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К сожалению, с каждым днем усложняет�
ся эпидемиологическая ситуация в районе,
хотя и в меньших масштабах, чем в других
районах с низкими показателями по вакцина�
ции. В прежнем здании детского тубсанато�
рия действует ковидная больница, на стацио�
наре проходят лечение 4 больных, амбулатор�
но лечится 61 человек. Двое находятся в Якут�
ской республиканской клинической больни�
це.

По итогам прошлой недели наблюдается
значительный рост заболеваний ОРВИ � на
71% по сравнению с предыдущей неделей. В
случае взаимного отягощения ковид�19 и
ОРВИ может сложиться тяжелая ситуация, и
надо быть готовыми к любым неожиданнос�
тям. При дальнейшем ухудшении ситуации в
районе, готовимся развернуть 120 коек в
учреждениях здравоохранения, интернаты
НТЛ и Сюлинской СОШ будут приспособле�
ны под обсерваторы.

С 25 января в помощь ЦРБ будут прик�
репляться автомашины учреждений.

С 25 января районному управлению обра�
зования поручено перевести учреждения
дошкольного образования на дистанционное
обучение с открытием дежурных групп, пере�

вести все школы района на дистанционную
форму обучения, кроме учащихся 9 и 11 клас�
сов.

Заместителю главы МР по социальным
вопросам Уларовой À.М. поручено коорди�
нировать работу заместителей глав поселений
� ответственных за обеспечение лекарствен�
ными препаратами в наслегах, организовать
совещание 25 января с руководством Нюр�
бинской ЦРБ по проблемным вопросам орга�
низации работы медицинских учреждений.

Территориальному отделу Роспотребнад�
зора в Нюрбинском районе (Федоров À.À.)
поручено внести предложение в Районный
оперштаб района о переводе студентов Нюр�

бинского техникума на дистанционное обу�
чение и усилить контроль наличия лекар�
ственных средств в аптеках района.

Главе МО "Жарханский наслег" (Àлексан�
дров П.М.) рекомендовано провести меро�
приятия, посвященные присвоению имени
Àлексеевой И.И. фельдшерскому пункту в
Жарханском наслеге в очно�заочном формате
29 января с соблюдением всех ограничитель�
ных мер.

Главам МО указано оказывать всемерную
поддержку и содействие медработникам, в
обеспечении населения лекарственными пре�
паратами; продолжить работу по вакцинации
и ревакцинации среди населения, в т. ч.

граждан в возрасте старше 65 и лиц с хрони�
ческими заболеваниями; оперативно прини�
мать превентивные меры по недопущению
распространения ковид�19 на территории
муниципальных образований.

Отделу архитектуры, градостроительства
и ЖКХ (нач. Захаров À.À.), управлению эко�
номики (нач. Мярикянов Э.Н.) поручено
внести предложения по организации работы
автоволонтеров.

Управлению по молодежной политике
(рук. Неустроев À.М.) и главам МО поручено
организовать работу волонтеров при возник�
новении необходимости.

Колл�центру Нюрбинского района (рук.
Багмет À.В.) ежедневно направлять информа�
цию в оперативный штаб района, регулярно
информировать население через СМИ, соци�
альные сети о работе колл�центра.

Уважаемые жители Нюрбинского района!
Для вашего же блага, ради жизни и здоро�

вья ваших близких призываю вас строго при�
держиваться установленных санитарных ог�
раничений, пройти вакцинацию и ревакци�
нацию!

МР Нюрбинский район.

Тохсунньу 24 к. улуус салайааччыларын
планеркатыгар Роспотребнадзор территори�
альнай отделын салайааччыта Àндрей Федо�
ров улууска ОРВИ�нан ыалдьыы ааспыт нэ�
диэлэ устатыгар 71% ўрдээбитин, оіолор да,
улахан да дьон ыалдьалларын иЇитиннэрдэ.
Эмиэ ити кэмμэ хамсык дьаμынан ыалдьы�
быт дьонтон 58 суЇал иЇитиннэрии (ол ин�
нинээіи нэдиэлэіэ 8 этэ), ол иЇигэр Ньурба
к. � 40, нэЇилиэктэргэ � 18. Контактаах дьон
ахсаана эмиэ элбээн иЇэр.

Улуустааіы киин балыыЇа кылаабынай
бырааЇа Наталья Павлова эпидемиологичес�
кай балаЇыанньаны билиЇиннэрдэ, субуокка
кўннэтэ тахса турар. Àаспыт нэдиэлэіэ 694
киЇи быЇыы ылбыт, ол иЇигэр 500 киЇи ре�
вакцинацияны ааспыт.

Улуустааіы кииннэммит бибилэтиэкэ си�
тимин дириэктэрэ Àнна Багмет колл�центрга
дьон тєлєпўєннўўрэ элбээн эрэрин, сўрўн�
нээн бырааска ыμырыктар, анаалыс тўмўктэ�
рин туЇунан ыйыталларын эттэ. 

Улуустааіы ыччат бэлиитикэтин управле�
ниетын салайааччыта Àльберт Неустроев во�
лонтердар куорпустара сєргўтўллэн, дьоμμо
эми�тому уонна аЇы�ўєлў аіалыыга оптуо�
рунньуктан ўлэлэрин саіалыылларын, онно
бэлэмнэрин эттэ, Ньурбатааіы ДЮСШ,
улуустааіы кииннэммит бибилэтиэкэ сити�
мин кэлэктииптэрэ кєхтєєхтўк ўлэЇиттэрин
туруорбутун иЇин махталын тиэртэ. 

Манна эбэн эттэххэ, оптуорунньукка
улуус ўрдўнэн волонтердар ахсааннара 66
буолла, ол иЇигэр Ньурба куоракка � 23 уонна
уоннааіылар нэЇилиэктэргэ ўлэлииллэр.

ЕДДС салайааччыта Àфанасий Кириллин
иЇитиннэрбитинэн, 20.01.22 с. Ньурба к. Реч�
ников уул. 23 №�ригэр гараж уонна массыына
умайбыт. 25.01.22 с. тўўн 12 чаастан 4 ч. диэри
уоту былааннаах араарыы буоларын, 110 кВ
линияны Сунтаартан арааралларын эттэ.

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунааіы отде�
лын салайааччытын солбуйааччыта Николай
Àлексеев криминальнай субуокканы били�
Їиннэрдэ. Àаспыт нэдиэлэ устата отделга 44
биллэрии�сайабылыанньа киирбит. 8 киЇи
араас эчэйиилэри ылан балыыЇаіа кєрдєрўм�
мўт, 8 административнай буруй оμоЇуллубут,
буруй оμоЇуллуутун сибикитин туЇунан 5
араапар киирбит, 2 � уоруу, 1 � кырбааЇын,
бэрэбиэркэ барар. Барыта 137 администатив�
най боротокуол толоруллубут, ол иЇигэр уоп�
састыбаннай бэрээдэги кэЇии иЇин � 38, ГÀИ
хайысхатынан 120 боротокуол, мааска эрэ�
сиимин кэЇии иЇин 8 боротокуол.

Николай Àлексеев 2021 с. тўмўгўнэн РФ
ИДьМ Ньурба оройуонунааіы отдела єрєс�
пўўбўлўкэіэ бастаабытын эттэ, бу улуус тэ�
рилтэлэлэрин уонна муниципальнай тэрил�
лиилэрин кытта биир ситимнээх ўлэ тўмўгэ
буоларын бэлиэтээтэ, тэрилтэлэр салайаач�
чыларыгар махталын тиэртэ. 

Улуус баЇылыга Àлексей Иннокентьев
ИДьМ Ньурба оройуонунааіы отделын кэ�
лэктиибигэр бу ситиЇиитинэн истиμ эіэрдэ�
тин тиэртэ, бу бары бииргэ ўлэлэлэрин тўмў�
гэр ситиЇиллибитин бэлиэтээтэ. Дьон тўєкўт�
тэр угаайыларыгар киирэн биэрбэтин курдук,
кинилэр финансовай єттўнэн билиилэрин�
кєрўўлэрин ўрдэтэргэ "Ньурба лиидэрдэрэ"
куонкуруска улуус ыччаттарын хамаандата
ырытан оμорбут "Финансовай куттал суох
буолуута" бырайыак хаЇан олоххо киллэрил�

лэн барыаіын ыйыталаста. 
Улуус баЇылыгын экэниэмикэіэ, ўпкэ,

инвестицияіа уонна бырайыактары салайыы�
га солбуйааччыта Николай Бурнашев эппити�
нэн, олунньуга онлайн сэминээр буолуохтаах,
ол кэнниттэн бырайыагы олоххо киллэрии
саіаланыаіа. 

Улуус баЇылыгын олоіу�дьаЇаіы хааччы�
йыыга солбуйааччыта Àлексей Àндреев оло�
іу�дьаЇаіы хааччыйар тэрилтэлэр штатнай
эрэсииминэн ўлэлииллэрин иЇитиннэрдэ.
Бєіў�саіы хомуйууга ўлэ барарын, тоμ тобох
(ситэ хааччыллыыта суох дьиэлэргэ олорооч�
чулар тоіор кирдээх уулара) боппуруоЇа сы�
тыытык турарын, мэрияны кытта манна ўлэ�
лэЇэ сылдьалларын эттэ. 

Кировтааіы чох разреЇын дириэктэрэ
Юрий Николаев мунньуллубут бєіў хомуйан
кўннээіи графика киирбиттэрин, дьон ас�ўєл
тобоіун быраіар буолан дьэллик ыттар бєіў
ыЇалларын, бєх таЇыытыгар тарыыпка ўлэлэ�
Їэллэрин эттэ. Халлаан сылыйан атыыланар
чох кээмэйэ аччаабыт, 2 муниципальнай тэ�
рилтэ ылбыт чохторун иЇин тєлєспєккє оло�
рор, атыттар болдьоіор тєлўўллэр. Карьерга
6�8 м дириμμэ "выветренный слой" диэн баа�
ра оттулуннаіына кыайан итиини биэрбэт,
СЄ Бырамыысыланнаска уонна геологияіа
министиэристибэтин кытта бу маннык чох
саппааЇын судаарыстыбаннай балансаттан
таЇаартарарга ўлэ барар эрээри, бу уЇун кэм�
нээх ўлэ буолара сэрэйиллэр.

ÀТП дириэктэрэ Геннадий Игнатьев чох
иЇин єтєр кэминэн тєлєнўєіўн, ўлэ штатнай
эрэсииминэн барарын иЇитиннэрдэ. 10 оп�
туобус суоппарын штата баарыттан 7�тэ туо�
лан турар. Бўгўн "речной реестрга" салгын
уйуктаах суудунаіа докумуоннарын биэрэл�
лэр, муус устар 1 к. диэри лицензия ылыллара
былааннанар. 

Àлексей Иннокентьев баЇылык солбу�
йааччыта Николай Бурнашевка уонна улуус
дьаЇалтатын экэниэмикэіэ управлениетыгар
ÀТП Дьокуускайга сылдьар рейстэригэр
єрєспўўбўлўкэттэн субсидия ыларга ўлэлэ�
Їэллэригэр сорудахтаата. Бу тўгэμμэ быра�
йыас сыаната даіаны чэпчиэ этэ. Салгыы
баЇылык Ньурбачаан�Малдьаіар кыЇыμμы
суолу кэμэтэн астарарга, бу боппуруоЇу Ма�
кар Семенов хонтуруолга тутарыгар эттэ.
Улууска муниципальнай суоллары кєрўўнэн�
истиинэн Протопопов ИП дьарыктанар. 

НэЇилиэнньэ социальнай кємўскэлгэ уп�
равлениетын салайааччыта Ирина Находкина
быйылгы социальнай хантараакка хонтуруо�
лунай сыыппаралар кэлбиттэрин эттэ. Феде�
ральнай уонна єрєспўўбўлўкэ бўддьўєттэрит�
тэн олох уустук быЇыытыттан�майгытыттан
тахсарга � 70 соцконтракт, предприниматель�
ствоны сайыннарыыга, "самозанятайдарга" �
35 соцконтракт, ўлэ кєрдўўргэ � 25 соцконт�
ракт, ўєрэххэ � 3, стажировкаіа 1 киЇиэхэ
стипендия тєлєєЇўн кєрўллўбўт. Быйыл тус
кємєлтє хаЇаайыстыбанан дьарыктанарга кє�
рўллэр ўп кээмэйэ улааппыт. 

Планеркаіа салайааччылар эпидемиоло�
гическай балаЇыанньа уустугуран иЇэринэн
сибээстээн, уруккута "ÀЛРОСÀ�Ньурба"

ÀÀУо, билиμμинэн улуус Àдминистративнай
киинигэр дьону очнай кєрўμўнэн приемнаа�
Їын тохтотуллубутун, харабынай дьону маас�
калаах эрэ аЇардарын, хостору "холодный
туман" диэнинэн дезинфекцияланарын этти�
лэр. 

Улуустааіы ўєрэх управлениетын сала�
йааччыта Àлевтина Àргунова быйыл выпуск�
ной эксээмэннээх 9 уонна 11 кылаастар ўєрэ�
нэээччилэрин былырыыμμы курдук оскуола�
іа ўєрэтэр наадатын бэлиэтээтэ. Быйыл фе�
деральнай бўддьўєттэн 125 мєл. солк. кєрўл�
лэн, 3 оскуолаіа улахан єрємўєн ўлэтэ ба�
рыахтаах. Олунньуга бэдэрээтчити быЇаарар�
га куонкурус биллэриллиэхтээх. Ньурба 1
уонна 2 №�лээх оскуолаларыгар сыллата эк�
сээмэн тутар пууннар ўлэлээн кэлбиттэрэ,
быйыл бу пууннар Сўлэ уонна Убайаан орто
оскуолаларыгар тэриллиэхтэрэ. Быйыл Ньур�
ба 1 №�дээх орто оскуолатын уонна улууска
ўєрэхтээЇин тэриллибитэ 145 сыла. 

Ветуправление бэрэстэбиитэлэ À.À.Гав�
рильев тохсунньу 17 к. ыты кытта ўлэ месяч�
нига саіаламмытын, 13 оскуоланы кытта зуу�
мунан ыт боппуруоЇугар єйдєтўўлээх мун�
ньах ыытыллыбытын, ыттаах дьоμμо 7 рейдэ
ыытыллан 12 предписание суруллубутун иЇи�
тиннэрдэ.

БаЇылык Àлексей Иннокентьев Ньурба к.
устун мээнэ сылдьар, бєіў хаЇар�ыЇар сылгы�
лары бэрээдэктииргэ ветуправление уонна
тыа хаЇаайыстыбатын департамена сылгылар
хаЇаайыттарын кытта ўлэлэЇэллэригэр сору�
дахтаата.

Ўп управлениетын салайааччыта Àлена
Семенова олунньу ортотугар диэри тэрилтэ�
лэр сыллааіы отчуоту киллэрэллэригэр 3
чаастаах график оμоЇуллубутун, ол бастакы
чааЇыгар (21.01.22 с. диэри) єссє да 14 тэрил�
тэ туттара илигин, бытаарыы тахсыбытын эт�
тэ. Харчы кэлбит, дохуот чааЇынан  бары код�
тар бигэргэтиллибиттэр. Сорох боломуочуйа�
лары толорууга дотациялар уонна субвенция�
лар кэллилэр, улуус бўддьўєтўн счетугар 827
мєл. солк. баар. 

Николай Бурнашев Ньурба улууЇун соци�
альнай�экэнэмиичэскэй сайдыытыгар бииргэ
ўлэлээЇин туЇунан дуогабар "ÀЛРОСÀ" ÀК�
іа сєбўлэЇиннэриигэ сылдьарын эттэ. Àлек�
сей Иннокентьев сєбўлэЇиигэ илии баттаЇыы
тэйиччиттэн буолбакка, сирэй кєрўμўнэн
ыытарга туруорсулларын эттэ.

Спорт управлениетын салайааччыта Ро�
берт Àлексеев IX СЄ норуоттарын Спортив�
най оонньууларыгар сўўмэрдиир кўрэхтэЇии�
лэр саіаламмыттарын иЇитиннэрдэ. Н.Тарс�
кай бирииЇигэр СЄ чємпўйэнээтэ ыытылын�
на, 20.02.22 с. бокса кўрэхтэЇиитэ, кулун тута�
ры ыйтан спорт оонньуулаах кєрўμнэригэр
кўрэхтэЇиилэр буолаллара былааннанар.
Улууска эпид�балаЇыанньа уустугунан си�
бээстээн кўрэхтэЇиилэр уонна оіолорго дьа�
рыктар тохтотулуннулар.

Улуус дьаЇалтатын тэрийэр�правовой
боппуруостарга уонна нэЇилиэктэри кытта
ўлэіэ управлениетын салайааччыта Наталия
Петрова нэдиэлэтээіи тэрээЇиннэр былаан�
нарын билиЇиннэрдэ. 24.01.22 с. "О намечае�

мой полевой сейсморазведочной работе
МОГТ 2D на Нюрбинском лицензионном
участке в пределах территории Нюрбинского
района" бырайыагынан уопсастыбаннай ис�
тиилэр, 25.01.22 с. Бўлўўтээіи педучилище
100 сылыгар анаммыт К.И.Филиппова ааты�
нан II регионнааіы методическай турнир
ўєрўўлээхтик аЇыллыыта, Маалыкайга С.В.
Васильев 125 сылыгар анаммыт ўбўлўєйдээх
сыл онлайн тўмўктэниитэ, 27.01.22 с. Ленин�
грады немецкэй�фашистскай сэриилэр бло�
кадаларыттан толору босхолооЇун Кўнэ, ин�
бэлииттэр дьыаларыгар биэдэмистибэлэр ик�
ки ардыларынааіы хамыыЇыйа, улуустааіы
КДН сўбэ мунньахтара, 28.01.22 с. элбэх оіо�
лоох ийэлэргэ "Ньурба дьиэ кэргэнэ" ийэ ха�
пытаалын сэртипикээтин туттарыы, нэЇи�
лиэктэр бэстибээллэрин тэрийии боппуруос�
тарынан мунньах уо.д.а. тэрээЇиннэр былаан�
наммыттар. 20.01.22�01.02.22. Ньурба улууЇу�
гар Норуот кєіўлээЇиннэрин сылын офици�
альнай эмблематын оμорорго куонкурус бил�
лэриллэн турар.

Ньурба к. баЇылыга Àлександр Иванов
куорат хаЇаайыстыбатыгар сўрўн кўўс уулусса
хаардарын ыраастааЇыμμа уурулларын, нэ�
Їилиэктэр суолларын хаарын анньарга этии
киирдэіинэ кємєлєЇўєхтэрин сєбўн, Ньурба
к. ўбўлўєйдээх 25 сылыгар тэрийэр хамыыЇы�
йа ўлэлээн эрэрин, быйыл Ньурба к. Патрио�
тын сыла билэриллибитин эттэ. Оптуобус
тохтобулларын оμорорго, бєх туочукаларын
бетон олохтоон оμорорго туЇааннаах тэрил�
тэлэрдиин кыттыгас бырайыактардаахтарын,
куорат ўбўлўєйўгэр анаммыт ўлэіэ ўп�харчы
кєрєн кыттыЇарга кєрдєстє.

Октябрьскай нэЇилиэк баЇылыга Семен
Корякин "УЇук Илиμμэ 1000 тиэргэн" быра�
йыагынан проектнай�сметнай документация
бўтэн эрэрин, нэЇилиэк кинигэтин 2�с чааЇа
аіалыллыбытын, Сэбиэскэй Сойуус Геройа
Н.Н.Чусовской аатынан Àнтоновка оскуола�
тын 110 сылыгар анаан кинигэ бэлэмнэнил�
лиэхтээіин, Горнай улууЇун Бэс Кўєлўттэн
кэлэн 29 т оту атыыласпыттарын иЇитиннэр�
дэ.

Улуус баЇылыга Àлексей Иннокентьев бу
саас Убайаан орто оскуолатын тутуу ўлэтэ са�
іаланарын, Чуукаар саμа оскуолатын тутуута
саліаныахтааіын, Малдьаіар уонна Ньурба�
чаан оскуолаларын бырайыактара 80 миэстэ�
лээх буоларын бэлиэтээтэ, ИСУ�га туЇаан�
наах сорудахтары тиэртэ. Хатыыга улуус бўд�
дьўєтўттэн ўбўлэнэн тутулла турар фельд�
шерскэй пуун дьиэтэ олунньу 20 к. ўлэіэ
киирэрэ былааннанар. Бу тэрээЇиμμэ СЄ
доруобуйа харыстабылын миниистирэ кэлэн
кыттара кўўтўллэр. Министиэристибэни кыт�
та бииргэ ўлэлиир туЇунан сєбўлэЇии тўЇэр�
силлиэхтээх. Улуус баЇылыгын социальнай
боппуруостарга солбуйааччыта Àнна Уларо�
ваіа манна ўлэлэЇэригэр сорудахтанна. РФ
Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин сорудаіынан
2024�2025 с. саіаланыахтаах доруобуйа ха�
рыстабылын эбийиэктэрин тутуу болдьоіо
2022�2023 сс. кєЇєрўллэр буолла. Манна сєп
тўбэЇиннэрэн Ньурба к. балыыЇа комплек�
сын 2�с уочаратын тутуута эмиэ тўргэтэтил�
лиэхтээх. Планерка тўмўгўнэн туЇааннаах са�
лайааччыларга чопчу сорудахтар тиэрдилин�
нилэр. 

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

––  ООллооххттоооохх  ссааллааййыынныыыы  ––

Планерка сонуннараПланерка сонуннара

Введены новые ограничения
24 января прошло расширенное заседание районного оперштаба,

где заслушаны информации заместителя главного врача ЦРБ
Николая Àнисимова, начальника территориального отдела

Роспотребнадзора Àндрея Федорова, глав МО и руководителей
учреждений, и рассмотрели поступившие заявления.
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Тохсунньу 17 кўнэ. Ил Дархан суЇал
ыстаап мунньаіын тўмўгўнэн єрєспўўбў�
лўкэ ўрдўнэн ыалдьыбыт дьон ахсааныттан
75 % Дьокуускай ыларынан, киин куоракка
1�8 уонна 10 кылаастарга онлайн�ўєрэтии�
гэ кєЇєрєр туЇунан сорудахтаата. Маныаха
бу оіолор тєрєппўттэриттэн биирдэстэрэ
дьиэттэн олорон ўлэ кєрўμэр кєЇўєн сєп.
Мунньахха ыарыы таріаныыта, ол иЇигэр
"омикрон" штамма элбээбитэ, бу хамсык
дьаμын саμа долгуна кэлбитин туоЇута
буолар. Оіолор, ордук кыра оіолор ыал�
дьалларын хонтуруолга тутары ыйдылар.
УЇуйааннарга кырачааннарга температура�
ны кўμμэ иккитэ мээрэйдиири сўбэлээти�
лэр. Омикрон ОРВИ уонна грипп симпто�
мугар майгынныыр, онон тумуу баара би�
линнэ да, тута бырааска кєрдєрєллєрўгэр
нэЇилиэнньэіэ быЇааран биэриэххэ наада�
тын тоЇоіолоон бэлиэтээтилэр. Ил Дархан
омикрон инкубационнай таріаныыта 2�3
кўн иЇинэн буоларынан, тиэЇи оμорууну
тўргэтэргэ ыμырда. Чуолаан хоту улуустар�
га, ыраах сытар нэЇилиэнньэлээх пуунна�
ры экспресс�тестэринэн хааччыйарга сору�
дахтаата. Итиэннэ ыарыы саμа штаммы�
нан сўрўннээн вакцина ылбатах дьон хап�
таралларынан, быЇыыны ылыыны кўўЇўр�
дэргэ эттэ. Билиμμитэ Нерюнгри, Миири�
нэй, ЎєЇээ Бўлўў, Нам, Чурапчы улуустара
вакцинацияіа кєрдєрўўлэрэ намыЇах.
Тэрилтэлэргэ ўлэЇиттэри тєЇє кыаллары�
нан тэйиччиттэн ўлэлииргэ сўбэлииллэр.
СуЇал кємє биригээдэлэрин уонна кєлє ах�
саанын элбэтиэхтэрэ. ЧааЇынай мэдисси�
нискэй тэрилтэлэр уоппускаттан тахсар
дьонтон босхо экспресс�тест оμоруохтара.
Дьон тоіуоруЇар сирдэригэр, оптуобустар�
га дезинфекцияны ыыталларыгар, мааска�
лаах сылдьыыны тутуЇалларыгар, култуура,
успуорт тэрээЇиннэрин олохтоммут нуор�
маны тутуЇан ыыталларыгар эттэ. "122"
нўємэрдээх быЇа линия ўлэтин чуолкай
оμорорго сорудахтанна.

Тохсунньу 17 кўнэ. Ил Тўмэн ХХХIII
(уочарата суох) ыμырыылаах пленарнай
мунньаіар сўрўн кєрўллўбўт боппуруоЇу�
нан "ÀЇаіас былаас тиЇигэр олохтоох сала�
йыныы биир кэлим бириинсиптэрин олох�
тооЇун" диэн олохтоох салайыныыга ула�
рытыылары киллэрэр федеральнай сокуон
саμа барыла буолла. Дьокутааттар Саха
сирин парламенын этиилэрин Госдуумаіа
бэлэмнээн киллэриэхтэрэ. Тустаах кєіў�
лээЇиμμэ Ил Дархан єйєбўлўн биллэрдэ.
Пленарнай мунньах иннинэ бу сокуон ба�
рылын уопсастыбанньыктар, муниципаль�
най тэриллиилэр баЇылыктара, дьокутаат�
тара элбэхтэ дьўўллэстилэр, санааларын
этиннилэр. Сокуон олохтоох бэйэни сала�
йыныыны биир таЇымнаах оμорон, норуо�
ту былааска чугаЇатар, ўлэни сўрўннўўрў
судургутутар соруктаах. Àйсен Николаев
бэлиэтээбитинэн, єрєспўўбўлўкэіэ кылгас
кэм иЇигэр киэμ дьўўллэЇии тўмўгэр ўгўс
боппуруос быЇаарыллан бэбиэскэіэ тур�
баттар. Ол курдук, муниципальнай тэрил�
лиилэр кыраныыссаларын боппуруоЇа �
єрєспўўбўлўкэ административнай�терри�
ториальнай тутула уларыйыа суоіа. Нэ�
Їилиэктэр бары оннунан хаалыахтара.
Сыана тарыыбын бэлиитикэтигэр, тыа
сиригэр чэпчэтиилэргэ, социальнай ин�
фраструктураны сайыннарыыга боппу�
руостар уларыйбаттарынан, дьўўллэЇиигэ
турбаттар. БаЇылыктары талыы бэрээдэгин
субъект бэйэтэ быЇаарар. Муниципальнай
тэриллиилэр экэнэмиичэскэй балаЇыан�
ньаларын уонна ўбўлээЇиннэрин быЇаа�
рыы � сўрўн боппуруос. Ол эбэтэр дьон
олоіун�дьаЇаіын таЇыма уонна хаачыс�
тыбата тупсан иЇиэхтээх. Бу � уларыйыы
хайысхатын бастакы соруга. Былаас биир
кэлим таЇымыгар муниципальнай боппу�
руостары быЇаарыы судургутуйуоіа. Дьон
билиμμи курдук бэйэ�бэйэлэрин хатыла�
Їар ўлэни толорор олохтоох былаас араас
таЇымынан тєттєрў�таары сўўрбэккэ,
чопчу биир былаас уорганыгар кыЇаліатын
быЇаарар буолуоіа. Муниципальнай бы�
лаас кэнэіэски тутула оройуон таЇымыгар
тирээн турар боппуруоЇу чопчутук быЇаа�
рар, бэйэ�бэйэлэрин боломуочуйаларын
хатыласпат кўўстээх хамаанда буолар кур�
дук тэриллиэхтээх. Судаарыстыбаннай
уонна муниципальнай былаас сўрўн
соругунан олох хаачыстыбатын тупсарыы
буолар, � диэн Àйсен Николаев тоЇоіолоон
бэлиэтээтэ. Бэйэтин этиитин тўмўктўў�
рўгэр Ил Дархан Àйсен Николаев: "Олох�
тоох салайыныы уорганын уларытыы єрєс�
пўўбўлўкэ уонна муниципальнай тэрил�
лиилэр сайдыыларыгар кєдьўўстээх буола�
рыгар эрэнэн туран, Ил Тўмэн дьокутаат�
тара сокуон барылыгар уларытыылары
киллэриигэ Госдуума дьокутааттарын анал
хамыыЇыйаларга киллэрэргэ сўбэлиибин.
Маны таЇынан, норуот дьокутааттара,
олохтоох салайыныы, Ил Дархан уонна
Бырабыыталыстыба дьаЇалтатын бэрэстэ�
биитэллэрэ кыттыылаах холбоЇуктаах ха�
мыыЇыйа тэриллэн, буолар уларыйыыга
туЇаайыллыбыт ўлэ былаана торумнанан,
олоххо киирэригэр эрэнэбин", � диэн са�
наатын тиэртэ.

Тохсунньу 19 кўнэ. Бу кўн Дьокуускай�
га РФ айыліа ресурсаларыгар уонна эколо�
гияіа миниистирэ Àлександр Козлов кэл�
лэ. Ойуурдары баЇаардартан харыстыырга
федеральнай бўддьўєттэн эбии ўп�харчы
кєрўллўбўтўнэн сибээстээн, федеральнай
миниистир 2022 сылга баЇаар сезонугар
бэлэмнэниигэ сўбэ мунньаіы ыытта. Ону
тэμэ Козлов 2022�2024 сылларга кєрўллў�
бўт ўбўлээЇин чэрчитинэн эрэгийиэн си�
рин�уотун, нэЇилиэнньэлээх пууннары ха�
рыстыыр инженернэй тутуу эбийиэктэрин
боппуруоЇун кєрдє. Маны сэргэ геология�
іа федеральнай бырайыагы олоххо кил�
лэрии боппуруостарын дьўўллэстилэр.
"Àйыліаны чєл хаалларыы єрєспўўбўлўкэ
сўрўн эбээЇинэЇэ. Маны хааччыйыыга
Àрассыыйа салалтата сєптєєх кємєнў оμо�
роро махталлаах дьыала. РФ Àйыліа ресур�
саларыгар уонна экологияіа министиэрис�
тибэтэ уонна РФ Бырабыыталыстыбата
ойуур баЇаардара сытыырхайан турар кэм�
нэригэр, ону этэμμэ быЇаарыыга сєптєєх
кємєнў оμорбуттара. Быйыл сайын эмиэ
кураан буолара кўўтўллэр, ол иЇин билиμ�
μиттэн ойуур баЇаардарын бохсууга анал�
лаах бэлэмнэнии бара турар. Мунньахха
аны сайын тустаах боппуруоска туох�хан�
нык миэрэлэр уталытыллыбакка ылыл�
лыахтаахтарын дьўўллэстибит уонна єрєс�
пўўбўлўкэ ўлэлиэхтээх хайысхата феде�
ральнай таЇымнаах былааμμа киириитин
быЇаарыстыбыт", � диэн Ил Дархан иЇи�
тиннэрдэ.

Бэрэсидьиэн уонна бырабыыталыстыба
бэрэссэдээтэлин сєптєєх быЇаарыылары�
нан ойуур уотун кытта охсуЇууга эрэги�
йиэннэргэ кєрўллэр ўбўлээЇин 8,2 млрд
солк. эбилиннэ. Саха сирэ эбии 1,1 млрд
солк ылыаіа. Билигин сўрўн сорук � баЇаар
турар сэрэхтээх кэмин иннинэ чуолкай
бэлэмнэнии ўлэтин ыытыы.

Тохсунньу 19 кўнэ. Санитарнай�эпи�
демиологическай быЇыы�майгы кытаатан
уонна єрєспўўбўлўкэ кылаабынай санитар�
най бырааЇа этии киллэрбитинэн, Саха
сиригэр коронавирус дьаμын таріаныы�
тын утары миэрэ кўўЇўрдэ. Манна анал�
лаах Ыйаахха Ил Дархан Àйсен Николаев
илии баттаата. Онно сєп тўбэЇиннэрэн
успуорт бары тэрээЇиннэрэ кєрєєччўтэ
суох ыытыллыахтара. Бары тыйаатырдарга,
култуура дьиэлэригэр кєрєєччўлэр саала�
ны 50 % толороллор. Ыраахтан олорон ўє�
рэтии кэмигэр оіолор аралдьытар�оон�
ньотор кииннэргэ сылдьаллара бобулунна.
Дьиэ кэргэμμэ биирдэстэрэ вируска хап�
тардаіына (ОРВИ) уонна коронавируЇу�
нан ыалдьыбыт дьону кытта хантаактаах
буоллахтарына, ону тэμэ тас дойдуттан
кэлбит дьон хааччахтанан олоруулара 14
кўнтэн 7 кўμμэ диэри кыччаан биэрдэ.

Тохсунньу 20 кўнэ. "Àлмаасэргиэнбаан"
ааспыт сыллааіы ўлэтин кєрдўлэр. Кэлиμ�
μи ўс сылга баан бигэ туруктаахтык, ба�
рыстаахтык ўлэлиирин бэлиэтээтилэр.
2021 сылга сўрўн тўмўктэрин ситиспит, ма�
ны сэргэ "Саха сирин олохтооіо" бєдєμ со�
циальнай бырайыагы олоххо киллэрбит.
Ил Дархан баан єрєспўўбўлўкэтээіи быра�
гыраамаларга кыттан, социальнай инфра�
структураны сайыннарыыга кылаатын
киллэрэрин эттэ. Àлмаасэргиэнбаан Àмма�
іа, Уус Àлдаμμа, Тааттаіа, Єлўєхўмэіэ
уЇуйааннары туттарда. Єлўєхўмэіэ психо�
неврологическай диспансер, Ытык Кўєлгэ
поликлиника, Эбээн Бытантай улууЇугар
оскуола тутуутугар кыттар. Баан бырабы�
лыанньатын бэрэссэдээтэлэ Николай Дол�
гунов иЇитиннэрбитинэн, бўгўμμў кўμμэ
баан 120 тыЇ. киЇини уонна 4 тыЇ. корпо�
ративнай килийиэни хааччыйар. УЇук
Илиμμи ипотека бырагырааматыгар биэр�
бит кирэдиитинэн УЇук Илин уокуругар
бэЇис кєрдєрўўлээх. Баан 2033 сылга диэри
сайдыы стратегиятын оμорууга ўлэлэЇэр.

Тохсунньу 20 кўнэ. Ил Дархан улуустар,
куорат уокуруктарын баЇылыктарын нэ�
Їилиэктэргэ быЇаччы тиийэн, олохтоохто�
ру кытта кєрсєн олорон отчуоттары ыыта�
ры тохтоторго ыμырда. Бу туЇунан кини
суЇал ыстаап уочараттаах мунньаіар эттэ.
"Олус сыстыганнаах вирус кэлбитинэн, би�
лигин биир сўрўн ирдэбилинэн тўргэнник
дьаЇаныы ирдэнэр. Онон чуолкай уонна
тўргэн быЇаарыныылары ылынан, суЇал�
лык олоххо киллэрэн иЇиэхтээхпит", � диэ�
тэ кини. Ыарыы таріаммыт сирдэригэр
тўргэнник дьаЇана охсон, миэрэ ылыах�
таахтар, быЇыыны ылыы тэтимин бытаар�
дыа суохтаахтар, дьон бары харыстанар
ньыманы тутуЇалларын ситиЇиэхтээхтэр.
ЎєЇэттэн ыйыыны кэтэспэккэ, ўєрэх тэ�
рилтэлэрин тэйиччиттэн ўєрэххэ ыытар
бырааптаахтар. Ыраах сытар, суола�ииЇэ
суох нэЇилиэктэр биэлсэр пууннара эми�
нэн ўчўгэйдик хааччыллыахтаахтар. 100
тыЇыынча киЇиэхэ хас киЇи ыалдьарын
быЇаарбыттарынан, Саха сирэ дойду ўрдў�

нэн 4�5 миэстэлээх. Ыалдьар дьон 80 %�ра
Дьокуускайга бааллар. Оттон улуустары
ыллахха, Мэμэ Хаμаласка, Àлдаμμа, Ха�
μаласка, Горнайга, Мииринэйгэ, Нерюн�
григэ эпидемиологическай балаЇыанньа
уустук. Коронавирус таріанарын уонна
дьон ыараханнык ыалдьарын тохтотор
ньыма � быЇыыны биэрии. Єрєспўўбўлў�
кэіэ улахан дьон 77 %�на быЇыыны ылбыт.
Оттон ревакцинацияны 110 тыЇыынча
киЇи ааспыт.

Тохсунньу 21 кўнэ. Єрєспўўбўлўкэтээ�
іи суЇал ыстаап мунньаіар коронавируЇу�
нан ыалдьыы балаЇыанньата сытыырхай�
бытын бэлиэтээтилэр.БўтэЇик тўєрт кўμ�
μэ ыалдьыбыт дьон 80 % Дьокуускай куо�
ракка тиксэр. Мэμэ Хаμаласка, Хаμалас�
ка, Àлдаμμа, Уус Àлдаμμа уонна Чурап�
чыга быЇыы�майгы кытааппыт. 62 ыары�
Їах реанимацияіа сытарыттан 10 киЇи
туруга ыарахан. Бу бары вакцината суох
дьон. "Билигин ыалдьыбыт дьонтон ўгўстэ�
рэ дьаμы арыый чэпчэкитик аЇарыналлар
эрээри, саμа штамм салгыы хайдах буолара
биллибэт. БалыыЇаіа ордук хат дьахталлар
уонна кырдьаіас дьон киириилэрэ элбээтэ.
Нэдиэлэ саіаланыытыттан кыра оіолор
ыалдьаллара элбээтэ. Ыалдьыбыт дьон 28
% оіолор ылаллар", � диэн Ил Дархан эттэ.
Улуустар баЇылыктарыгар вакцинация
тэтимин ыЇыктыбаттарыгар этилиннэ.
Бўгўμμў туругунан 6 улуус вакцинацияіа
70 % кирбиигэ тиийэ илик.

Тохсунньу 22 кўнэ. Àйсен Николаев тє�
рєєбўт кўнўгэр Котогоровтар�Фурсо диэн
элбэх оіолоох дьиэ кэргэμμэ ыалдьыттаа�
та. Àйсен Сергеевич бэйэтэ этэринэн, тє�
рєєбўт кўнўгэр уруккуттан улуустарга,
куорат таЇыгар сылдьар, дьону�сэргэни
кытары кєрсўЇэр ўгэстээх. "Маннык айаμ�
μа сылдьан, мин Котогоров�Фурсо диэн
элбэх оіолоох дьиэ кэргэни кытары
билсибитим. Онтон ыла мин эйэлээхтик,
сылаас сыЇыаμμа бигэнэр 25 оіолоох дьиэ
кэргэни кытта билсэбин. Соторутааіыта
социальнай ситиминэн тєрєєбўт кўммэр
єссє тєгўл кинилэргэ тиийэ сылдьарым
туЇунан ыμырыы туппутум. Онуоха бу
Саха сиригэр Ийэ сылынан кєрсўЇўў ураты
бэлиэнэн буолар. Кэнники кєрсўЇўўбўтўт�
тэн бэттэх оіолор биллэ улааппыттар. Ким
эрэ бэйэтэ номнуо ыал буолбут, биэс сиэн
улаатан эрэр. Онтон Бэрэсидьиэн буолуон
баіарар Рома номнуо 9 сааЇа. Бу дьиэ
киэргэн соЇуччу бэлэх оμордо � ырыа
ыллаатылар, минньигэс туордунан кўндў�
лээтилэр уонна тєрєппўттэрбин кытары
миигин уруЇуйдаабыттарын бэлэхтээти�
лэр. Улахан хаЇаайыстыбалаах ыал оіолоро
кыраларыттан ўлэлии ўєрўйэхтэр, тєрєп�
пўттэригэр туЇа дьоно. ХаЇаайыстыбала�
рыгар сылгылаахтар, понилаахтар, коза�
лаахтар, индейкалаахтар, оннооіор страус
баар! Тєрєппўттэрин кытта хаЇаайыстыба�
іа ўлэлэрин�хамнастарын, судаарыстыба
оμорор єйєбўлўн туЇунан кэпсэттибит.
Хомойуох иЇин, бу кємєнєн сорох дьиэ
кэргэттэр туЇаналлара арыт кыаллыбат.
Ыйыллыбыт кємєнў кэмигэр биэрии боп�
пуруоЇугар кємєлєЇўєх буоллум. Маннык
дьиэ кэргэттэр кєлўєнэ утумнааЇынын
салгыыллар, тєрєєбўт єрєспўўбўлўкэбит
чэлгийэригэр тирэх буолаллар!", � диэн Ил
Дархан бэйэтин Инстаграмыгар суруйбут.

Тохсунньу 22 кўнэ. Ил Дархан ЎєЇээ
Бўлўўгэ ўлэлээтэ. Миэстэтигэр тиийээт,
кини єрєспўўбўлўкэтээіи суЇал ыстаап
мунньаіын ыытта. Онлайн�сибээскэ ыал�
лыы улуустар баЇылыктара таіыстылар.
Àйсен Николаев Бўлўў бєлєх улуустарга
эпидемиологическай балаЇыанньа хайда�
іын билистэ. "Дьокуускайы уонна атын
улуустары кытта тэμнээтэххэ, Бўлўў бєлєх
улуустарыгар быЇыы�майгы оннук тыμаа�
Їына суох. Ол эрээри кэлиμμи кўннэргэ
ыалдьааччы ахсаана эбиллибит, Бўлўўгэ,
Ньурбаіа икки�ўс тєгўл улааппыт. Бала�
Їыанньа Сунтаарга уустук эрээри, быры�
Їыанынан тэμнээтэххэ, ЎєЇээ Бўлўўгэ
ордук ўрдээбит", � диэтэ Николаев. Кини
баЇылыктарга коронавируЇу утары бы�
Їыыны биэриини уонна ревакцинацияны
кўўЇўрдэргэ соруйда. Ньурбаіа уонна
Бўлўўгэ вакцинаны улахан дьон 80 %
ылбытын холобурга аіалла. Доруобуйа
харыстабылын эбийиэктэрэ тохтоло суох
ўлэлииллэрин, эпидемиологическай бы�
Їыыттан�майгыттан кєрєн эбии хааччах�
тааЇыны, ол иЇигэр ыраахтан олорон ўє�
рэнии боппуруоЇун суЇаллык быЇаарал�
ларын ыйда. Ил Дархан ураты хонтуруолга
атын улуустартан, Дьокуускайтан, ону
сэргэ єрєспўўбўлўкэ таЇыттан кэлээччи�
лэри, ол иЇигэр дистанционнай ўєрэтии
киирбитинэн дьиэлэригэр тєннєр усту�
дьуоннары ылалларыгар сорудахтаата.
Эминэн�томунан, коронавируЇу бэрэбиэр�
кэлииргэ тиэЇинэн ордук кыра нэЇилиэн�

ньэлээх пууннарга боліомтону уурарга
эттэ.

Салгыы ЎєЇээ Бўлўўгэ Àйсен Николаев
элбэх кыбартыыралаах таас дьиэ ўлэіэ
киирэр бэлиэ тўгэнигэр кыттыыны ылла.
Исидор Барахов уулуссатыгар олорбут 28
ыал хаарбах дьиэттэн кєЇєрўў бырагыраа�
матынан саμа квартираланнылар. Кини�
лэргэ кўлўўстэри Ил Дархан Àйсен Ни�
колаев ўєрўўлээх быЇыыга�майгыга туттар�
да. "Дойду Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин
кєіўлээбит "Олорор дьиэ уонна куорат
эйгэтэ" национальнай бырайыага мєлўйўє�
нўнэн киЇи олорор усулуобуйатын тупса�
рарыгар кыаіы биэрэр. БиЇиги єрєспўўбў�
лўкэбитигэр бырагырааманан мєлўйўє�
нтэн тахса кв.м. иэннээх сиртэн кєЇєрўў
былааннанар. Маннык далааЇыннаах ўлэіэ
ЎєЇээ Бўлўў олохтоохторо кыттар кыах�
таммыттарыттан долгуйа ўєрэбин", � диэтэ
Ил Дархан. Ўс мэндиэмэннээх 1700 кв.м.
иэннээх саμа, сырдык дьиэ биирдии уонна
ўстўў хостоох кыбартыыралардаах. Санатар
буоллахха, национальнай бырайыагынан
Саха сиригэр 2021 сылга хаарбах дьиэлэр�
тэн 18 тыЇ. тахса киЇи кєЇєрўллўбўт. 2022
сылга 25 тыЇ. тахса киЇи кєЇєрє былаанна�
нар.

Улууска сырыытын кэмигэр Ил Дархан
быйыл сайын бэс ыйын 20�21 кўннэригэр
ЎєЇээ Бўлўўгэ ыытыллыахтаах Олоμхо
ыЇыаіар бэлэмнэнии уонна тэрийэн ыы�
тыы боппуруостарын кєрдє. "Олоμхо
ыЇыаіа Саха ÀССР тєрўттэммитэ 100 сы�
лыгар уонна Àрассыыйа норуоттарын
култуурунай нэЇилиэстибэлэрин сылыгар
ыытылларынан, ўрдўк таЇымнаахтык тэ�
риллиэхтээх. Бэлэмнэнии 2020 сылтан
былааннаахтык ыытыллыбыт. Улахан ўлэ
оμоЇулунна, тутууну ситэрии�хоторуу уон�
на эбийиэктэри єрємўєннээЇин саліанар.
Билигин саамай сўрўнэ � бары бэлиэтэм�
мит тэрээЇиннэри олоххо киллэрэргэ ўлэ
тиЇэіэр диэри ымпыктаан�чымпыктаан
оμоЇуллуохтаах", � диэн Ил Дархан бэлиэ�
тээн эттэ. 15�с тєгўлўн ыытыллар Олоμхо
ыЇыаіар IV тєгўлўн ЮНЕСКО шедеврдэ�
рин кєрсўЇўўтэ � норуоттар икки ардыла�
рынааіы бэстибээл буолуоіа. 2200 миэс�
тэлээх трибуналаах тўЇўлгэ, кымыс иЇэр
киин, Àал Луук мас, кўнў кєрсєр сир, Àар�
Баіах сэргэ, Єрєспўўбўлўкэ аллеята тутул�
лаллар. Ўтўє дьыала хамсааЇынынан хас да
тутууну ыам ыйа бўтўєр диэри тўмўктўўр
былааннаахтар. Ипподрому єрємўєннўєх�
тэрэ. Тэрийэр кэмитиэт ЎєЇээ Бўлўў уонна
Àндреевскай сэлиэнньэлэригэр массыына
суолун аспааллыыры, ыЇыах ыытыллар
сиригэр киирэр суолу оμорууну хонтуруол�
луур. Куорамыкы биэрэгин, Култуура уон�
на сынньалаμ пааркатын, ЎєЇээ Бўлўўгэ
оіо былаЇааккатын тупсарыы ўлэлэрэ бол�
дьоіор тўмўктэниэхтэрэ.

Тохсунньу 22 кўнэ. Москубатааіы
уонна Русь бўттўўнўн Сибэтиэй Патриарха
Кирилл єрєспўўбўлўкэ баЇылыга Àйсен
Николаевы кинээс "Àлександр Невскэй"
Нуучча Православнай таμара дьиэтин уор�
дьанынан наіараадалыыр туЇунан ыйаахха
илии баттаата. Сибэтиэй Патриарх аатыт�
тан ўрдўк наіарааданы уонна эіэрдэ суругу
Дьокуускай уонна Ленскэй архиепискоба
Роман туттарда. "Àрассыыйа саамай улахан
эрэгийиэнин салайааччыта буоларгынан
Саха сирэ сайдарыгар улахан сыраіын уу�
раіын. Эн туруорбут соруккун кєдьўўс�
тээхтик быЇаарарга дьулуЇууμ дойду
салалтатын итэіэлин уонна дьон�сэргэ
ытыктабылын ылар", � диэн эіэрдэ сурукка
этиллэр. Ил Дархан Патриарх Кириллгэ
улахан махталын биллэрдэ, наіараада
єрєспўўбўлўкэ сайдарын, тупсарын туЇугар
туруулаЇааччыларга барыларыгар
ананарын эттэ.

Тохсунньу 22 кўнэ. Бу кўн киэЇэтин
Àйсен Николаев Дьокуускайга Уопсасты�
баннай кииμμэ аЇыллыбыт саμа колл�
кииμμэ сырытта. "122" биир кэлим нўємэ�
ринэн быЇа сибээс ўлэтин кытта билистэ.
Кииμμэ куорат биэс поликлиникатын
линията холбоммут. Сарсыарда 8 чаастан
киэЇэ 18 чааска диэри єрєбўлэ суох 100
оператор ўлэлиир. Кўннэтэ 15 тыЇ. киЇи
эрийэн тиийэр. Тўўμμў єттўгэр Доруобуйа
харыстабылын министиэристибэтин суЇал
линията эмиэ "122" нўємэринэн ўлэлиир.
Кэлэр нэдиэлэіэ колл�киин инники тўўн�
нэри ўлэлиир эрэсиимин быЇаарыахтара.
Бу "122" нўємэргэ эрийэн бырааЇы дьиэіэ
ыμырыахха, поликлиникаіа приемμа су�
руттарыахха, социальнай кємўскэл боппу�
руостарыгар, психологическай сўбэлэри
ылыахха, волонтердары кытта сибээстэ�
Їиэххэ сєп.

Àфанасий НОЕВ,
Ил Дархан пресс�сэкирэтээрэ.

– Ил Дархан нэдиэлэтэ –

Àйсен Николаев ўлэтин сўрўн тўгэннэрэ
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"Дьоμμо аЇаіас былаас биир
кэлим тиЇигэр олохтоох салайы�
ныыны тэрийии бўттўўн кєрдєбўл�
лэрин туЇунан" федеральнай со�
куон барылын б.дь. тохсунньу 14
кўнўгэр Ил Тўмэн судаарыстыбаны
тутууга уонна олохтоох салайы�
ныыга сис кэмитиэтин киэμ ыμы�
рыылаах мунньаіар дьўўллэстилэр.
Онно норуот талыылаахтарын сэр�
гэ былаас бары салааларыттан бэ�
рэстэбиитэллэр, уопсастыбан�
ньыктар уонна муниципальнай тэ�
риллиилэр баЇылыктара, дьоку�
тааттара кыттан, санааларын, кє�
рўўлэрин этиннилэр.

Манна сыЇыаран бэлиэтээтэх�
хэ, бу дойду эрэгийиэннэрин ин�
ники олохторун, дьыліаларын бы�
Їаарыахтаах боччумнаах боппу�
руоЇу ырытыЇыыга тєЇє даіаны
кылгас болдьох бэрилиннэр, биЇи�
ги єрєспўўбўлўкэбитигэр быраа�
Їынньык, єрєбўл кўннэри аахсы�
бакка, дьўўллэЇии кєхтєєхтўк тэ�
рилиннэ. Сорох улуустарга икки�
лии�ўстўў тєгўл тўмсэн ырытыс�
пыттар. Ил Дархан уонна быра�
быыталыстыба дьаЇалтатын олох�
тоох салайыныы боппуруостары�
гар департаменын салайааччыта
Иван Попов иЇитиннэрбитинэн,
департамент 17 улууска дьўўллэ�
Їиини тэрийсэн кыттыбыт уонна
олор тўмўктэринэн сокуон бары�
лыгар этиилэри тўмэн киллэрбит.
Бу сўнньўнэн ўлэ саліанар.

Мунньаіы сис кэмитиэт бэ�
рэссэдээтэлэ Владимир Проко�
пьев салайан ыытта. Кини кии�
рии тылыгар олохтоох салайы�
ныы саμа киэбин тэрийии сокуо�
ну биир сўрўннээн, дьон олоіун,
кыЇаліатын быЇаарыыны чэпчэ�
тиэіин ыйан туран: "Àаптардар
толкуйдарынан биир таЇымнаах
олохтоох салайыныыны тэрийии
миэстэіэ дьоμμо�сэргэіэ чугас
тутуллаах былаас саμа тиЇигин
олохтуурга кыах биэриэ итиэннэ
олохтоох салайыныы уорганнара
кєдьўўстээхтик ўлэлииллэрин, ол
иЇигэр ўп�харчы єттўнэн, хаач�
чыйыа", � диэтэ. Кэмитиэт сала�
йааччыта билигин баар админист�
ративнай�территориальнай еди�
ница кєрўμнэрэ (улуус (оро�
йуон), єрєспўўбўлўкэ суолталаах
куорат, куорат, бєЇўєлэк, нэЇи�
лиэк, сэлиэнньэ) оннуларын хаа�
лалларын тоЇоіолоон бэлиэтээтэ.

Сокуонньуттар
харахтара кыраіы

Àрассыыйа ўтўєлээх юриЇа,
Àрассыыйа борокуратууратын бо�
чуоттаах ўлэЇитэ, ССРС XII
ыμырыытыгар уонна Ил Тўмэн I
ыμырыытыгар норуодунай дьо�
кутаатынан талыллан ўлэлээбит
Макар Яковлев аан дойду судаа�
рыстыбаларыгар барыларыгар му�
ниципалитеттар "публичнай"
(дьоμμо аЇаіас) былаас тиЇигэр
киирэллэрин, Àрассыыйаіа олох�
тоох салайыныы туЇунан сокуон
маμнай оμоЇулларыгар муници�
палитеттар дьоμμо аЇаіас былаас
тас єттўгэр тутулланнар, улахан
аліас таЇаарыллыбытын, ону
кєннєрєр кэм тирээн кэлбитин
ыйда уонна: "Сўрўнэ � сокуон
саμа барыла субъектарыгар элбэх
боломуочуйаны биэрэр, чуолаан
муниципалитеттар бэрэстэбии�
тэллээх уорганнарын кўўЇўрдэр
тосхоллоох. Онон бэйэбит со�
куоммутун ылынарбытыгар киир�
бит этиилэри, санаалары бары�
тын аахсыах тустаахпыт. Бары тыа
сирин нэЇилиэнньэлээх пуунна�
рын инники дьыліатыттан долгу�

йаллар", � диэтэ.
Макар Макарович саныыры�

нан, кыра нэЇилиэктэргэ тиийэ
бэйэлэрэ туспа гимннэммиттэрэ,
гербэлэммиттэрэ, былаахтаммыт�
тара "судаарыстыба иЇигэр судаа�
рыстыбаны" ўєскэппитэ. Харда�
рыта дьайсар тиЇик суоіуттан
сайдыы харгыстанара. Саμа со�
куонунан ўєЇэттэн аларааμμа
диэри салайыы биир кэлим ти�
Їигэ олохтоноро сєптєєх. Сокуон
барыла хаЇан баіарар санаа хоту
эμкилэ суох буолбат айылгылаах.
Барыл 22�с ыстатыйатын 16�с
пуунугар "куораттааіы уокурук,
муниципальнай уокурук олохтоох
дьаЇалтатын тутулугар олохтоох
дьаЇалта территориальнай уор�
ганнара киирэллэр" диэн ыйыл�
лыбытын туЇанан, нэЇилиэктэри,
чуолаан, аіыйах киЇилээх, ыраах
суола�ииЇэ суох сиргэ олорор сэ�
лиэнньэлэри туспа дьаЇалталаан
тэрийиэххэ сєбўн эттэ.

Юридиция билимин дуоктара,
РФ ўтўєлээх юриЇа, СЄ Ытык
киЇитэ Дмитрий Миронов сокуон
барылын аатыгар "хардарыта
дьайсыы" (взаимодействие) диэн
тылы эбэн биэрэргэ итиэннэ со�
куон тиэкиЇигэр "муниципальнай
бас билиини туЇаныы, бас билии
уонна дьаЇайыы" тустарынан єй�
дєбўллэри киллэрэргэ эттэ. Дьо�
куускай куорат баЇылыга Евгений
Григорьев єйдєбўллэри бэлиэ�
тиир тиэрминнэргэ кичэллээхтик
сыЇыаннаЇарга ыμырда уонна
сокуон аакталарыгар биир єйдє�
бўлў атын�атыннык биэрии ин�
никитин бутууру таЇаарыан сєбўн
ыйда.

ЧопчулааЇын – бэйэ
илиитин�атаіын бааныы

Маннык санааны Егор Жир�
ков, єрєспўўбўлўкэіэ киэμник
биллэр судаарыстыбаннай�уоп�
састыбаннай диэйэтэл, эттэ уонна
бу сокуон саμа барыла "туруору
былаас" биир кэлим тиЇигин
олохтуурга муниципальнай уоку�
рук (улуус, оройуон) таЇымыгар
диэри туочуканы туруорарын
бэлиэтээтэ. "Мин сокуон бары�
лын 186 сирэйин барытын аахтым
эрээри, РФ Конституциятыгар
утарары тугу да булбатым, онон
дьокутаат В.М. Прокопьев кэми�
тиэт аатыттан этиитин єйўўбўн", �
диэтэ Егор Петрович. Кини са�
ныырынан, сокуон барылыгар су�
руллубут варианнары чуолкай�
дыы, чопчулуу сатыыр наадата
суох, ити бэйэ илиитин�атаіын
баанарга тэμнээх. Тєттєрўтўн, ба�
рылга бэриллэр варианнары єрєс�
пўўбўлўкэ сокуонун оμорон ылы�
нарга чопчулаан туЇанар ордук
туЇалаах, кєдьўўстээх буолуо. Хо�
лобур, сокуон балаЇыанньатыгар
муниципальнай уокурук сирэ нэ�
Їилиэктэртэн турарын ыйан ба�
ран, олохтоох дьаЇалта территори�
альнай уорганнарын курдук суру�
йан киллэриэххэ. Оччоіуна нэЇи�
лиэк таЇымыгар коллегиальнай
салайыы баар буолар кыахтанар.

Ил Тўмэн I ыμырыытыгар
єрєспўўбўлўкэ палаататын сала�
йан ўлэлэппит Егор Ларионов со�
куон барыла бўтўн дойду дьыліа�
тын тўстўўр кыахтааіын тоЇоіо�

лоон туран, тыа сирин нэЇилиэк�
тэрэ элбэх боппуруоЇу быЇааран
олороллорунан, саμа тиЇиккэ би�
лигин баар тутулу чєл хаалларарга
эттэ. Оттон єрєспўўбўлўкэ парла�
меныгар хас да ыμырыыга дьоку�
таатынан талыллан буспут�хап�
пыт Михаил Санников сокуон
барылын элбэх ыстатыйатын
ырытан бэлэмнээн киллэрбит
этиилэрин кэмитиэккэ туттара�
рын иЇитиннэрдэ. "Олохтоох са�
лайыныы туЇунан 2003 с. ылыл�
лыбыт федеральнай сокуонтан
саіалаан 131�с федеральнай со�
куоμμа 18 сыл устатыгар 168 кєн�
нєрўў киллэриллибит диэн илим
соботунуу аахтым. Бу РФ сиригэр
олохтоох салайыныы кыайан
киирбэтэіин, сўнньўн була или�
гин кэрэЇилиир", � диэтэ Михаил
Семенович. Кини этэринэн, му�
ниципальнай уокурук (улуус) са�
лайааччыта быЇаччы быыбарда�
нара эбэтэр субъект баЇылыгын
орооЇуута суох, дьокутааттар ис�
тэриттэн талыллара ордук. Ма�
ныаха ханнык МУо�ка хас дьоку�
таат талылларын федеральнай
буолбакка, субъект сокуона олох�
туохтаах.

Улуус баЇылыгын
былааЇа улаатар 

Тыл этээччилэр ўгўстэрэ
"МУо (улуус) баЇылыга туЇаан�
наах уокурук (улуус) олохтоохто�
рун бўттўўн быыбардарынан та�
лыллыахтаах" диэн санааны туту�
Їаллар. ЎєЇээ Бўлўў баЇылыга
Владимир Поскачин саμа сокуон
ўлэлиэр, ол эбэтэр быыЇык кэм�
μэ диэри, 2022 сыл иЇинэн муни�
ципальнай тэриллиилэргэ быыба�
ры тєЇє кыалларынан ыытан,
билиμμи тутулунан єссє биэс сыл
олорон охсууну намыратар, тыы�
ны уЇатар кыах баарын эттэ. Уус
Àлдан улууЇунааіы мунньах бэ�
рэссэдээтэлэ Иван Колодезников
тєттєрўтўн быыбарга харчыны
бараабакка, туЇааннаах сокуон
кўўЇўгэр киириэр диэри муници�
пальнай оройуоннары муници�
пальнай уокуруктарга уларытан
тэрийэргэ ыμырда. Иван Ивано�
вич 1990�с сыллар саμаларыгар
нэЇилиэк баЇылыгынан ўлэлии
сылдьыбытын, ол чахчы ыарахан
дьылларга ўєЇэттэн ананан, ўптэ�
нэн�астанан тэринэн�дьаЇанан
олорбуттарын ўрдўнэн нэЇилиэк�
тэрин чєл тутан хаалбыттарын
санатта итиэннэ "саμа сокуон
киирдэіинэ нэЇилиэктэр эстиэх�
тэрэ" диэн дьону куттуур олоіо
суоіун бэлиэтээтэ.

Усуйаана улууЇун баЇылыга
Георгий Федоров киинтэн ыраах
сытар, ыарахан суоллаах, кытаа�
нах айыліалаах Àартыка тўбэти�
гэр биир таЇымнаах олохтоох са�
лайыныы туЇаттан атыны аіалыа
суоіар эрэнэрин, муниципальнай
уокурукка кєЇєргє бэлэмин бил�
лэрдэ. Бэйэтин кэмигэр єрєспўў�
бўлўкэ парламеныгар икки бол�
дьоххо дьокутааттаабыт, ўс улууЇу
салайа сылдьыбыт Иван Горохов
билиμμи муниципальнай тэрил�
лиилэр баЇылыктарын ортотугар
"тэйиччиттэн салайыы" муодата
ўєдўйбўтўн, маннык бас баттах
барыы бохсуллара сєбўн, терри�

ториальнай уорганнарга (нэЇи�
лиэктэргэ) салайааччыны анаа�
Їын дьэμкэ, кырдьыктаах буола�
рыгар баіа санаатын тириэртэ.
Таатта улууЇун баЇылыга, СЄ
муниципальнай тэриллиилэрин
баЇылыктарын Сэбиэтин бэрэс�
сэдээтэлэ Михаил Соров: "Со�
куон барылын 4�с ыстатыйатын
9�с пуунугар "муниципальнай тэ�
риллии административнай�тер�
риториальнай единица буолбатах"
диэн суруллубутун ылан кэби�
Їиэххэ. НэЇилиэк таЇымыгар
коллегиальнай тэриллии баар
буолуохтаах. Сэлиэнньэлэр уонна
кинилэр салайааччыларын ста�
тустарын сокуонунан чопчулуур,
чиμэтэр инниттэн єрєспўўбўлўкэ
сокуонун ылыныахха", � диэн
этии киллэрдэ.

Ил Тўмэн бэрэссэдээтэлэ
Àлексей Еремеев кэмитиэт киэμ
дьўўллэЇиини тэрийбитин иЇин
итиэннэ кыттыылаахтарга бары�
ларыгар махтанна. Àлексей Ильич
бэлиэтээбитинэн, єрєспўўбўлўкэ
икки таЇымнаах олохтоох сала�
йыныыны киллэриигэ кэккэ
ыарахаттары кєрсўбўт буоллаіы�
на, биир таЇымнаахха дьон�сэргэ
олоіо тупсарыгар, кыЇаліата
кыччыырыгар судургу, быЇаччы
салайыы ньымата тэриллэринэн
кэскиллээіэ мєккўєрэ суох. Кэ�
митиэт чилиэннэрэ куоластааЇын
тўмўгўнэн сокуон барылын єйєє�
тўлэр уонна Ил Тўмэн пленарнай
мунньаіар кєрўўгэ киллэрэргэ
быЇаардылар.

Ил Тўмэн 33�с (уочараты та�
Їынан) пленарнай мунньаіа тох�
сунньу 17 кўнўгэр онлайн киэби�
нэн ыытылынна. Мунньаіы спи�
кер бастакы солбуйааччыта Àлек�
сандр Жирков салайда. Ил Тўмэн
судаарыстыбаны тутууга уонна
олохтоох салайыныыга сис кэми�
тиэтин бэрэссэдээтэлэ Владимир
Прокопьев сокуон барылын туЇу�
нан дакылаатын кэнниттэн дьо�
кутааттар санааларын этиннилэр.
КуоластааЇын тўмўгўнэн сокуон
барылын єйўўр туЇунан уурааіы
ылыннылар. Саха Єрєспўўбўлў�
кэтин парламентарийдара киир�
бит этиилэри, санаалары тўмэн,
сокуон барыла Госдумаіа кєрўл�
лэригэр кєннєрўўлэри ыытыах�
тара. Маны тэμэ єрєспўўбўлўкэ
олохтоох салайыныы туЇунан со�
куонугар уларытыылары киллэ�
рэргэ анаан оробуочай хамыыЇы�
йаны тэриниэхтэрэ.

Ил Дархан Àйсен Николаев
пленарнай мунньахха куйаар си�
тимин нєμўє холбонон, сокуон
барылын дьўўллэЇиигэ олохтоох
салайыныы бэрэстэбиитэллэрин
уонна нэЇилиэнньэни киэμник
хабан кытыннарбыттарыгар мах�
танна уонна: "ДьўўллэЇии тўмўгэр
кэккэ мунаах боппуруостарга
дьон�сэргэ сєптєєх єйдєбўлгэ
кэллэ. Чуолаан, єрєспўўбўлўкэ
дьаЇанан олорор сирин�уотун ту�
тула уларыйыа суоіа, нэЇилиэк�
тэр билиμμи оннуларынан хаа�
лыахтара. Тарыып бэлиитикэтэ,
тыа сирин чэпчэтиилэрэ, сэлиэн�
ньэлэр социальнай инфраструк�
туралара ўрэллибэттэр. Муници�
пальнай уокуруктар баЇылыкта�
рын талыы бэрээдэгин субъект

бэйэтэ быЇаарар. Бары нэЇилиэк�
тэргэ олохтоох дьаЇалта террито�
риальнай уорганнара тэриллиэх�
тэрэ", � диэтэ.

Єрєспўўбўлўкэ баЇылыга
олохтоох былаас биир таЇымнаах
тутулга кєстєіўнэ дьон олоіун�
дьаЇаіын таЇыма тупсарыгар эрэ�
нэрин эттэ. "Ити � биЇиги бўттўўн
сорукпут. НэЇилиэнньэ олорор
усулуобуйата миэстэіэ баар бы�
лаастан тутулуктанара сатаммат.
БылааЇы биир таЇымμа тўмтэххэ,
дьон араас таЇымынан сўўрэ сыл�
дьан ааттаЇара�кєрдєЇєрє тохтуо.
Муниципальнай былаас тутулун
дьон�сэргэ иннигэр дьиμ ўлэлиир
салайааччылартан сўўмэрдээн та�
μыахха наада. Ол анаммыт ха�
маанда улуус, оройуон таЇымыгар
чопчуламмыт боломуочуйаларын
чэрчитинэн кимиэхэ даіаны на�
йылаабакка�соμнообокко, бы�
Їаччы дьарыктаныа. Судаарысты�
баннай уонна муниципальнай
былаастар тутаах соругу � олох
хаачыстыбатын тупсарыыны
бииргэ быЇаарыах тустаахтар.
Уларытыы єрєспўўбўлўкэбит ис
кыаіын кєдьўўстээхтик туЇана�
рыгар олук охсор", � диэн бэлиэ�
тээтэ Ил Дархан.

Тўмўккэ Àйсен Николаев дьо�
кутааттары сокуон барылыгар
кєннєрўўлэри киллэриигэ кєх�
тєєхтўк кытталларыгар ыμырда
уонна бу ўлэіэ Госдумаіа Саха
сириттэн турбут дьокутааттарбы�
тын кытыннарарга эттэ.

Сэмсэ тыл
Галина Данчикова, Госдумаіа

Саха Єрєспўўбўлўкэтиттэн дьоку�
таат:

Киэμ, дьоЇуннаах дьўўллэЇии
буолла. Субъект таЇымыгар тус�
таах кэмитиэт маннык киэμ, ди�
риμ кэпсэтиини тэрийбитин би�
Їириибин. Àраас таЇымμа ўлэлии
сылдьар баЇылыктар, дьокутаат�
тар уонна уопсастыбанньыктар
киллэрбит этиилэрэ сокуон бары�
лын бўтэЇиктээх чочуйууга аах�
сыллыахтара диэн эрэнэбин.
ДьўўллэЇээччилэр барылы, сўн�
ньўнэн, єйєєтўлэр. Утарааччылар
даіаны, саμаны киллэрии ис дьи�
μин єйдєєтєхтєрўнэ, санаалара
уларыйарыгар саарбахтаабаппын.
Олохтоох салайыныы биир та�
Їымнаахха кєстєіўнэ, былаас ба�
ры таЇыма (федеральнай, эрэги�
йиэннээіи уонна муниципаль�
най) биир сўрўннээхтик ўлэлиэ.
Олохтоох салайыныы дьоμμо
аЇаіас былаас тиЇигэр киирэрэ �
сєптєєх быЇаарыы. Муниципаль�
най уокурук (улуус) баЇылыга су�
даарыстыбаннай уонна муници�
пальнай сололору тэμинэн сўктэ�
іинэ, былаас ўєЇээ араμатыгар
тиийэ быЇаччы кыттан, дьонун�
сэргэтин кємўскўўр кыаіа улаа�
тар. 131�с федеральнай сокуоμμа
боломуочуйа бўддьўєтўнэн бигэр�
гэниитэ чуолкайа суоіа уонна бо�
ломуочуйалар чопчуламматахтара
ўлэни, сайдыыны атахтыыллара.
Ити сокуоμμа олус элбэх улары�
тыы киллэриллибитэ. Саμа со�
куон биЇиги эрэгийиэммит ура�
тытын � нэЇилиэнньэбит ахсаа�
нын, айыліабыт уустугун аахсыл�
лан ылылларыгар уонна элбэх
кыЇаліа быЇаарылларыгар эрэнэ�
бин. Тоіо диэтэххэ, субъекка эл�
бэх боломуочуйа бэриллэр. Саа�
май сўрўнэ � муниципальнай
уокурук бэйэтэ ўчўгэй бўддьўєт�
тээх буолан, боппуруостары бы�
Їаарара судургутуйуо.

Василий НИКИФОРОВ.

Сыл устата улууспут хамаан�
дата XIII СЄ доруобуйаларынан
хааччахтаах дьон Спартакиадатын
чэрчитинэн ыытыллыбыт кўрэх�
тэргэ ситиЇиилээхтик кыттынна.

Ол курдук, харахтарынан мєл�
тєхтўк кєрєр доруобуйаларынан
хааччахтаах дьоμμо голболга,
чэпчэки атлетикаіа, остуол тен�
ниЇигэр маμнайгы миэстэни
ылары ситиспиттэрэ. Оттон бу

тохсунньу ыйга XIII Спартакиада
тўмўктўўр кўрэіинэн Дьокуускай
к. ыытыллыбыт чэпчэки атлетика
кєрўμэр кўрэх ыытылынна.

Бу кєрўμ, Уус�Àлдаμμа
ыытыллар СЄ норуоттарын Спар�
такиадатыгар киирэр кєрўμмўт
буолар. Улууспут хамаандата тў�
мўктўўр кўрэххэ сўрдээх ўчўгэй
кєрдєрўўлээх кыттыыны ылан,
хааманданан 1 миэстэни ылла.

400 м дистанцияіа Усов Дмит�
рий �1 миэстэ, 60 м уонна 200 м
дистанцияларга Àндреев Проко�
пий � 1 миэстэ, ядро быраіыытыгар
Иванова Василина � 1 миэстэ, Усов
Дмитрий � 3 миэстэ буоллулар.

Бороіоμμо ыытыллар VIII
СЄ норуоттарын Спартакиада�
тыгар биЇиги улууспут аатыттан
кыттыыны ылар, сўўмэрдэммит
хамаанда барыллаан састаабыгар
киирбит, ааспыт сылтан ўлэлэЇэр
икки спортсмеммыт Свинобоев
Николай икки дистанцияіа 200
м., 400 м � 1 миэстэ, Бурым Та�
тьяна 60 м., 200 м дистанцияларга
� 1 миэстэни ыллылар.

Улууспут хамаандатын чи�
лиэттэрин, биирдиилээн кєрўμ�
μэ эппиэтинэстээх тренердэрин,
улуустааіы доруобуйаларынан
хааччахтаах дьон тўмсўўтўгэр
эіэрдэбитин тириэрдэбит!

Спорка хас биирдии кєрўμμэ
эрэллээх буолуу � дьаныардаах
дьарык, дьулуріан турук, саллы�
бат санаа ситиЇиини, кыайыыны
аіалар.

Бу курдук тэтимнээхтик Боро�
іоμμо ыытыллар VIII СЄ но�
руоттарын Спартакиадатыгар
киирбит доруобуйаларынан хаач�
чахтаах дьон чэпчэки атлетика
кєрўμэр улууспут хамаандата си�
тиЇиилээхтик кыттыа диэн эрэл�
лээхпит, єссє да ўгўс кыайыыла�
ры�хотуулары баіарабыт!

Улуустааіы физическэй култуура
уонна спорт управлениета.

– Олохтоох салайыныы: Сокуон барылын дьўўллэЇии –

Ил Тўмэн дьокутааттара єйєєтўлэр
уонна кєннєрўўлэрин киллэриэхтэрэ

– Спорт –

Ньурба улууЇа XIII Саха Єрєспўўбўлўкэтин доруобуйаларынан
хааччахтаах дьон Спартакиадатын тўмўгўнэн иккис миэстэіэ таіыста
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Отчуот сўрўннээн 4 хайысха�
нан барда: 1 хайысха Ньурба куо�
ракка бўтэЇик 3 сылга ыытыллы�
быт ўлэлэри ырытыы, анаарыы;
2�с хайысхаіа баЇылык ўлэлэри
сыыппараларынан кєрдєрўўгэ
тохтоото. Манна À.И. Иванов
Ньурба куорат 2021 сыллааіы
бўддьўєтўн билиЇиннэрдэ. Àас�
пыт сылга туттуллубут харчы 23%�
на дотация быЇыытынан кэлэн,
61 млн. 557 тыЇ. солк. тэμнэспит.
Куорат бэйэ киллэрбит ўбэ 64
млн. 454 тыЇ. солк., бу 24% буол�
бут. Єрєспўўбўлўкэ бўддьўєтўттэн
44 млн. 494 тыЇ. солк. кэлбитэ
17%�ны ылбыт. Àраас таЇымнаах
тастан киллэрии харчы 84 млн.
994 тыЇыынчаіа тэμнэспит, бу
32% буолбут. Оройуонтан 12 млн.
119 тыЇыынча солкуобай кэлби�
тэ, куорат бўддьўєтўн 4 % ылбыт.
Куорат баЇылыга бэлиэтээбити�
нэн, сўрўн ўп араас таЇымнаах
бўддьўєттэри кытта ўлэлэЇиит�
тэн, туруорсууттан, бырайыактар�
га кыайыыттан, таЇыттан киллэ�
риллибит харчы. 

Бу кэннэ À.И. Иванов ааспыт
сылга ыытыллыбыт ўлэлэр кє�
рўμнэринэн иЇитиннэриитин
саліаата. Бастатан туран куорат
хаЇаайыстыбатын дьаЇайар су�
лууспа ўлэтин билиЇиннэрдэ. Тэ�
рилтэіэ ааспыт сылга суолу грей�
дердиир тиэхиньикэ саμа ылыл�
лыбыт буолан суол ыраастааЇына
кўўскэ барбатах. Быйыл суол
ыраастааЇыныгар сўрўн боліом�
тону ууран ўлэлииргэ тэрилтэ то�
лору хааччыллыбытын ыйда. Би�
лиμμи туругунан СЭГХ уулусса�
ларга дренажнай ўлэлэри, турба
тўЇэрээЇинин, ханааба хаЇыытын
бэйэлэрэ дьаЇайар кыахтаах тэ�
рилтэ буолан турар. Куоракка
суоллары аспааллааЇын кэнники
сылларга кўўскэ бара турар, маны
хааччыйыыга саμа ирдэбиллэр,
быраабылалар баар буолбуттар.
ГИБДД ирдэбилинэн аспаалга
суол бэлиэлэрэ оμоЇуллааЇына
сылга иккитэ ыытыллыахтаах. Бу
ўлэіэ анаммыт СЭГХ тэрилин
(оборудование) кыамтата мєлтєх
буолан, кэккэ хойутааЇыннар тах�
сыбыттар. Быйыл саμа тэрил
ылылыннаіына бу єрўт ўлэлэрин
кўўЇўрдэр былааннаахтарын ба�
Їылык иЇитиннэрдэ.

Салгыы, Àлександр Игнатье�
вич олох�дьаЇах коммунальнай
хааччыллыытыгар анал ўлэлэр
ыытыллыбыттарын ыйда. Ньурба
куоракка ууну ыраастыыр тэрил
туруоруллан, саμа водовоз ылыл�
лан куорат олохтоохторун ыраас
уунан хааччыйыы барбыт. Былы�
рыын 1 буочука ыраас уу 450 сол�
куобай тарыыптаах тиэллибит
буоллаіына, олохтоохтор туруор�
сууларынан быйыл 300 солкуо�
байга тўЇэрии былааннаммыт.

БўтэЇик 3 сылга бєх тиэйээ�
Їинигэр Мииринэйдээіи регио�
нальнай оператор кэмигэр ўлэ
тєлєбўрўн ыыппакка, СЭГХ тэ�
рилтэтигэр улахан оіустарыыны
аіалбыт. Бу ўлэлэри СЭГХ барыта
бэйэтин суотугар ыыппыт. Бала�
Їыанньаны кєннєрєєрў Миири�
нэйдээіи оператор эппиэтинэс�
тээх улуустарын 7 муниципальнай
тэриллиитэ бары туруорсан, хас
биирдии оройуоμμа туспа регио�
нальнай оператор баар буолара
ситиЇиллибит. Бу тохсунньу ый�
тан Ньурба оройуонугар саμа
региональнай оператор быЇыы�
тынан Киирэптээіи чох разреЇын
тэрилтэтэ ўлэтин саіалаата. Тэ�
рилтэ саμа хайысхалаах ўлэтигэр
баЇылык тєЇє кыалларынан кўўс�
кємє буолан, бииргэ ўлэлэЇэргэ
бэлэмин эттэ. Куорат боломуочу�
йатыгар бєх кутар анал сирдэри
кєрўў�истии, єрємўєннээЇин ба�
рыта хааларын даіатан бэлиэтээ�
тэ. Билигин турар стационарнай
туочукалар барыта уларыйыах�
таахтарын, хапытаалынай тутуу
быЇыытынан оμоЇуллуохтаахта�
рын, бетоннай олохтоох, истиэ�
нэлээх буолуохтаахтарын ыйда.

Быйыл бєх таЇыы ўлэтэ кєрўллў�
бэтинэн сибээстээн, бары кўўЇў
суол оμоруутугар уурарын баЇы�
лык эттэ. Бу туЇугар сорох тиэхи�
ньикэлэри атыыга таЇааран, суол
оμоруутугар сєптєєх тиэхиньикэ�
лэри, самосваллары атыылаЇар
сорук турар. Сўрўн ўлэ кытыы
уонна кыра суолларга ыытылла�
рын ыйда.

Сыл ахсын улахан боліомто
куораты сырдатыы ўлэтигэр
ууруллар. Ол курдук, сыллата 200�
300 уулусса лаампатын атыылаЇан
холбууллар. Бастакы сылларга
киин уулуссалары сырдатыыга
ўлэ барбыт эбит буоллаіына, бы�
лырыыμμыттан кытыы уулусса�
лар хабыллыбыттар. Ол да буол�
лар, сырдатыы син биир ситэрил�
лэ илик, билигин лаампалар баіа�
на аайы буолбакка кєтє�кєтє хол�
бонон тураллар. Бу курдук сыл
ахсын ўлэ бардаіына сыалбытын
ситиЇиэхпит диэн À.И. Иванов
бэлиэтээтэ. Билиμμи туругунан
Ньурба куорат уулуссалара 75 %,
о.э. эбии Хр. Максимов аатынан
уонна Пионерскай уулуссаларга
саμа уот баіаналара туруоруллан�
нар, уот ситимэ тардыллан, сыр�
датыллыбыттар. Ону тэμэ, куорат
искибиэрдэрэ, Энергетик кы�
баарталга уопсай дьиэ иннинээіи
территория, Убайааμμа спортив�
най былаЇаакка сырдатыллыбыт�
тарын туЇунан эттэ. Барыта хол�
боон былырыын Ньурба куоракка
2,8 км уот ситимэ тардыллыбыт.
Быйылгы былааμμа сырдатыы
ўлэтэ Кузакова уулуссаіа уонна
салгыы Энергетик кыбаартал
ойуурунан "Олимпик" спорт
комплекса тиийэ ыытыллыахтаах.
Эбии Пушкин аатынан, Королен�
ко уулуссалары сырдатыы быйыл�
гы былааμμа киирбит.

Салгыы, баЇылык куорат
баанньыгын дьиэтэ эргэрбитин
эттэ уонна киин сиргэ дьон сыл�
дьарыгар табыгастаах буоларын
курдук саμа баанньык тутуллуох�
тааіын туЇунан иЇитиннэрдэ.
Баанньык бырайыагын оμотто�
рууга быЇаарсыылар саіаламмыт�
тарын билиЇиннэрдэ.

Куоракка туттуллубут ууну,
канализацияны ыытыы систиэ�
мэлэрэ эргэрэн, хаарбах туруктаах
тураллара биллэр суол. Манна
кыЇыннары улахан кыЇаліалары
кєрсєбўт. Былырыын бу ўлэлэри
ыытар, кєрєр�истэр тэрилтэлэри
кытары ўлэлэЇэн, канализацион�
най систиэмэ турбатын улары�
тыыга, ититэр спутниктары ту�
руорууга 1,5 млн. солк кєрўллў�
бўт. Ўлэ ыытыллыбытын тўмўгэр
бу кыЇын саахал арыый аччаабы�
тын баЇылык бэлиэтээтэ. Быйыл
бу ўлэлэри салгыырга эбии 2 млн.
солк. кєрєрў былааннаныллыбыт.

Кєрўўтэ�истиитэ суох, босхо
сылдьар ыттар кыЇаліалара сыл�
лата сытыытык турар. Олохтоох
дьаЇалта ыты тутар да, єлєрєр да
бырааба суох. Ыт тутулуннаіына
даіаны анал миэстэіэ, питом�
никка туруохтаах. Ньурбаіа он�
нук суох. Билиμμи туругунан
олохтоох дьаЇалта єйдєтєр�сыр�
датар ўлэни эрэ ыытар кыахтаах.
Бу сытыы боппуруос быЇаарыл�
ларыгар Àлександр Игнатьевич
анал тэрээЇиннэр саіаламмытта�
рын туЇунан иЇитиннэрдэ. Ньур�
ба оройуонун тутуу управление�
тыттан Ньурбаіа приют тутууту�
гар сєптєєх сир кєрдўўр сайаапка
киирбит. Ыраах Убайаан кэннит�
тэн кэлэр, уруккута Эксплуатация
территориятыгар кєрўўтэ�истии�
тэ суох сылдьар ыттарга питом�
ник тутуллар буолбутун эттэ. Бу

питомникка оройуон бары нэЇи�
лиэктэригэр босхо сылдьар ытта�
ры тутан киллэрэр буолуохтара.
Манна ыттары кєрєр�истэр, сте�
рилизациялыыр биир анал тэрил�
тэ баар буолуохтаах.

Ньурба куоракка "Безопасный
город" диэн муниципалнай быра�
гыраамма ўлэлиир. Àаспыт сылга
куорат иЇигэр 13 видеокамера ту�
руоруллубут, чуолаан дьон ўгўс�
тўк тоіуоруЇар уопсастыбаннай
сирдэригэр, искибиэрдэргэ,
спорт былаЇааккаларыгар. Бу ўлэ
Ис дьыала отделын кытары тэμμэ
ыытыллар, видеокамералар ус�
туулара дьуЇуурунай чааска быЇа
холбонон турар. Камералары ту�
руоруу быйыл эмиэ саліанарын,
куоракка куттала суох эйгэни
олохтооЇуμμа маннык ўлэ улахан
суолталааіын баЇылык бэлиэ�
тээтэ.

Былырыыμμы олохтоох ини�
циативаны єйўўр бырагыраама�
нан (ППМИ) Ньурба куоракка 3
улахан ўлэ кєрўμэ ыытыллыбыт.
Урукку сылларга тута тўмўктэнэр
ўлэлэргэ боліомто ууруллубут
эбит буоллаіына, былырыыμμы
ППМИ кўрэіэр киэμ хабааннаах,
инникилээх бырайыактарынан
кыттыы буолбут. Бастатан, авто�
дром тутуута. Бу ўлэ тўмўктэннэ�
іинэ Ньурба куоракка улахан
уйуктаах массыыналары ыытар
суоппардары ўєрэтэр кыах баар
буолар. Былырыын автодром ўлэ�
тин аμара тўмўктэммит, быйыл
анал биэдэмэстибэлэри кытта
ўлэлэЇэн, автодром ситэриллэрэ
наадатын куорат баЇылыга ыйда.

ППМИ иккис уонна ўЇўс ўлэ�
тинэн Нюрбинка ўрэіэр бассейн
тутуу уонна пляжнай зонатын
оμоруу буолбута. Манна сўрўн
улахан ўлэлэрэ тўмўктэммиттэр.
Бассейн бетоннай истиэнэтэ оμо�
Їуллубут, гидроизоляционнай ма�
тырыйаала ылыллыбыт, бассейн
онно бэлэмнэммит. Сайын бу ўлэ
ситэриллэн, оіолорбут сайыμμы
куйааска ыраас уулаах бассейμμа
сєтўєлээн, кумахтаах пляжка
сынньанан сайыннарын атаарар,
бэйэлэрэ туспа кыраЇыабай оμо�
Їуулаах оонньуур сирдэниэх эти�
лэр диэн Àлександр Игнатьевич
бэлиэтээн эттэ.

Быйылгы ППМИ кўрэіэр
олохтоохтор туруорсууларынан 3
бырайыак: 1. Ыраах Убайааμμа
сайыμμы водопровод киллэрии;
2. Степан Васильев  уулусса тро�
туарын оμоруу, тупсарыы; 3.
Пааркаіа спортивнай  тренажер�
дары туроруу. Кўрэх тўмўктэрэ бу
сыл олунньутугар биллиэхтээх.
ППМИ хайысхатынан олохтоох�
тор туруорсууларынан єссє эбии
Сэбиэскэй уонна Маслозавод
микрооройуоннарыгар сайыμμы
водопровод боппуруоЇа кєтєіўл�
лўбўтўттэн, Сэбиэскэй тўєлбэіэ
ууну тардааЇын уустуктардааіын,
онтон Маслозавод тўєлбэтигэр
Нюрбинкаіа бассейн тутуллары�
нан сибээстээн, маннык ўлэ
ыытыллар кыахтааіын туЇунан
эттэ. Бу ўлэни тэрийиигэ, турба�
ны атыылаЇан бэйэ кўўЇўнэн
киллэрэргэ былаан ылыммытта�
рын иЇитиннэрдэ.

Хаарбах дьиэттэн кєЇєрўў бы�
рагыраамманан Ньурба куоракка
ўлэ былырыыμμыттан сєргўтўл�
лўбўт. Барыта холбоон куоракка
147 хаарбах туруктаах дьиэ баар.
Былырыын Саμа дьыллааіы
бырааЇынньыктар иннилэригэр
Комсомольскай уулуссаіа саμа
дьиэ ўєрўўлээх быЇыыга�майгыга
арыллыбыта. Манна 49 ыал кєЇєн
киирбитэ. Санатан этэр буоллах�

ха, бу дьиэ 2022 сылга ўлэіэ саμа
киириэхтээх этэ. "Региональнай
развитие" тутуу хампаанньата ўлэ�
ни тўргэтэтэн Ньурба олохтоохто�
ругар улахан ўєрўўнў бэлэхтээтэ.
Быйыл эргэ дьиэттэн кєЇєрўў бы�
рагырааманан Ньурбаіа 4 дьиэ:3
дьиэ Комсомольскай, 1 дьиэ � Ку�
заков уулуссаларга. тутуллара бы�
лааннанар. Тутуу хаамыыта этэμ�
μэ бардаіына, быйыл  эбии биир
дьиэ эмиэ тутуллуон сєп. 

2025 сылга диэри Ньурбаіа
баар бары хаарбах туруктаах дьиэ
олохтоохторун барыларын саμа
дьиэлэргэ кєЇєрўў тўмўктэниэн
сєбўн куорат баЇылыга иЇитинэр�
дэ. Кини дойду Бэрэсидьиэнэ бу
бырагыраама ўлэтэ салгыы 2030
сылга диэри уЇуурун биллэрбит
ўєрўўлэх сонунун ўллэЇиннэ.
2021 сылга куорат дьаЇалтата101
дьиэни хаарбах туруктаах дьиэ
фондатыгар киллэрбит. "БиЇиги
баіабытынан 2030 сылга Ньурба
куоракка биир даіаны мас элбэх
кыбартыыралаах дьиэ суох буо�
луохтаах", � диэтэ. Àлександр
Игнатьевич куоракка єссє даіаны
фондаіа киирэ илик дьиэлэр
хаалбыттарын, сыл саіаланыыты�
гар балары аварийнай фондаіа
кєЇєрўўнў тўргэтэтиигэ ўлэ ба�
рыахтааіар тохтоото. Салгыы,
баЇылык Ньурба куоратыгар тутуу
хаамыыта тэтимнээхик баран
иЇэрин бэлиэтээтэ, ўгўс киЇиэхэ
сир бэриллибитин, чааЇынай
тутуу элбэхтик барбытын эттэ.
Ону тэμэ улахан социальнай эби�
йиэктэр олоххо киирбиттэрин,
быйыл киириэхтээхтэрин иЇи�
тиннэрдэ. Ол курдук, быйыл єр
кўўтўўлээх тыйаатыр саμа дьиэтэ
киирэригэр Ыстапаан БаЇылыа�
йап уулуссата тупсарыллан, суол�
лар оμоЇуллан, аспаалланан, На�
бережнай тутуллан � барыта тў�
мўктэнэн, куораппыт киин сирин
кєстўўтэ тупсарыгар баіа санаа�
тын ўллэЇиннэ.

Быйыл суол аспааллааЇыны�
гар эмиэ элбэх ўлэлэр ыытыл�
лыахтаахтар, алмаас дивиденын
суотуттан Манчаары уулуссата
оμоЇуллуохтаах уонна Ньурба
куорат дьаЇалтатын сайаапкаты�
нан транспорт министиэристи�
бэтэ субсидия кєрєн, Сэбиэскэй
уулуссаіа 1 км тахса суол аспал�
ланыахтаах. Бу ўлэлэр балаіан
ыйыгар Ньурба куорат 25 сыллаах
ўбўлўєйдээх сылыгар  тўмўктэ�
нэллэрэ былааμμа киирбитин
билиЇиннэрдэ.

Куоракка нэЇилиэнньэіэ
єμєнў оμоруу кєрўμэ элбэх буо�
луохтаах. Бу сыалтан урбаан бары
кєрўμўн єйўўр бэлиитикэ Ньурба
куоракка кўўскэ ыытылларын ба�
Їылык бэлиэтир. Ол курдук, бы�
лырыын социальнай хантараагы�
нан барыта 49 киЇиэхэ кємє оμо�
Їуллубут, олортон 13�Їэ урбаан�
ньыттар. Куорат дьаЇалтата
єйєєн, кылгас кэмμэ ўлэлиир
эбийиэктэри туттарга кєμўл биэ�
рэн, эдэр дьон ўлэлэрин саіалаа�
быттар. Маны тэμэ, куоракка
социальнай хайысхалаах ўлэлэр
тиЇигин быспакка бараллар. Эл�
бэх оіолоохторго, кыаммат ара�
μаіа, устудьуоннарга материаль�
най кємє, араас кємє ааксыйалар
тэриллэн оμоЇуллаллар.

Ньурба куората ўЇўс сылын
дьиэлэри хапытаалынай єрє�
мўєннээЇин бырагыраамматыгар
ситиЇиилээхтик кыттар. Àаспыт
сылга тыыл бэтэрээннэригэр, сэ�
рии оіолоругар, бастакы группа�
лаах инбэлииттэргэ бу хайысха�
нан кємє быЇыытынан 3 млн. 400
солк. кєрўллўбўт.

Куорат дьаЇалтата биир сўрўн
боліомтону куорат эйгэтин туп�
сарыыга уурар. Маннык сыалтан
"Куорат эйгэтин сайыннар дирек�
ция" тэриллибитэ сєптєєх быЇаа�
рыныы буолбутун ўлэтинэн туо�
Їулаата. Сыл ахсын араас таЇым�
наах бырагыраамаларга, быра�
йыактарга кыттан тастан ўбўлээ�
Їини элбэіи киллэрдэ. Иллэрээ
сыл куорат пааркатын саμардыы�
тыгар ўгўс ўлэлэр барбыттара.
Былырыын "Комфортная город�
ская среда" судаарыстыбаннай
бырагыраама чэрчитинэн быра�
йыак куонкуруЇугар кыайан,
Энергетик кыбаарталга уопсай
дьиэ таЇынааіы территория ту�
туллан киирбитэ. Маны тэμэ
Кузакова 30 уонна Манчаары 3/1
дьиэлэрин таЇынааіы территори�
ялар олохтоохтору кытта бииргэ
ўлэлэЇэн єрємўєннэннилэр, оіо
былаЇааккалара тутулуннулар.
Манна даіатан, баЇылык олох�
тоохтор куорат уопсастыбаннай
олоіор, ыытыллар субуотунньук�
тарга, кєієрдўў ўлэтигэр, ворк�
шоптарга, волонтерскай хамсаа�
Їыμμа кєхтєєх кыттыыны ылал�
ларын бэлиэтээн туран, махталын
биллэрдэ.

Куорат култуурунай олоіун
"Кыталык" култуура дыбарыаЇа
иилээн�саіалаан ыытар. 2021 сыл
устатыгар 109 култуурнай тэрээ�
Їин ыытыллан уопсайа 58 ты�
Їыынча кэриμэ кєрєєччўнў кул�
туура дыбарыаЇа хаппыт. Маны
таЇынан култуура дьиэтигэр до�
руобуйатынан хааччахтаах дьоμ�
μо "аЇаіас эйгэни" тэрийиигэ
боліомтону ууран ўлэ ыытылын�
на. Инбэлиит кэлээскэтин кєтє�
ієр тэрил турбута уонна кєрєр
саалаіа олорор кириэЇилэлэр то�
лору уларытыллан, кэлээскэлээх
инбэлииттэргэ анал миэстэ оμо�
Їуллубута улахан ситиЇии буолбу�
тун иЇитиннэрдэ.

Салгыы куорат баЇылыга аас�
пыт сыл Экология сылын чэрчи�
тинэн ыытыллыбыт тэрээЇиннэ�
ри сырдатта. Àраас субуотунньук�
тар, эко�ааксыйалар, мас олор�
дооЇуна ыытылыбытын туЇунан
кэпсээтэ. Манна "Живой город"
култуурунай�спортивнай бэсти�
бээл кыттыылаахтара дьоЇун кы�
лааты киллэрбиттэрин бэлиэтээ�
тэ. Бэстибээл чэрчитинэн пласти�
ковай бытыылкалары хомуйуу
ыытыллан, инникитин экоас�
фальт оμоЇуллар састааба буо�
луохтааіын, пластиковай иЇити
хомуйуу саліаныахтааіын Àлек�
сандр Игнатьевич ыйда. Ньурба
куоратыгар былырыын ыччат кє�
іўлээЇининэн "Собери патроны"
ааксыйа ыытыллыбыта дьон�
сэргэ биЇирэбилин ылбыт. Булт
кэмигэр барыта холбоон ыччаттар
124 киилэ ботуруону хомуйан,
айыліа харыстабылыгар бэйэлэ�
рин кылааттарын киллэрбиттэр.
СЭГХ тэрилтэтэ тимири дьапта�
йар тэрили атыылаЇан ўлэ саμа
кєрўμўн саіалаабыт. Ол курдук,
былырыын 1,6 туонна куорат си�
рин єр сылларга киртитэ сыппыт
тимири хомуйан дьаптайбыттар.
Салгыы куорат баЇылыга ааспыт
сыл бэлиэ тўгэннэрин аіынна
уонна улахан кыайыылары бэлиэ�
тээтэ.

Куорат баЇылыгын иЇитиннэ�
риитин тўмўктўўр биир чаіылхай
єрўтўнэн уонна уратытынан
Ньурба куорат 2030 сылга диэри
сайдыытын концепциятын сыр�
датыы буолла. Инники ўлэлэр,
бырайыактар тиЇэх кєстўўлэрин
визуализацията ўгўс киЇи сўргэ�
тин кєтєхтє, тэрээЇин кыттаач�
чыларын, быЇа эфиры кєрєєччў�
лэрин кўўскэ долгутта уонна со�
Їутта.

Ньурба куорат баЇылыгын
À.И. Иванов 2021 сыллаах отчуо�
тун Куорат ДьаЇалтатын
moya_nyurba инстаграм сирэйи�
гэр сиЇилии билсиэххитин сєп.

Ньурба куорат пресс киинэ.

––  ННььууррббаа  ––  ммиинн  ккууооррааттыымм  ––

Ньурба куорат дьаЇалтатын 2021 сыллааіы отчуота
Ньурба куорат баЇылыгын À.И. Иванов 2021 сыллааіы ўлэтин отчуотун тох+

сунньу 18 кўнўгэр "Кыталык" култуура дыбарыаЇыгар ыытта. Олохтоохтор былы+
рыыμμы отчуоту сэргээбит саμа форматтара быйыл эмиэ туттулунна, ситэриллэн,
кэμээн биэрдэ. Ньурбаіа 2021 сылга ыытыллыбыт ўлэлэр хаамыылара хаар+
тыскаларынан, сыыппараларынан бигэргэнэн, дьон боліомтотун тарта.
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По словам директора пред�
приятия Юрия Николаева, из де�
сятка единиц автопарка ежеднев�
но на вывоз мусора выходят 2�3
ед. техники, в том числе КамÀЗы
и погрузчик. Кроме того, на рабо�

тах заняты трое рабочих.
По городу имеются 57 сани�

тарных точек. Из них на сегодня
уже вывезено на свалку 5 тыс. ку�
бометров ТБО и КУР перешел в
обычный график вывозки мусора.

Ликвидирован очень большой
объем накопившегося сухого му�
сора. К примеру, по существую�
щим нормативам, годовой план
вывозки ТБО в г. Нюрбе состав�
ляет 20 тыс. кубометров.

"Дело для нас новое, к тому же
реализация федерального закона
по обращению с ТБО в нашей
республике началась недавно,
много требований и вопросов, в
том числе по тарифам, � говорит
Юрий Николаев. � В процессе ра�
боты до марта мы должны внести

свои экономически обоснован�
ные предложения, с целью вы�
полнения комплексных работ.
Тарифы утверждает Госкомцен
РС (Я)�РЭК.

Должна быть увеличена чис�
ленность персонала Согласно
требованиям СанПин все сани�
тарные точки должны быть на бе�
тонной основе и огорожены, это
зона ответственности админист�
рации г. Нюрбы, и в последую�
щем запланирована такая работа.

Также согласно территориаль�

ной схемы по обращению с твёр�
дыми коммунальными отходами
РС (Я), с 2023 г. должны охватить
все населенные пункты Нюр�
бинского района.

И в связи с этим предстоит
кропотливая работа по уточне�
нию адресов и жителей, и реше�
нию вопросов временного хране�
ния ТКО, периодичности вывоза
и т.д.

Пресс�служба
администрации МР.

Єймєкєєн улууЇугар  "Тым�
ныы полюЇа" III�c кыЇыμμы
марафон ыытылынна.

Тымныы полюс тэрээЇинигэр
Сахабыт сириттэн уонна тас дой�
дуттан 70�ча экстремал�спорт�
смен кыттыыны ылла.

Бўгўμμў тэрээЇин Саха ÀССР
100, ÀЛСИБ байыаннай салгын
трассата тєрўттэммитэ 80 уонна I�
кы гильдиялаах Єймєкєєн  меце�
нат�атыыЇыт Н.О.Кривошапкин
185 сыллаах ўбўлўєйдэригэр
ананна.

Марафон буолар кўнўгэр
тымныы тыμаан, �56 кыраадыЇы
кєрдєрєрўн туЇунан социальнай

ситимнэргэ суруйаллар. Тымныы
кўн�дьыл туран, экстремал�сўў�
рўўктэри тургутан кєрдє. Ол гы�
нан баран  спортсменнар дьыл
ханнык баіарар кэмигэр єμўрўк
куйааска, кыЇыμμы бытархан
тымныыга сўўрэ ўєрўйэхтэр.

КыЇыμμы марафоμμа Єймє�
кєєнтєн Томторго диэри 4 дис�
танцияіа: 5, 10, 21,1, 42, 2 мара�
фоннар сўўрдўлэр. Ньурба оро�
йуонуттан норуоттар икки арды�
ларынааіы улахан чємпўйэнээт�
тэр хас да тєгўллээх призёра Ири�
на Дмитриевна Софронова мара�
фоμμа  10.1  км 1 чаас 30 мўнўўтэ,
3 сєкўўндэ сўўрэн сўўрэн, 60�69

саастаахтар категорияларыгар I
миэстэни ылла. Кутанов Владис�
лав  бэйэтин саастыылаахтарыгар
21 км 2 чаас 1 мўн. 6 сєкўўндэ сўў�
рэн кэллэ. Владислав кыЇыμμы
спартакиадаіа бастакы кыттааЇы�
на буолар.

Саха сирин спортсменнарын
кытары Àраб Эмиратыттан  Àхмед
Хусейн уонна Белоруссияттан
Евгений Чавлытко кыттыыны
ылбыттарын туЇунан Ирина
Дмитриевна иЇитиннэрдэ.

Эдэр сўўрўўк Владислав Кута�
нов СÀССР 100 сылыгар аналлаах
тэрээЇиμμэ кыттарыттан астына�
рын биллэрэн, Ньурба сўўмэр�

дэммит хамаандатын сўрўн ти�
риэньэригэр Давыдов Петр Ни�
колаевичка уонна Степан Васи�
льев аатынан Ньурба 1 №�дээх
оскуолатыгар (Васильева В.Р.)
Єймєкєєнтєн махталын тиэрдэр.

Биир дойдулаахтарбыт тыйыс
тымныылаах Єймєкєєн улууЇугар
III�c экстремальнай сўўрўўгэ кыт�

тан, дойдуларын аатын ааттап�
пыттарынан киэн туттабыт.

Ирина Дмитриевна бастакы
миэстэни ылбытынан, эдэр кыт�
тааччы Владислав Кутанов инни�
китин чаіылхай ситиЇиилэри
аіалыа диэн алгыс тылбытын
тиэрдэбит.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

Создание Якутской респуб�
лики � это дело личной инициа�
тивы товарища Сталина.

(М.К. Àммосов. с помощью
русских рабочих и крестьян.
ЯКИ. Якутск. 1967 г., 291 стр.)

Àвтономомнай єрєспўўбўлў�
кэни тэрийии туЇунан элбэхтик
сурулунна. Онон киирии тыла
суох мин урут суруллубукка оло�
іуран маннык санаалаахпын. Ол
саіанааіы дойду ўрдўкў салалтата
Саха норуота автономнай єрєс�
пўўбўлўкэни ыллаіына эрэ сай�
дыа диэн єтє кєрєн єйєєбўтэ ум�
нуллуо суохтаах. Тоіо? 

Бастакытынан: В.И. Ленин,
И.В. Сталин соратниктара Еме�
льян Ярославскай, Серго Орджо�
никидзе, Г.И. Петровскай саха
бастыμ ыччаттарын революцион�
най тыыμμа, государственнай
деятель буола ўўнэллэригэр бас�
такы ўктэли уурбут, ўєрэппит�
такайбыт кинилэр буолаллара
мєккўєрэ суох. Кинилэр єссє
В.И. Ленины, И.В. Сталины кыт�
та сирэй кєрсўЇўўлэригэр биЇиги
дойдубутун, чаіылхай уолаттар�
быт туЇунан элбэхтик кэпсээбит
буолуохтаахтар. Бу барыта авто�
номияны ыларбытыгар олук
буолбута чуолкай.

М.К. Àммосов ўєЇээ этиити�
гэр олоіуран мин махтанабын
И.В. Сталиμμа. Àвтономияны тэ�
рийии кииμμэ тиийэ аіыс ай�
дааннаах, улахан мєккўєрдээх
буолбута. Бэйэбит испитигэр
кытта. Эбиитин кыЇыл, ўрўμ сэ�
риитин кэмэ. "1921 сыл сэтинньи
9 кўнўгэр автономияны тэрийии
боппуруоЇун быЇаарса РСФСР
БСКСК чилиэнэ М.К. Àммосов
Москубаіа ыытыллыбыта. Кини�
ни Ленин, Сталин, Калинин �
БСКСК бэрэссэдээтэлэ прием�
наабыттара" (Саха Сирэ. 27.04.
2002). "Àхсынньы 20 кўнўгэр
РК(б)П КК�ын Сиббюротун мун�
ньаіа Саха Сиригэр автономияны
биэрэр туЇунан М.К. Àммосов
иЇитиннэриитин истэн баран
"Саха автономнай уобалаЇын тэ�
рийэри наадалааіынан ааіарга"

диэн уураах ылыммыта (Саха
ыала 27.04.02) И.В. Сталин солото
суох буолан уонна чєкє кэпсэ�
тээри тохсунньу 13 кўнўгэр 1922
сыл М. К. Àммосовы Кремил�
лээіи квартиратыгар ыμыран єр
кэпсэппит. Сахалар автономнай
єрєспўўбўлўкэни ылыахтаахта�
рын чиμэтэн эппит. Тўєрт хоноот
тохсунньу 17 кўнўгэр Наркомнац
кэллиэгийэтэ Саха автономиятын
тэрийэр туЇунан боппуруоЇу кє�
рєр уонна БСКС Президиумун
кєрўўтўгэр бырайыагы киллэрэр.
"По его (Сталина) предложению
было вынесено решение ЦК пар�
тии и ВЦИК об образовании ав�
тономной Якутской советской
социалистической республики

(М.К. Àммосов. 282 стр.) онон
ити боппуруоЇу И.В. Сталин
єйєєбєтєіє буоллар єрєспўўбў�
лўкэлэнэрбит саарбах.

ЎсўЇўнэн махтанабын былыр�
гы єбўгэлэрбитигэр. Барахсаттар
тєЇє да аіыйах буолларбыт бу
айылаах киэμ нэлэмэн сири ба�
Їылаан ханнык да харандаас,
кумааіы суоіар эт мэйиилэригэр
иилэн аат�суол биэрэн, иμэрэн
кээспиттэригэр. Учур хайатын
бата, Ириэнэх Байіал (Охотскай
муора) кытылын кыйа, Муостуур
Àрыыга (Новосибирскай арыы�
лара), аріаа отой ырааіынан би�
лиμμи Саха сирин кыраныысса�
тын иЇэ�таЇа ўксэ сахалыы аат�
таах сирдэр. Оннооіор аЇара ба�

ран єрдєєіўтэ айанньыт Ю.À.
Сенкевич "Клуб кинопутешест�
венников" телевизионнай биэ�
риитигэр Камчатка диэн сахалыы
"Хамса" диэн диэнтэн ўєскээбит
диэбитин билигин да сорохтор
умна иликтэрэ буолуо.

ТєрдўЇўнэн махтанабын М.И.
Калиниμμа. ССРС тэриллиэіит�
тэн єлўєр дылы (1946 с) дойду
Ўрдўкў Сэбиэтин Президиумун
бэрэссэдээтэлэ, БСК(б) П КК�ын
Политбюротун чилиэнэ. Àвтоно�
мия ылар сурахпытын истээт ыал�
ларбыт ыт мєлтєєтєіўнэ ыт ўєрэ
саба тўЇэринии сирбитин былдьа�
Їан ырыта�хайыта тыытан бэйэ�
битигэр оμойор ортотун эрэ хаал�
ларан ўллэстэр санаалаахтара.

Ону И.В. Сталин уонна И.В. Ка�
линин туох да мєккўєрэ�айдаана
суох билиμμи кыраныыссабытын
быЇа кырыйан биэрбиттэрэ.
ЎєЇээ муннугар бигэргэтэн М.И.
Калинин илии баттаабыта. И.В.
Сталиμμа сэрии иннигэр да, кэн�
нигэр да сирдэрин былдьатан ата�
іастаммыт дьон буолан, сорохтор
єрєспўўбўлўкэбитин отой да ыЇар
санаалаах киирэ сылдьыбытта�
рын єйєєбєтєіє. 1923 сыл М.И.
Калинин: "Надо помочь якутско�
му народу. У него великое буду�
щее" � диэбитэ. 1936 сыл "Якут�
ская Республика займет подобаю�
щее место в Союзе Советских
Социалистических Республик"
диэн єтє эппитэ. "М.И. Калинин
биЇиги єрєспўўбўлўкэбитин кыт�
та ыкса сибээстээх этэ. Салайаач�
чылары эрэ буолбакка, боростуой
тыа сирин ўлэЇиттэригэр тиийэ
приемнуура" (Кыым 31.08.2005)

Ол саіаттан кэнники даіаны
Москубаіа саха дэлэгээссийэтин
учууталлар да, холкуостаахтар да
буоллун кими кєрсўєхтэрин, хан�
на сылдьыахтарын баіараллары�
нан кэритэн сырытыннараллара.
Норуот хаЇаайыстыбатын сала�
йааччыларын кытта кєрсўЇўўлэри
тэрийэллэрэ. Тугу туруорсалла�
рын, этиилэрин уталыппакка дьа�
Їал ылаллара. Н.К. Крупская Са�
ха Сирин пионердарын кытта ык�
са сибээЇи олохтообута тиийдэх�
тэринэ кєрсўЇэрэ (Бэлэм Буол.
27.02.1969 сыл).

Àрассыыйа эбэ хотун биэс
гыммыт биирин кэриμэ сири бас
билэн 85 субъектарыттан инники
кўєμμэ иЇэн Саха Єрєспўўбўлў�
кэтин 100 сыллаах ўбўлўєйўн
єрєгєйдєєхтўк кєрсєбўт.

Валерий Николаевич
КЫППЫГЫРОВ, ,

педагогическай ўлэ бэтэрээнэ,
Чуукаар, Ньурба улууЇа.

Хаартыскаіа: С.М. Àржаков,
Ем. Ярославскай, М.И. Калинин,
И.В. Сталин, Г.И. Петровскай,
Серго Орджоникидзе, М.К. Àммо�
сов.

– Àвтономия 100 сылын кєрсє –

Саха автономиятын тэрийии
туЇунан тус санааларым

––  ССооннууннннаарр  ––

Кировский угольный разрез вывез уже
5 тыс. кубометров мусора

Как известно, в начале января в г. Нюрбе начал работу новый региональный
оператор на территории Нюрбинского района по обращению с твердыми

коммунальным отходами – ÀО "Кировский угольный разрез".

Биир дойдулаахтарбыт Єймєкєєμμє
марафоμμа кытыннылар

Єймєкєєн марафонугар  Ньурба улууЇуттан биир дойдулаахтарбыт
Ирина Софронова ситиЇиилээхтик кыттан, бэйэтин саастыылаахтарыгар

I+кы миэстэни ылла , ону сэргэ Владислав Кутанов сўўрўўгэ кытынна.
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Їээхэйчээн сааспыттан
киЇини харахпынан таба
кєрєн араарар буолухпут�

тан аттыбар сылдьар таайым Эдиккэ
элбэхтэ ымайдаіым. Оччолортон тє�
Їє да ўйэ аμарыттан ордук кэм сўў�
рэн аастар, кини мин таспыттан
арахсыбакка бииргэ сылдьыбыта.
Куруук дьиэ тастыы олорор буолам�
мыт, кўннэтэ кэриэтэ кєрсєрбўт,
кэпсэтэн�сэлэЇэн, дьиэ ис�тас єттў�
нээіи тўбўкпўн тус бэйэтин киэнин
тэμэ ылынан, бириэмэтэ, кыаіа баа�
рынан кємєлєЇєн, бииргэлэЇэн ўмў�
рўтэрбит. Ўлэлии сылдьан, айыліаіа
тахсан сир астыырбытыгар, атын да
иллэμ кэммитигэр элбэіи кэпсэтэр�
бит, ол курдук чэпчэкитик, илисти�
бэккэ барытын ситэрэн, уу�чуумпу�
тук, долгуйбакка тыы устарыныы
кўммўт�дьылбыт элэμнээн ааЇан
испитэ. Оччолорго бу барыта хаЇан
эрэ бўтўє, тумаμμа симэлийиэ диэн
санаабар да оіустарбат этим ...

Таайым Эдуард Иванович КЕР�
ДИНСКЭЙ ыарахан ыарыыттан кўн
сириттэн барбыта бу дьыл тохсунньу
19 кўнўгэр 3 сыла буолла. Чугас ки�
Їиμ туЇунан ааспыт кэминэн суру�
йар ыарахан, туЇугар уустук да буо�
лар эбит. Бу ўс сыл усталаах�туора�
тыгар таайым Эдик туЇунан ахтан
ааЇыам диэн бэйэбэр сорук туруо�
руммутум эрээри, суруйаары гын�
нахпына хайдах эрэ илиим�атаіым
кэлгиллибит курдук саныырым, ба�
іар, курус санаалары бэйэбиттэн
ўўрэ сатыырбыттан буолуо. Ол эрээ�
ри бу маннык киЇи сир ўрдўгэр тє�
рєєн�олорон ааспыта диэн хайаан да
суруйуох тустаахпын.

Эдик тєрўт Ньурба олохтооіо.
Кини тєрєппўттэрин Наталья Àлек�
сеевна уонна Иван Платонович Кер�
динскэйдэр ааттарын бэйэлэрин кэ�
мин дьоно бэркэ билэллэрэ. Кер�
динскэйдэр кыыстаах уол оіолоох�
торо. Дьыліа Хаан тыйыс ыйааіы�
нан удьуордара салгыы таріаммата�
іа, оіолоро иккиэн сулумах сылдьан
Орто дойдуттан барбыттара. Эдьии�
йэ Эльза Ивановна Кердинская уон�
тан тахса сыл оройуон поликлини�
катыгар лор бырааЇынан орон�тэл�
лэх киЇитэ буолуор диэри хорсун�
нук, олус бэриниилээхтик ўлэлээби�
тэ. Ол иннигэр кини кэккэ сылларга
Чаппандаіа терапевтаабыта. Эдьии�
йим барахсан улаханнык да саμар�
бат, сўрдээх сэмэй майгылааіа. Ки�
ни полиартриттаан, тарбаіынан таба
тугу да туппат буолуор диэри, атаіы�
нан тєЇє да нэЇиилэ дугунан хаамтар
ўлэтигэр тиийэрэ. Бу баара�суоіа 36�
37 эрэ сааЇыгар этэ. Сарсыарда аайы
таμаЇын ийэтэ таμыннарара, тимэ�
іин тимэхтээн, дьиэтин, калиткатын
аанын аЇан биэрэн оіотун ўлэтигэр
атаара хаалара. Бу иккиэннэригэр
сўрдээх ыарахан, сўрэх, дууЇа
ыарыылаах хартыынаны санаатах�
пына, билиμμэ диэри сўрэіим
ытырбахтыыр�ытыыр. Ўлэтигэр быт
хаамыытынан айаннаан тиийдэіи�
нэ, кабинетын сиэстэрэтэ тимэіин
сўєрэрэ, таμаЇын устан ыйыыра, ха�
лаатын кэтэрдэрэ. Ити курдук муμ�
нанан эдьиийим Эльза Ивановна
атаіар кыайан уйуттубат буолуор
диэри сылдьыбыта, онтон сўЇўєхтэ�
рэ токуруйан, бєіўєрэн отой да сы�
тыммыта. 13 сыл оронтон кыайан
турбакка сытан, 50 сааЇын туолаат,
эмиэ КириЇиэнньэ саіана, олохтон
бараахтаабыта. Ол кэмтэн номнуо 28
сыл элэμнээн ааста ...

Эбэм Наталья Àлексеевна Кер�
динская идэтинэн учуутал этэ, ол
эрээри 70�с сыллар бўтэЇиктэригэр
диэри уЇуннук сэбиэскэ инспектор�
даабыта. Кини аіата Чуукаарга 5 кє�
лўєнэ тухары аіа ууЇунан кинээстээ�
бит Àлексей Никифорович Давыдов
� Дабыы Никииппэрэп уола Єлєк�
сєй Дабыыдап, ийэтэ Марха улууЇун
кулубата Петр Слепцов хос сиэнэ,
Таркаайы Кэлэіэй кинээЇин � Àлек�
сандр Иванов кыыЇа Пелагея Àлек�
сандровна Иванова (Балаакка) эти�
лэр. Наталья Àлексеевна мин эбэм
Параскева Àлексеевна Санникова
бииргэ тєрєєбўт балтыта. Мамам ки�
нини "Натуша мамам" диирэ, онтон
биЇиги бары кинини эбээ диэн аат�
тыырбыт. Мин эбэм Параскева
Àлексеевна районоіа кассирынан,
араас тэрилтэлэргэ машинистканан,
счетоводунан, сэрии сылларыгар
оройуоμμа карточнай систиэмэіэ
ўлэлээбитэ.

Єлєксєй Дабыыдап Чуукаарга
икки маіаЇыыннаах, 400 тєбє сўєЇў�
лээх, элбэх ўлэЇиттэрдээх олорбут.
Кини нэЇилиэги аЇынан�таμаЇы�
нан, ўлэнэн�хамнаЇынан хааччыйан
олорбутун, дьону�сэргэни кулуттаа�
батаіын, атаіастаабатаіын, нэЇи�
лиэккэ таμара дьиэтин туттарбы�
тын, меценаттаан бу тўбэіэ � Чуу�

каарга маμнайгы оскуоланы астар�
бытын оччотооіу дьон уос номоіо
оμостоллоро. Ол туЇунан оройуон
кырдьаіас учуутала Гаврил Спири�
донович Петров кинигэтигэр ахты�
быт этэ. Кыргыттарын тєрєппўттэрэ
бэркэ иитэннэр иккиэн ўчўгэйдик
иистэнэллэрэ, булт аЇын кытыга
суох сўлэн�хатырыктаан, сууйан�
ыраастаан астыыллара, ўчўгэйдик
дуобаттыыллара, саахыматтыылла�
ра, хаартылыыллара, єйдєрўгэр тўр�
гэнник суоттууллара, дьиэ, оіуруот,
сўєЇў ўлэтигэр сыстаіастара, ўєрэіи
ылынымтыалара, мааны кєрўμнэри�
нэн, ўтўє майгыларынан дьоμμо сє�
бўлэтэллэрэ. 

Мин эбэм 12�гэр, балта 8 саас�
тааіар аіаларын кулаактаан Бўлўў
хаайыытыгар ыыппыттар. Оччотоо�
іу сокуон кытаанах буолан, кыргыт�
тары дьиэлэриттэн таЇааран Чуу�
каарга атах балай ыыппыттар, ийэ�
лэрин арааран дойдутугар ўўрбўттэр.
Эмискэ этиμ сааллыбытыныы нус�
хас олохторо огдолуйбут, сылаас
уйалара урусхалламмыт, оіолорут�
тан арахсыбыт ийэ сордоох тєрєєбўт
дойдутун сымнаіас хоонньутугар
хоріойон быыЇанаары икки атаіы�
нан уЇун суолу тэлэн иЇэн, Ньурбаіа
кэргэнин кытта ыкса сибээстээх
ўлэлээбит нуучча атыыЇыттарыгар
таарыйан оіолорун суЇаллык Чуу�
каартан киллэрэн бэйэлэригэр олор�
дон, иитэн�харайан, ўєрэттэрэллэ�
ригэр этэн ааспыт. Хос эбэм кєрдє�
Їўўтўн толорон Кокшарскайдар, Су�
диновтар кыргыттары бэйэлэригэр
аіалан олордубуттар. Ньимискэн�
нээх оскуолатыгар кыргыттары ыл�
батахтар, ўўртэлээбиттэр, онон Куо�
чай оскуолатыгар салгыы ўєрэппит�
тэр. Кыргыттартан улахана кэнники
нуучча ыалыгар Санников Àндриян
Филипповичка кийиит буолбут, кы�
рата Бўлўў педучилищетыгар салгыы
ўєрэнэн, ўлэЇит буолан Кердинскэй
Иван Платоновичка кэргэн тахсы�
быт.

ЎєЇээ суруйбутум курдук, оччо�
тооіу сокуон аЇара кытаанах буолан,
кыргыттар олохторугар араас моЇол�
лору кєрсўбўттэр. Ол туЇунан эбэ�
лэрбит биЇиэхэ хаЇан да кэпсээбэт,
ахтыбат этилэр, барыта кистэлэμ
буолан, аіыйах эрэ сыллааіыта Эдик
докумуоннарын быыЇыгар тэтэрээт
лииЇигэр суруллубут "О восстанов�
лении в избирательных правах" диэн
тєбєлєєх Ньурба нэЇилиэгин сэбиэ�
тэ бэчээттээх быЇаарыытын булан
соЇуйа аахпытым. Онно Натуша
эбэм, тєрєппўттэрин кытта уопсай
хаЇаайыстыбата суоіунан, кинилэр�
тэн тэйиччи сылдьарынан�олорору�
нан быыбардыыр быраабын тєнўн�
нэрэллэрин туЇунан сурулла сылдьа�
ра. Ити 50�с сыллардааіы быЇаарыы
этэ. Ол кумаахы, хомойуох иЇин, би�
лигин суох, сўппўтэ. Ити докумуон�
тан сылыктаатахха, єссє ханнык
атын моЇуоктары кєрсўбўттэрин би�
лигин таайыахха эрэ сєп. Ол кистэ�
лэμи бэйэлэрин кытта илдьэ бардах�
тара.

Онтон хос эЇэм Єлєксєй Да�
быыдап туЇунан этэр буоллахха, тўр�
мэіэ да олорон кини чиэЇинэй, су�
дургу майгытынан, олохтоох�ылын�
нарыылаах тылынан�єЇўнэн, тулуу�
рунан�дьоіурунан, кўўЇўнэн�уоіу�
нан, туруу ўлэЇитинэн убаастабылга
сылдьыбыт, куонньугунан ўлэлээ�
бит. Онно сылдьан хаайыыга Ньур�
баттан саμа кэлбит киЇиттэн дьонун
туоЇулаЇан, улахан кыыЇа Куочайга
Àндриян Санниковка кийиит буолан
киирбитин, балтын бэйэтин кытта
илдьэ сылдьарын истэн, ўєрэн, саμа
кўн ўўнўўтэ илин єттўгэр сирэйдэ�
нэн туран тахсар кўн сардаμатыгар
икки илиитин уунан Ўрдўк ўрўμ
айыыларга, Àар Тойон Таμараіа
махтанан ўμпўт, сўгўрўйбўт, кириэс
охсуммут. 

Сэрии иннигэр дойдутугар тєн�
нєн кэлэн соіотоіун олорбут, Ньур�
баіа киирэн кыргыттарыгар хонон�
єрєєн, кўтўєтўгэр Иван Платоно�
вичка маанылатан ааЇара ўЇў. Кў�
тўєтэ кэлин киниэхэ атах тардыста�
рыгар сўрдээх улахан аты бэлэхтээ�
бит. Ол аты сэрии сылларыгар дезер�
тирдэр уоран сиэбиттэр. Хос эЇэм
Єлєксєй Дабыыдап кємўс уμуоіа
кини єбўгэлэрэ уонна бэйэтэ туру�
гурда сылдьыбыт Чуукаарыгар ха�
раллыбыт. ЭЇэм маіаЇыыннара,
дьиэлэрэ хойукка диэри маіаЇыын,
балыыЇа, оскуола, гараж буолан тур�
буттарын, ыраах Кубалаахха тайіа
быыЇыгар "Якутторг" диэн суруктаах
хос эЇэм тэрилтэтин вывеската би�
лиμμэ диэри баарын чуукаардартан
истибитим. 

Хос эЇэм доргутан улахан саμа�
лаах, кєнє ўрдўк уμуохтаах, дьиэ
ааныгар тєμкєйєн киирэр, киэμ ха�

рахтаах, саЇархай саЇыл хааннаах,
ўчўгэй дьўЇўннээх, бєдєμ�садаμ ки�
Їи ўЇў. БандьыыттааЇын саіана дьа�
даμылары чэйинэн�табаіынан ман�
чыктаан, албыннаан саμа олохтом�
мут сэбиэскэй былааЇы, норуоту
утары туруоран этэрээт хомуйалла�
рыгар, Єлєксєй Дабыыдап дьону�
сэргэни сєпкє єйдєтєн тылыгар кил�
лэрэр дьикти дьоіурдаах, олохтоох
кэс тыллаах, аптарытыаттаах буолан,
дьонугар утары тахсан кэпсэтэн,
Чуукаар мааны сиригэр�уотугар
биир хааппыла хааны тохторботоіо,
алдьархайы�аньыыны таЇаартарба�
таіа, кулаактанан да баран сэбиэс�
кэйи ўєхпэтэіэ, єстўйбэтэіэ, сулам�
матаіа диэн кырдьаіас учуутал Гав�
рил Петров кинигэтигэр суруйан
дьоμμо�сэргэгэ эЇэбит туЇунан ўтўє
єйдєбўлў ўйэтитэн хаалларбытын
ытык кырдьаіаска махтана саныы�
бын.

Хос эбэбин Пелагея Àлексан�
дровнаны оччотооіу таркаайылар�
дьаарханнар Балаакка диэн аатынан
билэллэрэ. Кулуба удьуоруттан тар�
дыылаах буолан, сытыы�хотуу, баат�
таах�сатабыллаах эргиэмсик, эт мэ�
йиитинэн, тус кыаіынан иннин
тыыран кэскилин оμостор, олоіун
аалын сєптєєх хайысхаіа салайар,
уруумсах�аймаіымсах, аЇыныгас
ўтўє майгылаах, кырдьыар диэри сы�
раліаннаах уЇун суолга сылайары�
элэйэри билбэтэх, ыарахаттартан ча�
іыйбатах айанньыт дьахтар ўЇў. Ки�
ни оіус кєлєннєн, сыаріалаах аты�
нан ЎєЇээ Бўлўўгэ, Бўлўў куоракка,
Хампаіа тиийэрэ ўЇў. Эбэм дьиэіэ
иμнэн олорбот этэ, куруук айаμμа
сылдьара диэн мамам кэпсээччи.
Мин хос эбэм єлбўтўн кэннэ тєрєє�
бўт буоламмын, кинини хаартыска�
тынан эрэ билэбин. ЭЇэм курдук,
эмиэ сырдык сэбэрэлээіэ диэн ма�
мам эбэтин туЇунан ахтааччы. "Ити
эмээхсин айанныы сылдьан суолга
охтуо�быстарыа. Баіар, туЇунан
дьиэлэннэіинэ онно иμнэн олоруо
диэн" кўтўєтэ Иван Платонович
Кердинскэй ийэ кынныгар кыра
дьиэ тутан биэрбитин ўрдўнэн, син
биир эмээхсиннэрэ айанныырын
тохтоппотоіо ўЇў.

Сайын аайы сиэннэрин оіус
тэлиэгэтигэр олордон, ынахтарын
баанан, кууруссаларын уйаларын
кытта тиэнэн, Дьаарханынан, єрўс
уμуор нэЇилиэктэринэн аймахта�
рын кэрийэн, кэЇиитин тўμэтэн сай
устата сылдьан кўўлэйдиирэ ўЇў. Ол
сылдьан сэрии кэмнэригэр кыаммат,
элбэх айахтаах урууларын оіолорун
уочаратынан Ньурбаіа илдьэ кии�

рэн, аЇатан�таμыннаран, сэниэ кил�
лэрэн дьиэлэригэр илдьэн биэрэрэ
ўЇў. "БиЇиэхэ тастан куруук оіолор�
доох этибит, биир бардаіына атын
кэлэрэ, оннук сылы быЇа уларытыЇа
сылдьааччылар. Сорохторун эбэм
интернакка киллэрэн олордоро, он�
тулара каникул кэмигэр биЇиэхэ
сылдьаллара. Онтон сорохтор отой
да биЇиэхэ олорон ўєрэнэллэрэ", �
диэн мамам куруук ахтар. Хос эбэм
Пелагея Àлександровна 73�75�гэр
тымыр быстан, инсультаан, икки нэ�
диэлэ єйє суох сытан єлбўт. Ити
1958 сыллаахха атырдьах ыйыгар
эбит.

Санаа ситимэ уЇун, толкуйдаа�
тахха тєЇє баіарар тарда олоруохха
сєп. Ол эрээри бу суруйуум темата
буолбатынан, тўмўктээн эттэххэ, ку�
луба удьуорун сыдьааннара дьахтал�
лар модун кўўстээх санаалаах, аЇы�
ныгас ыраас дууЇалаах, хоЇуун ўлэ�
Їиттэр, хорсун майгылаахтар эбит
диибин. Хос эбэм Пелагея Àлексан�
дровна соіотох хаалан да баран, эл�
бэх сиэннэрин, аймахтарын туЇугар
турууласпыт, олох, удьуор�аймах си�
тимэ мєлтєєбўт сиринэн быстыба�
тын диэн маныы�кєрє сылдьан кы�
Їамньытын, ис�тас кыаіын барытын
анаабыт ўтўє дьахтар эбит.

Улахан кыыЇа Параскева Àлек�
сеевна, тєЇє да кыратыттан сўрэіи�
нэн инбэлиитин, икки оіолоох ог�
дооботун иЇин, сэрии сылларыгар

бэйдиэ сылдьар 8�9 саастаах тулаа�
йах кыыс оіону оіолоругар ханыы
гынан бииргэ иитэн, ЯФÀШка
ўєрэттэрэн фельдшер�акушер идэ�
лээн, ыал оμорон, Дьокуускай На�
мыгар олорор Дьяконовтарга таптал�
лаах ийэлэрэ, эбэлэрэ буолбута. Ол
кыыс оіо аата Данилова Марфа Ни�
колаевна диэн, кини Кўндээдэ То�
коЇуттан тєрўттээх эбит. Дьонноро
сэрии сылларыгар аччыктаан єлбўт�
тэр. Марфа бииргэ тєрєєбўт убайда�
ра Борокуоппай уонна Дьєгўєр Àн�
тоновкаіа ыалынан олорбуттара.
Кыра быраатын � уордьаннаах Се�
мен Николаевич Даниловы�Монтер
Сэмэни ньурбалар бэркэ билэллэр.
РЭС кырдьаіас, бочуоттаах ўлэЇитэ
этэ. Кини оіо сааЇыттан эбэбэр ку�
руук кэлэр�барар буолан, аймахпыт
диир этибит, оіолорун кытта куруук
урууріаЇабыт.

Эбэм, соіотох дьахтар эрээри,
тэлгэЇэтигэр оччотооіу кээмэйинэн
икки улахан дьиэни туттарбыта (сэ�
рии иннинэ уонна 1958 с.), биирэ
биЇиэнэ этэ. Саас аайы суоппардары
кэпсэтэн, тєлєєн тиэргэμμэ биир�
дии самосвал гравий куттарара. Он�
нооіор єлўєн аіыйах кўн иннигэр
куттарбытын сааскы халаан кэмигэр
тиэргэμμэ ыспыттара, онон тиэр�
гэммит кууран, эбэм тахсарыгар
биир да чалбах, бадараан суоіа. Па�
ша эбэм ыарыЇах буолан бытаан са�
μалааіа, ол эрээри олус тўргэн тут�
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туулааіа, хаЇан да кимиэхэ да утары
биир тылы саμарбат, сэмэй, налыч�
чы майгылааіа. Кини хойукка диэри
ўрдўк, кєнє уμуохтааіа, єлєр кўнў�
гэр диэри атаіар тура сылдьыбыта.
1987 сыл муус устар 23 к. киэЇэ
умуннара сылдьыбыт сўрэіин прис�
туба эмискэ киирэн, 75 сааЇыгар
олохтон барбыта.

Онтон Натуша эбэм алтата оіо�
ломмутуттан, доруобуйалара мєлтєх
туруктаах буоланнар, тўєрдэ отой
кыраларыгар єлбўттэр, арай икки
бўтэЇиктэрин эрэ бэрт эрэйинэн ту�
тан хаалбыттар. Эбэм мин оскуола�
ны бўтэриэхпэр диэри ўлэттэн арах�
сыбатаіа. Ўлэтигэр олус эппиэти�
нэстээхтик сыЇыаннаЇара. Тас кєрў�
μўнэн бэйэм эбэбинээіэр хому�
ньуустуу кытаанах кєрўμнээіэ, єйє�
санаата, олоіун отуора, кэтэр таμаЇа
да ону туоЇулуура. Куруук хара ба�
бочкалаах маіан булууЇалаах, хара
дьууппалаах, хара пиджактаах эбэтэр
жакеттаах буолара. Хойукка диэри
хап�хара баттахтааіа, онтун ортоту�
нан хайытан баран, кэтэіэр ыга эри�
йэн шпильканан туттарара. Кэп�
кэпчигирэс мап�маіан тиистэрэ ба�
ры бааллара, хатыμыр соіус этэ, кє�
нє орто уμуохтааіа. Кини дуобакка,
саахымакка дьахталларга оройуон
чємпўйўєнэ, призера этэ. Эдэр сыл�
дьан єссє ыЇыахха тустааччыбын
диэн миигин кўллэрбиттээх. Оччо�
лорго дьахталлар эмиэ тусталлар бы�
Їыылаах. Мин эбэбин утары кєрєн
олорон кини тас кєрўμўгэр тустуук
уобараЇа хайдах эрэ отой барсыба�
тын иЇин сўрдээіин сєхпўтўм. Кини
бэйэтин дьиμнээх идэтинэн аіыйах
сыл ўлэлээбит быЇыылаах. Натуша
эбэм мамам кыра сааЇыгар Ньурба 1
№�дээх оскуолатыгар учууталлаабыт
эбит. Эбэм аатын миэхэ бэйэтэ
иμэрбитэ. Кини єссє мин мамам
крестнай ийэтэ эбит. Натуша эбэм
74 сааЇыгар 1990 сыл муус устар 13
кўнэ ўўнэр тўўнўгэр эмиэ син атаіар
тура сылдьан эмискэ єлбўтэ.

Бу икки эбэлэрбин санаатахпы�
на наЇаа сєієбўн. Єктєєп єрєбє�
лўўссўйэтин иннинэ, 1912 уонна
1916 сылларга ыраах Саха сиригэр
тєрєєбўт ўрэх баЇын кыргыттара
сўрдээх да ўрдўк потенциаллаах
эбиттэр. Кинилэр иккиэн кыра саас�
тарыттан ыал устун тулаайах кэриэтэ
сылдьан, норуот єстєєіўн кырыыс�
таах, ыар аатын сўгэн, олох очурда�
рыгар оіустарбакка, силлиэтигэр�
бууріатыгар бэриммэккэ, тостубак�

ка, ўєрэх�билии ыллыгын тутуЇан,
ўрўμ ўлэЇит аатыран, ыал буолан,
оіо тєрєтєн сирдээіи олохторун
сиэрдээхтик олорон ааспыттар. Ки�
нилэр ўйэлэрин сааЇын тухары бэ�
йэ�бэйэлэриттэн харыс арахсыбак�
ка, дьиэ тастыы олорон, оіолорун
бииргэ иитэн�улаатыннартаан, сўє�
Їў�ас тутан, тэрилтэ ўлэтин ўлэлээн,
иккиэн эр�биир Сэбиэскэй сойуус
аатырбыт куруортарыгар, Забайка�
лье, Хара муора санаторийдарыгар
хастыыта да сынньанан, Москваны,
Ленинграды, атын да улахан куо�
раттары кєрєн, Мавзолейга Ленин,
Сталин кэккэлэЇэ сыттахтарына,
Петергофка уо.д.а. кэрэ�бэлиэ сир�
дэринэн сылдьан, нууччалыы иμни�
гэЇэ суох кэпсэтэр буолан элбэх ўтўє
дьону кытта алтыЇан, билсэн, дьўєгэ
оμостон, олору кытта суруйсан,
биир дойдулаахтарын, кэллиэгэлэ�
рин убаастабылларын ылан олохтон
дуоЇуйан бардахтара. Дьўєгэлэрэ єл�
лєхтєрўнэ оннооіор ыраах Àрас�
сыыйаттан кинилэр оіолоро салгыы
суруйсар этилэр. Àрай мин эбэм єл�
бўтўн кэннэ Ялтаттан дьўєгэтин
кыыЇа Нелли Àлександровна суруга
кэлбитигэр эппиэтин суруйбатах�
пыттан олус кэмсинэбин уонна кы�
быстабын, эбэм иннигэр буруйдаах
курдук сананабын. Оччолорго эдэр
буолан суолта биэрбэтэхпин быЇыы�
лаах. Эбэлэрим иккиэн элбэх кини�
гэни, хаЇыаты, сурунаалы ааіаллара,
киэЇэ єттўгэр иллэμсийдэхтэринэ
саахымат, дуобат, хаарты оонньуул�
лара. БиЇиги тєрєєбўт кўммўтўгэр
ўксўгэр кинигэ, лобзик, выжигание
нобуорун, остуол оонньууларын, до�
миноны, хайыЇары, бадминтоны,
футбол мээчигин игин бэлэхтээччи�
лэр. Хайалара да биЇигини атаахтап�
пат, мээнэ дьарыга суох сырытын�
нарбат этилэр, элбэххэ ўєрэтэллэрэ�
такайаллара. Онон сааЇырдаіым
аайы эбэлэрбэр махталым, ытыкта�
былым кўўЇўрэн иЇэр.

Онтон эдьиийим Эльза Иванов�
на 20�чэ сыл ыарахан ыарыыны кыт�
та охсуспута, олортон 13 сыл тухары
суоріан�тэллэх да киЇитэ буоллар,
иннин биэрбэккэ сыппыта, ол сытан
барыбытыгар санаабытын чэпчэтэр
ўтўє сўбэЇиппит, эмтиир  эмчиппит
буолбута эмиэ туЇугар тугунан да
кэмнэммэт хорсун быЇыы. Эльза
Ивановна курдук сырдык дууЇалаах,
кыра да кўлўк тўспэтэх репутация�
лаах киЇи ахсаана тарбахха баттанара
буолуо.

Эдик аіата Иван Платонович
Кердинскэй Ынахсыкка дьадаμы
ыалга тєрєєбўт. Ийэтэ эрдэ єлєн,
маачаха ийэіэ иитиллибит. Маача�
хата кыра уолчааμμа ийэлии истиμ�
ник сыЇыаннаЇан улаатыннарбыт.
Кэнники єссє Маарга олордохтору�
на Эльзалаах Эдиги эмиэ биэбэйдэс�
пит, кинилэргэ тєрєппўт эбэлэрин
тэμэ буолбут. Иван Платонович ба�
тараак оіото буолан, олох кыЇаліа�
тын этинэн�хаанынан эрдэ билбит.
Кини Ынахсыт бастакы комсомоле�
Їынан биллэр. Оіо эрдэіиттэн
ўєрэххэ�билиигэ тардыЇыылааіа,
тэрийэр�салайар дьоіурдааіа билли�
бит. Уоттаах�тєлєнєєх тыллаах бэр�
тээхэй араатар ўЇў. Мин кинини
эмиэ хаартыскаттан эрэ кєрєн уонна
дьон кэпсээнинэн билэбин. Мамам
ахтарынан, кини кыра уμуохтаах
эрээри, туохха барытыгар кєрўμўт�
тэн таЇынан ўрдўк таЇымнааіа, кул�
тууралааіа, киэμ кєрўўлээіэ�билии�
лээіэ, уостубат кыахтааіа, санаабы�
тын хайаан да олоххо киллэрэр дьо�
іурдааіа ўЇў. 

Ол курдук саμардыы улаатан
эрэр дьадаμы уолчаан ўєрэхтэнэр
санаата баЇыйан, баай абаіатыгар
тиийэн кємєлєЇєрўгэр кєрдєспўтў�
гэр абаіата эргэ сылгы тириитин
кытта нэк суоріаны эрэ биэрбит.
Àбаіатын "бэлэіин" кыбыммыты�
нан уолчаан борохуокка олорсон
Бўлўў Эбэ кытылыттан арахсан
ыраах турар дьоллоох Дьокуускай
куоракка айаμμа туруммут. Бу били�
гин сємєлўєтўнэн балтараа чааЇы�
нан, онтон сиринэн 10�12 чааЇынан
куоракка дэбигис тиийэр буоллах�
пытына, оччолорго маЇынан оттул�
лан, бур�бур буруо таЇааран бєтє�
рєμнўўр уу аала хас кўнўнэн Улуу
Єлўєнэ биэрэгэр тиксэрин билбэп�
пин. ÀрааЇа, уонтан тахса кўн буо�
луо. Тугу аЇаан, хантан ўптэнэн
айаннаабытын чуолкай билбэппин
эрээри, арай ыраахха Дьокуускай
куорат омооно кєстўбўтўгэр абаіа�
тын "бэлэх" суоріаннаах тэллэіин
суулуу тутаат, Єлўєнэ Эбэ хотун дол�
гулдьуйар ньуурун устун ааллаан
ыыппыта, хайа кытылга тиксэн бўтэ�
Їиктээх уоскулаμын булбутун ким
билиэ баарай. Бу курдук ыар адаіа
буолбут урукку  батталлаах олоіуттан
букатыннаахтык арахсан, тыа оіото
Уйбаан уол саμа олох бастакы ўктэ�
лигэр санаалыын чэпчээбиттии
эрэллээхтик ўктэммит. Дьокуускай�
га тиийэн сэбиэскэй�комсомольскай
киирэн ўєрэммит. Бу бастакы ўрдэ�
ли дабайыыта киниэхэ инники сыр�
дык, сайдыылаах олоххо босхо пу�
тевка тэμэ буолбут.

Иван Платонович Ньурбаіа
бииртэн биир салайар дуоЇунастарга
ананан кўўстээх�сэниэлээх ўлэни
ыыппыта биллэр. Ол курдук, кул�
туураіа, суол тутуутугар, сэбиэскэ,
райсовекка солбуйааччы бэрэссэдээ�
тэлинэн, саμа аЇыллыбыт Мархатаа�
іы МТСка замполитынан таЇаарыы�
лаахтык ўлэлээбитин истэн билэбин.
Ньурбаіа бастакы холкуоЇунай ос�
куоланы аЇан ўлэлэппит. Бастакы�
нан ойууру солотон Ньурбаттан
Марха туЇаайыытынан айан суолун
оμотторбут. Ол суолу хойукка диэри
Кердинскэй суола диэн аатыылла�

рын мин бэйэм истэрим. Оройуон
библиотекатын дьиэтин субуотун�
ньук ньыматынан бэйэтэ прорабтаан
туттарбыт, тўбўркўлўєстээн єлєєрў
сытар киЇини тэлиэгэлээх атынан
тутуу бара турар сиригэр тиэйэн ил�
дьэн кєрдєрєллєр, сўбэ�ама ылаллар
ўЇў.

Иван Платонович Кердинскэй
ыарахан ыарыыттан 1955 сыл бала�
іан ыйын 27 кўнўгэр, маμнайгы хаар
тўспўтўн кэннэ єлбўт.

Редакцияіа ўлэлии кэлбиппэр
биир дойдулааіа, кырдьаіас суруна�
лыыс, оройуон хаЇыатын урукку ре�
дактора Семен Петрович Гаврильев
миигинниин кэпсэтэригэр Иван
ПлатоновиЇы истиμник ахтыбыта,
Семен Петрович култуура ўлэЇитэ
буоларыгар Иван Платонович ула�
хан єμєлєєіўн эппитэ уонна тўмўк�
тээн: "Оччотооіу ыччат, биЇиги,
Иван ПлатоновиЇы аЇара убаас�
тыырбыт, сиппит�хоппут, салайар
ўлэіэ буспут�хаппыт, сўрдээх уопут�
таах, ўлэ бєієтўн ыыппыт, аптары�
тыаттаах кырдьаіас киЇи курдук
кєрєрбўт. Онтубут єлєрўгэр баара�
суоіа 42�лээх эрэ эдэр киЇи эбит!" �
диэн сєхпўттўў баЇын быЇа илгисти�
битэ.

Онтон мин эбэм аахха баар дьо�
іус дьиэтээіи библиотекаларын ки�
нигэлэрин ааіа билэрим, эбэбиттэн
кєμўллэтэн, остуолга хаЇыат тэлгэ�
тэн кинигэни сэрэнэн ууран, стра�
ницаларын арыйан кєрєрбўн�ааіар�
бын ўрдўк наіараада тэμэ саныы�
рым. Манна ўксэ Ленин, Сталин
ўлэлэрэ этилэр уонна научнай, учеб�
най литература буолара. Миэхэ ис
хоЇооно тєЇєнєн єйдєммєт да, оччо�
нон кинигэ сыаннаЇа ўрдўўр курду�
га. Онно кєрдєхпўнэ, кинигэ барыта
лииЇин аайы аннынан химическай
харандааЇынан тардыллыбыт бэлиэ�
лэрдээх, сорохторугар полятыгар
ўчўгэй буочарынан суруктаах этилэр.
Уончалаах оіо ону ааіан да ис хо�
Їоонун єйдєєбєппўн, арай Эдиктаах
папалара Ленинныын, Сталинныын
бииргэ ўлэлээбит эбит диэн санаа�
лаахпын. Билигин олорон санаатах�
пына, ўлэтин, дьиэтээіи тўбўгўн та�
Їынан бачча ўлўгэрдээіи ааіан, тол�
куйдаан, анаалыстаан ырытарга ки�
ни хайдах бириэмэтин аттаран була�
ра буолуой? Идеология, политика,
экономика, техника, култуура, уоп�
састыба, араас саμа сўўрээннэр
уо.д.а. ааіан сиппэт сайдыахтаах
эйгэлэри барытын тўмэ тардан бы�
Їаарыахха, барытын ымпыгар�чым�
пыгар диэри ўєрэтэн тўєрўєххэ, ону
олоіу кытта дьўєрэлээн олоххо кил�
лэриэххэ, дьон єйўгэр�санаатыгар
тиэрдиэххэ диэтэххэ биир киЇи хо�
лугар, єйўгэр�толкуйугар олус уус�
туктардаах буолуо. Ол кистэлэμин
Иван Платонович бэйэтэ биллэіэ.
Єссє да элбэіи, кэскиллээіи оμо�
руохтааіын сэллик ыарыы кўдэμμэ
кєтўттэіэ, дэгиэ тыμыраіа туолуох�
таах ымыы санаатын кум�хам тут�
таіа.

Таайым Эдик дьикти киЇи этэ.
Олоххо�ўлэіэ, дьон сыЇыаныгар, ту�
лалыыр эйгэгэ барытыгар философ�
скайдык сыЇыаннаЇара. Историяны,
философияны, литератураны, бил�
лиилээх дьоннору, аан дойду улуу
дьонун этиилэрин, суруйууларын,
биографияларын эндэппэккэ билэ�
рэ. Кини соіотох ийэіэ иитиллибит,
ийэтин, эдьиийин кыаммат кэмнэ�
ригэр кєрбўт�харайбыт буолан, дьах�
тар аймахха ураты харыстабыллаах,
сымнаіас сыЇыаннааіа. Кини биир
да киЇини єЇўргэтэр, хомотор эбэтэр
куруубай тылы дьоμμо эппэтэіэ
буолуо дии саныыбын. Сўрдээх сэ�
мэй, ўрдўк култууралаах, тулуурдаах,

аскет киЇинэн ааіабын таайбын.
Кини баайга�дуолга, ўрдўк аакка�
суолга хаЇан да таласпатаіа, кимтэн
да ордо, кєстє�биллэ сатаабатаіа.
Баары барынан ылынан, онон дуо�
Їуйан бэйэтэ бэйэтигэр чуумпутук
сылдьар идэлээіэ.

Оскуолаіа ўєрэнэр кэмнэригэр
Эдиги соторутааіыта олохтон бар�
быт биир идэлээх эдьиийим, журна�
лист, спортсмен Римма Угапьева ах�
тарынан, ўчўгэй ўєрэнээччи, кўўс�
тээх баскетболист быЇыытынан єй�
дєєн хаалбыттар эбит. "Уμуоіунан
кыра эрээри, сўрдээіин єрє ыстанар
этэ, баскетбол техникатын бэркэ
баЇылаан, онтун туЇанан, тўргэн
хамсаныытынан, кольцоіа ыраахтан
табарынан уонна араас албастары
туттан кўрэхтэргэ кўннўўр этэ", �
диэбиттээх. Мин ону бэйэм кєрбє�
тєіўм, арай араас дьонтон истэр эрэ
этим. Эдик єссє кўўстээх саахымач�
чыт этэ. Мин кыыспын Оляны кы�
ратыттан саахымакка уЇуйбута. Ол
иннигэр Оля дуобаттыыр этэ. Саа�
хымакка хотторор буолан, Оля алба�
Їыран таайын дуобаттыахха диирэ.
Онтута аЇара баіарбатар да, сєбўлэ�
Їэригэр тиийэрэ. Дьэ, онно эмиэ
киирсии кытаанаіа, кырдьыктааіа
буолара. ТуруулаЇан биэрээччилэр.
Эдик саахыматы ордороро, дуобакка
саахыматтааіар арыый мєлтєх этэ.

Таайым Эдик кинигэни наЇаа
сєбўлээн ааіара, библиотекаіа ку�
руук сылдьара, дьиэтигэр да элбэх
кинигэни муспута. Кинигэни ааіар,
киэμ кругозордаах дьону кытта тєЇє
баіарар уЇуннук кэпсэтиэн�алты�
Їыан сєбє.

Кини дьоμμо наЇаа убаастабыл�
лаахтык сыЇыаннаЇара. Ити хаачыс�
тыбата киниэхэ тєрдўттэн бэрилли�
битэ. Онон алтыспыт дьоно кинини
эмиэ убаастыыллара. Эдиги билэр
дьон куруук ўчўгэйин эрэ бэлиэтээн
хайгыыллара.

Оіо эрдэіиттэн билиигэ тарды�
Їыыта кўўстээіэ, ханна да сырыттар
саμаны билэ�кєрє сылдьар идэлээ�
іэ, дьонтон киЇи араас билбэтигэр
ўєрэнэрин, билиитин хаμатарын
мэлдьи сєієн кэпсиирэ. Ўєрэіи на�
Їаа ылынымтыа эрээри, оскуола
кэнниттэн СГУ историческай отде�
лениетыгар ўс сыл ўєрэнэн баран
бырахпыта. Кэлин Магаданнааіы
юридическай институту бўтэрэн суд�
приставынан, юриЇынан ўлэлээби�
тэ, кэнники сылларга адвокаттаабы�
та. Кємўскўўр килийиэннэрэ кини�
ни сєбўлўўллэрэ, кєнє, сымнаіас
майгытынан кини дьон итэіэлин,
убаастабылын ылара, хаЇан да єμє�
тўн сыанатын ўрдэппэт идэлээгэ.
Кыамматтары босхо кємўскўўрэ.
Онон кыЇалгалаах дьон истиЇэн
киниэхэ толлубакка кэлэллэрэ. Кол�
легалара да Эдуард Иванович туЇу�
нан ўтўє эрэ єйдєбўллээхтэрэ буолуо
дии саныыбын.

Àтын киЇини ис дууЇатын кис�
тэлэμин билбэт буоллаххына, этэр,
быЇаарар кыаіыμ суох. Мин хомо�
йорум диэн, кини биирдэ да ыал
буолбакка, тапталлаах кэргэн, аіа
буолар дьолу билбэккэ орто дойдут�
тан барбытыттан. Дьиμинэн кини
бэйэтин кэмигэр кыыс аймахха сир�
дэрбэтэх, дьахтарга сымнаіас сы�
Їыаннаах, сўрдээх оіомсох киЇи этэ.
КиЇи дьыліата тєрўўрўгэр ўєЇэттэн
суруллан кэлэр дииллэр. Ким ону
тєЇє чахчытын билиэ баарай? БиЇи�
ги бары сир ўрдўгэр баарбыт тухары
олорорбутун эрэ билэбит. Инниби�
тигэр туох кєЇўтэрин тымтыктанан
кєрбўт суох.

Наталья СЕМЕНОВÀ,
суруналыыс.

ааспыт бэлиэтигэр

Эдик араас сылларга.

Дьяконовтар дьиэ кэргэттэрэ.

И.П.Кердинскэй.

Иван Платонович Кердинскэй некролога, "КыЇыл сулус"
хаЇыат 79 №�рэ, 1955 с. алтынньы 1 кўнэ.
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Тохсунньу 21 к. улуус Сўбэтин
уочараттаах 27�с сиэссийэтигэр РФ
ИДьМ Ньурба оройуонунааіы отде�
лын 2021 с. ўлэтин отчуота уонна му�
ниципальнай реформа туЇунан феде�
ральнай сокуон барылын боппуруос�
тара кєрўлўннўлэр.

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунаа�
іы отделын салайааччытын солбу�
йааччыта Николай Àлексеев иЇи�
тиннэрбитинэн, 2021 с. 311 буруй
оμоЇуллубут (2020 с. � 313). Бэрт
дуона суох аччааЇын баар эрээри,
ыар уонна ураты ыар буруйдары
оμоруу 27,5 % улааппыт (2020 с. �
40, 2021 с. � 51). Дьон банковскай
каарталарыттан дистанционнай
уоруулар уонна масыанныктааЇын
21,6 % ўрдээбит (2020 с. � 37, 2021 с.
� 45). Бу курдук Николай Àлексеев
буруй кєрўμнэринэн тохтоон элбэх
сыыппаралаах сиЇилии иЇитиннэ�
рии оμордо, полиция ўлэЇиттэрэ
кэлим сэрэтэр ўлэлэри ыыталларын
бэлиэтээтэ. Дьокутааттар дьўўллэ�
Їэн баран отдел ўлэтин сибидиэн�
ньэіэ ыллылар.

Ил Тўмэн судаарыстыбаннай
тутулга уонна олохтоох салайыныы�
га сис кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ
Владимир Прокопьев "ÀЇаіас бы�
лаас биир кэлим тиЇигэр олохтоох
салайыныныы тэрийии уопсай
принциптэрин туЇунан" сокуон ба�
рылын, манна Ил Тўмэн кєрўў�
лэрин билиЇиннэрдэ.Сонуннары
киэμник таріатар сириэстибэлэри�
нэн, социальнай ситимнэринэн
Владимир Прокопьев иЇитиннэ�
риилэрэ тахсан тураллар, онон сў�
рўн єттўгэр тохтуубут.

"Бу РФ Конституциятын уонна
публичнай былаас туЇунан сокуон
салгыыта буолар, � диэн саіалаата
Владимир Михайлович. � Сорохтор
сокуон барыла олус тўргэнник оμо�
Їулунна дииллэр. Маннык сокуон
оμоЇуллуохтааіа эрдэттэн сэрэйил�
лэр, биллэр этэ. РФ Тєрўт сокуону�
гар 2020 с. уларытыылар киллэрил�

либиттэрэ. Оттон Госдума дьоку�
таата Павел Крашенинников уонна
сенатор Àндрей Клишас кєіўлээ�
Їиннэринэн 2021 сылтан саіалаан
бэлэмнээн, Госдумаіа ааспыт сыл
ахсынньы 16 к. киллэрбиттэрэ.
Дойду регионнарын кєрўўлэригэр
ахсынньы 22 к. ыыппыттара. БиЇи�
ги оройуоннарга уонна муници�
пальнай тэриллиилэргэ тохсунньу 1
к. диэри дьўўллэЇиμ, этиилэргитин
киллэриμ диэн бука барыларыгар
сокуон барылын бэйэбит офици�
альнайдык тута иликпитинэ, ах�
сынньы 20 к. ыыталаабыппыт.

Итиннэ улуустартан, нэЇилиэк�
тэртэн элбэх этии киирдэ. Онон со�
куон барылын дьону соЇуччу, ємў�
тўннэрэн ылыннараары гыннылар
диир олоіо суох. Сўрўн кэнсиэпси�
йэтэ � 2028 с. диэри дойду ўрдўнэн
олохтоох салайыныы биир таЇым�
наах буолуохтаах. Европейскай хар�
тияны кєрдєххє, онно олохтоох са�
лайыныы биир таЇымнаах.

БиЇиги Àрассыыйаіа 2 таЇым�
наах олохтоох салайыныы систиэ�
мэтигэр олорон кэллибит. Муници�
пальнай уокурук оройуон эбэтэр
куорат уокуругун таЇымынан тэ�
риллиэхтээх. Бу хаЇан олоххо кии�
рэрэ оройуон Сэбиэтин болдьоіун
кытта сибээстээх, оройуон Сэбиэ�
тин боломуочуйатын болдьоіо бўт�
тэ даіаны, оройуон уонна нэЇи�
лиэктэр баЇылыктарын боломуочу�
йалара эмиэ бўтэр. НэЇилиэктэр
туспа юридическай сирэй буолбат�
тар, нэЇилиэк дьокутаата диэн суох
буолар. НэЇилиэктэргэ территори�
альнай уорган бэрэстэбиитэлэ баар
буолуохтаах диибит, билиμμи кур�
дук муниципальнай сулууспалаах�
тар уонна атын даіаны исписэлиис�
тэр баар буолуохтаахтар.

Àдминистративнай�территори�
альнай тутул уларытыллыа суохтаах,
нэЇилиэктэр, улуустар кыраныыс�
салара оннунан хаалыахтаахтар.
Муниципальнай сулууспалаахтарга
оптимизация барыа суохтаах. Онон
сарбыйыы барыаіа диэн дойіох
буолар. Территориальнай уорган
салайааччылара мустан оройуоμμа
коллегиальнай уорган тэриллиэх�
тээх. Оройуон баЇылыга сўбэлэЇэр,
быЇаарар исполкомнаах буолуох�
таах. Муниципальнай уокурук та�
Їымыгар бары нэЇилиэктэр бул�
гуччу бэрэстэбиитэллээх буолалла�
рын курдук, оройуон Сэбиэтин дьо�
кутааттарын ахсаана элбиирэ ордук.
Биир да нэЇилиэги бэрэстэбиитэлэ
суох хаалларыллыа суохтаах. Муни�
ципальнай уокурук баЇылыгын бы�
Їаарарга 3 суол баар: билиμμи кур�
дук дьон бўттўўн быыбардааЇына,
уокурук Сэбиэтин дьокутааттарын
истэриттэн талыы, СЄ Ил Дархана
куонкурус тэрийэн баран улуус
Сэбиэтин дьокутааттарыгар канди�
датуралары киллэрэн куоластатан
талларыыта. Муниципальнай уоку�
рук баЇылыгын статуЇа уонна бы�
лааЇа улаатар, муниципальнай уон�
на судаарыстыбаннай дуоЇунастаах
сирэй буолар.

Єрєспўўбўлўкэ таЇымыгар этии
киллэрэр, куоластыыр быраапта�
нар, СЄ коллегиальнай уорганын
бэрэстэбиитэлэ буолуохтаах, СЄ
бўддьўєтўн тыырыыга, былааннаа�
Їыμμа быЇаччы кыттар. Онон кини
оруола, статуЇа уонна эппиэтинэЇэ
улаатар. Кини ўлэтин кыайбат тўгэ�
нигэр СЄ Ил Дархана быыгабар
биэриэн, дуоЇунаЇыттан устуон
сєп. Быйыл боломочуйалара бўтэр
баЇылыктаах эбэтэр дьокутааттаах
элбэх улуустарга, нэЇилиэктэргэ

быыбардар буолаллар.
Сорохтор боломуочуйалара бўтэ

илигинэ быйыл астаапкаіа тахсан
баран, хаттаан быыбарданан кэлэр 5
сылга олоруохха сєп дииллэр, бу
юридическай єттўнэн кыаллыбат,
сокуоμμа сєп тўбэспэт. 2023 с. саμа
федеральнай сокуон сорох тўЇўмэх�
тэрэ кўўстэригэр киирэллэр, муни�
ципальнай уокурук тэриллибэтэх
сирдэригэр ўп�харчы єттўнэн кўчў�
мэіэйдэрдээх буолуоіа. Публичнай
былаас биир кэлим тиЇигэр олох�
тоох салайыныныы тэрийии оро�
йуон Сэбиэтин боломуочуйатын
кытта сибээстээх. НэЇилиэктэр
уонна улуустар баЇылыктара эЇиил
оройуон Сэбиэтин боломуочуйатын
болдьоіо бўтўєр, муниципальнай
уокурук тэриллиэр диэри ўлэлиил�
лэр. Онон 2023 с. биир таЇымнаах
олохтоох салайыныы тиЇигэр � му�
ниципальнай уокурукка киириэх�
тээхпит, оройуон Сэбиэтин быыба�
ра буолар. Бу сыл бўтўєр диэри нор�
мативнай базаны оμоруохтаахпыт.
Бўтўн Àрассыыйаны кытта кэмигэр
тэμμэ биир таЇымынан олохтоох
салайыныыга киириэхтээхпит".

Муниципальнай уокурук тэрил�
лиитигэр, административнай�тер�
риториальнай тутулга сыЇыаннаах,
быйыл буолуохтаах быыбардар, нэ�
Їилиэктэр баЇылыктарыгар уонна
муниципальнай сулууспалаахтарга
социальнай мэктиэлэр тустарынан
уо.д.а. ыйытыктар киирэн хоруй�
даннылар. Дьокутааттар уонна ба�
Їылыктар санааларын атастасты�
лар. НэЇилиэктэргэ ўлэлии сыл�
дьар, ўлэлиир кыахтаах баЇылыкта�
ры салгыы ўлэлэтэр курдук, єрєс�
пўўбўлўкэттэн муниципальнай
уокурук баЇылыгар рекомендация�
лар кэлиэхтэрэ, � диэтэ Владимир

Прокопьев.
Сиэссийэ тўмўктэниитэ Влади�

мир Прокопьевка Бордоμ нэЇилиэ�
гиттэн улуус Сўбэтин дьокутаата
Иосиф Иванов федеральнай сокуон
бырайыагар 18 пууннаах кєннєрўўлэ�
ри бэлэмнээбит суруга туттарылынна.

Ил Тўмэн сис кэмитиэтин бэ�
рэссэдээтэлэ Владимир Прокопьев�
тан сиэссийэ туЇунан тус санаатын
ыйыталастыбыт.

"Сергей Евсеев салалтатынан
улуус Сэбиэтин уочараттаах сиэсси�
йэтигэр сўбэлэЇии бэрээдэгинэн
кэлэммин, биир дойдулаахтарым �
улуус Сэбиэтин дьокутааттара, нэ�
Їилиэктэр баЇылыктара, Àлексей
Михайлович кыттыылаах сэЇэргэ�
Їии буолла. Баар балаЇыанньаны
билиЇиннэрэн кэпсээтим, ыйы�
тыктарга хоруйдаатым. Сўрдээх ин�
тэриэЇинэй уонна сєптєєх боппу�
руостар киирдилэр, олохтоох сала�
йыныыга, улуус таЇымыгар уокурук
ўєскээЇинигэр сыЇыаннаахтар.
Єрєспўўбўлўкэіэ сокуон барылын
туЇунан элбэх ыйытык киирэр, ўгўс
кэпсэтии барар. Сиэссийэіэ дьону
долгутар боппуруостары � муници�
пальнай уокурук тэриллиитин бол�
дьоіун, нэЇилиэк статуЇун, адми�
нистративнай тутулун, нэЇилиэк
дьокутааттарын уонна нэЇилиэк
муниципальнай сулууспалаахтарын
дьыліаларын, быыбардааЇын эбэ�
тэр анааЇын боппуруостарын, тер�
риториялар, сир�уот, аат�суол боп�
пуруостарын таарыйдылар. Феде�
ральнай сокуон барылыгар бэйэбит
кєннєрўўлэрбитин киллэрэргэ сал�
гыы ўлэлиэхтээхпит. Бу сокуон тох�
сунньу 26 к. Госдумаіа бастакы
ааіыыга кєрўллэн ылыллыаіа, ик�
кис ааіыыга кэлэр ый бўтўўтэ кє�
рўллўєхтээх. Єрєспўўбўлўкэттэн
сокуон барылын сўрўн тўгэннэри�
гэр кєннєрў ўлэрбитин ыытыах�
таахпыт", � диэн Владимир Проко�
пьев кэпсээнин тўмўктээтэ.

Геннадий ÀНТОНОВ.

––  ООллооххттоооохх  ссааллааййыынныыыы  ––

Сиэссийэіэ муниципальнай реформа туЇунан
федеральнай сокуон барылын дьўўллэстилэр

Бу кўннэргэ "Ньурба улууЇа"
МО дьаЇалтатыгар 2021 сыллааіы
ўлэтин отчуота нэЇилиэктэринэн
дьыалабыай таЇымμа кєхтєєхтўк
ыытыллар.

Олохтоохтор биир санаанан
оройуоμμа олох бары эйгэтигэр
киэμ далааЇыннаах уонна кэскил�
лээх хамсааЇыннар тахсыбыттарын
сўргэлэрэ кєтєіўллэн туран бэлиэ�
тииллэр. Оттон бўгўн биЇиги "Тар�
каайы нэЇилиэгэ" МТ баЇылыга
В.À. Васильевы кытта кэпсэтиини
эЇиги боліомтоіутугар таЇаарабыт.
Владислав Àнатольевич оройуоμμа
тыа сирдэрин биир эдэр баЇылыга,
онон дьону салайар ўлэ ымпыкта�
рын�чымпыктарын саμа билэн
уопут мунньунар диэтэххэ сыыЇыл�
лыбат. Àіыйах хонуктааіыта буол�
бут нэЇилиэк дьаЇалтатын ааспыт
сыллааіы ўлэтин истэн�дьўўллэЇэн
баран Хатыμ СыЇыылар уонна
Киирэптэр нэЇилиэккэ балай да ўлэ
ыытыллыбытын, сайдыыга сєптєєх
хайысха тутуЇуллубутун эппиттэрэ.
Маны таЇынан кинилэр єссє кимэн
киириилээхтик, тўргэн�таріан тут�
тунуулаахтык ўлэлииргэ уонна уус�
тук боппуруостарга хадаары киллэ�
рэн туран дирээлэЇэргэ баіа санаа�
ларын тиэрдибиттэрэ, сыллааіы
ўлэни биЇирээбиттэрэ.

� Владислав Àнатольевич, "ÀЇа�
іас былаас кэлим тиЇигэр олохтоох
салайыыны сўрўн принциптэрин тэ�
рийии туЇунан" Сокуон барылыгар
нэЇилиэнньэ туох санаалааіый?

Кырдьыга, маμнай утаа дьон�
сэргэ олохтоох салайыныы оннун�
тойун бултун кэннэ уларытыылар
киириилэрин соччо сєбўлээбэтэіэ
баар суол. Онуоха эбии сорох со�
циальнай ситимнэргэ кэх тўЇўўлээх
ырытыылар�анаарыылар баалла�

рын мэлдьэЇэн туЇа суох. Хата уот
болдьох Ил Тўмэн депутаттарын
быЇааран биэриилэрэ киэμ араμаіа
тахсаннар дьарханыы�саарбахтаа�
Їын сўттўлэр. БиЇиэхэ дьаЇалтаіа
кэлэн сорохтор ситэ єйдєєбєтєх
єрўттэрин ыйыталаЇаллар, тєЇє
кыалларынан хоруйдуубут, онон
олохтоох салайыныы уорганнара
уларытыллыбаттарын дьон чиμник
єйдєєтє. НэЇилиэк баЇылыга син
биир баар, арай ыстаараста диэн
ааттаныан сєп, кинини оройуон
баЇылыга аныахтаах, саμа тиЇиккэ
кєЇўў тўЇўмэіэ 2023�тэн саіала�
ныахтаах, 2028�ка тўмўктэниэхтээх.
Бэйэм тус санаабар сонуну таріатар
ситимнэринэн єйдєтўўлээх ўлэ сал�
іаныан наада, ордук нэЇилиэнньэ
саастаах араμатыгар, манна хаЇыат
кєдьўўстээх буолуоіа.

� Таркаайыга сайын иЇэр уу кы�
Їаліата, чуолкайдаатахха, кини
хаачыстыбата мєлтєєбўтэ баара
кистэммэт. Киирэпкэ ууну ыраас�
тыыр станция ўлэлээн дьону абыраа�
та, ол да ўрдўнэн Хатыμ СыЇыыны
хааччыйыы наадыйыыга эппиэттээ�
бэт, манна толкуй баар …

� Хатыμ СыЇыыга 275 домохо�
зяйство баар буоллаіына Киирэпкэ
70, ўєЇэ эппитиμ курдук киирэптэр
ыраас уу амтанын ордук биллилэр.
Олохтоохтор уу таЇар массыынаны
туруорсаллар, ону оройуон салалта�
та єйдєєн�єйєєн 1,5 кубтаах водо�
возканы биЇиэхэ биэрэргэ былааμ�
μа киллэртэ. Єскє быйыл кыаллы�
батаіына эЇиилгигэ чуолкай дьыа�
ла, Хатыμ СыЇыылар ыраас ууну
буочукаіа куттарыахтара. Киирэби
таарыйбычча кинилэргэ сайыμμы
уу ситимэ ўлэлиирин, уот линияла�
рын СИПкэ уларытыыга кыра кы�
ралаан ўлэ бара турарын этиэм. От�

тон Хатыμ СыЇыыга уот линията
100 бырыЇыан  туолбута.

� "Олорор сири тупсаіай уонна
табыгастаах оμоруу" туЇаайыыга
туох ўлэ ыытылынна?

� Киирэпкэ уонна Хатыμ Сы�
Їыыга баар элбэх квартиралаах уоп�
сай икки дьиэлэри аныгылыы ир�
дэбилгэ эппиэттиир гына тупсаран
оμоруохтаахпыт. Бырайыагын
оμорбуппут, I кыбаарталга ўлэни
толорууга куонкурус биллэриэхпит.

� Тыа хаЇаайыстыбатын тумну�
муохха, кыстык хайдах баран иЇэри�
гэр тохтуохха.

� Тэриллиилээх уонна кэтэх
хаЇаайыстыбаларга кыЇаліа суоіун
кэриэтэ, ол курдук кўєххэ ўктэ�
ниэххэ диэри сўєЇў�сылгы аЇылыга
тиийэр, хаамар баайдар туруктара
ўчўгэй. Кэнники сыллардааіы
сыыппаралар кєрдєрєллєрўнэн би�
Їиэхэ сўєЇў�сылгы тєбєлєрўн ах�
саана аллара тўспэт, єссє кыралаан
эбиллии буола турар. Дьон ўўт тут�
тарыллар сыаната биллэрдик ўрдээ�
битинэн сўєЇўнў аіыйатар санаата
суох. Àны туран кэтэх хаЇаайысты�
балар "самозанятай" араμаіа кии�
риэхтээхтэр диэн буолла, оччотугар
нэЇилиэнньэ кєіє биллэрдик ўр�
дўєіэ. Билиннэххэ, т\х тўргэнник
ситэр салааларыгар кыайан ылсыЇа
иликпит,холобур сибиинньэ�кєтєр
иитиитэ умнууга хаалла, биричии�
нэтэ уотурба сыанатыттан, тиэйэн
аіалыы ороскуота улаханыттан. Ўє�
рўєхпўт быатыгар, оройуон баЇы�
лыгын отчуотугар Àлексей Инно�
кентьев ўєрўўлээх сонуну иЇитин�
нэрдэ. Ол курдук сибиинньэ иит�
тиэн баіалаахтарга оройуон боро�
Їуонактары босхо аіалан биэриэх�
тээх, уотурба чэпчэтиллибит сыана�
нан бэриллиэхтээх. Бу кўннэргэ
биЇиги дьаЇалтабытыгар номнуо
60�тан тахса киЇи сайаапка биэрдэ.
Àаспыт сылга мелиоративнай ўлэни
саіалаабыппыт, инньэ гынан Чоμ�
ноонтон МуоЇааныга диэри 1,5 км
усталаах ханаал оμоЇулунна.

� "Эдэр ыаллары дьиэнэн хааччы�
йыы" программатыгар хапсыбыттар
бааллар дуо?

� Икки дьиэ кэргэн, Гаврильев�
тар уонна Ивановтар, федеральнай
программанан мєлўйўєнтэн тахса
сууммалаах харчыга тиксэннэр ўє�
рўўлэрэ ўрдээтэ. Маны таЇынан ве�
тераннарга, инбэлииттэргэ дьиэ
ылалларыгар социальнай кємєнў

оμоруу иитинэн биир инбэлииккэ
эмиэ тєлєбўр оμоЇулунна.

Тиэмэттэн кыратык халыйыам,
ол курдук биЇиэхэ ўлэтэ суох буолуу
учуотугар 57 киЇи турар. Баары
баарынан эттэххэ, ўлэтэ суохтары
эбии ўєрэтэн идэ ылалларыгар оμо�
Їуллар араас ыμырыыларга дьом�
мут кєіє намыЇах. Хамсаннахха эрэ
уларыйыы тахсыахтааіар сорохтор
боліомто уурбаттара хомолтолоох.
Ити да буоллар биЇигиттэн икки
киЇи "горнорабочий подземных
работ" диэμμэ ўєрэнэннэр ўлэлии
сылдьаллар, "С" категориялаах во�
дительгэ ўєрэммит киЇибит бакаа
ўлэтин була илик. Бэйэ дьыалатын
арыйарга Хатыμ СыЇыыттан уонна
Киирэптэн икки эдэр киЇи (самоза�
нятость) 150 тыЇ. сууммалаах кємє�
нў ылтара, Киирэпкэ Сергей Тель�
нов миэбэл оμорор оттон биирбит
ўлэтин тохтоппута. Билэриμ кур�
дук, нэЇилиэккэ чемпион Влади�
слав Àндреев аатынан тустуу саала�
та аЇыллыбыта, дьарыктаныан ба�
іалаахтар элбэхтэринэн ўєЇэ салал�
таіа туруорсан спортинструктор
штатын эбии астыбыт.

� Ўўммўт сылга ыытыллар ўлэни�
хамнаЇы истиэххэ эрэ.

� Хас да сыллар устата эдэр
исписэлиистэргэ уопсай дьиэни
тутуу боппуруоЇа бэбиэскэттэн тўс�
пэтинэн бу кыЇаліанан кўўскэ дьа�
рыктанабыт. Билиμμи туругунан
дьиэіэ наадыйааччылар элбэхтэр,
ол иЇин 8 квартиралаах уопсай наа�
да этэ диибит. Ол гынан баран ула�
хан тутуу дэбигис кыаллара саарбах,
бырайыакка оройуоннааіы ИСУ�
лыын ўлэлэЇэбит. Àфанасий Мор�
гусов аатынан норуот айымньытын
дьиэтэ чуолкай тутуллар буолла,
бырайыак 150 миэстэлээх, быйыл
сатаннаіына бастакы сыбаайа тў�
Їўєіэ. Киирэпкэ модульнай фельд�
шерскэй пуун тутуллуохтаах, ону
таЇынан кулуупка хапытаалынай
єрємўєн ыытыллыахтаах.

Быйыл оройуоμμа Норуот кє�
іўлээЇиннэрин сыла биллэрилли�
битинэн нэЇилиэк дьоно санаала�
рын сааЇылаан инникитин "тугу
оμоруохха" диэнинэн салайтаран
бэйэлэрин этиилэрин�кєрўўлэрин
киллэриэхтэрэ диэн эрэнэ кўўтэ�
бит. Кэскиллээх бырайыактар оро�
йуон салалтатыттан хайаан да єйє�
бўлў ылыахтара, онон кєхпўтўн
биллэрдик кўўЇўрдўєххэ.

Сэмсэ тыл
НэЇилиэк олоіун билсистигит,

аны бу матырыйаал авторын тус са�
наатын ааіыахха эрэ. Таркаайыга
олортум иккис сыла буолан эрэр,
барыта этэμμэ. Былырыын олох�
тоохтору кытта ўєрўўлэрин ўллэс�
тибитим умнуллубат. Ол курдук
Ксенофонт Уткин аатынан орто
оскуолаіа корпуснай миэбэли оμо�
рор сыах аЇыллан улахан сэргэх�
сийии тахсыбыта, ўлэ�хамнас тута
ўрўлўйэн барта. Марха єрўс кууста�
тыгар маннык дьарыктаах маста�
рыскыайа суох буолан тыалартан
сакаастар элбэхтик кииртэрэ, тэ�
рилтэлэртэн уонна чааЇынайдар�
тан. Ону баара сай ортото чаіылхан
тўЇэн ўйэ кэриμэ саастаах эргэ
начаалынай оскуола (мастарыс�
кыай) улаханнык эмсэіэлээбитэ.
Хата, нэЇилиэктээіи МЧС�тар уоту
тута бохсоннор сыаналаах туттар
тэрил быыЇаммыта, туттар матыры�
йааллар былдьаммыттара. Инньэ
гынан нэЇилиэнньэ наадыйыытын
толорор уонна оіолору предприни�
мательство эйгэтигэр киирэллэри�
гэр араскы тахсан испитэ тохтоон
турар, анал дьиэ�уот суоіуттан Ур�
бааμμа интэриэЇи оіо саастан
ўєскэтиллиэхтээіэ єйдєнєр, ким да
бэйэлээх ойон турда да предприни�
матель буола охсубат. Ўєрўєм иЇин,
соторутааіыта оскуола аны авто�
сервис аЇан ўлэлэтэн эрэр. Олох�
тоохтор сэргээн олороллор, оттон
оіолор сыыйа тимир кєлє єрємўє�
нўгэр илии�атах буоланнар дьоіур�
дара�сатабыллара чочуллан инни�
китин урбаан туЇаайыытын туту�
Їуохтара ыраахтан кэлиэ суоіа.

Àвтосервис оскуола гараЇыгар
кыбыллан ўлэлиир, анал дьиэ суо�
іуттан. Сынньалаμμа олорор киЇи
сыта�олоро толкуйдаатахпына араа�
Їа, оскуолаіа дьоіус квадратура�
лаах мастерской уонна автосервис
бииргэ турар дьиэтэ наада эбит.
Биллэн турар, мин баіарбыппынан
тутуу дьэндэс гына тўспэт, ўптэн�
харчыттан тутулуктаах. ЎєЇэ норуот
кєіўлээЇинин сылын этэн аЇар�
быппыт, туох эрэ табыгастаах суолу
тобуларга тєбєнў ўлэлэтэр сыыЇата
суох буолуоіа.

Àфанасий ИВÀНОВ.

Кўўскэ ўлэлээтэххэ соруктар туолаллар
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Жизнь становится разнообразнее
и сложнее. Школа всегда чутко реа�
гирует на изменения в обществе.
Главная задача остается неизменной:
воспитание гражданина России �
личности, готовой к социализации в
высокотехнологичном, конкурентном
мире. Еще в IV веке до нашей эры
древнегреческий философ Àристипп,
ученик и друг Сократа, говорил о том,
что "детей надо учить тому, что при�
годится им, когда они вырастут". Се�
годня востребованы люди, которые
хотят и могут осваивать новые зна�
ния, применять их к новым обстоя�
тельствам и решать возникающие
проблемы, то есть функционально
грамотные специалисты. 

Функциональная грамотность �
это способность человека исполь�
зовать приобретаемые в течение
жизни знания для решения широ�
кого диапазона жизненных задач в
различных сферах человеческой де�
ятельности, общения и социальных
отношений. Это определение ис�
пользуется в Программе междуна�
родного сравнительного исследова�
ния PISA � исследования функцио�
нальной грамотности 15�летних
школьников. 

Как же формировать функцио�

нальную грамотность? По данной
проблеме Центр непрерывного по�
вышения профессионального мас�
терства педагогических работников
Казанского федерального универ�
ситета разработал программу ста�
жировки педагогов. Этот  Центр
предназначен для формирования
готовности педагогов к обеспече�
нию глобальной конкурентоспо�
собности системы общего образо�
вания на основе исследования опы�
та стран�лидеров в образовании,
использования эффективных тех�
нологий профессионального разви�
тия педагогов, диагностики их про�
фессиональных затруднений, сис�
тематического анализа запросов на
приобретение новых профессио�
нальных компетенций, оказания
помощи в построении индивиду�
альных образовательных маршру�
тов. Одной из задач Центра явля�
ется содействие повышению сред�
невзвешенного результата Россий�
ской Федерации, определяемого
международными сравнительными
исследованиями по оценке качества
образования (TIMSS, PIRLS, PISA). 

Учителя Нюрбинского техни�
ческого лицея Васильева Е.À, Еф�
ремов Г.В, Иванова И.Ю, Николае�
ва À.À, Петров Н.Н, Семенова С.С,
Федотов В.И в декабре прошли
стажировку в Казани по теме "Ме�
ханизм управления развитием
функциональной  грамотности для
обеспечения конкурентоспособ�
ности школьников (управление на
уровне школы и муниципального

образования)". В группе были учи�
теля Сети Президентских школ,
учителя Àмгинского, Таттинского,
Чурапчинского районов. Было ин�
тересно слушать лекции преподава�
телей Казанского университета: Ка�
дыровой Ф.З., тьютора ЦНППМПР
КФУ, к.п.н по управлению функ�
циональной математической гра�
мотностью школьников, узнать
результаты российских школьников
в исследованиях PISA. .  Волковой
О.В., тьютора ЦНППМПР КФУ,
к.п.н., доцента, "Заслуженного учи�
теля РТ" Управление читательской
грамотностью как системообразую�
щим компонентом функции гра�
мотности школьников; Управление
развитием функциональной гра�
мотности младших школьников в
контексте международных сопоста�
вимых  исследованиях PIRLS и
TIMSS. Ожмекова Н.Ю., тьютор
ЦНППМПР КФУ Управление раз�
витием естественнонаучной гра�
мотности школьников. Методика
оценки естественнонаучной гра�
мотности школьников. Мингазова
Г.Г., тьютор ЦНППМПР КФУ, фе�
деральный эксперт мониторинга и
оценки функциональной грамот�
ности школьников по направлению
"Естественнонаучная грамотность".

Учителя � практики казанских
школ провели мастер�классы.  Под
руководством Шайхелисламова
Р.Ф., директора ЦНППМ КФУ,
профессора, д.э.н учителя Респуб�
лики Саха (Якутия) разрабатывали
Инструментарий Дорожной карты

развития функциональной грамот�
ности в муниципальном районе,
образовательной  организации.

К сожалению, экскурсии в шко�
лы, в Центр Иннополис � город вы�
соких технологий � были невозмож�
ны. Но директор ГÀОУ "Лицей Ин�
нополис" Сулимова Н.À. рассказала
про выявление, отбор и организа�
цию обучения одаренных детей. Мы
познакомились с городом Казань �
крупнейшим экономическим, на�
учным, образовательным, религи�
озным, культурным и спортивным
центром России. 

Воспитать функционально гра�
мотного человека может только не�
прерывно повышающий професси�
ональное мастерство педагог. Раз�
витие, рост мастерства педагогов
идет не только со стороны самого
учителя, но и управляется адми�
нистрацией школы, районными уп�
равлениями образованием, инсти�
тутом повышения квалификации,
министерством на основе изучения
передового педагогического опыта.

В рамках реализации мероприя�
тий федерального проекта "Разви�
тие и распространение лучшего
опыта в сфере формирования циф�
ровых навыков образовательных
организации?, осуществляющих
образовательную деятельность по
общеобразовательным программам,
имеющих лучшие результаты в
преподавании предметных областей
"Математика", "Информатика" и
"Технология" и регионального про�
екта "Цифровая образовательная

среда" национального проекта "Об�
разование", 8  учителей лицея и
школ партнеров Цифровой школы
"MAINTECH" с 14�20 декабря 2020
прошли профессиональную стажи�
ровку в г. Казань по программе:
"Применение цифровых техноло�
гий на уроках математики и инфор�
матики в общеобразовательных ор�
ганизациях".

Также в рамках указанных
проектов с 18�24 декабря 2020 Три
учителя технологии прошли курс
"Цифровые технологии в образо�
вательной деятельности" в краевом
государственном автономном обра�
зовательном учреждении дополни�
тельного образования "Центр раз�
вития творчества детей (Региональ�
ный модельный центр дополни�
тельного образования детей Хаба�
ровского края)". 

Благодарим администрацию ли�
цея, директора Федорова À.Ю за
организацию стажировки. Улучше�
ние качества образования напря�
мую зависит от организации усло�
вий для постоянного совершен�
ствования педагогического мастер�
ства учителя. Освоение учителем
новых технологий открывает новые
горизонты. Одним из факторов раз�
вития и является выезд на стажи�
ровочные площадки передового пе�
дагогического опыта российского
уровня.

ВÀСИЛЬЕВÀ Елена Àкимовна,
руководитель группы

стажировки 2021 г.

Саμа ўўммўт сылга "Ўйэ оіото"
тосхоло биллэриллэн, Ил Дархан Àй�
сен Николаев 2022 сылга бастакы
кўн сирин кєрбўт оіолорго 100 000
солкуобай бэриллэрин туЇунан бигэр�
гэппитэ.

Тохсунньу 3 кўнўгэр Ньурба
оройуонун, Бордоμ нэЇилиэгин
олохтоохторугар Владимир Ивано�
вич, Любовь Исаевна Ивановтар
дьиэ кэргэннэригэр алтыс оіонон
кырачаан уол оіо кўн сирин кєрбў�
тўнэн Ньурба оройуонун дьаЇалтата
"Ўйэ оіото" сэртипикээти ўєрўў�
лээх быЇыыга�майгыга туттарбыта.

Элбэх оіолоох ыал ийэтэ Лю�
бовь Исаевна сэртипикээтинэн

хайдах туЇаналларын туЇунан кэп�
сээтэ:

� БиЇиги дьиэ кэргэн эдэр дьиэ
кэргэннэри єйўўр СЄ Ил Дархам�
мытыгар Àйсен Николаевка баріа
махталбытын тиэрдэбит. Элбэх оіо�
лоох буоламмыт сэртипикээппитин
дьиэ кэμэттиитигэр, ис�тас єрє�
мўєнўгэр туттуохпут. 

Бу иннинэнээіи оіолорбутугар,
иккис оіобут кўн сирин кєрбўтўгэр
ийэ хапытаалынан дьиэ атыылас�
пыппыт. ЎЇўс оіобутугар кєрўллў�
бўт кємєнєн тутуу матырыйаалын
ыларбытыгар туЇаммыппыт.

Кэргэним Маалыкайдааіы
МПЧ�4 суоппарынан ўлэлиир, ил�
лэμ кэмигэр кыралаан уЇанар. Оіо�

лоругар анаан сайыμμы оіолор
оонньуур дьиэлэрин уонна бэсиэд�
кэ туппута. Мин иистэнньэμ идэ�
лээх буоламмын иллэμ кэммэр иис�
тэнэбин. Сылын аайы оіолорбуту�
гар Саμа дьыл бырааЇынньыгын
настарыанньатын биэрэн тиэргэм�
митигэр мультфильм дьоруойдары�
нан хаар оμоЇуктары оμоробут.

БиЇиги дьиэ кэргэн нэЇилиэккэ
ыытыллар тэрээЇиннэргэ кєхтєєх�
тўк кыттабыт. Àаспыт сыл  кўЇўн
кэргэним Владимир Иванович оро�
йуоμμа ыытыллыбыт аіа кўрэіэр
кыттан иккис миэстэни ылан  "Сыл
бастыμ аіата" номинациянан бэ�
лиэтэммитэ, биЇиги дьиэ кэргэμμэ
ситиЇии, ўтўє холобур буолар.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

Тэйиэс соіустан саіалыам.
Психологтар этэμμэ сылдьаргыт
тухары мэμ да саіа нўЇэр санааіа
ылларбакка хас биир саμа ўўммўт
кўнтэн ўєрэн�кєтєн дуоЇуйуу ылар�
га сўбэлииллэрэ оруннаах. Ити
быыЇыгар кинилэр сўўс бырыЇыан
пессимист эбэтэр биир оччо быры�
Їыан оптимист буолуохтааіар реа�
лист буолуу ордугун кыбытан биэ�
рэллэр. Ол аата наар куЇаіаны
ойуулаан кєрдєххє уонна тугу да
ахсарбакка барытын "о кей" дии
сырыттахха киЇи сўўйтэриилээх
тахсан хаалыан сэрэтэллэр. Кыр�
дьык, биЇиги бўгўμμў ахсым ат
айаныгар холоонноох олус тўргэн
тэтимнээх олохпут боростуойа суох
буолан турар. Пандемия, айыліа
катаклизмнара, экономика туруга,
ўп�харчы эргиирэ, инфляция, Ук�
раина уонна НÀТО сэриини кўєт�
тўў сатыыр кубуліаттара о.д.а. уус�
туктар аіыйаіа суохтар. Туох баар
араас сонуннары информационнай
лиэнтэлэртэн ылан тўўлээх холбу�
каіа уган буЇарыахха�ырытыахха,
анаарыахха уонна тўмўк оμоро ох�
суохха диэтэххэ бириэмэ да татым
курдук. Онуоха эбии куйаар сити�
мин нуомастара мўнўўтэ да тохтоон
ылбаттар, дохсун ардахтан быыста�
ла суох кутуллаллар. Баіар итинтэн
силис тардан буолуо, уйуліа ўєрэх�
тээхтэрэ быЇаартарынан билигин
ўгўс киЇиэхэ "клиповое мышление"
диэн єй�санаа ўлэтин кєстўўтэ ба�
Їыйар чинчилэммит. Àтыннык эт�
тэххэ, ити сонуннар уонна саμа
билиилэр хартыынаны элэгэс кєрєн
ааЇыыга майгынныыр буолтар, ди�
риμник хорутан�тўєЇэн толкуйдаа�
Їын сынньаныах кэриμнэммит. Бу
кўннэргэ омикрон�штамм уонна
бэйдиэ сылдьар ыттар дьоμμо саба
тўЇўўлэрэ, киЇи олоіор кутталы
ўєскэтиилэрэ байыаннай кэм свод�

катыгар холоонноохтор диэтэхпинэ
сыыспаппын. Єскє вирустан дьар�
ханан вакцина ыларга тиэтэйбит
буоллахпытына ыттар боппуруоста�
рыгар сыЇыан билигин да кєЇўўн,
атын кутургуйалыы кэйэр кыЇаліа�
лар элбэхтэриттэн.

Билэрбит курдук, былырыын
ыттарга эппиэтинэстээх сыЇыан
олохтонуохтааіын туЇунан Феде�
ральнай Сокуон ылыллыбыта. Àас�
пытын кэннэ єйдєєтєххє, кини нэ�
Їилиэнньэлиин дьўўллэЇиитэ�
ырытыыта суох олоххо киириитэ
булгуччулаах эрэ диэн буолбут. Ити
тўмўгэр бэйэбит киин куораппыты�
гар ыал ийэтэ, Забайкальеіа сэттэ�
лээх кыыс дьэллик ыттар саба тў�
Їўўлэриттэн сырдык тыыннара
быстыбытын билэбит. Кырдьыга,
бу дьулаан кєстўў бу икки эрэ ре�
гиоμμа баар буолбатах, киин сир�
дэргэ да араас эчэйиилэри ылбыт�
тар угут дьыл бырдаіынааіар элбэх�
тэр. Кэмниэ кэнэіэс дьон долгуйуу�
та�дьиксиниитэ ўрўллўбўт хабах�
тыы буолла, ол иЇин бу Сокуоμμа
уларытыылары киллэриэххэ диэн
этиилэр�туруорсуулар сата баЇын
тартылар. Бу сєптєєх, сыыЇа дэнил�
либэт. Ол гынан баран биЇиэхэ
мэлдьи буоларын курдук "Ким бу�
руйдааіый" диэнинэн ўлўЇўйўў баа�
ра мэлдьэЇиллибэт. Холобур, Дьо�
куускайдааіы трагедияіа ўгўстэр
куорат мэриятын буруйдууллар, ма�
ны олус объективнай дииртэн тут�
тунуохха. Бэйдиэ сылдьар ыттар по�
пуляциялара улаатарыгар тус бэйэ�
бит олук охсубуппутун билинэр ор�

дук этэ � ыттар атын планеталартан
кэлбэтэхтэрэ чуолкай: ким эрэ иит�
тэіэ, онтон бырахтаіа, салгыы ки�
нилэр тєрєєн�ууЇаан халыμ аармы�
йа буоллахтара, быЇыылара�майгы�
лара алдьанан кыылларын киллэр�
дэхтэрэ. Баары баарынан эттэххэ
ыкка эппиэтинэстээх сыЇыан ха�
Їаайыттар єттўлэриттэн єрўў баар
диир сымыйа соіус буолуоіа. Оттон
салалта араас таЇымын бу Сокуоμ�
μа утуйары�аЇыыры умнан туран
ўлэлээбитэ диир солотуунан соп�
пукка тэμнэЇиэіэ. Кини олох�дьа�
Їах приоритетнай хайысхаларынан
ордук кўўскэ дьарыктаммыта мэл�
дьэЇиллибэт.

Бу кэмнэргэ СЄ правитьель�
ствота куойатыгар�маμкытыгар
оіустаран ыттар боппуруостарыгар
нуорма�быраап аакталарын ылы�
нарга "Дорожнай карта" оμорорго
быЇаарынна. Оччотугар дьиэ кыыл�
ларыгар булгуччулаах регистрация
киириэіэ, хаЇаайына суох ыттар
ахсааннара чуолкайданыаіа, ыттар
агрессивнайдарын быЇаарарга ме�
тодика оμоЇуллуоіа, ыстарааптыыр
санкциялар улаатыахтара, дьэллик
ыттарга приюттары тутарга МО�
дыын кыттыгас ўбўлээЇиннээх
трансфердар кєрўллўєхтэрэ. Єрєс�
пўўбўлўкэіэ быЇа барыллаан 47
тыЇ. тахса ыт ветеринария департа�
менын нєμўє учуоттанар, оттон ха�
Їаайына суох ыттарга 7 приют уон�
на 14 быстах кэмμэ кєрєр�харайар
пууннар ўлэлииллэр. Суоттаан кєр�
бўттэринэн 14 аіыйах буолбут, бэй�
диэ сылдьар ыттар ахсааннара элбэ�

іиттэн 35�кэ тиийэрэ наада буол�
бут. Киин куорат маннык ыттары
эппиэтинэстээхтик кєрєргє сылга
31 мєл. солк. кєрўллэр, ону баара
дьулаан тўбэлтэ тахсан дьэллик ыт�
тары пууннарга аіалтарын тўмўгэр
(1 тыЇ. тахса ыт) ити харчы муμу�
таан ўс ыйга эрэ тиийэр кыахтаах.
Приюттарга ыты кєрўў�истии суук�
каіа 300 солк. кыранан тиийбэт,
сылга таЇаардахха 105 тыЇ. солк.
тэμнэЇэр. Онон хааЇынаттан бо�
туччу ўп�харчы эрэйиллэр, дьиμэр
бэйэбит кўдээринэ сыЇыаммытыт�
тан атын наадалаах туЇаайыыга тут�
туллуохтаах харчы ороскуоттанар.

Àріаа дойдулары эргиллэн кє�
рўєххэ эрэ. Кинилэр да ыты сєбў�
лээн ииттэллэр, таптыыллар, дьиэ
кэргэннэрин курдук кєрєллєр. Ол
гынан баран ўгўс судаарыстыба�
ларга дьиэ кыылларыгар нолуок
тєлўўллэр, популяция кытаанах
хонтуруолга сылдьар, быата�туЇаіа
суох элбээри гыннахтарына гуман�
най ньымалары туттаннар уЇун
ууларыгар утуталлар. Сорох дойду�
ларга ыт ииттиэн баіалаахтар ыал�
ларыттан кєμўл ылаллар. Àны ту�
ран ыттарын кўўлэйдэтэллэригэр
хайаан да целлофан мєЇєєччўктээх
(хойуутугар) уонна дезинфекция�
лыыр средстволаах (убаіаЇыгар)
сылдьаллар, ити ордук Японияіа
таріаммыт. Ветеринарнай кєрўў�
истии олус ўрдўк таЇымнаах, тўўл
дуу илэ дуу диэххэ айылаах ыттарга
бьюти�индустрия (кыраЇыабай буо�
луу) ўлэлиир, гостиницалар, араас

сынньалаμ дьиэлэрэ ардах кэнни�
нээіи тэллэйдии элбэхтэр. БиЇиги
буоллаіына ити диэки сыіарыйа
сатыыбыт да …

Соторутааіыта Госдума спикера
Вячеслав Володин дьэллик ыттар
боппуруостарыгар сыЇыаннаан
анал региональнай программалар
оμоЇуллуохтара наадатын эттэ,
учуоту�хонтуруолу кўўЇўрдўμ диэ�
тэ. Маны таЇынан олохтоох сала�
йааччылартан ыйытык кытаатыах�
тааіын сэрэттэ, региональнай уон�
на олохтоох бюджеттартан нэЇи�
лиэнньэ кєіўлээЇиннэригэр єйєбўл
баар буоулуохтааіын чопчулаата.
Оттон онуоха�маныаха диэри оро�
йуоммутугар ыттар боппуруостары�
гар кєстєр�биллэр хамсааЇын тах�
сыан наада, билигин чуумпутук
олорорбут тугу да быЇаарбат, инни�
кини ким тымтыктаныай. Ньурба
куоракка бэйдиэ сылдьар ыт тарбах�
ха эрэ баттаммат, хаЇан баіарар
куттал  ўєскўєн сєп. Тыа нэЇилиэк�
тэригэр да ыт элбэх, ўгўстэрэ "до�
рообо, туох сонун?" диэх айылаах
курдуктар, ити быыЇыгар тааллара
кырыыланан тиистэрин килэтэн
аЇыыларын кєрдєрєєччўлэр суох
буолбатахтар. Онон кимэн киирии�
лээх биир кэлим ўлэ наадатын би�
риэмэ ирдээтэ, оройуон салалтата
ветеринария управлениетын, МТ�
диин бу боппуруоЇунан кўўскэ дьа�
рыктаннын дуу. "Таμара сэрэіи
таптыыр" диэн мээнэіэ буолбатах,
эрдэттэн дьаЇанар хаЇан баіарар
ордуга чуолкай. Заглавиеіа хоруй
биир: ыт киЇи доіоро. Оттон кими
доіор буоларыгар биЇигиттэн ўлэ
эрэйиллэр, онно билиилээх фран�
цуз "Мы в ответе за тех, кого пр�
иручили" диэбитин санатыам.

Àфанасий ИВÀНОВ.

– Демография –

Баріа махталбытын тиэрдэбит

– Тус санаа –

Ыт киЇи доіоро? …Ыт киЇи доіоро? …

– Национальный проект России Образование –

Стажировка учителей – один из факторов развития
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ÀО СМК "Сахамедстрах"
представляет вниманию жите�
лей и гостей Якутии методи�
ческий материал с участием
врача�педиатра и врача�тера�
певта о том, как распознать
"омикрон", и что делать, если
вы заболели.

Лариса Захарова, врач �
терапевт высшей квалифи�
кационной категории, Отлич�
ник здравоохранения Респуб�
лики Саха (Якутия):

� Самые распространен�
ные симптомы нового штам�
ма коронавируса "омикрон"  �
это першение в горле и боль�
шая слабость. Омикрон отли�
чается от предыдущих штам�
мов коронавируса тем, что
является наиболее контаги�
озным, то есть, выражаясь
простыми словами � гораздо
более заразным. Один боль�
ной может заразить до 100
человек. Омикроном можно
заразиться даже бесконтакт�
но: человек прошел без мас�
ки по коридору, по которому
до него проследовал инфи�
цированный новым штам�
мом коронавируса � омикро�
ном, и заболел.

Сравним штаммы "омик�
рон" и "дельта". Вкус и обо�
няние практически не пропа�
дают в случае заболевания
данными штаммами. При
инфицировании дельтой час�
то наблюдалось чихание, при
омикроне его нет, при дельте
� боли в горле, при омикроне
оно не болит, но беспокоит
сильное першение с ощуще�
нием расцарапывания. Высо�
кая температура при "омик�
роне" у взрослых � достаточ�
но редкое явление.

При симптомах корона�
вирусной инфекции, вызван�
ной новым штаммом "омик�
рон", необходимо начинать
лечение с вызова участкового
терапевта из поликлиники
либо центральной районной
больницы по месту житель�
ства. Ни в коем случае нельзя
самостоятельно пить антиби�
отики. Против вирусов они
бесполезны, но дают значи�
тельную нагрузку на орга�
низм. К тому же, при бес�
контрольном приеме, может
очень быстро развиться ус�
тойчивость � естественный
процесс, при котором у бак�
терий со временем развива�
ется устойчивость к препара�
там, применяемым для борь�

бы с ними. По мере развития
устойчивости эффективность
лекарств постепенно снижа�
ется и в итоге � теряется пол�
ностью.

Существующие вакцины
против новой коронавирус�
ной инфекции также эффек�
тивны против штамма "омик�
рон". Старайтесь вовремя
проходить вакцинацию и ре�
вакцинацию � это убережет
вас и ваших близких, друзей
и коллег от губительных для
организма последствий бо�
лезни, обеспечит более лёг�
кое течение болезни. Будьте
здоровы, берегите себя и род�
ных!

Варвара Борисова, врач�
педиатр:

� Несмотря на то, что
взрослые могут переносить
заражение штаммом "омик�
рон" в том числе бессимтом�
но, дети в свою очередь, мо�
гут выражать больше жалоб.
У детей, как свидетельствуют
данные по России, омикрон
диагностируется намного ча�
ще, чем другие варианты
SARS�CoV�2.

Омикрон характеризует�
ся коротким инкубационным
периодом � около двух дней,
по сравнению в среднем пя�
тью днями у "дельты", и до
двух недель в случае с новой
коронавирусной инфекцией
COVID�19.

Рвота, диарея, необычная
сыпь, потеря аппетита, от�
сутствие интереса и повы�
шенная усталость, сухой  ка�
шель, насморк, повышение
температуры � все это может
свидетельствовать о зараже�
нии ребёнка новым штаммом
коронавируса "омикрон". В
группу повышенного риска
попадают дети с генетичес�
кими, неврологическими,
сердечно�сосудистыми забо�
леваниями, врожденными
пороками сердца, ожирени�
ем, сахарным диабетом, аст�
мой или другими хроничес�
кими заболеваниями, а также
в возрасте до года, и дети,
рождённые раньше срока.

В настоящий момент мы
мало знаем об "омикроне",
никто из представителей ме�
дицинской общественности
не знает, чем может обер�
нуться заболевание в даль�
нейшем, какие последствия
для постоянно растущего ор�
ганизма ребёнка могут насту�
пить после перенесенной бо�

лезни.
Перед выходом на улицу

обязательно проследите, что�
бы ребёнок надел перчатки,
приучите сыновей и дочерей
не прикасаться голыми рука�
ми к предметам на улице, в
общественном транспорте
следите, чтобы ребёнок дер�
жался за поручни руками в
перчатках. Если ребёнок ма�
ленький, постоянно следите,
чтобы ручки были чистыми,
не допускайте грязных рук во
время еды и игры между деть�
ми. Гигиена рук и личная ги�
гиена � главное правило в
борьбе с вирусами и бактери�
ями, детки часто трогают
глазки себе и друзьям, трут
их, когда хотят спать, а сли�
зистая глаз и рта � отличная
среда для размножения ин�
фекции. Каждому ребёнку
необходима поддержка им�
мунной системы и постоян�
ное грамотное восполнение
дефицитов микро� и макро�
элементов, подобранных
совместно с врачом � педиат�
ром, в эпоху пандемии
COVID�19 об этом стоит осо�
бенно позаботиться.

Вакцинация детей � дело
очень индивидуальное, необ�
ходимо проверять здоровье и
показания к вакцинации у
ребёнка досконально, пре�
дельно точно изучив необхо�
димость в вакцинации. Все
детки разные, каждый из них
имеет определённый уровень
здоровья, необходимо подхо�
дить к вакцинации с учётом
всех особенностей развития,
наличия хронических и нас�
ледственных заболеваний, в
каждом случае вакцинация
должна быть контролируе�
мым действием, действием
высокого уровня ответствен�
ности врача и родителей.

Методическими реко�
мендациями показана ревак�
цинация раз в полгода для
достаточной защиты от но�
вых штаммов, перед повтор�
ной вакцинацией, либо по
истечению шести месяцев
после перенесенной болезни,
сдавать анализ на антитела не
требуется. Вакцинирован�
ные, бдительные родители,
полноценный иммунитет �
на данный момент самые
лучшие защитники ребёнка
от новой коронавирусной
инфекции, штаммов "омик�
рон" и "дельта". Сегодня мы
должны объединить все уси�
лия, чтобы обеспечить на�
шим детям уверенность в бу�
дущем, возможность полу�
чать достойное образование,
исключив  дистанционные
методы обучения.

По вопросам оказания
бесплатной медицинской по�
мощи Вы можете обратиться в
контакт�центр здравоохране�
ния РС(Я) по телефону: 8�
800�100�14�03.

Сайт: https://sakhamed�
strakh.ru/index.php.

Àптека №11
Àдрес: ул.Советская, д.68
Конт. телефон 2�37�99
Режим работы: 9 ч.� 18ч. (обед 13 ч.�14ч.,

Суббота, воскресенье�выходной)
Противовирусные препараты в наличии

(Àрбидол, гриппферон, амиксин, когацел и
др.)

Термометры: цифровой, бесконтактный,
ртутный;

Дезинфицирующие средства: дезхлор,
антисептические средства есть в наличии.

Маски, перчатки есть в наличии.

Àптека Сахафармации
Àдрес: ул.Пушкина 27
Конт.телефон: 924 897 94 43
Режим работы: 10 ч.� 19 ч. 
без обеда и выходных
В субботу с 10ч � 16 ч.
в воскресенье с 10 ч.� 16 ч.
Противовирусные препараты в наличии

(Àрбидол, гриппферон, номидес, когацел и
др.)

Термометры: нет
Дезинфицирующие средства: в наличии

Àптека "Эмп" ТД "Туймаада"
Àдрес: Ст Васильева, 86
Конт.телефон 89142659088
Режим работы: 10ч.� 19ч. ( без обеда и

выходных
Противовирусные препараты в наличии

(Àрбидол, гриппферон, циклоферон, цито�
вир, когацел и др.)

Термометры: в наличии нет
Дезинфицирующие средства: дез хлор

антисептики есть в наличии
Перчатки и маски есть в наличии

Àптека "Эмп" (старый НОВИЛ)
Àдрес: Ст Васильева, 49
Конт.телефон 8914�230�95�63
Режим работы: 10ч.� 19ч. 
Cб �с 10:00�18:00
Вс с 12:00�18:00
(без обеда и выходных)
Противовирусные препараты в наличии

(Àрбидол, гриппферон, номидес, когацел и
др.)

Термометры: электронные
Дезинфицирующие средства: дез хлор

антисептики есть в наличии
Перчатки и маски есть в наличии

Àптека "ЭМП" (ТД Нюрба�Молл)
Àдрес: г. Нюрба, ул. Степана Васильева

д.35
Режим работы: пн�пт 
с 9ч�18ч(без обеда) субб�воскр: выходной
Противовирусные препараты в наличии

(Àрбидол, гриппферон, номидес, когацел и
др.)

Термометры: электронные
Дезинфицирующие средства:
1. Àсептолин
2. Орвис
3. Спирт.салф
Перчатки и маски есть в наличии

Àптека "ЭМП" (возле магазина Длядома)
Àдрес: г. Нюрба, ул. Октябрьская 26
Конт. телефон: 89841137725
Режим работы: пн�пт 
с 9ч�19ч(без обеда) субб�воскр: с 10ч�18ч
Противовирусные препараты в наличии

(Àрбидол, гриппферон, номидес, когацел и
др.)

Термометры: электронные
Дезинфицирующие средства:
1. Àсептолин
2. Àнтисепт
3. Спирт.салф
Перчатки и маски есть в наличии

Àптека "ЭМП" (ТД Туйаара)
Àдрес: г. Нюрба, ул.Ст.Васильева 58;

маг."Туйаара"
Конт. телефон: 89241745111
Режим работы: пн�пт 
с 9ч�18ч
обед  13.00�14.00
субб�воскр: выходные
Противовирусные препараты в наличии

(Àрбидол, гриппферон, номидес, когацел и
др.)

Термометры: электронные, бесконтакт�
ный

Дезинфицирующие средства:
1. Àнтисепт.р�ры
2. Спирт.салф
3. Деохлор
Перчатки и маски есть в наличии

Напоминаем, что все аптеки работают
строго по рецепту врача.

Будьте здоровы, берегите себя и своих
близких.

Оперативный штаб Нюрбинского района.

За 25 января выявлено 34 положитель�
ных ПЦР  и ИХÀ, в т.ч. 10 детей. (с.Маар�1,
с.Чукар�3(2детей), с. Чаппанда � 2, с. Хаты? �
Сысы �2, с. Сюля � 1 ребенок, с. Егольжа � 1,
с. Дикимдя�2, с. Малыкай�2, с. Àнтоновка �
10(4 детей), г. Нюрба�10(1 ребенок).

В настоящее время продолжают лечение
(активные) � 129 больных:

� в Нюрбинском районе 129  больных с
НКИ: из них на амбулаторном лечении 118,
на стационарном лечении 9 пациентов (1
ребенок). 

� ЯРКБ г. Якутска � 2.
В 2022 году летальных исходов  в стацио�

нарах инфекционных � 0
План вакцинации взрослого населения

составляет 12677 человек (80% взрослого на�
селения).

Прошли полный курс вакцинации – 9550
человек.

Прошли ревакцинацию – 3083, в т.ч.
полный курс � 2614.

Вакцинированы за 25 января – 193 чело�
век, в т.ч. ревакцинированы – 74.

Call�центр Нюрбинского района � 8914�
234�42�31

Круглосуточная горячая линия Опера�
тивного штаба – 8 (41134) 2�25�16

Телефон горячей линии Нюрбинской
ЦРБ 8�800�550�70�66

Уважаемые жители Нюрбинского района!
Призываем строго соблюдать все сани�

тарно�эпидемиологические меры, режим са�
моизоляции гражданами старше 65 лет, с
хроническими заболеваниями.

Мы должны понимать, что соблюдение
санитарно�эпидемиологических требований
является сейчас одним из самых эффектив�
ных способов предохранения от заболевания
коронавирусной инфекцией.

Берегите себя, здоровье близких, род�
ных, старшего поколения!

Оперативный штаб Нюрбинского района.

По поручению Путина сроки
строительства объектов здравоох�
ранения, которые были запланиро�
ваны на 2024�2025 годы, перенесе�
ны на 2022�2023 годы. Об этом
рассказал заместитель министра
строительства РС(Я) Евгений Àфа�
насьев в ходе прямого эфира в
радиопередаче "Диалог с властью".

"По поручению президента
страны, те объёмы и планы, ко�
торые у нас стояли в 2024�2025 го�

дах, максимально будут передви�
нуты на 2022 и 2023 годы. В нас�
тоящий момент министерство
здравоохранения работает по дан�
ному направлению", � сказал зам�
министра в ходе прямого эфира.

Как напомнил Евгений Àфа�
насьев, в рамках федерального
проекта "Борьба с онкологичес�
кими заболеваниями" нацпроекта
"Здравоохранение" в Якутске идет
строительство нового онкологи�
ческого диспансера (онкоцентра с
поликлиникой на 210 посещений
в смену, стационаром на 180 коек
и хозблоком). Объект планирует�
ся ввести в строй осенью 2023

года.
Строительство кардиологи�

ческого центра находится на ста�
дии завершения. Продолжается
поставка высокотехнологичного
медицинского оборудования.

"Кроме того, по линии здраво�
охранения выделяются финансо�
вые средства на модернизацию
первичного звена здравоохране�
ния. По данному направлению в
республике с прошлого года нача�
та работа по строительству боль�
ничных комплексов в районных
центрах. Планируется далее стро�
ительство второй очереди боль�
ничного комплекса в Вилюйске,

Сунтаре. Продолжается реконст�
рукция медицинских учреждений
Нерюнгринского района", � отме�
тил Àфанасьев.

Также завершается проекти�
рование учреждений здравоохра�
нения в Кобяйском, Намском,
Нюрбинском, Сунтарском райо�

нах, и уже в 2022 году начинается
строительство большинства
объектов. Около 20 акушерских
пунктов и врачебных амбулато�
рий будут введены в эксплуата�
цию в конце этого года.

УлусМедиа.

– Нацпроект "Здравоохранение" –

Объекты здравоохранения,
запланированные на 2024%2025
годы, начнут строить в этом году

––  ССттооппккооррооннааввиирруусс  ––

Информация об эпидемиологической
ситуации в Нюрбинском районе

по состоянию на 26.01.2022 г. (утро)

Информация от аптек г.Нюрба на 24.01.2022 г.

Врачи Якутии о новом штамме
коронавируса "Омикрон"
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Для обеспечения безопасности и сниже�
ния количества несчастных случаев и гибели
людей на водных объектах на территории
республики Саха (Якутия) с 24 по 30 января
проводится 3 этап межведомственной акции
"Безопасный лед".

Основной целью акции является недо�
пущение происшествий на водных объек�
тах, выявление нарушений и проведение
профилактики в данном направлении.
Ежедневно межведомственными патруль�
ными группами осуществляется патрули�
рование и мониторинг водных объектов, в
ходе которых проводятся разъяснительные
беседы с населением по мерам безопасного
поведения на льду. На акваториях произво�
дятся выборочные замеры толщины льда,
осуществляется контроль за действующи�
ми ледовыми переправами, проводятся
рейды по выявлению несанкционирован�
ных выездов автотранспортных средств на
лед.

Вилюйское отделение Центр ГИМС

Главного управления МЧС России по Рес�
публике Саха (Якутия) напоминает: во из�
бежание несчастных случаев при движении
через ледовые переправы необходимо стро�
го выполнять требования всех информаци�
онных знаков. Не допускайте нагрузку,
превышающую допустимую грузоподъем�
ность. Пользуйтесь только оборудованны�
ми ледовыми переправами! Не оставляйте
детей без присмотра, не отпускайте одних
на водоемы, объясняйте и рассказывайте
им об опасности, которую таит в себе лед, о
том, что выход на лед может оказаться
опасным для жизни.

Если вы стали свидетелем происшест�
вия на воде и необходима помощь спаса�
телей, незамедлительно звоните по телефо�
ну 101. Единый номер вызова экстренных
оперативных служб � 112.

Государственный инспектор
Вилюйского отделения Центр ГИМС

ГУ МЧС России по РС (Я)
ЖИРКОВ Н.К.

В отделы полиции обратились четверо
жителей г. Якутска, ставших жертвами об�
мана лжесотрудников банка, "менеджеров"
псевдоброкерских бирж и лжеработодателей.

992 тысячи рублей на несколько теле�
фонных номеров отправила 56�летняя пен�
сионерка, которой мошенники от имени
"Сбербанка" сообщили, что третьи лица
оформили кредит на её имя. Под диктовку
аферистов женщина взяла несколько кре�
дитов в разных банках и отправила все за�
емные денежные средства на так называе�
мые "безопасные счета".

65�летняя женщина и 73�летний пенси�
онер решили инвестировать в акции "Газ�
прома", но в итоге отдали мошенникам
1392000 рублей и 211800 рублей соответ�
ственно. В обоих случаях потерпевшие
увидели в интернете рекламу "Газпром
инвестиции" и оставили заявку. Вскоре им
позвонили лжеброкеры и предложили под�
заработать на инвестициях. Под их руко�
водством они активно пополняли свои
"инвестиционные счета" на различные сум�
мы, женщине даже пришлось оформить
несколько кредитов в различных банках
города. Однако, обещанная прибыль так и

не последовала.
À 21�летний студент попался на удочку

мошенников, предлагавших заманчивые
перспективы удаленной работы. Под ви�
дом работодателя в мессенджере ему пред�
ложили высокооплачиваемую вакансию,
не требуя никаких специальных навыков.
Суть работы состояла в том, что необходи�
мо делать ставки в интернете на опреде�
ленные события. Для вывода заработанных
денег "работодатели" попросили внести до�
полнительную сумму на счёт, что молодой
человек и сделал. В итоге потерпевший
перевел 27 960 рублей, сразу после этого
мошенники заморозили счет и перестали
выходить на связь.

Уважаемые граждане! Не верьте незна�
комцам и рекламам, предлагающим быст�
рое обогащение. Не переводите свои де�
нежные средства на сомнительные счета.
Такой вид сетевого заработка, как игра на
фондовой бирже, является одним из самых
ненадежных способов поправить свое фи�
нансовое положение. Берегите свои фи�
нансы!

МВД по Республике Саха (Якутия).

Федеральнай ветеринарнай фитосани�
тарнай сулууспа иЇитиннэриитинэн 2021
сыл саіаланыаіыттан бўтўєр диэри дойдубут
араас муннуктарыгар 352 тэриллиилээх уон�
на кэтэх хаЇаайыстыбаларга, 130 дьиикэй
кабаннарга дойдубут 49 субъегар сибиинньэ
африканскай чумата туруталаан хаЇаайыс�
тыбаларга улахан хоромньуну таЇаарталаата.
Ол курдук дьиэ сибиинньэлэригэр Àмурскай
уобаласка � (39 ыарыы кєЇўннэ), кыраай�
дарга: Хабаровскай � (26), Свердловскай �
(20), Саратовскай � (21), Калужскай � (19),
Нижегородскай уонна Ярославскай уобалас�
тарга � (17�лии), Приморскай кыраайга уон�
на Волгоградскай уобаласка � (13�тўў), Став�
ропольскай кыраайга уонна Брянскай уоба�
ласка (11�дии), Белгородскай уонна Самарс�
кай уобаласка (10�нуу) табыллыбатах пуун�
нар турдулар. Дьиикэй кабаннарга � Àмурс�
кай � (24 ыарыы кєЇўннэ), Новгородскай �
(11), Калужскай � (20), Ярославскай � (16) ,
Хабаровскай � (13) уобаластарга туруталаата
уонна Приморскай кыраайга � (12). Бу ба�
рыта єлбўт сибиинньэлэр патматырыйаал�
ларыттан лабораторнай ветеринарнай чин�
чийиилэр тўмўктэринэн сибиинньэ афри�
канскай чума вируЇа, генетическэй матыры�
йаалыттан кєстєр.

Ыарыы туЇунан кылгастык иЇитиннэр�
дэххэ сибиинньэ африканскай чумата
(ÀЧС), олус кутталлаах сыстыганнаах вирус�
най ыарыыларга киирсэр. Ыалдьыбыт си�
бинньэ эмтэниллибэт, уонна ÀЧС утары
вакцина кўн бўгўμμэ дылы оμоЇулла илик.
ХаЇаайыстыбаіа вирус кєстўбўт буоллаіына
сибиинньэлэри єлєрўллэр, ол таЇынан си�
биинньэ ферматын бўтўннўўтўн уматан суох
оμоЇуллар. Ол кэннэ биир икки сыл буолан

баран саμа ферма тутуллара, сибиинньэни
иитии кєμўллэнэр, онон хоромньута сўрдээх
улахан. Сибиинньэ этин уонна онтон оμо�
Їуллар бородууксуйаны ветеринарнай атаа�
рар докумуона суох уонна атыылыырга анала
суох миэстэлэргэ тураргыт кєμўллэммэтин
єйдўўргўт наада. Тыыннаах сибиинньэлэри
оройуон иЇигэр уонна таЇыгар атыылыыр
тўгэμμэ эрдэтинэ олохтоох ветеринарнай
учаастакка тиийэн биллэрэргит булгуччу�
лаах. Ол кэннэ сибиинньэни харантыыμμа
туруоруллан туох баар бары быЇыыларын
ылбытын кэннэ ФГИС "Меркурий" систиэ�
мэ нєμўє ааЇан оройуон таЇыгар�иЇигэр
хамсааЇына кєμўллэнэр.

Ветеринарнай сокуон уонна ветеринар�
най�санитарнай быраабылалар ирдэбиллэ�
рин кэЇээЇин иЇин, ол иЇигэр, дьиэ кыылын
эмискэ єлўўтўн уонна маасабай ыалдьаа�
Їынын кистээЇиμμэ тустаах дьон админист�
ративнай эппиэтинэскэ тардыллаллар.
Онон, тэриллиилээх хаЇаайыстыба сала�
йааччылара, биирдиилээн чааЇынай хаЇаа�
йыстыбалаах дьоннор сибиинньэіит, ынах
сўєЇўгўт, сылгыларгыт эмискэ ыарыйдахта�
рына, ол эбэтэр єлўў таіыстаіына тутатына
бэтэринээрнэй исписэлиистэргэ биллэрэр�
гитин умнумаμ.

Тўмўктээн эттэххэ, сыстыганнаах
ыарыылар таріамматтарын туЇугар ирдэнэр
ўлэлэри кэмигэр толоруохха наада. Ол кур�
дук ыккыт, сўєЇўгўт єлўгўн бэйдиэ быраіы�
маμ, єлўгў уматарга нэЇилиэк ахсын туЇаан�
наах уматар миэстэлэр бааллар. СўєЇўгўт
єлўгўн харайан уматаргыт хаЇаайыттар тус
эппиэтинэскит буолар.

Ньурбатааіы ветеринарнай салалта.

Приёмные семьи � это особые семьи. Ру�
ководством района будет оказана ощутимая
социальная поддержка приёмным семьям
Нюрбинского района.

20 января в рамках проведения отчета
перед населением Нюрбинского района
состоялась на ЗУУМ площадке встреча
главы À.М. Иннокентьева с приемными
родителями. Приняли участие заместитель
главы по экономике и финансам Н.И. Бур�
нашев, заместитель главы по социальным
вопросам À.М. Уларова,  начальник отдела
опеки и попечительства В.С. Халанникова,
ведущий специалист отдела В.В. Àлексеева
и 9 приемных семей, воспитывающих 31
детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей. 

На встрече обсудили предложения при�
емных родителей, поступивших во время
отчета перед населением Мегежекского
наслега, о внесении дополнений в муници�
пальную целевую программу района по ме�
рам социальной поддержки:

1. Назначение единовременной выпла�
ты "Нюрбинская приемная семья" при
принятии на воспитание в семью третьего
ребенка и последующих детей в размере
100000 рублей.

2. Вручение памятного знака "Доброе
сердце" приемным родителям, воспитыва�

ющим или воспитавшим 5 и более при�
емных детей.

3. Оказание единовременной адресной
материальной помощи приемным семьям
на проведение ремонта или благоустрой�
ства жилого дома.

Приёмные семьи отметили важность и
необходимость создания ещё новых семей.
Ведь дети, оставшиеся без попечения роди�
телей, как и другие дети, должны воспиты�
ваться в семьях � в любви и в заботе, а не в
государственных детских учреждениях. Но
для этого необходимы дополнительные
меры поддержки. 

Приёмные семьи  искренне поблагода�
рили главу района À.М. Иннокентьева за
организованную встречу, реализацию дей�
ствующих � очень нужных для населения
социальных новых муниципальных проек�
тов, отдел опеки и попечительства за пос�
тоянное внимание и заботу. 

В заключительном слове À.М. Инно�
кентьев отметил, что поддерживает иници�
ативу приемных семей и уже в этом году
семьи получат помощь.

Эти новые меры  поддержки приёмных
семей в Нюрбе будут практически первыми
в муниципальных районах республики.

Отдел опеки и попечительства
Àдминистрации МР "Нюрбинский район".

Уважаемые руководители!
Àдминистрация МР "Нюрбинский ра�

йон" сообщает, что ночью. 25 января, с г. в
Нюрбе в мкр. Вертолетка сгорел жилой дом,
в котором проживала многодетная семья.
Отец Àфанасьев Николай Николаевич 1974
г.р., мать Попова Вероника Николаевна и
трое детей (сын 2001 г.р. и дочери 2004 и 2012
г р.).

Помощь денежными средствами можно
оказать переводом на карту Сбербанк, ÀЭБ
+7�914�303�28�46 Попова Вероника Нико�
лаевна.

Реквизиты:
Валюта получаемого перевода: Рубли

(К.ЦВ)
Получатель ПОПОВÀ ВЕРОНИКÀ НИ�

КОЛÀЕВНÀ
Номер счёта: 40817810976170005050
Банк получателя: ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕ�

НИЕ N8603 ПÀО СБЕРБÀНК
БИК: 049805609
Корр. счёт: 30101810400000000609
ИНН: 7707083893
КПП: 143502001
5\У1ГТ�код: 5ÀВШЩММ
Просим оказать посильную помощь

многодетной семье. Мир не без добрых лю�
дей.

Глава À.М. ИННОКЕНТЬЕВ.

Кырдьан олорон санатахха саха барахсан
олоіо олус да ынырык кытаанах эбит. Тєрўт�
тэрбит барахсаттар улуу єйдєрўгэр � сўєЇўнў
кытта холбуу олорбуттар эбит. КуЇаіан та�
μастаах оіо�дьахтар сўєЇўтўгэр киирэрэ�
тахсара кэмнээх буолуо дуо, кємўлўєк оЇох
сиир маЇын кўлэ элбэіэ, ону быЇалыы хотон
муостатыгар ыЇыллара, ити бэйэтэ дезин�
фекция биир кєрўμэ буоллаіа. Чуукаарга
ийэбит, сэрии аіай иннинэ, кэргэнэ єлєн
хаалан, 5 оіону кытта тулаайах хааллаіа.
Оччолорго Хорулаіа бурдук ўўнэн, ийэбит
биир ынаіын бурдукка атыылаан, онтубу�
тун, кєЇєн тахсан, сиэн кыстаабыппыт. Быс�
тыбыты�ойдубуту холкуос ферматыгар ўлэіэ
киллэрэллэрэ. Оччотооіу холкуоска туох
улахан дохуота кэлиэй � утарынан ўўт�хаар,
бурдук атаіа биэрэн� илбэЇээстиирбит. Син,
ўєл тирбэіэ быстыбат, баччаіа тиийэн кэлэн
олордоіум. Ол сылларга, билиμμи буолуо
дуо � отуμ, маЇыμ бэйэμ моонньугар.

БиЇиги аіабыт быраата Моисей кэргэнэ
мас тиэнэригэр тымныйан ( хачаттаран)
ыалдьан 3 эрэ хонон хаалбыта. Фельдшер бу�
ка суох буолуо, билиμμи курдук кыраіа�
кыаммакка наадыйыллыбат кўн�дьыл буол�
лаіа дии. Хотон ўлэЇиттэригэр бурдук атаіа
бэристэхтэринэ, кўнўс буоллун, тўўн буол�
лун, тута оЇоххо хатаран � суорунаіа тардан �
хааЇы, лэппиэскэ гынарбыт. Оччотооіу
ыанньыксыт 12 ынаіы оіолорунуун (ньи�
рэйдэрин,тарбыйахтарын) барытын кєрєл�
лєр, сайынын бостуук кэлиэ дуо, бэйэμ хо�
муйаіын. Холкуос ўлэтин ыыра�дьаара, оч�
чотооіу дьоμμо иμмитэ кытаанаіа, били�
гин, ол иЇин да быЇыылаах, дьон коллектив�
най ўлэіэ кыттыспат буолла  быЇыылаах.
Элбэх буолан бииргэ ўлэлииргэ, "сэлээннэ�
Їии" диэн дьаллык баарга дылы. Хас да киЇи
бииргэ ўлэлии турар (сылдьар) буоллаіына �
сороіо ўлэлиир, сороіо табахтыы�табахтыы
кўлэр мэник буолар. Ханнык да ўлэни бары
кўргўємўнэн саба тўЇэн, сўрэіирэн ўлэлиир
буоллар, туох кыаллыбат буолуой.

Холкуос эрдэіинэ, тугу да утары ылбат
эрдэхпитинэ, мин санаабар, бўтэрэн�оЇорон
иЇэргэ дылы этибит. Билигин, ыал ийэлэрэ
ынахтарын да ыаммат буолан эрэллэр кур�
дук, хотон "сыттаах" буолбут, аныгы дэлэгэй
олоххо, кыайан сууммат�тарааммат буолуу �
сўрэіэ суоххутуттан буолбатаіа буолуо дуо.

Эр киЇини хотоμμо симэн � аныгы дьон се�
риал сыссыыта буолаіыт � туохха тиийэіит.

Быста�быста саліанан, интернат баар
буолан, ўєрэнэн, ветврач ўєрэіин бўтэрэн,
санаабар ўєрэммит иэспин тєлєєбўт курдук
саныыбын. Холкуос ынаіын оччотооіу ўлэ�
Їит "мин ынаіым" диир ис хоЇооннооххо
дылы эбиппит. Ол эрээри ыраах ўєрэнэ сыл�
дьан, хайдах эрэ наада курдугун иЇин, хар�
чынан кємєлєЇє тўЇўμ диэн суруйбутум, ха�
та бэйэбиттэн ылыах курдук буолбуттар этэ
оччотооіу правление чилиэннэрэ. Дьону оч�
чотооіу усутдьуоннары ўтўктэн, холкуоЇу
кытта дуогабардаЇан дойдубар тардыЇа са�
таабытым, эппиэт ыйыта да сатаабатахтара.
Ол да сиэринэн, мин Чуукаарга олох да кє�
лєЇўн тохпотох курдукпун, сопхуос эстэн
баай ўллэстиитигэр, ханна ўлэлээн, хара кє�
лєЇўннэрин тохпут дьоμμо, манна суохтар
диэн, ўтўлўк бўтэй "махтаммыттара". Àны са�
йын кураан салгыы барар курдук сылык�
тыыллар.

Мин тус санаабар, аныгы дьон туохха да
наадыйбат, дьыалаіа уурбат курдуктарыттан
єрт уота бэйдиэ барыыта  тахсар.Уот диэн сэ�
рии буоллаіа дии, кыра соіус эрдэіинэ са�
быта тутуЇар наадалаах эбитэ буолуо. Сиргэ�
уокка сылдьар дьон, кўєстэммит уотун, тар�
дыбыт табаіын тобоіун даіаны дьаЇаммат�
тар быЇыылаах. ЄртєєЇўн олус эппиэтинэс�
тээхтик, буойан�хаайан, дьон кэмин тутуЇан
ыытыллара наада.

Былыргы барахсаттар, бурдук ыстан сиэ�
ри, тўμ ойуур иЇигэр "кўл" диэн ааттаан
оμостоллоро, уоту ыыппат этилэр, итинник
ньыма хойукка дылы баара. КиЇини "эрэй"
ўєрэтэр диэн сахалар тыллаахтар, саха барах�
сан кыЇаліалаах олох кыпчыйан, ўєрэтэн
араас олох муударастарын мунньуннаіа, саха
киэнэ буолла да куЇаіан буолбатах, дэлэіэ
этиэхтэрэ дуо оіоіун олус атаахтатыма,
ирээтэ ол эрэ буолуо диэн", єссє эбиитин
таμара этэр: "оіоіун киЇи гыныаххын баіа�
рар буоллаххына � талаххын (чыпчыккый�
гын) харыстаама диэн. ЄЇўргэнэр єЇўргэ�
ниμ, ылынар ылыныμ, соμнуур кыаіым
суох. Àйбыт аіа таμараіытын таптааμ, кут�
таныμ, убаастааμ.

Былыргы кырдьаіас холкуостаах тыыл
бэтэрээнэ À. ФЕДОРОВ.

– Социальная защита –

Оказывается ощутимая помощь
приёмным семьям

– ГИМС предупреждает –

3 этап межведомственной
акции "Безопасный лед"

— ОМВД сообщает —

Четверо жителей г.Якутска
обогатили мошенников

на сумму 2,6 миллионов рублей

– Ветеринарная служба информирует –

Сибиинньэ африканскай чумата

Об оказании материальной помощи

Àхтан санаан аастахха
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9�го декабря 2021 г. от тяжелой бо�
лезни ушла в вечность Розалия Пет�
ровна НИКОЛÀЕВÀ, оставившая доб�
рый след в жизни многих верующих.

Весть о кончине земной жизни
Розалии Петровны вызывает глубо�
кую скорбь у многих верующих в
церквях Российского Союза Еван�
гельских христиан�баптистов. Роза�

лия Петровна обладала особым обая�
нием и педагогическим талантом. Она
возлюбила Господа всем сердцем и
разумением своим, и Господь даровал
ей силу нести Свет Христов. Её мо�
литвенная жизнь и активное служение
среди верующих сестер были прекрас�
ным примером благочестивой христи�
анки. Розалия Петровна служила Богу
до самой последней минуты земной
жизни.

Мы благодарим Бога за таких
сподвижников веры, как наша сестра
по во Христе Иисусе. Сколько же бы�
ло тепла и любви в ней! Хватило на
всех, кто соприкасался с ней. Розалия
Петровна оставила глубокий след в
духовной жизни многих из нас.

Победа в Боге была всегда в её
сердце. "Будьте постоянны в молитве"
� это был её Божий девиз!

Благодарность Господу за служе�
ние Розалии Петровны, за её посвя�
щение и труд во Славу Господа! За да�
рованный Богом талант, который она
употребила во всей полноте на ниве

Божьей! И, плоды этого труда ещё
долго будут умножаться и пойдут в
Вечность! À мы будем держать то, что
имеем, и продолжать молиться, лю�
бить, верить и надеяться и совершать
свой малый труд пред Господом. Бла�
гослови нас, Господи, помнить Роза�
лию Петровну, как пример горения
для Господа, и самим не ослабеть в
молитвенном служении. Слава Тебе,
Господь наш и Бог наш! Великий!
Милосердный! И Любящий! Хвала,
Честь и Поклонение Тебе во веки
веков! Àминь.

"Благословен Бог и Отец Господа
нашего Иисуса Христа, Отец милосер�
дия и Бог всякого утешения, утеша�
ющий нас во всякой скорби нашей,
чтобы и мы могли утешать находящих�
ся во всякой скорби тем утешением,
которым Бог утешает нас самих! Ибо по
мере, как умножаются в нас страдания
Христовы, умножается Христом и
утешение наше." 2 Коринфянам 1,3�5.

Церковь Евангельских
христиан города Нюрба.

Тапталлаах кэргэним, амарах аіа�
быт, кўндў эЇээбит СТЕПÀНОВ Àри�
ан Егорович бу дьыл тохсунньу 26 кў�
нўгэр уЇун ыарахан ыарыыттан бу
Орто дойду олоіуттан барбыта биир
сыла буолла

Ийэтэ Мотрена Кононовна, аіата
Егор Михайлович 8 оіону тєрєтєн
иитэннэр олох суолугар ўктэннэрбит�
тэрэ.

Àриан Егорович Ньурба Хорула�
тыгар аіыс оіолоох ыалга бэЇис оіо�
нон тохсунньу 9 кўнўгэр 1948 с. кўн
сирин кєрбўт.

Кыра сылдьан таайын Дмитрий
Кононовичтаахтыын Чурапчыга, он�
тон Ньурба ХаμалаЇыгар аіалара
атыыЇытынан ананан, кэлин Марха
орто оскуолатыгар 10 кылааЇы бўтэр�
битинээн орто оскуоланы тўєрт сиргэ
ўєрэнэн бўтэрбитим диир этэ. Дьик�
титэ диэн ол онно ўєрэммит оіоло�
рун, учууталларын толору ааттарын
єссє тєрєєбўт кўннэрин дьылларын
єйдўў сылдьарын сєіє да, дьиктиргии
да саныыр этим оннук памяттаах этэ.
Ити миэхэ суох холобура.

Эдэр эмэн саастарыгар бэйэтин

лаппа кыанар эбит, ол курдук ыЇыах�
тарга тустан оччотооіуга мўЇэ ылат�
тыыр эбит. Остуол тенниЇигэр бэйэ�
тин саастыылаахтарыттан эмиэ бас�
тыμ кэккэіэ сылдьара дииллэр.

НаЇаа ўчўгэйдик ыллыыр этэ, Мэ�
μэ Хаμаласка олоро сылдьан биир
кэмμэ Валерий Ноевтыын дуэттаан
турабын кэнсиэркэ диэччи, арааЇа
син бэрт куолас диэн Ноев ылласта
ини. Àармыйа кэнниттэн орто ўєрэх�
тээх экэнэмиис идэтин баЇылаан
араас ўлэіэ орто сиэринэн ўлэлээн
бочуоттаах сынньалаμμа тахсыбыт.

Тєрєєбўт Хорулатын наЇаа да тап�
тыыра, суохтуур… Эдэр сааЇыттан
дойдутун дьонун хаартыскаіа тўЇэр�
тээн олох ўчўгэй єйдєбўнньўгў хаал�
ларбыта. Ол онтун баіатын толорон
барытын альбомμа иилэн 10�тан тахса
альбому оμортообутум. Музейдаахта�
ра буоллар бэрт єйдєбўнньўк бэлэх
буолуо этэ …

2007 сылтан улахан кэпсэтии кэн�
ниттэн унтуу тигэн, кини улларан
атыылаан онтон дохуоттанан, дьиэ
атыылаЇан орто ыал тэμинэн олор�
буппут.

Ўчўгэйдик улларар, кини уллар�
бытын уЇуннук кэтэбит диэн дьон
махтанар этилэр, ону эттэхпинэ бы�
рыынчык дьахтарга тўбэЇэн бэрт ул�
ларааччы диэтэхтэрэ диэн кўлўўгэ ку�
булутара, суох да буолтун кэннэ улла�
рар дуо диэн кэлэннэр ытаталлара …

Кыаммакка кємєлєЇєрўн наЇаа
сєбўлўўрэ, онтон кыра да ўчўгэйи
оμордоіуна ўєрэр буолара. Мин оло�
іум саамай ыарахан кэмигэр кэлэн са�

наа кєтєієн, дьахтар дьолун, тапталы
биллэрэн барбытыгар тыыннааіым ту�
хары арааЇа умнубатым буолуо … Оіом
сыыЇа єссє даіаны олор, мин олор�
ботох олохпун саліаа диэхтээбитэ …

Куоракка олорор кэмигэр кэргэ�
нинээн Ирина Христофоровналыын
дойдуларын дьонноругар, аймахтары�
гар даіаны суол иис суох кэмигэр ўгўс
дьону хоннорон, кємє�ньыма буолан,
ол дьон кыЇаліаларыгар кємєлєЇєн
ўгўс киЇи махталын ыллахтара. Àриан
Егоровичтаах диэн дьон убаастабы�
лын ыллахтара …

Ўлэлээн ўлэттэн дьоллонуу, до�
хуоттаныы минньигэЇин биллэрдиμ
диэн ўєрэр�кєтєр буолара.

УЇуннук, ыараханнык ыалдьан,
биир ынчыгы таЇаарбакка кўн сирит�
тэн кўрэнэн бараахтаата …

Кини олорботох олоіун элбэх ах�
сааннаах сиэннэрэ салгыахтара, биЇи�
ги аймахха чахчы даіаны дьиμнээх
кўтўєт, ўтўє киЇи кэлэн ааста диэн ба�
ры аймаммыттара, аЇыйбыттара …

Тўгэнинэн туЇанан тиЇэх суолугар
кємєлєспўт кэргэним бииргэ ўєрэм�
мит кылааЇын оіолоругар, аймахта�
рыгар, Киирэп тўєлбэ олохтоохтору�
гар, бэйэм дьўєгэлэрбэр, аймахтарбар
тылынан кыайан этиллибэт муμура
суох улахан махталбын тиэрдэбин.

Барыгытыгар ўтўє санааіыт дьону
ўєрдэ турдун, кытаанах доруобуйала�
ныμ, кўўстээх санааланыμ диэн баіа
санаабын тириэрдэн туран суруйдум.

Àнтоновкаттан кэргэнэ
Л.И. ФЕДОРОВÀ.

С 2023 года все населенные
пункты Нюрбинского района вхо�
дят в территориальную схему по
обращению с твердыми комму�
нальными отходами РС (Я). Реше�
нием республиканской конкурс�
ной комиссии ÀО "Кировский
угольный разрез" признан победи�
телем в конкурсе по определению
региональных операторов по обра�
щению с ТКО в Нюрбинском ра�

йоне. 25 декабря 2021 года подпи�
сано соответствующее соглашение
с Министерством ЖКХ и энерге�
тики РС (Я).

Для подготовки к переходу на
весь район необходимо уточнить
поадресное количество жителей
своего наслега, расстояние до по�
лигона, также необходимо решить
вопросы временного хранения
ТКО на территории наслега. 

На основании вышеизложен�
ного просим Вас начать совмест�
ные подготовительные работы и в
целях оперативности и эффектив�
ности действий назначить специа�
листа для работы с региональным
оператором. 

Àдминистрация ÀО
"Кировский угольный разрез".

РÀСПОРЯЖЕНИЕ №43

18 января 2022 г.
О проведении конкурса на лучшее

оформление официальной эмблемы "Год народных
инициатив в Нюрбинском районе"

В целях успешной реализации целей и задач Года
народных инициатив в Нюрбинском районе и под�
держки творческих и интеллектуальных разработок
населения, распоряжаюсь:

1. Объявить конкурс на лучшее оформление
официальной эмблемы 2022 года � Года народных
инициатив в Нюрбинском районе.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса

на лучшее оформление официальной эмблемы "Год
народных инициатив в Нюрбинском районе" соглас�
но приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Создать конкурсную Комиссию по проведению
конкурса на лучшее оформление официальной
эмблемы "Год народных инициатив в Нюрбинском
районе" согласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в офи�
циальных средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего распоря�
жения возложить на руководителя СУП Àлексееву
О.И.

Глава À.М. ИННОКЕНТЬЕВ.

Уважаемые Главы муниципальных образований!

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Тапталлаах балтыбыт Ньурба улуу�
Їун Маарыттан тєрўттээх ЎєЇээ
Дьааμы улууЇун Сартаμ нэЇилиэгин
олохтооіо

СОБÀКИНÀ (ВÀСИЛЬЕВÀ)
Матрена Егоровна

бу дьыл тохсунньу ый 17 кўнўгэр
ыарахан ыарыыттан хомолтолоохтук
олохтон барбытын туЇунан чугас
дьоммутугар биллэрэбит. Убаастыыр
кўтўєппўтўгэр Ростиславка, сиэн�
нэрбитигэр Евдокияіа, Констан�
тиμμа, хос сиэннэрбитигэр дириμ
кутуріаммытын холбуубут.

Àіата Егор Васильевич, бииргэ
тєрєєбўттэр дьиэ кэргэттэрэ.

Оіо сааспыт доіоро, бииргэ ўєрэм�
мит кўндў дьўєгэбит Ньурба улууЇун
Маарыттан тєрўттээх ЎєЇээ Дьааμы
улууЇун Сартаμ нэЇилиэгин олох�
тооіо

СОБÀКИНÀ (ВÀСИЛЬЕВÀ)
Мотрена Егоровна

бу дьыл тохсунньу ый 17 кўнўгэр
ыарахан ыарыыттан хомолтолоохтук
олохтон барбытынан аіатыгар Егор
Васильевичка, бииргэ тєрєєбўттэри�
гэр, чугас дьонугар, кэргэнигэр Рос�
тиславка, оіолоругар Евдокияіа,
Константиμμа, сиэннэригэр дириμ
кутуріаммытын холбуубут. Кытаа�
нах санааны ылынан, аЇыыгытын
этэμμэ аЇараргытыгар, этэμμэ буо�
ларгытыгар баіарабыт.

Маар оскуолатын  1986 с. выпуЇа.

Эдьиийбитигэр Раиса Дорофеевна�
іа, кини оіолоругар, сиэннэригэр
тапталлаах кэргэнэ, аіалара, эЇэлэрэ
КИРИЛЛИН Àнатолий Михайлович

ыарахан ыарыыттан єлбўтўнэн ди�
риμ кутуріаммытын тириэрдэбит.

Балтылара Àнна, Мария, Шура
уонна кинилэр дьиэ кэргэттэрэ.

Убаастыыр ыалбыт
КИРИЛЛИН Àнатолий Михайлович

ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан кэргэнигэр Раиса Дорофе�
евнаіа оіолоругар, сиэннэригэр ди�
риμ кутуріаммытын тириэрдэбит.

Чаппандаттан Федоровтар,
Бахчарыков.

Убайаан аіыс кылаастаах оскуолаты�
гар 1966�1978 сс. саха тылын, литера�
туратын учууталынан ситиЇиилээх�
тик ўлэлээн, элбэх оіону ўєрэппит�
такайбыт СЄ ўєрэіириитин Бочуот�
таах бэтэрээнэ, Учууталлар учуутал�
лара, ўлэ уонна тыыл бэтэрээнэ,
Дьокуускай куоракка олорбут

ÀЛЕКСЕЕВÀ Ираида Кузьминична
бу дьыл тохсунньу ыйыгар 91 саа�
Їыгар ыарахан ыарыыттан олохтон
туораабытынан аймахтарыгар, кыы�
Їыгар, кўтўєтўгэр, сиэннэригэр ди�
риμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Убайаан орто оскуолатын
профкома, кэлэктиибэ.

Ытыктыыр эдьиийбит, педагогичес�
кай ўлэ бэтэрээнэ

ÀЛЕКСЕЕВÀ Ираида Кузьминична
ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан балтыгар Олимпиада Ива�
новнаіа, кыыЇыгар Ленаіа, кўтўєтў�
гэр Костяіа, сиэннэригэр дириμ ку�
туріаммытын биллэрэбит. Эдьиий�
бит сырдык, сэмэй мєссўєнэ сўрэх�
питигэр куруук тыыннаах сылдьыа.

Дьокуускайтан Скобелевтар,
Нерюнгриттан Ивановтар.

Тапталлаах кэргэним, аіабыт, эЇээ�
бит, ГУП ОДьКХ ўлэЇитэ

ЕГОРОВ Николай Егорович
65 сааЇыгар ыарахан ыарыыттан бу
сыл тохсунньу 21 кўнўгэр кўн сирит�
тэн букатыннаахтык барбытын би�
лэр дьонноругар, аймахтарыгар, та�
баарыстарыгар биллэрэбит. Кўндў
киЇибит уЇун уугар утуй, тєрўт буо�
руμ сымнаіас буоллун, быдан дьыл�
ларга быраЇаай.

Кэргэнэ Евдокия, уола, кыргыттара,
кўтўєттэрэ, киниитэ, сиэннэрэ.

Кўндў убайбыт
ЕГОРОВ Николай Егорович

ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытыгар дьиэ кэргэнигэр дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Àнтоновкаттан балта Àнна, Наташа,
Серёжа, Дьокуускайтан быраата

Юрий, Питертан балта Ольга.

Кўндў бырааппыт
ЕГОРОВ Николай Егорович

ыараханнык ыалдьан олохтон туо�
раабытыгар кийииппитигэр Евдоки�
яіа, оіолоругар, сиэннэригэр дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Эдьиий Мария,
кўтўє Прокопий Àлексеевтар.

Кўндў бырааппыт, убайбыт
ЕГОРОВ Николай Егорович

ыараханнык ыалдьан олохтон туо�
раабытыгар кэргэнигэр, оіолоругар,
сиэннэригэр дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Ньурбачаантан, Ньурбаттан,
Иркутскайтан Поповтар,

Дьокуускайтан, Москваттан,
Дубайтан бары Кондратьевтар.

Убаастыыр кўндў убайбыт
ЕГОРОВ Николай Егорович

бу кўн сириттэн туораабытыгар кэр�
гэнигэр Евдокияіа, оіолоругар,
сиэннэригэр дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Кийиитэ Наталья, Àйсен,
Àина Àнтипиннар.

Бииргэ ўлэлиир кэллиэгэбит Егоров
Àлексей Николаевич таптыыр аіата

ЕГОРОВ Николай Егорович
ыарахан ыарыыттан эмискэ кўн
сириттэн барбытынан бары аймахта�
рыгар, билэр дьонугар дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит.

Ньурба оройуонугар
урбааны єйўўр киин.

Ньурба улууЇун Àкана нэЇилиэгин
Чкалов с. олохтооіо, убаастыыр ки�
Їибит, элбэх оіолоох ийэ, педагоги�
ческай ўлэ бэтэрээнэ, уран тарбах�
таах, айар дууЇалаах Далбар Хотун,
"Кємўс сўўтўк" кулууп салайааччыта

ФИЛИППОВÀ Àрина Семеновна
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитинэн оіолоругар, сиэннэ�
ригэр, бииргэ тєрєєбўттэригэр, дьо�
нугар�сэргэтигэр дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит.

"Àкана нэЇилиэгэ" МТ дьаЇалтата,
нэЇилиэк депутаттара.

Убаастыыр саμаспыт педагогичес�
кай ўлэ бэтэрээнэ

ФИЛИППОВÀ Àрина Семеновна
соЇуччу ыарахан ыарыыттан олохтон
туораабытынан оіолоругар, сиэннэ�
ригэр, бииргэ тєрєєбўттэригэр, ай�
махтарыгар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Дьаархантан, Ньурбаттан
Филипповтар.

Єр сылларга Чкалов, Àкана оскуола�
ларыгар учууталлаабыт, СЄ ўєрэіи�
риитин туйгуна, эбээлэр кулуупта�
рын салайааччыта, элбэх оіолоох,
сиэннэрдээх

ФИЛИППОВÀ Àрина Семеновна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан оіолоругар, сиэннэригэр,
бииргэ тєрєєбўттэригэр, бары ай�
махтарыгар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

П.С. Егоров аатынан Àкана
орто оскуолатын кэлэктиибэ.

Кўндў дьўєгэбит СЄ ўєрэіириитин
туйгуна, педагогическай ўлэ бэтэрээ�
нэ, Чкалов олохтооіо

ФИЛИППОВÀ Àрина Семеновна
уЇун ыарахан ыарыыттан биЇиги
кэккэбититтэн туораабытынан чугас
дьонугар, бииргэ тєрєєбўттэригэр,
оіолоругар, сиэннэригэр дириμ ку�
туріаммытын холбуубут, аЇыыгытын
тэμμэ ўллэстэбит.

Дьўєгэлэрэ Светлана,
Розалия, Мария.

Кўндўтўк саныыр, убаастыыр
эдьиийбит, Àкана нэЇилиэгин Чка�
лов сэлиэнньэтин олохтооіо, педа�
гогическай ўлэ бэтэрээнэ, элбэх оіо
амарах ийэтэ

ФИЛИППОВÀ Àрина Семеновна
орто дойду олоіуттан ыарахан
ыарыы содулуттан барбытынан ди�
риμ кутуріаммытын бииргэ тєрєє�
бўттэригэр, оіолоругар, сиэннэри�
гэр, бары аймахтарбытыгар тиэрдэ�
бит. Эдьиийбит туЇунан сылаас сыр�
дык єйдєбўл куруук биЇиги сўрэх�
питигэр баар буолуоіа. Тєрєєбўт тє�
рўт буоруμ сымнаіас сыттык, сылаас
суоріан буоллун. 

Ньурба, Дьокуускай куораттан
Уус Àппанаас оіолоро, сиэннэрэ.

Кўндўтўк саныыр, убаастыыр кы�
лааспыт салайааччыта, учууталбыт,
СЄ ўєрэіириитин туйгуна

ЕГОРОВ Вячеслав Иванович
кўн сириттэн барбытынан дьиэ кэр�
гэнигэр, аймахтарыгар дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит. Ытыктыыр
учууталбыт ўтўє санаатын мэлдьи
єйдўў�саныы сылдьыахпыт.

Ст. Васильев аатынан
Ньурба 1 №�дээх оскуолатын 10 "и"

кылааЇын 1978 с. выпускниктара.

Она оставила глубокий след
в духовной жизни многих из нас

Кини салгыы олорботох олоіун элбэх
ахсааннаах сиэннэрэ салгыахтара


