àраμастааіар кўн
сирин кєрбўтэ. 1964 сыллаахха Кўн�
дээдэ аіыс кылаастаах оскуолатыгар
ўєрэнэ киирбитэ уонна 1974 сыл�
лаахха Ньурба бастакы нўємэрдээх
оскуолатын бўтэрбитэ. "Àрыы" ыччат
ферматыгар бостууктуу сылдьан Сэ�
биэскэй Àармыйа кэккэтигэр ыμы�
рыллан Камчаткаіа сулууспалаабы�
та. Манна ефрейторга тиийэ ўўммўтэ
уонна Сталинград куоракка стрелок�
тар анал куурустарыгар ўєрэіи бар�

быта.
1977 сыллаахха дойдутугар кэлэн

"Ньурба" сопхуос Кўндээдэтээіи от�
делениетыгар оробуочайынан ўлэлии
киирбитэ. Манна да бастыμнар ах�
сааннарыгар киирбитэ. Ол курдук
Хомсомуол Киин кэмитиэтин тўєскэ
анньынар Ўрўμ кємўс бэлиэтинэн,
Румынияіа, Болгарияіа сынньанар
путевкаларынан наіараадаламмыта. 

1985 сыллаахха тырахтарыыс
куурсун бўтэрэн саμа тэриллибит
"Кўндээдэ" сопхуоска тырахтарыы�
Їынан киирбитэ уонна биэнсийэіэ
тахсыар диэри ыскылаат сэбиэдиссэ�
йинэн, заправщигынан ўлэлээбитэ.
Манна ўлэлии сырыттаіына Дьо�
куускайдааіы ÀПК управлениетын
оскуолатыгар кормопроизводство са�

лайааччытыгар ўєрэтэ ыыппыттара.
Онон єр сылларга сайынын от звено�
тун салайааччытынан бэрт таЇаа�
рыылаахтык, сатабыллаахтык ўлэ�
лээбитэ. Ол туоЇутунан салайар
звенота элбэх фондаларынан, бэйэтэ
"Запорожец" массыына фондатынан
наіараадаламмыта буолар.

БиЇиги Евгенийбит олус сым�
наіас майгылаах ўтўє киЇи этэ. Нэ�
Їилиэк эр дьонун ансаамбылыгар
ыллыыр буолан кэнсиэртэргэ, араас
тэрээЇиннэргэ єрўў кыттара. Олус
сєбўлээн кинигэ ааіара, сиэн бы�
рааттарыгар, балтыларыгар история�
іа, географияіа, ахсааμμа бэртээхэй
сўбэЇит этэ. Бииргэ тєрєєбўт убайын
уолаттарын бэйэтин кытта тыраах�
тырга бииргэ илдьэ сылдьан от�мас

тиэйэрэ, оттуура, сылгыларын кєрє�
рє.

Оіолорго, аймах дьонугар олус
сымнаіас буолара, кыратыттан кєр�
бўт�истибит, бўєбэйдээбит сиэн бал�
тын Светаны тєрєппўт оіотунуу тап�
тыыра, єйєбўл, кємє буолара.

Кўндў тапталлаах киЇибит Евге�
нийбыт, эйигин єрўў саныахпыт, ах�
тыахпыт. Быдан дьылларга бырас�
тыы.

Убайа, эдьиийэ, балтылара,
быраата, саμаЇа, кийиитэ,

кўтўєттэрэ, сиэн, хос сиэн оіолор
Москваттан, Дьокуускайтан,

Бороіонтон, Мииринэйтэн,
Ньурбаттан, Кўндээдэттэн
Àммосовтар, Степановтар,

Сергеевтэр, Павловтар,
Васильевтар, Дьячковскайдар,

Пермяковтар, Мигалкиннар.

Тапталлаах оіом, убайбыт, таа�
йым, икки кыыс амарах аіата

СЕМЕНОВ
Константин Николаевич

2021 с. ахсынньы ый 28 кўнўгэр
Орто дойдуттан кўн сириттэн
эмискэччи ыалдьан туораабытын
туЇунан билэр дьоммутугар, ай�
махтарбытыгар, табаарыстарыгар,
бииргэ ўєрэммит оіолоругар ди�
риμник курутуйан туран иЇитин�
нэрэбит.
Кўндў киЇибит сырдык ыраас мєс�
сўєнэ биЇиги сўрэхпитигэр єрўў
баар буолуо.

Ийэтэ Евдокия Семеновна, балтын
Àлександра дьиэ кэргэнэ.

Кўндў кэргэним, ииппит аіабыт,
убайбыт, абаіабыт, Сунтаар Хоро�
туттан тєрўттээх Дьиикимдэ олох�
тооіо

КОРЯКИН
Егор Борисович

тохсунньу ый 2 кўнўгэр эмискэ
ыалдьан олохтон туораабытын ту�
Їунан аймахтарбытыгар, доіотто�
ругар дириμник курутуйан туран
биллэрэбит.

Кэргэнэ, оіолоро, быраата,
кийиитэ, племянниктара.

Дьиикимдэ нэЇилиэгин СП дьаЇал�
татын кэлэктиибэ соцўлэЇиппити�
гэр Егорова Àйталина Àфанасьев�
наіа тапталлаах кэргэнэ, оіолору�
гар ииппит аіалара, быраатыгар
Корякин Борис Борисовичка, ба�
ры аймахтарыгар Сунтаар Хоротут�
тан тєрўттээх Дьиикимдэ олохтоо�
іо

КОРЯКИН Егор Борисович
эмискэ ыарахан ыарыыттан олох�
тон барбытынан дириμ кутуріам�
мытын холбуубут.

Сунтаар Хоротуттан тєрўттээх
Дьиикимдэ олохтооіо

КОРЯКИН
Егор Борисович

бу дьыл тохсунньу 2 кўнўгэр со�
Їуччу ыалдьан кўн сириттэн бар�
бытынан кэргэнигэр Àйталинаіа,
оіолоругар Àйсеμμа, Миленаіа,
кўтўєппўтўгэр Прокопийга дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Дьаархантан сыбааттаргыт
Максимовтар, Симаковтар.

Єр сылларга бииргэ ўлэлиир кэл�
лиэгэбит Àлексеева Людмила Се�
меновнаіа бииргэ тєрєєбўт эдьии�
йэ

БОЯРКИНÀ
Àлевтина Семеновна

ыалдьан єлбўтўнэн бэйэбит дириμ
кутуріаммытын кэллиэгэбитигэр
уонна кини дьиэ кэргэнигэр тиэр�
дэбит.

Ньурба 1 №�дээх
орто оскуолатын учууталлара.

Тапталлаах кэргэним, аіам, эЇэм
НИКОЛÀЕВ

Валерий Николаевич
2021 с. ахсынньы ый 30 кўнўгэр кўн
сириттэн соЇумардык кўрэммитин
туЇунан дириμ кутуріанынан бил�
лэрэбит. Ўтўєкэннээх ўлэЇит, ис�
тиμ эрэллээх аіа баЇылыгын бы�
Їыытынан биЇиги сўрэхпитигэр
мэлдьи тыыннаах сылдьыаіа.

Кэргэнэ, кыыЇа, кўтўєтэ, сиэнэ.

Кўндўтўк саныыр убайбыт, Ньур�
бачаантан тєрўттээх, ўлэ бэтэрээнэ

НИКОЛÀЕВ
Валерий Николаевич

кўн сириттэн туораабытынан са�
μаспытыгар Валентина Иванов�
наіа, кыыЇыгар Таняіа уонна ки�
ни дьиэ кэргэнигэр, чугас дьонно�
ругар дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит.

Ньурбаттан Михайловтар.
Павловтар, Иудиннар.

Таптыыр, ытыктыыр убайбыт
Єμєлдьєттєн тєрўттээх Сунтаар
Куокунутугар ер сылларга оскуола
директорынан улэлээбит РФ, СЄ
ўєрэіириитин бочуоттаах ўлэЇитэ  

ИВÀНОВ Николай Àндреевич
69 сааЇыгар бу дьыл тохсунньу ый
11 к. ыарахан ыарыыттан суох
буолбутун бары билэр дьоммутугар
иЇитиннэрэбит. Кийииппитигэр,
оіолорго дириμ кутуріаммытын
биллэрэбит, аЇыыгытын тэμμэ
ўллэстэбит.

Балтылара Парасковья, Розалия
уонна кинилэр дьиэ кэргэннэрэ.

Кэрэ эйгэ байыаЇа этэ

Àхтабыт, суохтуубут, холобур оμостобут ...

Єрўў єйдўєхпўт


