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Олунньу 7 к. улуус салайааччыларын пла�
неркатыгар улуустааіы киин балыыЇа кылаа�
бынай бырааЇа Наталья Павлова улууска
эпид�балаЇыанньаны билиЇиннэрдэ. ПЦР
уонна ИХÀ анаалыстарынан субуотаіа � 14,
баскыЇынньаіа 48 коронавируснай инфек�
циянан сутуллубут дьону булбуттар. ЫарыЇах
ахсаана 750 киЇиэхэ тэμнэспит. 748 киЇи
Ньурбаіа, 2 хат дьахтар Дьокуускай балыы�
Їатыгар бааллар. 715 киЇи тастан эмтэнэр,
стационарга � 33 киЇи.

Кэнники дойду ўрдўнэн санитарнай бы�
раабылаларга уларыйыылар киирдилэр.
Олунньу 6 кўнўттэн эмтэнии болдьоіо 7 кўн�
тэн кыра буоллаіына булгуччу ПЦР тутта�
рыллар, оттон 7 кўнтэн уЇаатаіына ўтўєрбў�
тўн бигэргэтэр ПЦР туттарыллыбат. Диаг�
ностикаіа киирбит уларыйыы быЇыытынан
ОРВИ симптомнаах дьон ыарыыта чэпчэки
буоллаіына дьиэ кэргэн дьонуттан ПЦР
анаалыс оμоЇуллубат, босхо эмп бэриллибэт. 

Улуус баЇылыга Àлексей Иннокентьев
улуустааіы киин балыыЇаіа РФ Доруобуйа
харыстабылын министиэристибэтин бири�
кээстэригэр уонна РФ кылаабынай санитар�
най бырааЇын уурааіар олоіуран саμа киир�
бит уларыйыылар тустарынан дьоμμо сонун�
нары киэμник таріатар сириэстибэлэринэн
уонна социальнай ситимнэринэн ўчўгэйдик
єйдєтўўлээх ўлэни ыыталларыгар сорудах�
таата. 

Роспотребнадзор Ньурбатааіы террито�
риальнай отделын салайааччыта Àндрей Федо�
ров ааспыт нэдиэлэіэ ОРВИ�лаан 733 киЇи
кєрдєрўммўттэрин эттэ. Ити иннинээіи нэ�
диэлэіэ 868 этэ, онон кыра аччааЇын баар
эрээри, "эпидпорог" син�биир аЇардыллан
турар. Ордук элбэхтик 15�тэн аіа саастаах
оіолор уона улахан дьон ыалдьаллар. Ковид�
най ыарыЇахтары кытта контактаах 899 киЇи
баар. Саμа киирбит быраабылаларынан аны
контактаах дьону булуллубат уонна кинилэри
изоляцияіа олордуллубат буолар. 

Улуустааіы киин балыыЇаіа элбэх ўлэ
сўктэрилиннэ, ыарыЇахтары балыыЇалар бэ�
йэлэрэ булар уонна кимиэхэ диагноз туруо�
ран эмтииллэрин быЇаарар буолаллар. "Оми�
крон" дьон тыμатыгар тўспэккэ, тыынар уор�
ганнар суолларыгар ўєЇэ хаалар буолан дьон
чэпчэкитик аЇарар. Мантан инньэ ОРВИ�га,
грипкэ курдук буолар. Урут оскуолаіа коро�
навируснай инфекциянан 1 оіо ыарыйдаіы�
на оскуола бўтўннўў карантиμμа барар эбит
буоллаіына, билигин кылааска оіо ахсаа�
ныттан 20%�на ыарыйдаіына кылаас каран�
тиμμа барар. "Син�биир ОРВИ элбэіинэн
сибээстээн бу нэдиэлэіэ дьиэттэн ўєрэнии
саліаныаіа", � диэтэ Àндрей Федоров.

Улуус баЇылыгын олоіу�дьаЇаіы хааччы�
йыыга солбуйааччыта Àлексей Àндреев
31.01.22 с. Ньурба к. Степан Васильев 39/2
№�дээх дьон олорбот дьиэтигэр баЇаар буола
сылдьыбытын, 05.02.22 с. Убайааμμа бы�
лааннаах уоту араарыы буолбутун иЇи�
тиннэрдэ.

"ОДьКХ" ГУП Ньурбатааіы филиалын ди�
риэктэрэ À.С.Тихонов уонна "Àрыылаах" ХЭТ
бэрэстэбиитэлэ Николай Тихонов ўлэ кўн�
нээіи эрэсииминэн барарын эттилэр.

ОДьКХ ГУП филиалын ўлэЇиттэрэ 6 ыйдара
туоллаіын аайы ревакцинацияны бара сыл�
дьаллар. 

26 №�лээх ОГПС салайааччыта Вадим
Васильев Степан Васильев 39/2 №�дээх дьиэ�
тигэр баЇаар буолбутун умуруорбуттарын,
коронавируснай инфекциянан ўлэЇиттэртэн
6 киЇи, ўксэ Àнтоновка уонна Маалыкай
олохтоохторо ыалдьыбыттарын эттэ.

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунааіы отделын
нач. солбуйааччы Николай Àлексеев крими�
нальнай субуокканы билиЇиннэрдэ. Àаспыт
нэдиэлэіэ 34 биллэрии уонна сайыбылыан�
ньа киирбит. 7 киЇи хирургияіа кєрдєрўм�
мўт. 4 административнай буруй оμоЇуллубут,
2 � киЇи эчэйиитэ, 2 � уоруу, 2 � буруй оμо�
руутун сибикилэрин булуу туЇун араапар,
єлєрўўнэн куттааЇын � 1, криминала суох 2
киЇи єлўгэ булуллубут. Барыта 71 боротокуол
толоруллубут, ол иЇигэр ГÀИ хайысхатынан
� 34. 4 массыына ыстарааптыыр стоянкаіа
туруоруллубут, 2 итирик суоппар тутуллубут.
Николай Àлексеев тўєкўннээЇин элбэіин,
дьон тўєкўттэр угаайыларыгар киирэн хар�
чытын албыннатара тохтооботун этэн туран,
масыанньыктааЇыμμа боліомтону уурул�
луохтааіын, тэрилтэлэр салайааччылара ўлэ�
Їиттэригэр єйдєтўўлээх ўлэни ыытыах кэ�
риμнээхтэрин бэлиэтээтэ. Буруй оμоЇуллуу�
тун ырытан кєрдєххє, буруй ўксэ дьиэіэ�
уокка оμоЇуллар уонна арыгыны кытта си�
бээстээх. Онон буруйу сэрэтии ўлэтин бы�
Їыытынан арыгылыыр, айдаарар дьону по�
лицияіа биллэрэн иЇиэхтэрин наада.

Улуустар икки ардыларынааіы дьиэ
кэргэμμэ уонна оіоіо кэлим кємє киинин
дириэктэрэ Марианна Àлексеева Реабилита�
ционнай киин ўлэтэ булкаас эрэсииминэн
барарын, оіолор тэйиччиттэн реабилитация�
ны ааЇалларын, стационарга 3 оіо баарын
эттэ. Бу єрєбўллэргэ учуокка турар Ньурба к.
3 оіолоох ыалын чааЇынай дьиэтэ батареята
хам тоμон, киин ўлэЇиттэрэ баран ўлэлии
сатаатылар да, кыайан быыЇаабатылар, 2
оіону стационарга киллэриэхтэрэ. 

ДИПИ дириэктэрэ Изамира Семенова
иЇитиннэрбитинэн, ДИПИ�гэ 116 киЇи оло�
рор, ўлэЇиттэр вахталарын устата � 14 кўн.
Тэрилтэіэ эбии быраастарын булбакка оло�
роллор, улуустааіы киин балыыЇаны кытта
ўлэлэспиттэр да ким да кэлбэт. БаЇылык
ДИПИ�гэ эбии быраас штатын оннунан
хаалларар туЇугар хайаан даіаны бу боппу�
руоска ўлэлэЇэн булалларыгар сорудахтаата.

ÀТП дириэктэрэ Геннадий Игнатьев тэ�
рилтэ хочуолунайыгар 1 хочуолунай ўлэлии�
рин, 2015 сыллааіы оЇохторо эргэрэн ўлэ�
лээбэтин, бу хочуолу быйыл уларытарга су�
рук киллэрбиттэрин эттэ. Улуустааіы киин
балыыЇаіа 2 массыыната сыЇыарыллан
сўўрэ сылдьар. 

Улуустааіы киин бибилэтиэкэ дириэктэрэ
Àнна Багмет колл�центрга ааспыт єрєбўллэр�
гэ дьон 69�та эрийбитин, ол иЇигэр бырааЇы

ыμыран, ПЦР тўмўгўн уо.д.а. ыйытан эри�
йэллэрин иЇитиннэрдэ.

Улуустааіы ыччат бэлиитикэтин управле�
ниетын салайааччыта Àльберт Неустроев во�
лонтердар ўлэлии сылдьалларын, эми уонна
аЇы�ўєлў тиэрдэллэрин, сайаапкалалар эл�
бээн иЇэллэрин эттэ.

НэЇилиэнньэ социальнай кємўскэллээх
буолуутун управлениетын салайааччыта Ирина
Находкина 5�тэн элбэх оіолоох ыалларга
дьиэ тутталларыгар эбэтэр дьиэ (кыбартыы�
ра) атыылаЇалларыгар социальнай тєлєбўргэ
саμа реестр кэлбитин, быйыл манна улуустан
8 дьиэ кэргэн хапсыах курдугун, бэрэбиэркэ
кэнниттэн быЇаарыллыаіын, нэЇилиэктэргэ
иЇитиннэриилэр ыытыллыбыттарын эттэ.
ДИПИ�гэ киириигэ 10�тан тахса сайаапка
киирбит, ол эрээри сыл бўтўєр диэри итиччэ
миэстэ тахсара саарбах. СуЇаллык киирэр
улахан кыЇаліалаах дьон эмиэ баар.  

"РИК Àвтодор" ÀО гендириэктэрин солбу�
йааччыта Сергей Никифоров муус устар 15 к.
диэри суол ўлэтигэр туттуллуохтаах матыры�
йаалларын таЇа сылдьалларын иЇитиннэрдэ.
Сыбаалка кўєлўн таЇытттан Улуу СыЇыыга
диэри 6 км кэриμэ суол учаастага аспаалла�
ныахтаах, манна бэлэмнээн ўлэни кулун ту�
тар ыйтан саіалыырга былаанныыллар.
Итиэннэ Ньурба к. иЇигэр эмиэ ўлэлиэх�
тээхтэр. 

Àлексей Иннокентьев олунньу бўтэЇигэр
СЄ Тырааныспарга министиэристибэтин
кєЇє сылдьар коллегиятыгар бэлэмнэнии
барыахтааіын, туруорсуулаах боппуруостар
чопчуланыахтаахтарын бэлиэтээтэ.

Ветуправление бэрэстэбиитэлэ 17.02.22 с.
диэри ыты кытта ўлэ ыйа саліанан бара
турарын, ыт учуота ыытылларын, 10�ча ыт
эппэрээсийэлэммитин иЇитиннэрдэ. 

Улуустааіы ўєрэх управлениетын сала�
йааччыта Àлевтина Àргунова Оперштабка ос�
куола ўєрэнээччилэринэн тўЇўмэіинэн оч�
най ўєрэххэ таЇаарарга этиилэрин киллэ�
риэхтэрин эттэ. Àаспыт субуотаіа федераль�
най бўддьўєт суотугар Ньурба к. 1 уонна 2 №�
лээх оскуолаларын, Киров оскуолатын ха�
пытаалынай єрємўєнўн туЇунан мунньах
ыытыллыбыт. Олунньу бўтэЇигэр куонкурус
ыытыллыахтаах. 08.02.22 с. ўєрэх
ўлэЇиттэрин олунньутааіы сўбэ мунньахта�
рыгар ааспыт сыл тўмўктэрин дьўўллэЇиэх�
тээхтэрэ, Ютубка тахсыахтаах. 09.02.22 с. 9�с
кылаастар ўєрэнээччилэрин эксээмэμμэ
киллэрэргэ кєμўллўўр бэсиэдэлэЇии буо�
луоіа. 

Планеркаіа балыыЇа хапытаалынай єрє�
мўєнэ эмиэ таарылынна. ЦРБ кылаабынай
бырааЇа Наталья Павлова эппитинэн, быйыл
балыыЇа комплексын хапытаалынай єрємўє�
нэ саліанар, сантехниката, таЇынааіы эп�
сиэйэ уонна палааталар истэрэ оμоЇуллуох�
таах. Саμа ФЛГ�аппарааты туруорарга анаан
дьиэни єрємўєннээн бўтэрбиттэр, кэлэн
таμан туруоруохтаахтар. 

Улуус баЇылыга Àлексей Иннокентьев
планерка кыттыылаахтарыгар саμа анааЇы�
ны билиЇиннэрдэ. Улуус дьаЇалтатын архи�
тектураіа, градостроительствоіа уонна
ОДьКХ�іа отделын салайааччытын э.т.
Степанов Владислав Àнатольевич ананна.
Кини иннинэ ўлэлээбит Àлександр Захаров
ўрдээн СЄ "Массыына суолларын салалтата"
тэрилтэіэ кєстє. 

Улуустааіы тыа хаЇаайыстыбатын депар�
таменын салайааччыта Иван Егоров улууска
120 т чэпчэки сыаналаах уотурба кэлэн са�
йаапкалаах дьоμμо тўμэтиллэрин иЇитиин�
нэрдэ. Кєтєр фабрикатыгар 60�ча т уотурба
хаалбыт. Фабрика дириэктэрэ Петр Гаври�
льев Дьокуускайдааіы кєтєр фабрикатыттан
иэс ылар курдук кэпсэтии ыыта сылдьар. 

Улуус баЇылыга Àлексей Иннокентьев 1�
кы солбуйааччыта Àртур Яковлевка СЄ Тыа
хаЇаайыстыбатын министиэристибэтин кыт�
та ўлэлэЇэригэр соруйда, Кєтєр фабрикатын
боппуруоЇугар туЇаннаах салайааччылар
кыттыылаах сўбэ мунньах ыытыллыаіа. 

Àлексей Иннокентьев киниэхэ Ньурба к.
Стрижевскай уул. 4 №�дээх дьиэтин 3�с
кыбартыыратын олохтооіо приемμа киирэ
сылдьыбытын, "Саахалланар туруктаах
дьиэттэн кєЇєрўў" бырагырааманан ити
дьиэттэн кини эрэ кєЇєрўллўбэтэіин, оло�
рор сирэ суох буолан онон�манан олорорун,
куорат салалтата кинини 2023 с. кєЇєрўєх�
тээхтэрин биллэрбитин туЇунан эппитин
эттэ, Ньурба к. салалтатыгар бу боппуруоЇу
быЇаарсарыгар сорудахтаата.

Октябрьскай нэЇилиэк баЇылыга Семен
Корякин тэрилтэ массыыналара сўўрэн ба�
лыыЇаіа кємєлєспўттэрин, мантан салгыы
балыыЇалар бэйэлэрэ кыанар буолбуттарын
иЇитиннэрдэ. Санитарнай хааччахтар сым�
ныы быЇыытыйдахтарына бу нэдиэлэіэ нэ�
Їилиэк хамыыЇыйата тахсан ыттаах дьннор�
дуун ўлэлэЇиэіэ. "Ньурба�Àгро" МТС�іа 11
ынах тєрєєн турар. Àттакылар Àнтоновка
сиригэр кэлбиттэрин 145 сылыгар анаан, му�
зей, култуура, бибилэтиэкэ ўлэЇиттэрэ кыт�
тыылаах маастар�кылаастар ыытыллы�
быттар. 

Àлексей Иннокентьев планеркатын тўмўк�
тўўрўгэр инникитин "Якутлесресурс" уонна
лесничество салайааччылара планеркаіа
кытталлара наадатын бэлиэтээтэ. 

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

4 февраля завершились отчеты исполни�
тельной власти муниципального района
"Нюрбинский район" за 2021 год.

С утра по видеозвонку глава района
Àлексей Иннокентьев провел прием населе�
ния жителей г. Нюрба по личным вопросам.
Во второй половине дня с итоговым отчетом
на платформе зум и инстаграм он выступил
перед населением г. Нюрба.

Также в отчете приняли участие руково�
дители учреждений и предприятий района.
Àктивность горожан можно оценить как
высокую, поступило много вопросов и
предложений.

Руководство района уделяет пристальное
внимание административному центру райо�
на � городу Нюрба. Из районного бюджета, в
т.ч. за счет средств, поступающих в район от
дивидендов 1% акций ÀК "ÀЛРОСÀ" и
Программы содействия социально�экономи�
ческого развития Нюрбинскому району, в
2021 году на социально�экономическое раз�
витие г. Нюрба было выделено 327 млн. 946
тыс. руб. В том числе только на асфальтиро�
вание улиц направлено более 100 млн. руб.,
дальше продолжится работа по асфальти�

рованию улиц города и сельских поселений.
С Минтрансом РС(Я) подписан пилотный

проект в республике по асфальтированию
улиц сельских поселений, находящихся вдоль
федеральной автодороги, за счет текущего
года начата реализация проекта в с. Сюля.

Уделяется внимание важнейшим напра�
влениям работы. Выделены средства на
приобретение 2 единицы спецтехники для
вывоза ЖБО на базе КамÀЗ, проектно�
изыскательские работы "Рекультивация ком�
мунальных отходов г. Нюрба", "Строитель�
ство межмуниципального полигона для твер�
дых бытовых отходов г. Нюрба", "Строитель�
ство водоочистной станции мощностью 1200
кубометров в сутки со скважинной насосной
станицей первого подъема г. Нюрба", кон�
цессионное соглашение по строительству
канализационно�очистной станции мощнос�
тью 1000 кубометров, выкуп административ�
ного здания ПÀО "ÀЛРОСÀ�Нюрба", регу�
лирование тарифной политики в местном
пассажирском сообщении, капитальный и
текущий ремонт образовательных и до�
школьных учреждений и т.д.

Весной начнется строительство Убаян�

ской школы на 360 мест, также планируется
начать здание детсада на 150 мест в Убаяне. В
августе текущего года будет введено в строй
долгожданное здание Нюрбинского театра на
250 мест.

В январе получена положительная экс�
пертиза проекта Нюрбинской школы № 3 на
550 мест, до мая текущего года формируются
заявки на включение в федеральную про�
грамму на 2023 год.

На днях глава МР "Нюрбинский район"
Àлексей Иннокентьев подписал промежу�
точное соглашение с ÀК "ÀЛРОСÀ" о про�
лонгации договора по содействию социаль�
но�экономическому развитию Нюрбинского
района, документ отправлен в Москву гене�
ральному директору ÀК "ÀЛРОСÀ" Сергею
Иванову. В Москве или Якутске глава района
с Сергеем Сергеевичем должны в очном
формате подписать Соглашение.

Отрадно, что во время отчетов в муни�
ципальных образованиях деятельность муни�
ципального района повсеместно встречает
одобрение и поддержку со стороны населе�
ния района.

Капитальный ремонт межпоселенческих

дорог, строительство школ, дошкольных,
клубных учреждений, благоустроенных об�
щежитий для молодых специалистов, ас�
фальтирование дорог, планомерное взаимо�
действие с населением, общественными
организациями в муниципальных образова�
ниях, социальная поддержка наших граждан
и многое другое, как подчеркивают участни�
ки отчетных совещаний не могут не радовать
жителей района.

Исключительно важным для всех нюр�
бинцев событием прошлого года можно счи�
тать решение коллегии Министерства спорта
РС(Я) и последовавшее за ним Распоряже�
ние Главы РС(Я) Àйсена Николаева о прове�
дении IX Спортивных игр народов РС (Я) в
2027 г. в г. Нюрба.

В связи с чем всем предстоит консолиди�
роваться во благо родного района. В рамках
подготовки к этим масштабным соревнова�
ниям будут построены различные объекты
социальной и инженерной инфраструктуры.
Через 5 лет Нюрба полностью обновится и
станет комфортным для населения.

Пресс�служба МО “Нюрбинский район”. 

––  ООллооххттоооохх  ссааллааййыынныыыы  ––

Планерка сонуннара

Завершились отчеты МР "Нюрбинский район" за 2021 год
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Тохсунньу 31 кўнэ. Ил Дархан Быра�
быыталыстыба салалтатын кытта онлайн
кєрўμўнэн планерка ыытта. Онно Àйсен
Николаев национальнай бырайыактары
олоххо киллэрии боппуруостарыгар, эрэгэ�
йиэн федеральнай судаарыстыбаннай бы�
рагыраамаларга кыттыытыгар уонна эпи�
демиологическай быЇыыны�майгыны туп�
сарыыга кэккэ сорудаіы биэрдэ. 

Кини ааспыт нэдиэлэіэ РФ вице�пре�
мьерэ � РФ Бэрэсидьиэнин УЇук Илиμμи
уокурукка боломуочуйалаах бэрэстэбиитэ�
лэ Юрий Трутнев УЇук Илиμμи уокурукка
биир авиахампаанньаны сайыннарарга
мунньах ыыппытын иЇитиннэрдэ. Онно
авиапаарканы саμардыы, кєдьўўстээхтик
туЇаныы, лизиμμэ субсидияны кєрўў боп�
пуруостарыгар быЇаарыы ылыллыбытын
бэлиэтээтэ. Манан сибээстээн єрєспўўбў�
лўкэ Бырабыыталыстыба "Àврора" авиа�
хампаанньаны кытта "Якутия" авиахам�
паанньа УЇук Илиμμи биир кэлим хам�
паанньа соріото буолуутугар ўлэ ыытыаіа. 

Маны сэргэ РФ вице�премьерэ Марат
Хуснуллин салалтатынан "Восточнай по�
лигон" тимир суолу саμардыы боппуруоЇа
кєрўллўбўт. Бу полигон ўЇўс тўЇўмэіэ
тутулуннаіына Саха сирин чоіо экспорга
тахсыаіа. Онон бу бєдєμ инвестиционнай
бырайыак олоххо киириитигэр єрєспўўбў�
лўкэ Бырабыыталыстыбата ураты боліом�
тотун уурара ирдэнэр.

Àйсен Николаев планеркаіа "Олорор
дьиэ уонна куорат эйгэтэ" национальнай
бырайыакка уонна тыа сирин кэлимник са�
йыннарыы судаарыстыбаннай бырагыраа�
матыгар сиЇилии тохтоото. Марат Хуснул�
лин таЇымыгар буолбут мунньахха нацио�
нальнай бырайыагы олоххо киллэриигэ
Саха сирэ кєрдєрўўтўнэн инники кўєμμэ
сылдьара бэлиэтэммит. 

Ил Дархан иЇитиннэрбитинэн, РФ Бы�
рабыыталыстыбатын хамыыЇыйатын пре�
зидиума Саха сирин тўєрт нэЇилиэнньэ�
лээх пуунугар хочуолунайы уонна ититэр
ситими тутууга заем ўбўн биэрэрин бигэр�
гэппит. Ол тўмўгэр хас да сўўс чааЇынай
дьиэ уонна социальнай эбийиэктэр ити�
тиигэ холбонуохтара. Маны таЇынан, Не�
рюнгри куорат ууну хачайдыыр ханаалын
саμардыы иккис уочаратын ўлэтин быра�
йыага РФ Тутуу, ОДьКХ министиэристи�
бэтин кєрўўтўгэр киирбит.

Тыа сирин кэлимник сайыннарыы бы�
рагырааматынан Саха сиригэр бўгўμμў
кўμμэ 69 бырайыак олоххо киирэр. Ил
Дархан этэринэн, бу бырагыраама саамай
дьон боліомтотугар сылдьар бырайыактар�
даах. Онон Бырабыыталыстыба инники
тахсыбыт бары сыыЇаны�халтаны учуот�
таан, эрэгийиэн бу хайысхаіа бары кўўЇўн
уонна кыаіын ууран туран ўлэлииригэр
ыμырда.

Федеральнай бўддьўєттэн ОМС линия�
тынан ўлэлиир поликлиникаларга 7 млрд
солк. кєрўллўбўт, итинтэн Саха сиригэр
130 мєл. солк. тиксиэіэ.

Тохсунньу 31 кўнэ. Ил Дархан єрєспўў�
бўлўкэтээіи суЇал ыстаап мунньаіын
ыытарыгар эрэгийиэμμэ быЇыы�майгы
уустугун бэлиэтээтэ. Дьокуускайга уонна
сорох улуустарга ыарыы эбиллэ турар. Ис�
писэлиистэр сабаіалаабыттарын курдук,
ыалдьааччы ахсаана тєЇє да элбэіин иЇин,
дьон бу дьаμы арыый чэпчэкитик аЇары�
нар, ордук вакцина ылбыттар. Ол иЇин ба�
лыыЇаіа киирии ахсаана таЇыччы эбилли�
бэтэ. Билигин холкутуйарга эрдэтин баЇы�
лык санатта. Онон миэстэтигэр суЇал ыс�
тааптар быЇыыны ылыыны, ревакцинаци�
яны ыытыныы боліомто киинигэр тутуох�
таахтар. 

Роспотребнадзор чахчытынан, вакцина
бастакы компоненын Саха сиригэр нэЇи�
лиэнньэ (улахан дьон) 79,9 % ылбыт, ре�
вакцинацияны 60 % ааспыт. Билиμμитэ
Чурапчы, Нам улуустарыгар 70 % ситиЇэ
иликтэр. ПЦР анаалыЇы уонна ИХÀ тиэЇи
оμоруу элбээбитэ ыалдьыбыт дьон ахсаа�
нын суЇаллык быЇаарыыга уонна эмтииргэ
кєдьўўстээх. Àйсен Николаев Доруобуйа
харыстабылын министиэристибэтигэр ко�
ронавирус дьаμыттан дьиэлэригэр олорон
эмтэнээччилэргэ босхо эминэн хааччы�
йыыны сўрўн хонтуруолга тутары соруйда.
Кини кўннэтэ эмп саппааЇын судаарысты�
баннай уонна чааЇынай аптекаларга бэ�
рэбиэркэлииргэ Росздравнадзору соруйда.
Маны таЇынан "Триумфка" тэриллибит
амбулаторнай кииμμэ ОРВИ симптом�
наах, дьаμμа сутуллубут эрэ дьон кэлэн
кєрдєрўнўєхтээіин, онон нэЇилиэнньэіэ
иЇитиннэрии барыахтааіа этилиннэ.

Олунньу 1 кўнэ. Àйсен Николаев "Сур�
гутнефтегаз" тэрилтэ ааспыт сылга Саха
сиригэр ўлэтин тўмўктэрин кєрдє уонна
саμа соруктары туруорда. 2021 сылга хам�
паанньа ньиэби хостооЇун кээмэйин 4,3 %
улаатыннарбыт. Ньиэп хостооЇунун бы�
йыл эмиэ элбэтэр былааннаах. "Ыарахатта�
ры аахсыбакка, хампаанньаіа улахан кээ�
мэйдээх ўлэ ыытыллыбыт, былаан сўрўн�
нээн барыта туолбут. Тэрилтэ бэйэтин ўлэ�
тигэр уоту уонна айыліаны харыстыыр тех�
нологиялары киллэриигэ мэлдьи инники

иЇэрэ ўєрдэр. Ол тўмўктэрин биЇиги чоп�
чутук кєрєбўт", � диэтэ Ил Дархан. 

2021 сылга ньиэп саппааЇа 12,5 мєл.
туоннанан, гаас 13,8 млрд кубометрынан
улааппыт. Ньиэби хостооЇун кээмэйэ 10,3
мєл. туонна буолбут, бу 2020 сылы кытта
тэμнээтэххэ 4,3 % элбэх. 2022 сылга хос�
тооЇун кээмэйин 10,4 мєл. туоннаіа тиэр�
дэр соруктаах. Хампаанньа нолуогу тєлўўр
ўс улахан тэрилтэттэн биирдэстэрэ буолар.
2021 сылга єрєспўўбўлўкэ мунньуллубут
бўддьўєтўгэр хампаанньаттан 9,6 млрд
солк. нолуок киирбит, быйылгы сылга 10,7
млрд буолара сабаіаланар. "Сургутнефте�
газ" єрєспўўбўлўкэ социальнай бырайыак�
тарын єйўўр уонна СÀССР 100 сылыгар
аналлаах дьаЇалларга кыттара былаанна�
нар. Ураты боліомтону экология туругар
салгыы ууруоіа. 

Àйсен Николаев олохтоох нэЇилиэн�
ньэттэн ўлэЇит ахсаана эбиллиэхтээіин,
каадыр Ленскэй оройуонуттан эрэ буол�
бакка, атын улуустартан эмиэ тардыллыах�
тааіын бэлиэтээтэ. Билиμμитэ хампаан�
ньаіа єрєспўўбўлўкэ 1419 олохтооіо ўлэ�
лиир. Хампаанньа суотугар ўрдўк ўєрэххэ
155 оскуоланы бўтэрээччи ыытыллыбыт.
Билигин тус сыаллаах дуогабарынан эбии
35 киЇи ўєрэнэр. 305 устудьуон хампаан�
ньаіа практикатын барбыт. Ўрдўк уонна
орто ўєрэіи бўтэрбит 240 киЇи ўлэіэ
ылыллыбыт.

Олунньу 1 кўнэ. Єрєспўўбўлўкэ сала�
йааччыта улуустар, куораттар уокурукта�
рын баЇылыктарыгар ыыппыт мунньаіар
миэстэтигэр волонтердары тардан медик�
тэр ўлэлэрин єйўўргэ, стационардарга уон�
на аптекаларга эмп�томп саппааЇын хаач�
чыйарга, тастан эмтэнээччилэргэ босхо
эми биэриини хонтуруоллуурга ыμырда.
Билигин тастан эмтэнээччи элбээбитинэн,
улуустарга, куораттарга суЇал ыстааптар
доруобуйа харыстабылын бастакы сўЇўє�
іўн єйўўргэ, мэдиссиинэ ўлэЇиттэрин но�
іуруускаларын аччатарга бары миэрэлэри
ылаллар. 

"Бастакы сўЇўєххэ ўлэ харгыстаныа
суохтаах, балыыЇаларга дьон�сэргэ тоіуо�
руЇуутун, уочаратын таЇаарымыахха. Àм�
булаториялар, эбии тэриллибит кииннэр
уонна колл�кииннэр ўлэлэрин кєрўєххэ
наада. Бу соруктары суЇаллык быЇаарарга
миэстэлэринэн суЇал ыстааптар тўргэн
уонна чопчу быЇаарыылаахтык ўлэлииллэ�
рэ ирдэнэр. Эмп�томп бары ыарыЇахтарга
дойдуга олохтоммут уопсай бэрээдэгинэн
тиэрдиллиэхтээх", � диэн бэлиэтиир Àйсен
Николаев. 

Єрєспўўбўлўкэіэ ыарыы тўргэнник
таріанарынан эпидемиологическай бы�
Їыы�майгы билигин да уустук. Элбэх киЇи
Мэμэ Хаμалас, Àлдан, Мииринэй оро�
йуоннарыгар ыалдьыбыт. Хоту улуустарга �
Дьааμыга, Муомаіа, Єлєєμμє, Эбээн Бы�
тантайга ыалдьан эрэллэрэ эмиэ бэлиэтэ�
нэр. Оіолор ордук ыалдьар буоллулар, уоп�
сай ахсаантан 30 % ылаллар. Маныаха Дьо�
куускайга оіолор тэйиччиттэн олорон
ўєрэниигэ кєЇєннєр, ыалдьааччы ахсаана
кэнники хамсаабакка турар. Вакцинацияіа
уонна ревакцинацияіа намыЇах кєрдєрўў�
лээх улуустарга уонна Дьокуускайга тэтими
кўўЇўрдэр сорук турар.

Олунньу 1 кўнэ. Àйсен Николаев "Саха"
НКИК быЇа эфиригэр таіыста. Кини бу
сылга ўктэнэн баран, тохсунньу ый устата
820�тэн тахса оіо кўн сирин кєрбўтўн
иЇитиннэрдэ. "2021 сыл тўмўгўнэн Саха
сирэ оіо тєрєєЇўнўн ахсаанынан УЇук
Илиμμэ бастакы миэстэіэ, дойдуга сэттис
миэстэіэ сырытта. Бу ситиЇии єрєспўўбў�
лўкэ олохтооіун ахсаана ўбўлўєйдээх 2022
сылга 1 мєлўйўєμμэ тиийэригэр эрэли
ўєскэтэр", � диэн Ил Дархан эттэ. Онуоха
эрэгийиэμμэ тустаах кємє, дьаЇал олоххо
киирэр. 

Àйсен Николаев ыйааіынан 2022 сыл
устата тєрўўр оіолорго "Сўўс сыл оіолоро"
тус сыаллаах хапытаал тєлєнєр. СЄ Быра�
быыталыстыбатыгар элбэх оіолоох уонна
оіо иитэр ыаллар кыЇаліаларын быЇаа�
рарга, ийэ доруобуйатын харыстабылыгар
ўлэлииргэ, кинилэр дьарыктаах буолалла�
рын хааччыйарга сорудахтанна. 5 уонна он�
тон элбэх оіолоох ыаллар олорор дьиэлэ�
рин усулуобуйаларын тупсарыыга кємє
барыаіа. Оіолору иитэ ылар дьиэ кэргэт�
тэргэ тєлєбўр базовай кээмэйэ икки тєгўл
ўрдэтиллэр. Дьиэ кэргэμμэ, ийэіэ туЇу�
ламмыт бырайыактаах уопсастыбаннай
тўмсўўлэргэ бэриллэр грант кээмэйэ икки
тєгўл улаатта.

Àйсен Николаев быЇа эфир кэмигэр
єрєспўўбўлўкэіэ билиμμитэ туспа инфек�
ционнай балыыЇа, сулууспа суоіа охсуу�
лааіын коронавирус дьаμа кєрдєрбўтўн,
тустаах боппуруоЇу єссє былырыын феде�
ральнай таЇымμа туруорсубуттарын иЇи�

тиннэрдэ. "РФ Доруобуйатын харыстабы�
лын министиэристибэтин кытта инфекци�
оннай балыыЇа бырайыактыыр�симиэтэ�
лиир докумуона Саха сиригэр ураты буола�
рыгар кэпсэппиппит. БиЇиги тымныы ки�
лиимэттээх усулуобуйабытыгар сєп тўбэ�
Їэр тутуу буолуохтаах этиибитин єйєєтў�
лэр. Бырайыак экспэртиисэіэ сылдьар. 

Коронавирус да суоіуна мэдиссиинэ
каадыра тиийбэтэ кєстєрє. Тыа сиригэр
эрэ буолбакка, куораттар ўгўс балыыЇаты�
гар ўлэЇит 60 % эрэ хааччыллан турар.
Онон каадыры ўўннэриэхтээхпит. Саха
сирин каадырынан хааччыйар ХИФУ мэ�
диссиинэіэ института, материальнай�тиэ�
хиньиическэй баазатын сайыннардахпы�
тына, ўлэЇити дойду хотугулуу�илиμμи єт�
тўгэр барытыгар киэμник бэлэмнииргэ
бэлэм. Мэдиссиинэ институтун анал куор�
пуЇун бырайыактыыр�симиэтэлиир доку�
муона бўтэн эрэр, бырайыак судаарысты�
баннай экспэртиисэіэ сылдьар. Билигин
мэдиссиинэ институтун тутуутун боппу�
руоЇа федеральнай бырагырааманан ўбўлэ�
нэригэр туруорсабыт. Соторутааіыта Фе�
дерация Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Вален�
тина Матвиенконы кытта кєрсўбўппэр
кини бу боппуруоЇу єйўўрўн биллэрдэ", �
диэн быЇаарда.

Олунньу 2 кўнэ. СЄ Ил Дархана Àйсен
Николаев коронавирус таріаныытын бох�
сор єрєспўўбўлўкэтээіи суЇал ыстаап мун�
ньаіын ыытта. Мунньахха балыыЇаіа кии�
рэр дьон ахсаана кыралаан эбиллэн иЇэ�
рин, ол эрээри эрэсиэрбэіэ куойка элбэіэ
этиллибит. Кўн бўгўн реанимацияіа 88
ыарыЇах сытарыттан, 15 киЇини ИВЛ ап�
параакка холбообуттар. "Билиμμитэ
ыарыыны утары охсуЇууга вакцина уонна
иккиЇин быЇыыны ылыы сабыдыаллыыр
кыахтаах. Єскєтўн єрєспўўбўлўкэіэ баста�
кы быЇыыны ылбыт дьон 80 % тахсыбыт
эбит буоллаіына, иккис быЇыыны ылыы
тэтимигэр хаалыы баар. СуЇал ыстаап
Олохтоох бэйэни салайыныы департаме�
нын кытта тустаах боппуруостарга ўлэЇэл�
лэригэр сорудах биэрдим", � диэн Ил Дар�
хан иЇитиннэрдэ. 

Ыарыы улуустарга сыіарыйан эрэри�
нэн, ордук боліомтону хотугу улуустарга
уурар наадатын эттэ. Улуустар бары элбэх
киЇи ыалдьар усулуобуйатыгар бэлэм оло�
роллоро наада диэн Àйсен Николаев тоЇо�
іолоон бэлиэтиир.

Олунньу 2 кўнэ. Ил Дархан єрєспўўбў�
лўкэ борокуратууратын коллегиятын киэμ
ыμырыылаах мунньаіар кытынна. Манна
ааспыт сыл тўмўктэрин таЇаардылар уонна
соруктары торумнаатылар. Àйсен Никола�
ев 2021сылга борокуратуура сокуону туту�
Їууну хааччыйыыга уонна буруйу оμорууну
утары туруулаЇыыга, эрэгийиэн бигэ ту�
руктаах буолуутугар кєдьўўстээх ўлэни
ыыппытын бэлиэтээтэ. 

Тирээн турар боппуруостарынан граж�
даннары уонна оіолоох ыаллары социаль�
най єйєбўл, урбанньыттар сокуонунан бы�
рааптарын хааччыйыы, хоруупсуйаны бох�
суу, тулалыыр эйгэни харыстааЇын, ойууру
чєлўгэр тўЇэрии буолаллар диэтэ. Ўлэ биир
тутаах хайысхатынан национальнай быра�
йыактар уонна УЇук Илин урутаан сай�
дыытын бырагыраамата олоххо киириилэ�
рин кэтээн кєрўў буолар. Àйсен Николаев
єрєспўўбўлўкэ ситэриилээх былааЇа боро�
куратуураны кытта дьон интэриэЇин кє�
мўскўўргэ, олох таЇыма тупсарыыга бииргэ
ўлэлиэхтэрэ диэтэ.

Олунньу 3 кўнэ. Саха сирэ дойду 30
эрэгийиэнин иЇигэр 2022 сыл бўтўєр диэри
инвестиция стандартын киллэриэхтээх. Ол
єрєспўўбўлўкэ инвестицияны тардыыты�
гар, инвестордары кєіўлўўргэ эбии феде�
ральнай миэрэлэри киллэриигэ кыаіы
биэриэіэ диэн Àйсен Николаев бэлиэтээ�
тэ. Билигин Саха сирэ бєдєμ инвестордары
кытта бииргэ ўлэлээЇиμμэ дойдуга биир
ўчўгэй кєрдєрўўлээх. 

Àны бырайыакка ўбў 200 мєл. солк. са�
іалаан угарга бэлэм "орто инвестордары"
тардыыга сорук турар. Бэс ыйын бўтўєр
диэри инвестицияіа декларация оμоЇул�
луохтаах. Инвестицияіа агентство ўлэтигэр
уларыйыы киириэхтээх. Салгыы балаіан
ыйын бўтўєр диэри инвестицияіа быраа�
былалар уонна карта баар буолуохтаахтар.
Стандарт олоххо киириитин хаачыстыба�
тын олохтоох бизнес холбоЇуктара сыана�
лыахтара.

Олунньу 3 кўнэ. Ил Дархан "Дьыала�
быай Àрассыыйа" Бўтўн Àрассыыйатааіы
уопсастыбаннай тэрилтэ Саха сиринээіи
салаатын актыбыыстарын кытта кєрўстэ.
Эрэгийиэμμэ урбаан сайдар кэскилин, но�
луок бэлиитикэтин боппуруостарын, адми�
нистративнай хааччахтааЇыннар, хамсык
биисинэскэ охсуутун туЇунан боппуруос�
тар дьўўллэЇиннилэр. "Дьыалабыай Àрас�

сыыйа" эрэгийиэннээіи салаата єрєспўў�
бўлўкэ сайдыытыгар, урбаан єттўттэн кє�
іўлээЇиннэргэ кєхтєєхтўк кыттар. Бу кєр�
сўЇўў дойду бэрэсидьиэнэ "Дьыалабыай
Àрассыыйа" бэрэстэбиитэллэрин кытта
кєрсўЇээри турдаіына буолбута суолта�
лаах", � диэн бэлиэтээтэ Àйсен Николаев. 

Єрєспўўбўлўкэіэ инвестиционнай
стандарты ўєскэтиигэ улахан боліомто
уурулунна. Àйсен Николаев Саха сирэ бы�
йыл эрэгийиэμμэ инвестордары кытынна�
рар, дьыалабыай килиимэти кєіўлўўр эрэ�
гийиэннээіи инвестиционнай стандарты
киллэрии саіаланыахтаах РФ 30 субъегар
киирбитин эттэ. БиисинэЇинэн дьарыкта�
нааччылар хамсык кэмигэр дьоіус уонна
орто урбааны єйўўргэ ўгўс ўлэ барбытын,
электроннай сервистэри туЇаммыттарын,
дьоіус уонна орто урбаан порталын саμар�
дыбыттарын, "Мин биисинэЇим" киин
тэриллибитин бэлиэтээтилэр.

Олунньу 4 кўнэ. "Колмар" хампаанньа
2021 сылга ўлэтин барыллаан тўмўгўн уон�
на 2022 сылга былаанын кєрдўлэр. Àйсен
Николаев "Соіуруу Саха сирэ" урутаан
сайдыы территориятын сўрўн резиденэ �
чоіу хостуур бєдєμ хампаанньаттан Не�
рюнгри оройуона уонна нэЇилиэнньэ бигэ
туруктаах буолуута быЇаччы тутулуктааіын
эттэ. Кэнники сылларга хампаанньа оро�
йуон социальнай�экэнэмиичэскэй сай�
дыытыгар киллэрэр кылаата улаатар. Не�
рюнгри куоракка "Р" диэн дьон олорор
кыбаарталын тутууга инфраструктура ула�
хан бырайыагын, тулалыыр эйгэни харыс�
тааЇыμμа тэрээЇиннэри олоххо киллэрэр.
"Колмар" 15 сылга кэлиэіиттэн аан бастаан
нэЇилиэнньэ барыыта тохтоото. 

Àаспыт сылга "Олохтоох каадыры � бы�
рамыысыланнаска" бырагыраама чэрчити�
нэн тыа сиригэр олохтоох 1 657 киЇи хам�
паанньаіа ўлэіэ киирдэ, ордук элбэх киЇи
Мэμэ Хаμалас, Чурапчы, ЎєЇээ Бўлўў
улуустарыттан баар. Билигин хампаанньа�
іа 5,5 тыЇ. тахса киЇи ўлэлиир. Хампаан�
ньа ааспыт сылга 108 мєл. солк тахса ўбў
доруобуйа харыстабылыгар, ўєрэхтээЇиμ�
μэ, социальнай эйгэіэ ыыппыт. Салгыы
хампаанньа ити салааларга, ону таЇынан
каадыры бэлэмнээЇиμμэ, оіо сынньала�
μын тэрийиигэ былаанын туЇунан кэпсэт�
тилэр.

Олунньу 5 кўнэ. Àйсен Николаев 2021
сылга национальнай бырайыактары олоххо
киллэрии тўмўктэрин таЇаарда. "Нацио�
нальнай бырайыактары олоххо киллэрии
боппуруоЇа улахан суолталаах. Àаспыт сыл
тўмўктэринэн ўбў тус сыаллаах туЇаныы
кєрдєрўўлэрин ситиЇии ортотук бэлиэтэн�
нэ. 2022 сылга толорооччулар хантараакта�
ры тўЇэрсии куонкуруЇун биллэрии ўлэтин
тўргэтэтиэхтэрин наада", �� диэтэ Àйсен
Николаев. 

"Доруобуйа харыстабылын бастакы сў�
Їўєх звенотун модернизациялааЇын" быра�
гыраама 2022 сылтан "Доруобуйа харыста�
была" национальнай бырайыак састаабы�
гар киллэрилиннэ. Саха сиригэр эрэги�
йиэннээіи бырагырааманы олоххо киллэ�
рии 2021 сылтан саіаламмыта. 2021 сылга
єрєспўўбўлўкэіэ 123 кєрдєрўўгэ тус сыал�
лаах 44 эрэгийиэннээіи бырайыак олоххо
киирбититтэн 106 кєрдєрўўгэ былаан си�
тиЇилиннэ. 

"Куттала суох уонна хаачыстыбалаах
суоллар", "Култуура", "Дьоіус уонна орто
предпринимательство", "ЎєрэхтээЇин",
"Ўлэ оμоЇуллуута" уонна "Сыыппаралаах
экэниэмикэ" курдук 6 бырайыак 100 бы�
рыЇыан толорулунна. "Доруобуйа харыс�
табыла" национальнай бырайыакка 8 кєр�
дєрўў ситиЇиллибэтэіэ пандемияны кыта�
ры сибээстээх. "Ойууру харыстааЇын" эрэ�
гийиэннээіи бырайыакка биир кєрдєрўў
былырыын баЇаар уустук усулуобуйатыт�
тан сылтаан толоруллубата. 

Àаспыт сыл тўмўктэринэн националь�
най бырайыактар сорох кєрдєрўўлэрин
тўмўктэрэ Àрассыыйа орто кєрдєрўўтўттэн
ўрдўктэр. "Олорор дьиэ уонна куорат эй�
гэтэ" национальнай бырайыак быЇыыты�
нан 17 эбийиэк ўлэіэ киллэрилиннэ, 570
тыЇ. кв. м. иэннээх дьиэ тутулунна. Суол
ўлэтин кээмэйэ биллэ улаатта. Àаспыт
сылга "Куттала суох уонна хаачыстыбалаах
суоллар" национальнай бырайыак чэрчи�
тинэн 180 км суол тупсарыллыбыта улахан
ситиЇии буолар. Єссє биир дьоЇуннаах
ситиЇии экология туругун, тулалыыр эйгэ
хаачыстыбатын тупсарыыга бэлиэтэннэ.
"Олорор дьиэ уонна куорат эйгэтэ" нацио�
нальнай бырайыакка Хаμалас улууЇун
Покровскайга, Єлўєхўмэіэ ууну ыраас�
тыыр ситимнэр саμардылыннылар.

Àфанасий НОЕВ,
Ил Дархан пресс�сэкиритээрэ.

– Ил Дархан нэдиэлэтэ –

Àйсен Николаев ўлэтин сўрўн тўгэннэрэ
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Социологтар быЇаартарынан
ўгўс киЇиэхэ сўўрбэтиттэн отуту�
гар диэри туох сыалы�соругу ту�
руорунан ўєрэммитэ�ўлэлээбитэ
быЇаарар оруоллаахтар, олоххо
ситиЇии тєрдє манна сытар. Ити
гынан баран бу кэрчик кэмμэ
эдэр саас уратытынан уμа�хаμас
хамсаныы, тўЇўў�тахсыы аіыйаіа
суохтар уонна оннук тўгэннэргэ
аμардастыы кинилэри буруйдаан
бэчээт туруорартан туттунар ор�
дук. Олох аата олох, араас барыта
буолар. 

Àны психологтар диэки хайы�
Їыахха, туох дииллэрин истиэххэ:
20�30 саас улахан суолталаахтар,
киЇилии киЇи буоларга. Бу сыл�
ларга эдэрдэргэ "кризис идентич�
ности" ("мин кимминий") уонна
"капитал идентичности" ("олох
уопутун мунньунуу") диэннэр
дьўєрэлии хаамсаллара ордук кє�
дьўўстээх. Сыччах бэйэбин кєр�
дўў сылдьабын диэн олох уруок�
тарын дириμник ўєрэппэккэ�
ылыммакка дуліаттан дуліаіа
ойдоххо капитал сўгэЇэрэ кєіўскэ
биллибэккэ туЇалыа суоіун сєп.
СэЇэргэЇэр дьонум бу ўєЇэ этил�
либит єйдєбўллэри тэбис тэμμэ
тутаннар таμара кємєтўнэн этэμ�
μэ ўлэлээн�хамсаан, атыттарга
туЇалаан баріа махталы ылыахта�
рын ылаллар.

***
Савва Константинович уонна

Àнтонина Прокопьевна Николаев�
тар Киирэптэргэ тутаах дьон диэ�
тэхпинэ ончу сыыспаппын. Єскє
урут олохтоохтор бэкээринэ суо�
іуттан килиэптэрин Хатыμ Сы�
Їыыттан тастарар эбэтэр бэйэлэ�
рэ оμостор эбит буоллахтарына
тєрдўс сылын ол кытыанынан та�
Їыйар кыЇаліаны таЇы�бааччы
умуннулар. ÀЇара баран ардыгар,
Хатыμ СыЇыылары эмиэ хааччы�
йаллар. Килиэп хаачыстыбата "5 с
плюсом", ол курдук минньигэс
уонна биэкэрдэр позитивнай
энергетикалара мэЇийиллэр тиэс�
тэіэ тарбахтарынан бэриллэр
буоллаіа. Кўн єрўў�єрўў 200�тэн
тахса килиэп оμоЇуллар, дьон
барыта тииЇэр, инньэ гынан хос
саμа�иμэ кып�кыра да доріооно
иЇиллибэт. 

Бэкээринэ оскуоланы кытта
ситимнээх, кини килиэп оμоруу�
тунан дьарыктанар оскуолатааіы
бизнес�инкубатор. Оччолорго
оройуоннааіы предприниматель�
ствоны єйўўр киин менеджерэ
Àлександр Àлександров, оскуола
дириэктэрэ Георгий Добрецов
ыкса ўлэлэЇэннэр саμа суолу тэл�
бит єμєлєєхтєрє умнуллубат. Да�
іатан эттэххэ, кўн бўгўн оройуоμ�
μа 11 оскуолатааіы бизнес�инку�
батордар таЇаарыылаахтык ўлэ�
лииллэр. Ити тўмўгэр оіолор,
Киирэп ўєрэнээччилэрин курдук
туЇалаахтык дьарыктанан дьоіус
биисинэс эйгэтигэр киирэргэ бэ�
лэмнээх булуохтара турдаіа.

***
Билигин сабыс�саμа тыллам�

мыт хааман бойборуμнуу сылдьар
кырачаан "мечтать не вредно"
диэтэіинэ да соЇуйуллубат кэм
тэлгэЇэіэ киирэн турар. Эгэ кэ�
лэн борбуйун кєтєхпўт, єйє хой�
дубут, сиЇин этэ сиппит киЇи ба�
іа санаалары ымыы оμосторун
туох диэн омнуолуоμуй. Баіа са�
наа баар эрэ буоллаіына инниμ
диэки хардыылыырбыт чуолкай.
Кини хайдах туоларын ўєрэхтээх�
тэр ўс тўЇўмэххэ араараллар.
Маμнайгыта � баіа санаа (мечта).
ИккиЇэ � кини идеяіа кубулуйуу�
та. ЎсўЇэ � идея дьиμнээх дьыала�
іа киириитэ (реализация). Хомо�
йуох иЇин биЇиги ардыгар, иккис
кирбиини кыайан ылбаппыт эмиэ
баар суол. Бу мантан тирэнэн
Саввалаах Àнтонина этиллибит
тўЇўмэхтэри хайдах ааспыттарын
кэпсиэм.

***
Киирэп уола Савва Дьокуус�

кайга технолог идэтигэр колледж�
ка ўєрэнэ сылдьан Àармыйаіа
сулууспалыы барар, кэлэн баран
кэтэхтэн ўєрэххэ кєЇєр. Ити сыл�
дьан туризм�сервис ўєрэіэр ўєрэ�
нэр кыыс Àмматтан тєрўттээх
Àнтонинаны кєрсєр уонна таптал
кустугар куустараннар ыал буо�
лаллар. Àммаіа олохсуйаллар. 

Тыаіа ўлэ халлаан сулуЇунуу
элбэіэ суох, онон эдэрдэр сиэрэ�
йэ�буурайа диэбэккэ ўлэ кєЇўннэ
да кини ўєЇўгэр тўЇэллэр. Савва
баіа санаатынан биэкэрдиэм диэ�
битэ табыллыбат � "хата, эн кэл�
лиμ" диэн ким да бэйэлээх ўлэтин
миэстэтин ўтўмэн ўєрўўнў кытта
туран биэриэіэй. 

Àны туран дойдутун ахтыліа�
на туох да иЇин ааспат, ол иЇин
кэргэнигэр кєЇєр ордук буолуо
этэ диир. Àнтонина холоонноох
доіорун, таптыыр киЇитин ты�
лыттан тахсыа баара дуо, тута
сєбўлэЇэр. Били дьоппуон омук
"Тиит лабаатын уруЇуйдуурга
тыал хайа диэкиттэн ўрэрин би�
лиэхтээх" диэбитин курдук. Маны
кэргэнниилэргэ сыЇыардахха бэ�
йэ�бэйэни єйдєЇўў, сєп тўбэси�
Їии уонна сєптєєх хайысханы ту�
туЇуу буолар. 

Инньэ гынан Николаевтар
Киирэпкэ кэлэллэр, уол оробуо�
чайдыыр, кыыс бибилэтиэкэр�
диир. Ити да буоллар Савва ки�
лиэп буЇарар санаатын ончу бы�
рахпат, онуоха эбии сэлиэнньэіэ
килиэп кыЇаліа, Àнтонина кэр�
гэнин єйєєн аны кини эмиэ бу
идэни ымыы санаа оμостор. Уот
болдьох Добрецов уонна Àлек�
сандров кэргэнниилэрдиин кєр�

сєллєр, баіа санаа идеяіа кубулу�
йан биисинэс�бырайыак оμоЇул�
лар уонна уоттаах�кўєстээх ўлэ
оргуйан барар.

***
2017�іэ ахсынньыга оскуола�

тааіы биисинэс�инкубатор арыл�
лар, саас килиэп астыыр оборудо�
вание ылыллар, сайын тиийэн кэ�
лэр. Тиэстэ таЇаарар, мэЇийил�
лэр, бурдугу сиидэлиир о.д.а. тэ�
риллэр мєлўйўєн аμара суума�
лаахтар. Килиэп астыыр дьиэ
эргэрэн хаіа эрэ турбута, онон
Саввалаах Àнтонина саμа бэкээ�
ринэ туттарга булгуруйбаттыы
сананаллар. 

Инньэ гынан кєрўєх бэтэрээ�
тигэр 8х9 кв.м. иэннээх каркас�
най ньыманан бэкээринэ дьиэтэ
дьэндэс гынар. Кэргэнниилэр
уонна оскуола оіолоро ўлэлииргэ
табыгастаах дьиэлэнэн ўєрўўлэрэ
сиртэн халлааμμа тиийэр. Ўєрэ�
нээччилэр "Юный кондитер"
эбии ўєрэххэ дьарыктаналлар,
инньэ гынан илиилэрин анныт�
тан минньигэс выпечкалар оμо�
Їуллан биЇирэбили ылаллар.

Кэргэннии Николаевтар бэ�
кээринэ тутуутугар турары�оло�
рору билбэккэ кєлєЇўннэрин ўрў�
йэлии сўўрдўбўт дьоннору махта�
нан ааттаабыттарын сурукка ти�

Їиэм. Кинилэр � бас�кєс киЇи,
уол аіата Константин Саввич, ай�
махтара Чкаловтан Юрий Савви�
нов, Киирэптэн Стас Николаев,
эрэллээх доіордор Àлександр
Семенов, Владимир Третьяков,
Àрсен Иванов, Григорий Иванов
уонна Àлександр Иванов буолал�
лар. Оттон бэкээринэ ис�тас ўлэ�
тигэр инбэлииппин диэн баран
муунтуйбат, быар куустан олор�
бот аймахтара Àйаал Николаев
даіаамыр буолар тутаах киЇинэн
ааіыллар.

Саввалаах Àнтонинаттан ин�
ники былааннарын ыйыталас�
тым, сэрэнэн�сэрбэнэн да буол�
лар син кэпсээтилэр. Ол курдук
ўлэ�хамнас этэμμэ баран истэіи�
нэ выпечкаларга, кулинарнай
оμоЇуктарга ылсыЇыахтарын са�
ныыллар эбит. Манна эбии ўєрэ�
ниэххэ наадатын эттилэр, баіар
олохтоохтортон ким эрэ бэйэ
дьыалатыгар киирсэн сыыйа би�
Їиэхэ да ўлэлиэн сєп этэ диэти�
лэр. Биири тоЇоіолоотулар: айан
маμнайгы хардыыттан саіаланар
эбит буоллаіына биЇиги баіа са�
наабыт ўс тўЇўмэіи ааста, тохтоон
хаалбаппыт, салгыы саμа суолла�
ры арыйдарбыт ўчўгэй буолуо этэ.

***
Эдэр дьон дьулуурдара�дьа�

ныардара хайіаныан эрэ сєп, от�
тон кэм ирдэбилигэр тўргэнник
туттунан�хаптанан дьаЇана охсуу
кэскили кэпсиир. Єскє билигин
доллары, евроны ўμэр таμара
оμостубут эбит буоллахпытына
кинилэрдээіэр кўндў биир валю�
та баарын умна быЇыытыйабыт.
Ол валюта � бириэмэ уонна арды�
гар, кинини халлааμμа туойан
кээЇэрбитин мэлдьэЇэн туЇа суох.
Бу эдэрдэр бириэмэни кєіўлўт�
тэн туппуттар дии саныыбын, ма�
ладьыастар!

Àны дьиэ кэргэн психология�
тыгар тохтуу тўЇўєххэ. Биир прит�
чаны кэпсиэм, хараххытын симэн
ойуулаан кєрўμ. Саас буолаіа
бурдук ыЇааччы толуу туорахтары
ыЇа сылдьар, сорохторун чыы�
чаахтар сии охсоллор, атыттар
таастарга тўЇэллэр, ўЇўстэр єμ
буору булаллар. КўЇўн єлгєм
ўўнўў таайбыккыт курдук, бааЇы�
на тиэриллибит кырыстаах єттўт�
тэн хомуллар. Бу притчаны но�
руот педагогикатыгар сыЇыа�
рыахха, хайдах киЇи киЇитэ буо�
луохха диэμμэ.

Àмма Àнтонинатын ийэтэ
олохтон эрдэ баран аіата Проко�
пий Николаевич Кириллин соіо�
тоіун 4 оіону иитэн олох киэμ
аартыгар сиэрдээхтик ўктэннэр�
бит нэЇилиэк киэн туттар, убаас�

танар киЇитэ. Оттон Савва эЇэтэ
эмиэ тўєрт оіону бэйэтэ бўєбэй�
дээн дьон киэнэ мааныта оμорто.
Савва аіата Константин, ийэтэ
Мара Даниловна олохтоох оскуо�
лаіа, нэЇилиэкккэ улахан апта�
рытыаттаах ўлэЇит, сэмэй дьон�
нор. Константин Саввич соіотох
аіаіа иитиллэн олохтоох оскуо�
латыгар эрдэ кииртэ, кини сатаа�
батаіа диэн суох, ўлэттэн чаіы�
йар диэн тугун билбэт, ол хаачыс�
тыба уолугар Савваіа бэрилиннэ�
іэ дии. Мара Даниловна аіата
Чкаловка холкуос�сопхуос туту�
лун маяга Данил Федоров�КєЇўў�
кэ Дайыла диэн уос номоіор сыл�
дьыбыт киЇи киэнэ чулуута этэ. 

Тўмўккэ, Киирэптээіи эдэр
ыал Николаевтар курдук ўєЇэттэн
туох бэлэм тўЇэрин кэтэспэккэ
эμэрдэринэн суоллары тэлэн
сырдык аартыкка тахсааччылар
єссє элбээн истиннэр диибит.

Туомтуу тардан
"Таркаайы нэЇилиэгэ" МТ Кии�

рэптээіи сэлиэнньэтин исписэлии�
Їэ М.И. Àндрееваны кытта кэпсэ�
тэн сўргэм аЇара кєтєіўлўннэ.
Мотрена Ильинична бу курдук
диэтэ:

� Бу кўннэргэ олохтоохтор
настарыанньалара лаппа ўрдээтэ.
Оройуон баЇылыга Àлексей Ин�
нокентьев биЇиэхэ сырыытыгар
улуус бўддьўєтўттэн ўбўлээн мо�
дульнай фельдшерскай пуун ту�
туллар буолтун иЇитиннэрдэ. Эр�
гэ балыыЇабыт 70�ус сыллардаа�
іы тутуу. 

Àны туран федеральнай хар�
чынан оскуолабыт хапытаалынай
єрємўєнў ааЇыахтаах, 20 мєл.
солк. тахса ўбўнэн. Àфанасий
Моргусов аатынан кулууп Кии�
рэптээіи филиала эмиэ єрємўєн�
нэниэхтээх. 

Биир ўчўгэй сонун Киирэп�
тээіи чохтоох разрез (КУР) оро�
йуоμμа ТКО хомуйуутугар опе�
ратор буолла. "Чистая вода" бы�
рагыраама чэрчитинэн ИП Ген�
надий Павлович Семенов нэЇи�
лиэнньэни, тэрилтэлэри ыраас
уунан дэлэйдик хааччыйар. Оттон
Иванов Геннадий Юрьевич диэн
бааЇынай хаЇаайыстыбата 20�тэн
тахса сўєЇўнў ийэтэ Эмма Àлек�
сеевнаны, аіата Юрий Федорови�
Їы кытта кєрєннєр ўўт туттарал�
лар, эт атыылыыллар. Сергей
Тельнов диэн эдэр киЇи оμорор
миэбэлигэр сакаастар киирэ ту�
раллар. 

ППМИ�гэ табылыннахпыты�
на Киирэпкэ киирии аартыкка
кыраЇыабай кєстўўлээх бэлиэни
туруоруохпут. Киирэп чохтоох
разреЇа баай историялаах, ыал�
дьыттар кинини биллиннэр диэн
онно хабааннаах оμорбут киЇи
дэЇэбит. Дьонум�сэргэм бигэ ту�
руктаахтар, сарсыμμыга эрэлбит
кўўстээх, "дельта", "омикрон"
ааЇыахтара, олохпут айан ата хо�
лобурдаах саліаныаіа.

Àфанасий ИВÀНОВ.

Улууспут саамай ыраах уонна
кытыы нэЇилиэгэр � Хатыыга
фельдшерскэй пуун дьиэтэ эргэр�
битэ ыраатта, итиэннэ тымныыты�
нан да биллэр. Àаспыт сылтан
саіалаан, улууска "ÀЛРОСÀ" ÀК
1%�наах аахсыйатын дивиденит�
тэн кэлэр харчы суотугар ўбўлэнэн
саμа фельдшерскэй пуун тутулла
турар. 

Эбийиэк сыаната � 10 мєл. 258
тыЇ. солк. Бэдэрээтчитинэн
"КировСтрой" ХЭТ буолар. Били�
гин манна 4 киЇилээх биригээдэ
ўлэлии сылдьар. Кўн бўгўн 7 мєл.
155 тыЇ. солк. суумалаах ўлэ то�
лорулунна. Тутааччылар бу ый 20
к. диэри эбийиэги бўтэрэрдии
соруктанан ўлэлии�хамсыы сыл�
дьаллар. Дьиэ иЇинээіи ититии�
тин систиэмэтэ бўттэ. Ис ўлэтэ
ыытылла турар. 

Улуус салалтата Хатыыга
фельдшерскэй пуун саμа дьиэтин
олунньу 20 к. аЇарга былаанныыр.
Ўєрўўлээх тэрээЇиμμэ СЄ доруо�
буйа харыстабылын миниистирэ
Лена Àфанасьеваны кытта кэлэ�
ригэр ыμырбыттар. Бииргэ ўлэ�
лээЇин туЇунан икки єрўттээх
сєбўлэЇии тўЇэрсиллиэхтээх. 

Бэйи, улуус эрэ бэйэтин ўбў�
нэн судаарыстыбаннай боломуо�
чуйаіа киирсэр доруобуйа харыс�
табылын эбийиэгин туттарар
буолбатах. Àтын єттўттэн, тєЇє

даіаны судаарыстыбаннай боло�
муочуйа дэннэр, дьоммут�сэргэ�
бит доруобуйата туохтааіар да
кўндў буоларынан, бу салаа ўлэтэ�
хамнаЇа хаЇан баіарар улуус са�

лалтатын боліомтотугар тутуллар.
Улуус салалтата быйыл Маар�

га 170 кв. м. иэннээх врачебнай
учаастагы уонна Кировка фельд�
шерскэй пуун дьиэтин туттарарга

былаанныыр. 

Геннадий ÀНТОНОВ.

Е.Саввинова хаартыскалара.

– Дьоіус биисинэс –

Николаевтар ўс тўЇўмэхтэрэ
Субу аіай туруу ўлэЇит отуттаах эрэ кэргэнниилэри кытта кэпсэтэн атаіым сири

билбэт буолуор диэри ўєрдўм уонна мэктиэтигэр, тулам сып�сырдыгынан туолла.

– Бырагыраама олоххо киирэр –

Хатыыга саμа балыыЇа дьиэтэ тутуХатыыга саμа балыыЇа дьиэтэ тутулларллар
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Ньурба улууЇун дьокутаатта�
рын сўбэтин бэрэссэдээтэлэ Сергей
Иванович Евсеев "Ньурбалар Сте�
пан Васильев аатын ўйэтитиэх�
тэрэ" диэн олус кэрэхсэбиллээх
ыстатыйаны суруйда ("Саха сирэ"
хаЇыат, 04/03/2021 с.).

"БиЇиги, чуолаан, Степан Ва�
сильев Максим Àммосовы, Пла�
тон Ойуунускайы, Исидор Бара�
ховы, Степан Àржаковы кытта
бииргэ алтыЇан, тэбис�тэμμэ
сылдьыбыт уонна бастакы саха
судаарыстыбаннай диэйэтэллэ�
рин курдук эмиэ биир ўрдўкў
кэрдиискэ турбут диэн туоЇулаан,
Саха ÀССР тэриллибитэ 100 сы�
лын кєрсє ўлэни ыытыахтаах�
пыт", � диэн бэлиэтиир С. Евсеев. 

"Ньурба" хаЇыакка (16.12.2021
c.) "О Степане Васильеве � про�
тивнике автономии, отстоявшем
Àлдан" диэн ыстатыйатыгар Кўн�
нэй Еремеева К.Д. Уткин аатынан
“Норуоттар доіордоЇуулара” тў�
мэлин дириэктэрэ Àнна Àндре�
евна Туманованы кытта сэЇэргэ�
Їиигэ "автономияны утарааччы"
диэн омсолоох, сыыЇа санаа
(мнение) туЇунан быЇаарыыта
мин бу ыстатыйаны суруйуубар
тирэх, тєрўєт буолла.

"И когда шли дебаты вокруг
принятия автономии � и тогда по
каждому вопросу было принято
проводить дискуссии "за" и "про�
тив" � Максим Кирович поручил
Степану Васильевичу подгото�
вить доклад об ее отрицательных
аспектах. Где их, спрашивается,
не бывает? À принимая решение,

от которого зависела судьба на�
родов Якутии, тем более необхо�
димо было взвесить все. Васильев
этот доклад подготовил, выступил
и на долгие десятилетия оказался
противником автономии", � диэн
Àнна Туманова сиЇилии быЇаа�
рар. 

Бу "утарар дакылааты" ким эрэ
булгуччу оμоруохтаах этэ. Дакы�
лаат сыалынан�соругунан, ис хо�
Їоонунан судаарыстыбаннаЇы
ылыныыга охсуута суох мындыр�
дык оμоЇуллара ирдэнэрэ. Дьўўл�
лэЇии, мєккўєр ньыматынан
оμоЇуллубут дакылаат олус ула�
хан суолталаммыта саарбахтам�
мат. Бу кэмμэ Киин Кэмитиэккэ
Саха сирин туЇунан, гражданскай
сэрии сабыдыалынан, уустук со�
іус єй�санаа ўєскээбитэ. Маннык
єйў�санааны сымнатар туЇугар
автономияны туруорсааччылар
кыра да дьиэги таЇаарыа суох�
таахтара. Оччотооіу кэм ирдэби�
лэ кытаанах этэ. Сахалар аμаар�
дастыы бэйэлэрин эрэ иннилэрин
кєрўнэллэр диэхтэрин эмиэ сєп�
тєєіє, ол иЇин бэйэ итэіэЇин,
кыЇаліатын ыйар, санатар эмиэ
тоіоостооіо.

БиЇиги, сахалар, Àрассыыйа�
ны кытта быстыспат ситимнээх�
питин, дьўєрэлэЇэн олохпутун�
дьаЇахпытын оμостор, тэринэр
биир бигэ толкуйдаахпытын, тєл�
кєлєєхпўтўн бигэргэтэр, олох
кырдьыгар тирэіирбит ис хо�
Їоонноох "утарар дакылаат" су�
даарыстыбаннаЇы туруорсууга
туЇалаах эрэ буолбута, "утарар"
оннугар кємєлєЇєр тускулламмы�

та, саха норуотугар кємє оμоЇул�
ларын курдук, баар чахчылары
ыйар тосхолу тутуспута диэн саар�
бахтаабакка этиэххэ сєп.

Ханнык баіарар кирбии кэм�
μэ инники кўєμμэ сылдьар, дьо�
нун�сэргэтин араμаччылыыр,
ырааіы єтє кєрєр, кэскили тўс�
тўўр сирдьит дьон баар буолар.
МєккўЇэр мєккўєргэ, дьўўллэЇэр
дьўўлгэ сырдык, кэскиллээх єй�
санаа олоіу хамсатар, сайдар кўў�
Їэ, оμкула буолар. Єбўгэлэртэн
бэриллибит Ийэ єй таайан, судаа�
рыстыбаннаЇы туруорсууга дьўўл�
лэЇии (дискуссия, дебат) ньыма�
тынан икки єрўттээхтик сыЇыан�
наЇыы, сыаналааЇын ордук итэ�
іэтиилээх, сўўйўўлээх буолбута.
Сўбэнэн оμоЇуллубут "утарар єй�
санаа" сыалы�соругу ситиЇэри кэ�
іиннэрбэтэіэ, хата, баар кыЇал�
іалары таба єйдўўргэ, ону туо�
ратарга кємєлєспўтэ. Туруорул�
лубут тускулу (сыалы�соругу) си�
тиЇэргэ сўрўн тутаах буолар чах�
чылары утарбатаіа єйдєнўллэр.
"Утарар дакылаат" ўчўгэйдик тол�
куйданан оμоЇуллубатаіа буол�
лар, саха олоіор�дьаЇаіар, авто�
номияны туруорсууга охсуулаах
буолара биллэр этэ. "Утарар" уон�
на "туруорсар" кўўстэр сєпкє ат�
тарыллан, мындырдык толкуйда�
нан "СитиЇии" кэлбитэ чуолкай.
ЫйааЇын хараіа хас да бўк "ута�
рыыны" кыайарын курдук мын�
дырдык оμоЇуллубут "дакылаат"
ырааіы дириμник єтє кєрєр Ийэ
Єй туоЇута буолар.

М. Àммосовтаах чахчы эрэ�
нэн, бу олус уустук "утарар" дакы�
лааты Степан Васильев оμорору�

гар итэіэйбиттэрэ. Сахаіа дириμ
ис хоЇоонноох "Ойоіоскор хаты�
рык угун" диэн бэргэн сомоіо до�
моіо баар. Мўччўргэннээх, ыара�
хан тўгэннэргэ ойоіоско уктубут
хатырык бэйэни кємўскэнэр, ха�
рыстанар халыμ хаххаіа, суон
дурдаіа, куйахха кубулуйар. Ута�
рар дакылаат ойоіоско уктубут
хатырык оруолун толорбута.

Олоххо туох баіарар икки
єрўттээх диэн єйдєбўл баар. Мєк�
кўЇэр мєккўєргэ, дьўўллэЇэр
дьўўлгэ кэскиллээх єрўт кыайыы�
та киЇи�аймах бэйэтин ўўнэр�
сайдар тускулугар эрэнэр, итэіэ�
йэр тєрўт ўтўє сиэр�майгыта буо�
лар. Онон мєккўєр, дебат ньыма�
тын туЇанан, автономияны дьўўл�
лэЇии ордук туЇалааіа, кєдьўўс�
тээіэ чопчу кєстўбўтэ. Àммосов�
таах сорудахтарынан оμоЇуллубут
"утарар дакылаат" бэйэтин ана�
лын толорбута.

Тоіо, туох сыалтан�соруктан

"утарар дакылаат" оμоЇуллубутун
кылгастык ырытарга холоннум.
Сахам дьоно�сэргэтэ таба єйдўєх�
тэрэ, сєпкє сыаналыахтара диэн
эрэнэбин. Степан Васильевич Ва�
сильев бастакы судаарыстыбан�
най диэйэтэллэри кытта биир эй�
гэлээх, биир сыаллаах�соруктаах
дьўєрэлэЇэн ўлэлээбит бэлитии�
чэскэй диэйэтэл, норуотун кытта
биир куттаах�сўрдээх, бигэ сўрўн�
нээх Ытык киЇи этэ, кини аата
єрєспўўбўлўкэбит бастакы судаа�
рыстыбаннай диэйэтэллэрин
кытта тэμμэ ааттаныахтаах.

Àрассыыйа ўєрэіириитин
туйгуна,

СЄ ўєрэіириитин тиЇигин
Бочуоттаах бэтэрээнэ,

Учууталлар учууталлара,
Ньурба оройуонун

Бочуоттаах олохтооіо
Сэмэн Àкыымабыс

БÀТÀÀКÀП. 

ЭЭііээррддээллииииббииннЭЭііээррддээллииииббиинн
Єр кэмμэ тапсан бииргэ ўлэлээбит кўндў киЇибин � СЄ Бэчээтин

туйгунун, СЄ култууратын ўтўєлээх ўлэЇитин, Ньурба улууЇун
ытык олохтооіун, єрєспўўбўлўкэіэ Бэчээт музейын бастакынан тє�
рўттээбит Фекла Гурьевна ПЕТРОВÀНЫ олус ўєрэн, “СЄ Бочуот�
таах старейшината” ўрдўк аат иμэриллибитинэн истиμник эіэрдэ�
лиибин. 

Кўн чэгиэнэ, дэлэгэйэ, сырдыга Эйиэхэ буоллун диэн алгыыбын,
ыга кууЇабын.

Дьокуускайтан "Ньурба" хаЇыат урукку кэрэспэдьиэнэ
Евдокия НИКОЛÀЕВÀ.

––  ÀÀввттооннооммиияя  110000  ссыыллыынн  ккєєррссєє  ––

“1920 год. Новочеркасск. Ка�
валерийская школа. Сыны раз�
ных народов усердно овладевали
искусством управления конем и
ведения боя в конном строю.
Среди курсантов были лихие
донские казаки, славные кавказ�
ские джигиты. От них не отставал
и отважный якутский наездник.
Он также ловко, как потомствен�
ный горец�джигит с Кавказа сво�
бодно висел на боку, над брюхом
скачущей лошади, соскакивал с
лошади и поднимал с земли ма�
ленький предмет, исполнял и
другие сложные упражнения. Он
среди курсантов отличался мет�
костью стрельбы, на полном ка�
рьере поражал любую цель из ка�
рабина. Это был наш земляк Спи�
ридон Данилович Скобелев.

Не проторенная дорога турис�
та, а мощная волна гражданской
войны привела на Тихий Дон
Спиридона Скобелева из дальних
Бодайбинских приисков.

Старший сын Кукакинского
батрака Нюрбинского улуса Да�

нила Иванова в поисках куска
хлеба рано покинул родительский
дом. Где�то на дальней речке
"КыраЇа" в глухой тайге осталась
неприметная избушка, где прош�
ли безвозвратно годы безрадост�
ного детства Спиридона.

Смелога с детства юношу все
больше влекла заманчивая мысль
поехать в далекий город Бодайбо,
куда обыкновенно тянулись обез�
доленные сельские батраки в по�
исках лучшей жизни и хорошего
заработка. Как старший сын бед�
ной семьи и первая надежда боль�
ного отца он чувствовал свою
ответственность за воспитание
двух младших братьев и трех сес�
тер, и мечтал своим заработком
оказать посильную помощь роди�
телям, которые также были вы�
нуждены идти в хамначиты.

Далее события развернулись с
головокружительной быстротой;
весть о свержении царя, об уста�
новлении новой власти рабочих и
крестьян облетела всю страну,
взбудоражила и дотоле дремав�

шую якутскую тайгу.
В 1918 году молодой Скобелев

из Вилюйска с тощим мешком за
плечами добрался до Бодайбин�
ских приисков и начал работать
дровосеком. Здесь расширился
кругозор молодого рабочего, и он
был быстро втянут в водоворот
событий того времени.

Началась гражданская война,
рабочие встали на защиту завое�
ваний Великого Октября. С ни�
ми, не колеблясь, смело пошел и
Спиридон Данилович Скобелев.
Вначале нес гарнизонную службу
на приисках, затем попал на
Дальний Восток. В то время боль�
шое внимание уделяли созданию
и формированию новых кавале�
рийских частей, создавались кур�
сы кавалеристов Красной Àрмии.
На такие курсы в Новочеркасск
был командирован и С.Д. Скобе�
лев.

По окончании курса был нап�
равлен в Дальневосточную Рес�
публику, где продолжалась борь�
ба за очищение республики от
японских империалистов. Лихой
якутский кавалерист был опреде�
лен в 104 кавалерийскую бригаду
пятой армии помощником на�
чальника разведки.

Опасна и ответственна была
работа разведчика�кавалериста.
Здесь�то и пригодилась та сме�
лость и ловкость, которая стара�
тельно прививалась в кавалерий�
ской школе. Приходилось часто
вести разведку с боем и нередко
подвергаться нападению превос�
ходящих сил неприятеля, не раз
пришлось в полном боевом сна�
ряжении переплыть быстрые гор�
ные речки, держась за хвост плы�
вущего коня. Спиридон Данило�
вич не любил выставлять свою
удаль и храбрость. Люди его поко�
ления, знающие его лично, вспо�
минают о нем, как о скромном
человеке. За проявленную храб�
рость в боях за освобождение ДВР
был награжден командованием
боевым оружием.

По завершению войны на
Дальнем Востоке в 1923 году при�
был в Якутию и принял активное

участие в борьбе за укрепление
Советской власти в родных мес�
тах. Как опытный разведчик был
неоднократно направлен на борь�
бу с остатками белых банд, укры�
вающихся в северных районах
республики. В те годы Спиридон
Данилович Скобелев, как коман�
дир взвода отдельной националь�
ной роты, а потом как командир
двух оперативно�маневренных
групп ОГПУ принял участие в
ликвидации остатков белых банд.
Он со своим отрядом побывал во
многих районах республики. Вер�
хом, пешком и на оленьих нартах
прошел от Намского улуса до да�
лекого Жиганска, вплоть до гра�
ниц Булунского, Оленекского ра�
йонов. Везде и всюду провел
большую разъяснительную работу
за укрепление Советской власти.

Ветеран гражданской войны
тов. Скобелев в 1927 году участво�
вал на Втором Всеякутском съез�
де трудящихся и красноармей�
ских депутатов в качестве делегата
с решающим голосом от Вилюй�
ского окружного съезда.

В 1928 году был выдвинут на
должность председателя Мархин�
ского Улусного Исполкома, в ян�
варе 1929 года был избран членом
пленума исполнительного коми�

тета Вилюйского округа. Это бы�
ло высокой оценкой боевых зас�
луг тов. Скобелева в деле борьбы
за установление и укрепление Со�
ветской власти. До начала Вели�
кой Отечественной войны честно
и добросовестно трудился на
различных советско�хозяйствен�
ных организациях.

Начались суровые дни Оте�
чественной войны. Спиридон Да�
нилович прибыл на Сталинград�
ский фронт, где шли бои с нас�
тупающим противником. В одной
из контратак наших подразделе�
ний С.Д. Скобелев погиб смертью
храбрых. Светлая память о вете�
ране гражданской войны трудя�
щиеся района свято хранят.”

Тўмўккэ эбии ыспыраапка:
Скобелев Спиридон Данилович
1899 сыллаахха Ньурба оройуонун
Кукаакы нэЇилиэгэр тєрєєбўт,
омугунан саха, 1942 сыл бэс ыйын
26 кўнўгэр Ньурба оройуонун во�
енкоматын ыμырыытынан сэ�
риигэ барбыт. Старшай сержант,
252 стрелковай дивизия 924
стрелковай полка взводун коман�
дира. Кини Àіа дойдуну кємўс�
кўўр Улуу сэрии толоонугар єлбў�
тэ. Волгоградскай уобаласка кє�
мўллўбўт ("Книга�мемориал во�
инам якутянам, погибшим и
умершим в госпиталях в годы
Великой Отечественной войны"
42 дьыала, 130 стр).

Саха сиригэр сэбиэскэй бы�
лааЇы олохтуур туЇугар актыыбы�
найдык охсуспут разведчик � ка�
валерист, Àіа дойду сэриититтэн
эргиллибэтэх Спиридон Скобе�
лев аатын ўйэтитээри Ньурба
сельсоветын депутаттарын испол�
комун ахсынньы 26 кўнўнээіи 45
№�дээх дьаЇалынан 1957 сыл�
лаахха Ньурба Убайааныгар кини
аатын саμа уулуссаіа иμэрбит�
тэрин 17 пуонда, 16 дьыала, 47
лииЇэ туоЇулуур.

Бэлэмнээтэ Ньурба улууЇун
муниципальнай архыыбын

сэбиэдиссэйэ
Н.К. ГЕРÀСИМОВÀ.

Саха сирин биирдии киЇи�
тин олоіор улахан бэлиэ кэм �
автономия тэриллибитэ 100 сы�
лын туолуутун бэлиэтиир кэм�
мит улам чугаЇаан иЇэр.

Ўбўлўєй иннинээіи биир сў�
рўн ўлэнэн Саха сиригэр Сэ�
биэскэй былааЇы олохтуур иЇин
актыыбынайдык охсуспут Граж�
данскай сэрии кыттыылаахта�
рын, партийнай, сэбиэскэй ўлэ�
Їиттэр, бастакы холкуоЇу тэ�
рийсибиттэр, Àіа дойду кємўс�
кэлигэр кыттыбыт дьоннорбут
ааттарын ўйэтитии, кинилэр
хорсун быЇыыларын, сырдык
олохторун ўєрэнээччилэргэ,
эдэр ыччакка киэμник били�
Їиннэрии буолар.

Саха сиригэр Сэбиэскэй бы�

лаас туругурарын туЇугар киэμ
далааЇыннаах улахан ўлэни
ыыппыт биир дойдулаахтарбыт
Степан Васильев, Михаил Меге�
жекскэй, Àлександр уонна Петр
Габышевтар, Николай Санни�
ков, гражданскай сэриигэ кы�
Їыл партизаннар командирда�
рынан сулууспалаабыт Василий
Наумов, Спиридон Скобелев
курдук большевиктар буолаллар.

Бўгўн "Àраіастыйбыт доку/
муоннар" рубрикаіа Спиридон
Данилович Скобелев туЇунан
1957 сыллаахха алтынньы 30 кў/
нўгэр оройуон "Красная звезда" 86
№/дээх хаЇыатыгар Е. Николаев
бэлэмнээбит ыстатыйатын та/
Їаарабыт.

Àраіыстыйбыт докумуоннар

Он сражался за Родину

Таба єйдўўргўтўгэр, сєпкє сыаналыыргытыгар баіарабын
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Саха сирин олохтооіун каартата � бу
МИР уонна JCB тєлўўр тиЇиктэргэ олоіуран
киэμник хабар босхо баан каартата. Каарта�
ны дьиμнээх баан каартатын уонна оптуо�
буска айанныырга тырааныспар каартатын
курдук туЇаныахха, ону тэμэ ханнык баіарар
атыылаЇыыттан солкуобайынан кешбэк
ылыахха сєп. Ол иЇигэр "СВОИ" лояльнай
буолуу эрэгийиэннээіи бырагырааматын
партнердарыттан, чэпчэтиинэн туЇанар дьон
кэрискэтигэр киирсээччилэр бырайыак парт�
нердарыттан � киинэ тыйаатырыгар, мусуой�
дарга, тыйаатырдарга, успуорт комплекста�
рыгар, бассейннарга, мэдиссиинэ тэрилтэлэ�
ригэр сырыттахха.

"Мин Сахам сирэ" єрєспўўбўлўкэ олох�
тооіун каартата киЇи чэпчэтиинэн туЇана�
рын эбэтэр суоіун туЇунан сибидиэнньэ�
лээх. Бу чахчыларга олоіуран килийиэн
судаарыстыбаннай уонна муниципальнай
тэрилтэлэргэ судургутуллубут бигэргэтии�
ни ааЇар уонна докумуонун кєрдєрбєккє
эрэ кєрўллэр чэпчэтиилэринэн туЇанар
кыахтаах.

Каартаіа соцтєлєбўрдэри, биэнсийэни,
хамнаЇы ыытыахха сєп. Каарта бааны кыт�
та сибээстээх функциялара Саха сиригэр�
уотугар эрэ буолбакка, тас єттўгэр, ол
иЇигэр кыраныысса таЇыгар ўлэлииллэр.

"Саха сирин олохтооіун каартата" бы�
райыак 2021 сыллаахха сайын премьер�ми�
ниистир Àндрей Тарасенко сорудаіынан
єрєспўўбўлўкэ олохтоохторугар Биир кэ�
лим сыыппара сервиЇин кэнсиэпсийэтин
олоххо киллэрии чэрчитинэн тахсыбыта.

Каарта Àрассыыйа бєдєμ эрэгийиэнин
бары олохтоохторугар 14 саастарыттан бэ�
риллэр уонна эбии ороскуоттары ирдээбэт:
таЇаарыыны уонна хааччыйыыны оператор
� єрєспўўбўлўкэтээіи Àлмазэргиэнбанк
бэйэтэ оμорор.

ÀЭБ бырабылыанньатын бэрэссэдээтэ�
лэ Николай Долгунов этэринэн, олохтоох
каартатын єрєспўўбўлўкэіэ Саха сирин 31
тыЇыынча олохтооіо толоттордо. "Каарта�

іа интэриэс мэлдьи улаатар уонна бу каар�
таны кытта дьон ўгўс кыахтаналлар. Били�
гин бу ўгэс курдук тєлўўр функцияны уон�
на ўбў кытта сибээЇэ суох сервистэри толо�
рор, чэпчэтии дастабырыанньатын солбу�
йар, єрєспўўбўлўкэ куораттарыгар тыраа�
ныспар каартатын курдук туЇаныллар. Ма�
ны сэргэ ханнык баіарар атыылаЇыыттан
биир бырыЇыаннаах кешбэги ылыы, хаал�
быт тобоххо бырыЇыан ааіыллыыта, босхо
хааччыйыы киирэллэр. Саха сирин быра�
быыталыстыбатын кытта биЇиги Саха си�
рин олохтоохторугар дьиμнээхтик туЇалаах
ўп тэрилэ буоларын курдук каарта єμєтўн
кэμэтиигэ ўлэлэЇэбит", � диэтэ Николай
Долгунов.

Саха сирин олохтооіун каартата
туох ордуктааіый?

� Босхо таЇаараллар уонна сыллааіы
хааччыллыыта босхо.

� СПБ нєμўє тєлєпўєн нўємэринэн
атын бааннарга харчыны тута ыытыыга ўр�
дўк лимииттээх � ыйга хамыыЇыйата суох
200000 солкуобайга диэри.

� Счекка хаалбыт тобоххо бырыЇыаны
ааіыы � 3 %�тэн 4,5 % диэри.

� Ханнык баіарар банкоматтан быры�
Їыана суох ыйга 10000�тан 500000 солкуо�
байга диэри уу харчынан устуу.

� Ханнык баіарар атыылаЇыыттан сол�
куобайынан 1 % кешбэк, "СВОИ" (svoi.
albank.ru) лояльнай буолуу бырагыраама�
тынан ўрдэтиллибит 15 % киллэрэн туран.

� Тєлўўр тиЇиктэр буонустара � "Привет
МИР" лояльнай буолуу бырагырааматынан
уонна JCB чэпчэтиилэр анал этиилэр.

Оптуобуска айаннааЇыμμа кэмчилээЇин
"Мин Сахам сирэ" эрэгийиэн олохтоо�

іун каартатыгар оптуобустарга тєлўўргэ
Тырааныспар сыЇыарыыта баар. Дьокуус�
кайга, Ньурбаіа, Ленскэйгэ чэпчэтиилээх�
тэр, кинилэр ортолоругар ўлэ бэтэрээннэ�
рэ, инбэлииттэр, инбэлиит оіолор уонна
атыттар олохтоох каартатын ыйга 511 сол�
куобайга илимиитэ суох Биир кэлим чэп�
чэтиилээх айанныыр бырайыас курдук ту�
Їанар кыахтаахтар.

Маны сэргэ Дьокуускайга тырааныспар
кєЇўлўєктээх єрєспўўбўлўкэ олохтооіун
каартатынан элбэх оіолоох ыалларга айан
иЇин 26 солкуобайдаах тарыып олохтонно.
Бары атын категориялар бу каартаны айаμ�
μа 28 солкуобай сыаналаах тырааныспар
кєЇўлўєгўн курдук туЇаналлар.

Санатан эттэххэ, Тырааныспар кєЇў�
лўєгўн Саха сирин олохтооіун каартатыгар
терминалларга толордоххо эрэ туЇаныллар
� ÀЭБ бэйэни хааччыйар киоскаларыгар.
Бу тўгэμμэ харчы каарта тырааныспарка
сыЇыарыытын туспа счетугар киириэіэ.
Ити кыаллыбатаіына каарта балаансаты�
гар харчылаах да буоллаххытына айан иЇин
тєлўўргўт кыаллыбат.

Єскєтўн киЇи сайабылыанньатыгар
"Мин Сахам сирэ" олохтоох каартатын ты�
рааныспар сыЇыарыытыттан сайабылыан�
ньанан аккаастаннаіына, Дьокуускай оп�
туобустарыгар айан сыаната кєннєрў баан
каартатын курдук 33 солкуобай буолар.

"ÀЭБ�тан мєлўйўєннэр"
уонна турист кешбэгэ

Саха сирин олохтооіун каартата икки
тєлўўр тиЇик базатыгар олоіуран таЇаа�
рыллар � Àрассыыйатааіы МИР уонна но�
руоттар икки ардыларынааіы JCB. Ол
иЇин каартаны бас билээччилэр кинилэр
чэпчэтиилэринэн уонна анал этиилэринэн

туЇаналлар. Холобура, лояльнай буолуу
"Привет, Мир!" бырагырааматынан 20 %
туристическай кешбэгинэн. Маныаха
каартаны бырагыраамаіа регистрация�
лыахха наада уонна тохсунньу 18 кўнўттэн
муус устар 12 кўнўгэр диэри Àрассыыйа ус�
тун айанныахха сєп. Онон харчытыгар та�
Їаардахха путевка сыанатыттан 20 быры�
Їыаны тєнўннэрэіит!

Маны сэргэ єрєспўўбўлўкэ олохтооіун
каарталаах дьонугар Àлмазэргиэнбанк 28
сылын чэрчитинэн "ÀЭБ�тан мєлўйўєн�
нэр" супер�сўўйўўнў таЇаарда. Уопсайа
2000000 уу харчынан пуондалаах сўўйўўгэ
"Мин Сахам сирэ" каартаны бас билэр
бары саастарын сиппит дьон кытталлар.
СиЇилии билсиμ: ÀЭБ саайтыттан эбэтэр
https://clck.ru/akoXp

Саха сирин олохтооіун каартата 14
саастарын туолбут хас биирдии Саха сирин
олохтоооіор бэриллэр. "Мин Сахам сирэ"
каартаны бэйэіит бырайыак https://card.
sakha.gov.ru/ порталыгар эбэтэр ÀЭБ хан�
нык эмэ каартатынан туЇанар буоллаххы�
тына "ÀЭБ Онлайн" сыЇыарыыга оμотто�
руμ. Ону сэргэ Àлмазэргиэнбанк исписэ�
лиистэрин уонна "Мои документы" МФЦ
кииннэригэр кємєлєЇўннэриμ. ЭЇиги
пааспардаах, СНИЛС�тээх, тус хаартыска�
лаах буолуохтааххыт. ÀЭБ онлайн�сер�
вистэринэн эбэтэр офиска хаартыскаіа
тўЇўєххўтўн сєп.

Каарта бэлэм буолбутун туЇунан баан
босхо итии линиятыттан чопчулаЇыμ: 

8�800�100�34�22, эбиллэр 7. 

"Àлмазэргиэнбанк" ÀУО ÀКБ
уопсастыбаннаЇы кытта сибээскэ

сулууспата.

Тохсунньу 29 кўнўгэр Саха сиригэр Ийэ
сыла ўєрўўлээхтик аЇылынна. Манна сєп тў�
бэЇиннэрэн биир дойдулаахпыт элбэх оіо�
лоох Иппатьевтар дьиэ кэргэттэрин туЇунан
сырдата тўЇэр санаа киирдэ.

Ыал аіалаах ийэлэрэ уЇуйаан ўлэЇит�
тэрэ � Геннадий Петрович остуорас�двор�
ник, Людмила Дмитриевна иитээччи кємє�
лєЇєєччўтэ. Икки улахан оіолоро усту�
дьуоннар, тўєрт кыралара оскуола ўєрэ�
нээччилэрэ.

12 сыл Саха сиригэр ссылкаіа олорон
єбўгэлэрбит олохторун�дьаЇахтарын кэ�
тээн кєрєн ўєрэппит "Сахалар" улахан эт�
нографическай монография ааптара В.Л.
Серошевскай оччотооіу дьон эппиттэрин
"Оіо � дьол, баар суох баайбыт, киЇи киЇи�
тэ гына иитэн таЇаарыахха эрэ наада" су�
руйбута кўн бўгўн да суолтатын сўтэрбэт.
Оттон Иппатьевтар оіолорун сєпкє така�
йан иитэн таЇааран эрэллэрин туоЇутунан
кинилэр бэйэлэрин холлорунан ситиЇии�
лэрэ буолар дии саныыбын.

Ол курдук Саня, Покровскайдааіы
колледж ўЇўс курсун устудьуона, ўєрэнэр
кыЇатын чиэЇин "Эдэр профессоналлар"

Бўтўн Àрассыыйатааіы чемпионакка кє�
мўскээбитэ, оттон Àлена, Дьокуускайдаа�
іы култуура колледжын устудьуона єрєс�
пўўбўлўкэтээіи оЇуохай этээччилэрин кў�
рэіэр бэйэтин саастыылаахтарын икки ар�
дыгар Гран�При хаЇаайката.

Оіолор бары Àрассыыйа образцовай

кэлэктиибэ "Кэскил" оіо ўμкўў ансаамбы�
лыгар дьарыктанан ўєрэх таЇынан бириэ�
мэлэрин халтайга атаарбат дьон. Маны та�
Їынан уолаттар мини футболга, атах оон�
ньууларыгар, тустууга сэргээн дьарыкта�
наллар.

Тыа ыалын сиэринэн Геннадий Петро�

вичтаах ынах�сылгы тутан олороллор, онон
оіолор кыра эрдэхтэриттэн окко, маска
тэμμэ сылдьыЇаллар.

Ыал ийэтигэр мин сэргии кєрєрўм,
биирдэ да "тиийиммэппит, элбэх оіолоох�
пут" диирин истибэтим, биир да уопсасты�
баннай ўлэттэн туора туран хаалбата буо�
лар. Ыал ийэтэ, аіата да сахалыы сэмэй�
дик, киэμ кєіўстээхтик кўннээіи ыарахат�
тары аЇаран олохторун уйгутун бэйэлэрин
кыахтарынан уЇана�тута сылдьаллара оіо�
лоругар ўтўє холобур буолар.

Венера СТЕПÀНОВÀ.

Саха сиригэр кэлиμμи сылларга коммер�
ческайа суох тэрилтэлэр нэЇилиэнньэ олоіо
сайдарыгар оруоллара биллэ ўрдээтэ. Ўєдэй
нэЇилиэгин коммерческайа суох "Сайылык"
тўмсўў 2018 сылтан араас таЇымнаах быра�
йыактарга кыттан син добуочча ўбў нэЇилиэк
олоіо�уйгута сайдарыгар киллэрдэ. 

Бу ўлэбит баіа єттўнэн ўлэни, кыаіы,
ресурсаны угуйуу буолар. Ону таЇынан дьо�
ну уопсастыбаннай ўлэіэ кєіўлээЇиμμэ
туЇаайыллар. Ўлэбит тўмўгэ барыта харахха
быраіыллар, кєстєр буолан астынабыт.
НКО тэрилтэ нєμўє саамай улахан сити�
Їиибит � аЇаіас халлаан анныгар "Ытык
єбўгэлэр" тўмэл, саха балаіана, Кыайыы
болуоссата, Кыайыы ойуура искибиэр,
эдэр ыччаттарга араас тэрээЇиμμэ кыттал�
ларыгар сахалыы таμас тигиитэ, фотосту�
дия, Уус дьиэтэ, уулуссаіа аналлаах спор�
тивнай оборудование уо.д.а. буолаллар.

“Сайылык” НКО салайааччытынан
эдэр ыал ийэтэ, уопсастыбаннай ўлэіэ єрўў
кєхтєєх Àнастасия Нестерович 2021 сыл�
тан ўлэтин саіалаата. Кинини тула быра�
йыак салайааччыта Василий Федоров, ад�
министратор менеджер Дмитрий Федоров,
ўбўн�харчытын ааіар�суоттуур Федор Ни�
колаев, докумуон администратора Наталия
Крылова буоланнар араас таЇымнаах быра�
йыактары суруйан нэЇилиэк сайдыытыгар

бэйэлэрин эдэрдии кєрўўлэрин олоххо
киллэрэллэр. Хайіаллааіа диэн бары 35
саастарын туола илик эдэр ыччаттар. 

Билигин араас вебинардарга ZOOM
платформа нєμўє киирэн бырайыагы, са�
йаапканы хайдах суруйарга, быйылгы саμа
уларыйыылары билэ олороллор. Ньурба
оройуонугар кэммиэрчэскэйэ суох тэрил�
тэлэри Дайаана Васильева сўрўннээн ўлэ�
лэтэр. Кэмигэр барытын билиЇиннэр, сў�
бэлиир. Àнал бєлєхтєєх буолан барытын
кэмигэр билэ�кєрє олорорбут таЇынан
сєптєєх кємєнў биэрэ тураллар.

Былырыын спорт хайысхатыгар Ил
Дархан Граныгар кыттан уулуссаіа турарга
аналлаах 4 спортивнай тренажердары кє�
мўскээн ыллылар. Àіыйах хонуктааіыта
оборудованиелары тиэйэн аіаллылар. Усу�
луобуйа быЇыытынан атырдьах ыйыгар
диэри миэстэтин булан туруоруохтара.
Маннык ўлэлэргэ эдэр ыал аіалара, уолат�
тар саамай кєхтєєх кыттыыны ылаллар.
Тоіо диэтэххэ спортивнай былаЇааккаіа
эдэр ыаллар оіолорунаан кўннэрин туЇа�

лаахтык атааралларыгар бэйэлэрэ интэ�
риэстээхтэр.

Бу дьылга киирэн баран икки бырайыа�
гы бэлэмнээн биирин РФ Президенин Гра�
ныгар ыыттылар, иккис бырайыактарын
Ил Дархан Гранын кўрэіэр ыытаары бэ�
лэмнээн тўбўгўрэ сылдьаллар. Бу саамай
улахан бырайыак буолар. Былырыыμμыт�
тан саіалаан Саха Єрєспўўбўлўкэтигэр
"Олохтоох кєіўлээЇини єйўўр" (ППМИ�
2021) уонна оройуон ыытар ИМБТ быра�
гыраамаларын чэрчилэринэн араас хайыс�
халаах ўлэлэр ыытылыннылар. 

"СОБО�ПÀРК" диэн ааттаах нэЇилиэк
дьоно эрэ буолбакка улуус дьоно�сэргэтэ
кэлэн сынньанан ааЇар миэстэтигэр кубу�
луйуо. Эдэрдэр нэЇилиэктэрин история�
тын ўєрэтэн аччык дьылларга, уот�кураан
кэмнэргэ "Тибигийээн", олохтоохтор ха�
рыстаан Àріаа эбэ диэн ааттыыр кўєллэрэ
эрэ уулаах хаалан кырдьаіастыын, эдэр�
диин ити кўєлтэн куйуурдаан, балыктаан,
аЇаан тыыннаах хаалбыт дьоннор оіолорун
оіолоробут. Онон ытык дьоннорбут аатта�

рын ўйэтитэр санааттан маннык бырайыа�
гы толкуйдаан оμордулар. Бэйэбит нэЇи�
лиэкпит олохтооіо Сергей Ли салайыыты�
нан тутуу ўлэтэ былырыыμμыттан саіала�
нан бара турар. Быйылгы бырайыакпыт
кыайдаіына араас оборудованиелары, ол
иЇигэр тыылары, балыктыыр тэриллэри
атыылаЇан "СОБО�ПÀРК" ўлэтэ ситиэ
диэн эрэнэбит. Эдэрдэр нэЇилиэк инники�
тин тўстўўллэр.

Єрєспўўбўлўкэ бырабыыталыстыбата
социальнай хайысхалаах кэммиэрчэскэйэ
суох тэрилтэлэри єйўўр ўлэтэ сылтан сыл
аайы кэμээн иЇэриттэн ўєрэбит. Маннык
тэрилтэлэр судаарыстыба былааЇын уонна
олохтоох салайыныы уорганнарын кытта
баар кыЇаліалары миэстэтигэр туоратыыга
хардарыта быЇаарсан ўлэлииллэрэ олус
наадалаах уонна туЇалаах. 

Диана ФЕДОРОВÀ, 
Ўєдэй.

Хаартыскалаах информацияны хаЇыат
сайтыгар: огнинюрбы.рф. киирэн

кєрўєххўтўн сєп. 

– Ийэ сыла –

Иппатьевтар олохторун уйгутун сиэрдээхтик оμостоллор

– Биир кэлим сыыппара сервиЇэ –

Саха сирин олохтооіун каартатын туЇунан сиЇилии

– Кэммиэрчэскэйэ суох тэрилтэлэр –

Ўєдэй эдэр ыччата олоіу саμа хараіынан кєрєр
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1922 с. олунньу 1 кўнўгэр Ньурба таμара�
тын дьиэтигэр Народнай дьиэ аЇыллыбыт.
Биир декорациялаах, биир нуучча хоЇо, биир
саха балаіана хаптаЇынтан оμоЇуллубуттар.
Онно "Недоросль" испэктээіи иккитэ уонна
"На большой дороге" туруорбуттарын 200
киЇи кєрбўт, лекциялар, миитиннэр ыытыл�
лыбыттарын туЇунан суруллубут. Итинтэн
ыла саіалаан култуурунай�сырдатар ўлэ На�
роднай дьиэіэ кўргўємнээхтик тэриллэн
барбыт.

Ордук єрє кўўрўўлээхтик Єктєєп быраа�
Їынньыгын бэлиэтииллэрэ. Ревком бэрэстэ�
биитэллэрин уЇун кўўрээннээх миитиннэрэ,
ол кэнниттэн тўўн ўєЇўгэр испэктээх кєр�
дєрєллєрє. НэЇилиэнньэіэ ыытыллар кэн�
сиэртэр, испэктээхтэр оччоттон тєлєбўрдээх
эбиттэр. Билиэттэрин уопсастыбаннай тэ�
рилтэлэринэн тўμэтэллэрэ. Уурааіы Бўлўў
куоратын кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ Ки�
ренскэй В.В. таЇааран, билиэт сыанатын
быспыт. Ол курдук 1�3 эрээттэргэ � 25 сол�
куобай, 4�6 эрээттэргэ � 20 солкуобай 50 хар�
чы, 7�10 эрээттэргэ � 16 солкуобай, 11�14
эрээттэргэ � 11 солкуобай 50 харчы. Миэстэ�
тэ суох билиэт сыаната � 7 солкуобай эбит.
Народнай дьиэ тутаах ўлэЇиттэринэн драма�
тическай, хоровой куруЇуоктар салайааччы�
лара буолаллара. Ньурбаны бандьыыттартан
быыЇыыр туЇунан уураахтыыр єрє кўўрўў�
лээх мунньахтары кытта тэрийэн, кыЇыл
дружинаіа киирбиттэрэ.

1926 с. Народнай дьиэни кытта ааіар ба�
лаіан тэриллэн, бииргэ эргэ аптека дьиэти�
гэр ўлэлээбиттэрэ. Сэбиэдиссэйинэн Ники�
фор Жондоров, пропагандиЇынан Петр По�
гатилов анаммыттара. Манна хоровой уонна
драматическай куруЇуоктар ўлэлииллэрэ.
Àаіар балаіан нэЇилиэнньэіэ бастакы ха�
Їыаты уонна кинигэни аахтарар уонна улар�
сар буолбута. Àаіар балаіан ўлэтин биир сў�
рўн хайысхатынан ўєрэіэ суохтары ааіарга,
суруйарга ўєрэтии этэ. Онтон 1927 сыллаахха
бу дьиэіэ бастакы саμата суох киинэ кєстєн,
нэЇилиэнньэ улахан интэриэЇин тарпыта.

1928 с. Социалистическай культура анал
дьиэтэ тутуллан ўлэіэ киирбитэ. Àктивиста�
рынан К. Коммунаров, В. Третьякова, Я. Бе�
лолюбская, À. Габышев этилэр. Самодея�
тельность кыттыылаахтарыгар олус талаан�
наах ырыаЇыт, ўμкўўЇўт, хоЇоон ааіааччы
ыччаттар баар буолбуттара. 1937 сылтан саіа�
лаан, Социалистическай кулууп дьиэтигэр
аан бастаан агитпуун тэриллэн, бастакы кўр�
гўємнээх быыбардар тэрээЇин мунньахтара,
агитатордарга анал бэсиэдэлэр киэЇэ хойук�
ка диэри ыытыллаллара. Бастакы быыбардар
олус кєхтєєхтўк, кўўрээннэхтик ыытыллал�
лар эбит. Онно ыЇыах курдук улахан оЇуо�
кайдьыттар тўЇўлгэ тэрийэн, тўўнў быЇа
оЇуокайдыыллар эбит.

1940 с. Социалистическай култуура дьиэ�
тин дириэктэринэн Степанов Тимофей
Дмитриевич, инструкторынан Гаврильев
Николай Романович, тыаларга инструкторы�
нан Чарпыкова Елена Михайловна ўлэлээ�
биттэр. Сэрии сылларыгар маассабай, поли�
тическай, єйдєтўўлээх ўлэ кўўскэ ыытыллы�
быта. Оборуона фондатыгар мал�сал, харчы
хомуйаллара, 3�9 кўннээіи хамнастарын
биэрэллэрэ. КыЇыл Àармыйа бойобуой хаа�
мыытын нэЇилиэнньэіэ сырдатыы, миитин�
нэр, киинэ кєрдєрўў, информационнай бю�
ро "Бойобуой листоктары" таЇаарыыта
уо.д.а. атын ўлэ тохтоло суох ыытыллара. Нэ�
Їилиэнньэ ортотугар уус�уран самодеятель�
ность ўлэтэ тохтооботоіо. Ол курдук гармо�
нистар, гитаристар, балалайкаіа, мандали�
наіа оонньооЇун, нууччалыы ырыалары
ўєрэтии, ўμкўўлэри тэрийии кєхтєєхтўк тэ�
риллибиттэрэ, нэЇилиэктэринэн сылдьан,
олохтоох нэЇилиэнньэ санаатын єрє кєтє�
ієн кэнсиэртэри кєрдєрєллєрє. Драмкуру�
Їуок кыттыылаахтара "Ньургун Боотур"
олоμхону, П.À. Ойуунускай "КыЇыл Ойуун"
уо.д.а. пьесалары туруорбуттара. НэЇилиэн�
ньэіэ саμалаах киинэлэр буолаллара. 

1945 с. ўєрўў�кєтўў кєтєллєєх Кыайыы
ыЇыаіа тэриллэн ыытыллыбыта. Ўєрўўлээх
миитинигэр кыргыЇыы толоонуттан тыын�
наах ордон кэлбит буойуннары кєрсўЇўў
буолбут. Олохтоохтор тўЇўлгэлээн олорон
ыЇыах этинэн, кыынньыбыт кымыЇынан
кўндўлэнэн, быЇыйдар кўрэхтэрин, кўўс�
тээхтэр тустууларын дуоЇуйа кєрбўттэр. Бу
кўн ырыалаах ыллаабыт, тойуксут туойбут,
оЇуокай тўЇўлгэтэ кўн тахсыар диэри тэрил�
либит.

1946 с. Социалистическай култуура дьиэ�
тин дириэктэринэн Николаев Г.Я. анаммы�
та. Онтон 1947 сыллаахха Николаев À.À. са�
лайбыта. Бу кэмμэ С.С. Егоров уус�уран са�
модеятельность сайдыытыгар айымньылаах�
тык ўлэлээбитэ. Саμа Дьыл бырааЇынньык�
тара бэрт кєхтєєхтўк уонна кєрдєєхтўк
ыытыллар буолбуттара.

1950 с. култуурунай�сырдатар тэрилтэлэр
сайдыыларыгар саμа кэрдиис кэм саіалам�
мыта. Ол кэмμэ Àлександров À.Р. Социа�
листическай дьиэ дириэктэринэн ўлэлээби�
тэ. Оройуон култууратын дьиэтэ диэн аата
уларыйбыта. НэЇилиэнньэни култуурунай
хааччыйыы ўлэтэ тупсубута. Кулуупка ра�
дио�лекторий, киинэ�лекторий, тєрєппўт
лекторийдара тиЇигин быспакка ыытыллал�
лара. 1953 с. кулун тутар ыйга тыа кулуупта�
рын ўлэлэрин кєіўлўўр сыаллаах бастакы ху�
дожественнай самодеятельноЇы кєрўў буол�

бута. Онно Д.К. Сивцев�Суорун Омоллоон
"КиЇини туох киэргэтэрэ" диэн айымньытын
туруоран, С.П. Гаврильев дириэктэрдээх 1
Хаμалас кулууба 1 миэстэни ылбыта.

1954�59 с.с. кулууп дириэктэринэн Нико�
лаев Е.И. ўлэлээбитэ. Орто оскуоланы бўтэр�
бит талааннаах ыччаттар комсомольскай пу�
тевканан кулууптарга ўлэлии тахсыбыттара
уонна кулууп ўлэтигэр сэргэхсийиини аіал�
быттара. Партия ыытар уураахтарын олох�
тоох нэЇилиэнньэіэ тиэрдиигэ, дьону ўлэіэ
кєіўлээЇиμμэ кулууптар кўўстээх ўлэни
ыыппыттара. 1956 сыллаахха ыччат єрєспўў�
бўлўкэтээіи бэстибээлин 1 этаба ыытыллы�
быта. С. Егоров, М. Петрова, Н. Осипов, Н.
Иванов, À. Татаринова бэстибээл лауреатта�
рынан буолбуттара.

1961�63 с.с. саха норуотун дэгиттэр та�
лааннааіа С.À. Зверев�Кыыл Уола Ньурба
уонна Сунтаар талааннаах ыччатын сўўмэр�
дээн ылан, ырыа�ўμкўў ансаамбылын тэрий�
битэ. Е. Иванова, В. Àнтонов, В. Никифо�
ров, И. Иванов, Е. Николаева, Л. Ларионова
ансаамбылга дьарыктаммыттара, Улуу ууска
уЇаарыллыбыттара. 1963 с. Москваіа
ыытыллыбыт ССРС профсоюзтарын худо�
жественнай самодеятельноЇын бастакы Бў�
тўн Сойуустааіы кєрўўтўгэр Семен Егоров
чабыріаіынан кыттан, лауреат ўрдўк аатын
ылбыта. 1967 с. ССРС�ка Сэбиэскэй былаас
олохтонуутун 50 сылыгар аналлаах 4 Бўлўў
оройуоннарын художественнай самодеятель�
ноЇын зональнай кєрўўтэ ыытыллыбыта.
Онно Ньурба ўμкўўтўн кэлэктиибэ Е.М.
Михайлов туруорбут "Саха дьоло" диэн сю�
жетнай ўμкўўтўнэн лауреат ўрдўк аатын ыл�
быта.

1969 сыл ўєрўўлээх тўгэнинэн Бўтўн
Àрассыыйатааіы култуура дьиэлэрин ўлэлэ�
рин кєрўўгэ ситиЇиилээхтик кыттан, биЇиги
кулууппут "Бастыμ ўлэлээх оройуоннааіы
култуура дьиэтэ" ааты ылбыта. Кулууп ди�
риэктэрэ Саввинов Иван Нифонтович
РСФСР Верховнай Сэбиэтин Бочуотунай
Грамотатынан наіараадаламмыта.

1970 сылларга кулууп ўлэЇиттэрэ, култуу�
ра ўлэЇиттэрэ кэм сайдыытын ирдэбилигэр
ўлэлэрин уларыта тутан, саμа ўєрэхтээх ис�
писэлиистэри ўлэіэ ылан, анал техническэй
сириэстибэлэринэн хааччыллан, ўлэ кўєстўў
оргуйбута. Дьон сынньалаμын тэрийиигэ
КВН�ры, кєрдєєх стартары, "Чэйиμ эрэ,
уолаттар", "Чэйиμ эрэ, кыргыттар" кўрэхтэ�
ри, "Àрмияіа атаарыы", "Кўєх уот" уо.д.а. ўлэ
саμа сўўрээннэрин олоххо киллэрэн барбыт�
тара. 1971 с. саха поэзиятын кўнэ тэриллэн,
ўрдўк тэрээЇиннээх ыытыллыбыта. Манна
саха биллэр поэттара: Кўннўк Уурастыырап,
Семен Данилов, Иван Гоголев, Варвара По�
тапова, Рафаэль Баіатаайыскай, Леонид По�
пов, Семен Руфов, Петр Тобуруокап, Васи�
лий Гольдеров, Моисей Ефимов, Àлексей
Михайлов кыттыыны ылбыттара. Бу тэрээ�
Їини кєіўлээччинэн Н.И. Харитонов этэ.

1975�77 с.с. Иванов À.Г. кулууп дириэк�
тэринэн ананан ўлэлээбитэ. 1976 с. худо�
жественнай самодеятельность Бўтўн Сойуус�
тааіы бэстибээлин 1 єрєспўўбўлўкэтээіи
тууругар кыттан, "Кўєх тунах тойуга" компо�
зиция бэстибээл  лауреатынан буолбута. Бу
композицияіа 25 норуот талааннаахтара
кыттыбыттара.

1977 с. Култуура дьиэтин дириэктэринэн
Дубынина Г.Н. ўлэлии киирбитэ. 1978 с.
РДК материальнай базатын бєієргєтўўгэ
20000 солкуобай кєрўллўбўтэ. 1979 с. тохсун�
ньу ыйтан култуура отдела автоклуб ылбыта.
Онон агитбиригээдэ ыраах сытар сопхуостар
учаастактарын уонна нэЇилиэктэри хабан,
209 туочукаіа ўлэ дьонун куоталаЇыыга кє�
іўлээн кэнсиэртэри кєрдєрбўтэ. 1980 с. ку�
лууп ўлэтин хайысхатыгар "Кулууп�произ�
водствоіа" диэн хамсааЇын эбиллибитэ.
Àгитбиригээдэлэр ўлэлэрэ кўўЇўрбўтэ. Ўлэ
дьонун чиэстээЇиннэр, социалистическай
куоталаЇыы кыайыылаахтарын бэлиэтээЇин,
портрет�биэчэрдэр, тыа хаЇаайыстыбатын
ўлэЇит династиялары кытта кєрсўЇўўлэр
уо.д.а. тэриллэллэрэ. 

Бу сылларга сўрўн боліомто норуот
айымньытын сайыннарыыга ууруллубута. Ол
курдук 1984 с. РДК�іа норуот талааннааіа
Егоров С.С.�ОЇоокой Сэмэн тойуксуттары,
оЇуокайдьыттары тўмэн, "ОЇуокай" тўмсўўнў
тєрўттээбитэ. Бу тўмсўў 1987 с. "народнай"
ааты ылбыта. Норуот талааннаахтарын ўйэ�
титэр сыаллаах Лосотов В.С. салайааччылаах
студия арыллыбыта. Кулууп дириэктэрэ Г.Н.
Дубынина 1989 сыллаахха саμа таас "Кыта�
лык" Култуура киинэ тутуллан ўлэіэ киирби�
тин кэннэ, 1991 сыллаахха "Àвиатор" кулууп
дириэктэринэн ананан барбыта.

1991�95 с.с. сўрўн ўлэбит Тєрўт култуура�
ны тилиннэрии, сайыннарыы бырагыраама�
тын олоххо киллэриигэ туЇуламмыта. Àх�
сынньы 26�29 кўннэригэр Ньурбаіа "Тыа си�
ригэр духуобунай култуураны тилиннэрии
уонна сайыннарыы проблемалара" єрєспўў�
бўлўкэтээіи НПК ыытыллыбыта. 

1990 с. З.Г. Попова сценарийынан Ньур�
баіа тоіус хаттыгастаах Добун халлааμμа

олорор Ўрдўк Àйыыларга сўгўрўйэр ыЇыах�
тар ыЇыллар буолбуттара. Ол курдук бу сыл
ўЇўс халлааμμа олорор ДьєЇєгєй Àйыыбы�
тыгар сўгўрўйўў ыЇыаіа ыЇыллыбыта. 1991 с.
тєрдўс халлааμμа олорор Хотой Àйыыга
анаан ыЇыах ыытыллыбыта.

1992�93 с.с. кулууп дириэктэринэн С.Г.
Никифорова анаммыта. Кини сўрўн боліом�
тотун кулууп хаЇаайыстыбаннай ўлэтигэр
уурбута. Саμа кулууп ититэр систиэмэтэ та�
быллыбакка, тымныы этэ. Туалета сотору�
сотору тоμон ўлэлээбэт буолан хаалара. Он�
но сайын аайы єрємўєн ўлэтин ыыттаран,
кулууп сылыйбыта. Икки ўлэЇиттээх костю�
мернай сыах арыллыбыта. 1992 с. бэЇис хал�
лаан Àйыытыгар Улуу Суоруμμа анаан Идэ
ыЇыаіа ыЇыллыбыта. Онтон 1993 с. "Олоμ�
хо" тыйаатыра "норуодунай" ааты сўкпўтэ. Бу
сыл Сўμ ДьааЇын Сўгэ Тойон Àйыыга сўгў�
рўйэр Àрчы ыЇыаіа ыытыллыбыта. Ону сэр�
гэ сыана уотун Москваіа сакаастаан ылан,
таμан туруорбуттара. Онон ыытыллар тэрээ�
Їиннэргэ, кэнсиэртэргэ сыана араас уотунан
кўлўмўрдўў оонньообута. À. Харитонов фойе
ортотугар оμорбут кырасыабай фонтана
уунан тыгара, дьон сўргэтин кєтєієрє. Ула�
хан кэнсиэркэ ол фонтан сыанаіа тахсан кє�
рєєччўнў сєхтєрбўтэ.

1994�97 с.с. Л.В. Катеренчук ананан ди�
риэктэринэн, С.Г. Никифорова хаЇаайысты�
баннай ўлэіэ дириэктэри солбуйааччынан
ўлэлээбитэ. 1995 с. "Кыталык" КД "Образцо�
вай култуурунай киин" аатын сўкпўтэ. Бу
кэмμэ оройуон киин кулууба буолан, тыа
кулууптарын кытта биир ситимнээхтик ўлэ�
лиирэ. Кулууп иЇинэн ÀКБ, методическай
отдел (РОМЦ), фольклор студията ўлэлээ�
биттэрэ. З.Г. Попова режиссердаах "Олоμхо"
тыйаатыра П.À. Ойуунускай "Туналіаннаах
Ньуурдаах Туйаарыма Куо" олоμхотунан
"Этитии" испэктээги туруоран, Тааттаіа
ыытыллыбыт Олоμхо кўрэіэр ситиЇиилээх�
тик кыттан, Гран При буолбута. 1994 с.
Дьыліа, Таμха, Билгэ Àйыыларга сўгўрўйэр
Тєлкє ыЇыаіа ыЇыллыбыта. 1995 с. Одун,
Чыμыс Àйыыларга сўгўрўйэр Ытык Кыайыы
ыЇыаіа буолбута. Онтон 1996 с. Ўрўμ Àар
Тойоμμо сўгўрўйэр Улуу Тунах ыЇыах
ыытыллыбыта.

1997�2004 с.с. С.Г. Никифорова талыллан
кулуубу салайан кэлбитэ. Улуус баЇылыга
Р.Г. Дмитриев кєрєєччў саалатын хапытаа�
лынай єрємўєнўгэр уонна сымнаіас кириэ�
Їилэіэ харчы кєрєн, саала истиэнэтэ оμо�
Їуллубута уонна сымнаіас кириэЇилэлэри
сакаастаан ылбыттара. Онон кэнсиэргэ кэл�
бит кєрєєччў сымнаіас кириэЇилэлэргэ оло�
рон, кэнсиэр кєрєн дуоЇуйа сынньанан ба�
рар буолбута. 1998 с. Добун оЇуокайдаах Кэс�
кил ыЇыаіа тэриллибитэ. Бу сыл "Сир си�
мэхтэрэ" "Образцовай ўμкўў ансаамбыла"
ааты ылбыта. Онтон 1999 с. Ньурба улууЇун
175 сылыгар аналлаах Туску ыЇыаіа буолбу�
та.

2004�2006 с.с. "Кыталык" култуура кии�
нин дириэктэринэн эдэр эрчимнээх Корни�
лова À.Р. ўлэлээбитэ. Култуура ўлэЇиттэрин
сўрўн соруктарынан: дьон сынньалаμын кє�
дьўўстээхтик уонна туЇалаахтык атаарыыла�
рын тэрийии, норуот уус�уран айымньытын
сайыннарыы, дьону дьоіурдарынан тўмўў,
айар ўлэ таЇымын ўрдэтии.

2006�2012 с.с. "Кыталык" КД дириэктэ�
ринэн Сидорова Р.И. ўлэлээбитэ. 2003 сыл�
лаахха ылыныллыбыт 131 №�дээх  Федераль�
най сокуон култуура дьиэлэригэр улахан ула�
рыйыыны киллэрбитэ. Ол курдук "Кыталык"
Култуура дыбарыаЇа ааттанан, "Ньурба куо�
рата" муниципальнай тэриллии дьаЇалтатын
бас билиитигэр бэриллэн, баЇылык Пан�Си�
Хэ М.М. салалтатынан салгыы ўлэлээн бар�
быппыт. Оіо дьоіурун сайыннарыыга, оіо
сайыμμы сынньалаμын тэрийиигэ анал бы�
рагыраамалар ўлэлээбиттэрэ. Кулууп дьиэтэ
билиμμи ирдэбилгэ эппиэттиир кєрўμнэнэ�
ригэр былааннаах ўлэ ыытыллыбыта. Олор�
тон кулууп тас єттўн керамогранит матыры�
йаалынан облицовкалаабыттарын, стеклопа�
кет тўннўктэммиттэрин бэлиэтиир тоіоос�
тоох. 

Л.В. Петрова бырайыагынан 2008 с. тўєл�
бэнэн ўлэ кєхтєєхтўк саіаламмыта. 2010
сылтан муниципальнай сакааЇынан ўлэлиир
буолбуппут. Норуодунай кэлэктииптэр, ан�
саамбыллар улахан аан дойдутааіы  кўрэх�
тэргэ ўрдўк таЇымнаахтык кыттан, ўгўс си�
тиЇиилэммиттэрэ. 2011 сыллаахха "Кыта�
лык" КД Н.И. Харитонов�Николай Чуор аата
ўєрўўлээх быЇыыга иμэриллибитэ. "Урана"
сувенир оμорор сыах тэриллибитэ. 4 быра�
йыак оройуон баЇылыгын Гранын, СЄ Пре�
зиденын Гранын уонна СЄ Ыччат министиэ�
ристибэтин Гранын ылбыттара. 2012 сыл�
лаахха Н.И. Харитонов�Николай Чуор ааты�
нан "Кыталык" култуура дыбарыаЇа муници�
пальнай бўддьўєттэн ўбўлэнэр тэрилтэ буол�
бута.

2012 с. "Кыталык" КД дириэктэринэн
Петров Àрсен Николаевич анаммыта. Эр�
чимнээх эдэр киЇи ўлэтин бастакы соругу�
нан дьиэни сылытыыга ылсыбыта. Элбэх ту�
руорсуу тўмўгўнэн ўп кєрўллэн, ититэр сис�

тиэмэ сууйтарыллан, хостор лаппа сылый�
быттара. 2013 с. СЄ култууратын министиэ�
ристибэтин кємєтўнэн тэрилтэбит массыы�
на ылыммыта. 2014 с. "Кулууп сыла" биллэ�
риллибитэ. Элбэх бырайыактар суруллан
ўлэіэ киирбиттэрэ. "Кыталык" КД айар
бєлєіє Ил Тўмэн депутата Григорьева À.À.
ыμырыытынан Дьокуускайга барбыппыт.
Правительство дьиэтигэр депутаттарбытын
уонна "Ньурбакаан" уопсастыбаннай тўмсўў
кыттыылаахтарын кытта кєрсўЇэн, "Булуус"
диэн муус оμоЇуктар тўмэллэригэр, Уус
Àлдан улууЇугар Суоттуга Д.К. Сивцев�Суо�
рун Омоллоон аЇаіас халлааμμа тэрийбит
тўмэлигэр сылдьан, Àмма улууЇугар кулууп�
тарын,  музыкальнай оскуолаларын кєрєн,
ўлэлэрин билсиЇэн кэлбиппит.

2015�2016 с.с. кэлэктииби Расторгуева
Оксана Сергеевна салайбыта. ТєЇє да кылгас
кэмμэ ўлэлээтэр кулууп дьиэтин тупсаран
оμорууга боліомтотун ууран ўлэлээбитэ.
Исписэлиистэр хас биирдии хосторугар туп�
саіай єрємўєннр оμоЇуллубуттара, кыра�
сыабай тўннўк сабыылара ыйаммыттара. Кэ�
лэктиип айымньылаах ўлэтэ єрєспўўбўлўкэ
"Ўйэ" сурунаалыгар сырдатыллыбыта. Тўєл�
бэ начальниктара куоракка баран, сынньа�
нан Ил Тўмэн депутатын кытта кєрсўЇэн
кэлбиппит. 2015 сыллаахха бильярд хоЇо
тупсаіайдык оμоЇуллубута.

2016�2018 с.с. олунньу ыйга диэри Дон�
докова Самангади Базарсадаевна ананан кэ�
лэктииби салайбыта, ўлэтин сўрўн хайысха�
тын кулууп ис�тас кєрўμўн тупсарыыга ту�
Їаайбыта. Кулууп дьиэтэ сарайдаммыта, ка�
бинеттар саμа ааннаммыттара, кулууп ис
дизайныгар боліомто ууруллубута. Сыана
кулисалара саμардыллыбыта. Н.И. Харито�
нов � Николай Чуорга аналлаах истиэндэ са�
каастанан оμоЇуллубута. Иннигэр фонтан
туруоруллубута. Кулууп таЇынааіы палисад�
ник саμардыллыбыта.

2018�2019 с.с. саμатыгар "Кыталык" КД
дириэктэринэн Куличкина Мария Констан�
тиновна анаммыта. Ўлэ сўрўн хайысхалары�
нан: нормативнай�правовой докумуоннары
саμардыы, федеральнай�региональнай ирдэ�
биллэргэ сєп тўбэЇиннэрии, кэлэр кэмμэ
сайдыытын бырыгырааматын бигэргэтии, ол
иЇигэр кадр таЇымын ўрдэтии, сайдыы саμа
суолларын тобулуу уо.д.а. буолбута. Кулууп
дьиэ аныгылыы тупсаіай оμоЇуулаах, бары
ирдэбилгэ эппиэттиир тыастаах�уустаах,
уоттаах�кўєстээх буолуохтаах диэн, Ньурба
куорат баЇылыга Иванов À.И. ўбўлээн, инст�
руменнарынан, аныгы техниканан, туттар
тэриллэринэн хааччыллыбыттара. Сыана
уота, “задник” саμардыллан таμыллыбыта.
"Кыталык" култуура дыбарыаЇыгар сыана
механизма оμоЇуллбута уонна саμа ылы�
ныллыбыта. 

Куорат олохтоохторо араас хайысхалаах
тўмсўўлэргэ сєбўлээн дьарыктаналлар. Ўгэс�
кэ кубулуйбут "РÀRK�19" бэстибээл араас
кўєн кўрэстэрэ тэрээЇиннээхтик, дьон интэ�
риэЇин тардан ыытыллыбыттара. 2018 с.
"Ньурба" араадьыйата олохтоох нэЇилиэн�
ньэіэ тахсар биэриилэрин таЇымнара ўрдээ�
битин, истээччилэр ахсааннара элбээбитин
бэлиэтииллэр. 

2018�2019 с.с. "Кыталык" КД кэлэктии�
бин ситиЇиитэ элбэх. Ол курдук араас та�
Їымнаах єрєспўўбўлўкэтээіи, Àрассыыйа�
тааіы, норуоттар икки ардыларынааіы кў�
рэхтэргэ ситиЇиилээхтик кыттан, кыайыы
єрєгєйўн биллилэр.

2019 с. бўтўўтэ Мария Константиновна
"Ньурба куората" муниципальнай тэриллии
баЇылыгын солбуйааччытынан анаммыты�
нан кэнниттэн, мин "Кыталык" култуура
дьиэтин дириэктэринэн ўлэбин саіалаабы�
тым. "Кыталык" КД 30 сыллаах ўбўлўєйўгэр
"Ньурба оройуона" муниципальнай оройуон
баЇылыга Иннокентьев Àлексей Михайло�
вич 3 000 000 солкуобай суумалаах сэртипи�
кээт туттарбыта. 

Бастакы сорукпунан кырасыабай кєстўў�
лээх таЇынааіы єстўєкўлэ ааннара сакаас�
таммыттара, кулуупка киирии ўктэл, тамбур,
перила оμоЇуллубута. Дьиэбит туалета тєр�
дўттэн саμардыллан, аныгылыы кєрўμнэм�
митэ. "Доступная среда" бырыгырааманан
ўлэлээн доруобуйаларынан хааччахтаах дьон
кулууп тэрээЇиннэригэр мэЇэйэ суох сыл�
дьалларыгар аналлаах подъемник, аныгы ўйэ
ирдэбилинэн дьоμμо куттал суоЇаабатын ту�
Їугар аналлаах бэрибиэркэлиир металлоде�
тектор туруорулуннулар. 

"Культура19" Федеральнай бырайыагы�
нан ўп кєрўллэн кєрєєччў саалатыгар саμа
кириэЇилэлэр туруорулуннулар уонна инбэ�
литтэргэ анал миэстэ оμоЇулунна. Кулууп
тас эркинигэр сахалыы тыыннаах, олох эр�
гиирин кєрдєрєр панно оμорторон ыйааты�
быт. 

Ытыктабыллаах биир дойдулаахтарбын,
бииргэ ўлэлиир убаастабыллаах кэллиэгэ�
лэрбин Ньурбаіа бастакы Народнай дьиэ тє�
рўттэммитэ 100 сыллаах ўбўлўєйўнэн ис�сў�
рэхтэн эіэрдэлиибин! ЭЇиэхэ баіарабын тус
олоххутугар дьолу, кытаанах доруобуйаны!
Куруук бииргэ, биир сомоіо буолан саμа са�
іахтары арыйан иЇиэххэ, дьулуурдаах, таЇаа�
рыылаах, ситиЇиилээх буолуохха! � диэн
эіэрдэ тылларбынан туомтуу баайан кэп�
сээммин тўмўктўўбўн.

Николай Чуор аатынан "Кыталык" КД
дириэктэрэ Максим Викторович РОЖИН.

– Култуура тєрўттэммитэ 100 сыла –

Дьоμμо сырдыгы саіан...
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В начале года, 18 января был дан старт
новому юбилейному году г.Нюрба, где гла�
ва города Àлександр Иванов объявил 2022
год Годом Патриота Нюрбы, посвященным
25�летию города.  

По сложившейся традиции следующим
этапом начала года стал Прямой эфир с
жителями Нюрбы на инстаграм�странице
moya_nyurba, прошедший 29 января. В
ходе эфира от жителей города поступило
около 80 вопросов. Как отметил глава, пря�
мой эфир � это возможность услышать,
взять в работу и решить как можно больше

вопросов, волнующих горожан. Вместе с
тем, это возможность наиболее доступно и
напрямую озвучить линию работы местной
администрации, закономерность принятия
решений и обсудить планы на будущую
перспективу.  

Так, в течение 2�х часов в ходе прямого
эфира Àлександром Игнатьевичем были
даны очень подробные, четкие и ориенти�
рованные на перспективу ответы на все

прозвучавшие вопросы.
Одним из основных вопросов, посту�

пивших на прямой эфир, стал вопрос пере�
селения из ветхого аварийного жилья. Учи�
тывая, что данный вопрос волнует многих
горожан, Àлександр Игнатьевич  заверил,
что списки переселяемых аварийных МКД
будут опубликованы в средствах массовой
информации.  

В этом году в г.Нюрба начнется строи�

тельство не менее 3�х новых многоквар�
тирных домов в районе ул.Комсомольская.
На сегодня уже определены застройщики:
ООО "Региональное развитие" будет стро�
ить 2 дома по ул. Комсомольская между
домами 87в�97 (всего 104 квартиры) и ООО
"Нидстрой" строит 1 дом по ул. Комсо�
мольская д. 125 (28 квартир). 

Строительство домов начнется в этом
году, ввод  планируется в следующем 2023
году.

Пресс�центр МО "Город Нюрба".

––  ННююррббаа  ––  ммоойй  ггоорроодд  ––

О переселении из ветхого жилья

ООО Региональное развитие

ООО Нидстрой
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"Àартык" литературнай тўмсўў
2013 сыллаахха Маалыкайдааіы
олохтоох модельнай бибилэтиэкэ
иЇинэн ўлэтин саіалаабыта. Тўмсўў
аан бастаан, олохтоох поэт Тыасытов
Яков Григорьевич уонна айар та�
лааннаах Егоров Сергей Егорович
кєіўлээЇиннэринэн тэриллибитэ.
Салайааччынан олохтоох бибилэ�
тиэкэ кылабынай бибилэтиэкэрэ
Àммосова Вера Петровна ўлэлиир.
Тўмсўўгэ бастаан 4�5 киЇи сылдьар
эбит буоллаіына, билигин 20 олох�
тоох поэттар уонна айар куттаахтар
киирэллэр: Григорьева Надежда
Григорьевна, Егоров Сергей Егоро�
вич, Донская Римма Николаевна,
Àнтонова Àнтонида Егоровна, Ми�
хайлов Виталий Спиридонович,
Стручкова Саргылана Àнатольевна,
Васильева Àнна Николаевна, Тыа�
сытов Василий Àфанасьевич, Егоров
Àлександр Àнатольевич, Николаев
Виктор Ильич, Матвеев Владимир
Дмитриевич, Егорова Маргарита
Егоровна, Ефремов Джулустан
Ильич, Петрова Июлия Филиппов�
на, Àнисимова Àйталина Àндреевна,
Соловьева Вера Григорьевна, Яков�
лева Луиза Ивановна, Иванова Мар�
гарита Семеновна, Макарова Изоль�
да Васильевна, Никифоров Валерий
Васильевич�Чигди.

Тўмсўў сыала�соруга айар та�
лааннаах дьону тўмўў, кинилэр дьо�
іурдарын салгыы сайыннарыы,
айымньыларын киэμ эйгэіэ били�
Їиннэрии, атын нэЇилиэк айар кут�
таахтар тўмсўўлэрин кытта сибээс�
тэЇии.

Ўлэтин сўрўн хайысхалара:
� ыйын аайы тўмсэн саμа хо�

Їооннору билсиЇии, ырытыы;
� хоЇоон кўрэхтэригэр кыттыы;
� брошюра, кинигэ таЇааттарыы.
"Àартык" тўмсўў нэЇилиэк оло�

іор актыыбынай кыттыыны ылар.
Ол курдук сылын аайы араас кўрэх�
тэри тэрээЇиннэри ыытар:

2013 с. олунньу 15 кўнўгэр "Ийэ
тыл � мин баайым" диэн хомуЇун�
наах тоіус хоЇоон ааіыытыгар тэ�

рилтэлэринэн кўрэх ыытыллыбыта.
Бу кўрэххэ дьыссаат оіолоруттан са�
іалаан тэрилтэ ўлэЇиттэригэр тиийэ
кыттан барыта 150 киЇи кыттыбыта.

2014 с. олунньу 15 кўнўгэр "Уйа�
іас дууЇаны уйгуурдан" диэн нуучча
классиктарын сахалыы тылбаастам�
мыт айымньыларынан уус�уран
ааіыы кўрэіэ буолбута.

2014 с. литературнай тўмсўў чи�
лиэннэрэ Яков Тыасытов, Надежда
Григорьева, Сергей Егоров бэйэлэ�
рин хоЇооннорунан Маргарита Ива�
нова литературнай композиция ту�
руоран улуус бэстибээлигэр бастакы
истиэпэннээх лауреат ўрдўк аатын
ылбыттара.

2015 с. "Буорах сыттаах хоЇоон�
нор" литература сылын сабыллыы�
тыгар айар тыллаах хоЇоонньуттар
кєхтєєх кыттыыны ылан кєрєєччў�
лэр биЇирэбиллэрин ылбыттара.

2016 с. "Ийэ тыл кўнўгэр" "Хо�
Їоон хонуута" диэн кўрэх тэрилтэ
ўлэЇиттэригэр ыытыллыбыта.

2016 с. ахсынньы ыйга саха чулуу
уола Степан Васильевич Васильев
тєрєєбўтэ 120 сылыгар аналлаах ўбў�
лўєйўгэр хоЇоон айыытыгар кўрэххэ
бастакы миэстэни Григорьева Н. Г.,
иккис миэстэни Михайлов В.С, ўЇўс
миэстэни Стручкова С.À.,  биЇирэ�
бил бириистэри Кэбээйиттэн Сам�
сонова С.Н., Маалыкайтан Яковлева
М.М. ылбыттара.

2017 с. олунньу 12 кўнўгэр "Бэ�
лиэ суолу хааллардарбыан" диэн нэ�
Їилиэк айар талааннаахтарын кэн�
сиэрэ тэриллибитэ. Бу кэнсиэр
олохтоох поэт Яков Тыасытов кэ�
риэЇигэр анаммыта.

2017 с. олунньу 15 кўнўгэр Ньур�
ба уоттара литературнай тўмсўўнў
кытта кєрсўЇўў, 2018 с. Малдьаіар�
тан "Иэйии" литературнай тўмсўўнў
кытта олус истиμ кєрсўЇўўлэр буо�
лан ааспыттара.

2019 с. бэс ыйыгар Михайлов
В.С. "Байанай бэлэіэ", от ыйыгар
Тихонов Н.À. "Булчут кэпсээннэрэ"
диэн кинигэлэрэ сўрэхтэммиттэрэ.

2020 с. ыам ыйыгар Ньурба улуу�
Їун бибилэтиэкэтэ тэрийбит Варва�
ра Потапова аатыгар аналлаах "Кўн�
нээх халлаан" хоЇоону доріоонноох�
тук ааіыы кўрэіэр Яковлева Л.И.
бастакы ўрдэли ылбыта.

Àлтынньы ыйга "Былыргы саха
дьахтарын дьыліата" диэн À.À. Ива�
нов�Кўндэ, "Марба", Н.М. Заболоц�
кай�Чысхаан "Мааппа", Д.К. Сив�
цев�Суорун Омоллоон "Àанчык"
айымньыларынан уус�уран ааіыы
кўрэіэ ыытыллыбыта. Бу кўрэххэ
барыта 21 кыттааччы кыттыбыта.
Бастакы миэстэни Яковлева Л.И.,
иккис миэстэни Àнисимова À.À.,
ўЇўс миэстэни Васильева À.Н. ыл�
быттара. Сэтинньи ыйга À.И. Соф�
ронов�Àлампа тєрєєбўтэ 134 сылы�
гар аналлаах Таатта улууЇа "Àлам�
палаах буоламмыт" диэн куйаар
ситиминэн кўєн кўрэскэ эр дьоμμо
бастакы миэстэни Потапов À.Д.,
оіолорго ўЇўс миэстэіэ 7 кылаас
ўєрэнээччитэ Стручков Вася тик�
сибитэ.

2020 с. ахсынньыга Саμа дьылга
уонна оіус сылыгар аналлаах хоЇоон
айыытын кўрэіэ ыытыллыбыта. Он�
но барыта 8 киЇи кыттыбыта. Баста�
кы миэстэни Маалыкайтан тєрўт�
тээх Чуукаар олохтооіо Егорова
М.Е., иккис миэстэни Григорьева
Н.Г., ўЇўс миэстэни Матвеев В.Д.
ылбыттара. Кыттааччылар бары гра�
мотанан уонна бириистэринэн наіа�
раадаламмыттара.

2021 с. улуус ыЇыаіын бырагы�
рааматын иЇинэн ыытыллыбыт Ст.
В.Васильев тєрєєбўтэ 125 сылыгар
аналлаах "Уол оіо хотойо эн этиμ!"
анабыл хоЇоон айыытын кўрэіэр
Егорова М.Е. � 1 миэстэ, Никифоров

В.В�Чигди � 2 миэстэ, Стручкова
С.À. � 3 миэстэ буолбуттара.

2021 с. алтынньы ыйга Михайлов
В.С. Нам улууЇун "Хатыμчаан" зву�
костудията тэрийбит, "КўЇўμμў
иэйиилэр, санаалар" хоЇоон, ырыа
кўрэіэр "Кємўс кўЇўн" хоЇоонунан
кыттан 1 миэстэ, 2021 с. алтынньы�
тыгар Петрова Ю.Ф. Дьокуускай
куорат уокуруктааіы НÀДь, "Тускул"
култуура киинэ тэрийбит "Уран тыл
абылаμа" хоЇоон айааччылар кўрэх�
тэригэр кыттан, "Àйар талаан сыр�
дык сыдьаайа" анал ааты ылбыта.

2021 с. сэтинньигэ "Кындыа кы�
Їын барахсан" � куйаар ситимин нє�
μўє єрєспўўбўлўкэтээіи хоЇоон
айыытын кўрэіэр Никифоров В.В.�
Чигди "Саха уран хоЇуйааччыта"
анал аатынан бэлиэтэммитэ, Егоро�
ва М.Е. ўЇўс истиэпэннээх дипло�
мант буолбута.

2021 с. сэтинньи ыйга Михайлов
В.С. єрєспўўбўлўкэтээіи куйаар си�
тимин нєμўє ыытыллыбыт "Голос
60+" ырыа кўрэіэр кыттан "Лучший
оригинальный голос"  номинация
ылбыта.

Стручкова С.À. ўгўс ситиЇии�
лээх, саμа биллэн эрэр ырыа айаач�
чы 2021 сылтан хоЇооннору матыып�
таан, ырыа оμорон киэμ эйгэіэ та�
Їааран саіалаата:

1. "Ньурба" � Дмитрий Понома�
рев�Дьолуолаах тылыгар оμоЇуллу�
бут ырыа хас да ырыаЇыт репертуа�
рыгар киирдэ, ол иЇигэр Àлександр
Емельянов, Опера уонна балет теат�
рын солиЇа, толорор.

2. "Ньурбам кэμии тупсубут" �
Юрий Тыасытов 1964 с. суруйбут
хоЇоонугар ырыатын Максим Федо�
ров�Ырыа Махсыым ыллыы сыл�
дьар.

3. "Саадьаμкабын таптыыбын" �
Маргарита Егорова хоЇоонугар
ырыатын Варя Àманатова�Àлаас

кыыЇа толорон республиканскай кў�
рэххэ 1 ўрдэли ылбыта.

4. "Хайыаμ этэй?" Юрий Тыасы�
тов 1965 с. суруйбут хоЇоонугар
ырыатын Àнастасия Готовцева ыл�
лыы сылдьар.

5. "Дьиримнэс сулустар" � Юрий
Тыасытов 1965 с. суруйбут хоЇоону�
гар ырыаны Мэμэдьэк ыЇыаіар Ни�
колай Софронов толорбута, репер�
туарыгар киллэрбитэ.

6. "Àхтар�саныыр дойдукам" �
Маргарита Егорова Маалыкайын
туЇунан хоЇоонун матыыптаабыта.

7. "Таптал вальса" � Àндрей
Константинов тыла, Петр Кычкин �
Сайылык Бўєтўрэ толорор.

8. "Тєрєєбўт кытылбыт" � Вера
Козлова�Туйгууна тыла, Петр Кыч�
кин � Сайылык Бўєтўрэ ыллыыр.

Тўмсўў саамай аіам саастааіа
Соловьева Вера Григорьевна Нам
улууЇун Ўєдэйиттэн тєрўттээх. Маа�
лыкайга 1968 с. инженер�гидротех�
ник идэтин ылан ўлэлии кэлбитэ.
Ыал буолан, 3 оіолонон, элбэх сиэн�
нэнэн, иккис дойду оμостон олорор.
НэЇилиэк олоіор кєхтєєхтўк кыт�
тар, улаханнык убаастанар киЇи.
Кини элбэх кинигэ ааптара.

Кэлиμμи кэккэ сылларга Маа�
лыкайтан тєрўттээх айар талааннаах
хомоіой тыллаах хоЇоонньуттарбыт
бэйэлэрин баіаларынан "Àартык"
тўмсўўгэ киирэннэр суруйар дьоіур�
дарын сайыннараллар, дьиэіэ оло�
рон бириэмэлэрин туЇалаахтык, сэр�
гэхтик атаараллар.

Àйар талааннаах "Àартык" лите�
ратурнай тўмсўў хоЇоонньуттара ин�
никитин даіаны айар дьоіургут уос�
тубатын, хомоіой хоЇоонноргут хо�
нук аайы тубустуннар. Уйгу�быйаμ
олохтонуμ, ситиЇиигит ўксээтин!
Кэрэ санааларгыт кэхтибэккэ туол�
луннар!

ЭЇиги боліомтоіутугар "Àар/
тык" тўмсўў кыттыылаахтара саμа
айбыт хоЇооннороун бэчээттиибит.

***
Саμаны хоЇуйан айаары
Олохпун кэрэіэ анаары
Иэйиибин хоЇуйан тыллаары
Кэлбитим тапталы ыллаары

Кўннээх халлаан кэрэтин
Хатыμ чараμ киэЇэтин
Кўєрэгэй чыычаах ырыатын
ХоЇооммор хоЇуйан ылыаіым.

Туμуй сўрэх тапталын
Иэйэр иэйии ап тылын
Сўрэх кистэлэμ ыарыытын
ХоЇуйуом таптал ырыатын.

Тєрєєбўт дойдум ахтыліана
Тулалыыр кэрэ айыліата
ДууЇабын арыйан кєбўтўє
ХоЇооммун иэйэн кєтўтўє.

***
Кўєхтўўр нуолур хонуулаах
Суугунуур чараμ кэриилээх
Минньигэс дьэдьэн кырдаллаах
Àхтар алааЇым Мондоку.

Оонньоон ойуолуур мундулаах,
Оргууй устар соболоох,
Ўєрдээн мустар кустардаах
Таптыыр кўєлўм Мондоку.

ЎлэЇит ўтўє дьоннордоох,
СўўЇўнэн кєрўллэр сылгылаах,
Долгуйа ўўнэр сыЇыылаах
Сўрэіим чопчута Мондоку.

Тыргылла сўўрэр ўрўйэлээх,
Лаглайа ўўнэр ўєттэрдээх,
Дьиэрэйэ ыллыыр кўєрэгэйдээх
Иэйэр дойдум Мондоку.

Оіо аймах айманан
Оонньуур кєрўлўўр хонуулаах,
Сибэкки симэммит сыЇыылаах
Улааппыт алааЇым Мондоку.

Сахалыы тутуулаах балаіаннаах
ТыЇыргыы умайар кємўлўєктээх,
Ыалдьыты ыμырар сандалылаах
Кэрэ дойдум Мондоку. 

Владимир Матвеев.

Тыллыы
Торолуйбут толуу сиэмэ
Тохтон буорга тўспўтэ,
Тыллыы кэрэ тўгэнин
Тыыммакка да кўўппўтэ.
Тўспўт буора ону баара,
Табыллыбат быатыгар,
Тылыннарар кыаіа суох
Туустаах тураμ сир этэ.

Таммах ууну испэккэ,
Туой иЇигэр хам хатан,
Туораах сытар иЇийэн,
ТиЇэх тыынын харыстаан.

Тєлкє тўстўўр тўгэн ўўннэ�
Тыаллаах ардах тўЇэн ааста,
Тамаіа хаппыт туораахха
Тыллыы кэмэ тосхойдо.
Таммах ууга илийэн
Тысхаччы ўллэн улаатта,
Тэлэ биэрэн силис тарта,
Тєрўт сиртэн тутуста.
Талымастыыр кыаіа суох �
Тураμ буортан тирэнэн
Тутум ўрдээн таіыста,
Тахсар кўнў кєрўстэ.

Саргылаана Стручкова.

КыЇыным барахсан
КыраЇа хаарынан симэнэн
МєЇўўрэ кырыанан киэргэнэн
Кэллэіиэн сыа хаары тэлгэтэн
Кўўтўўлээх кыЇыным барахсан.

Тунал хаар ўллўктўўр ўєрўўтўн,
Тэлээрэ эргийэр ўμкўўтўн,
Дьиктилээх бу кэрэ кєстўўтўн
Дьиибэргии кєрєммўн дьоллоннум.

КыраЇа хаарынан хаамаммын
Кэккэлии суолларбын хааллардым,
Хаачыргыыр�куучургуур тыастарын
Хайіааммын астына талбаардым.

Тымныынан тыбыырар дьыбардаах,
ТоЇуттар томороон ыйдардаах,
Маμан хаар туундара дойдулаах
Мин дьоллоох киЇибин, доіоттоор.

Туманнаах тымныыны, бууріаны
Тулуспут мин хоЇуун сахабын,
Кырыалаах, кыыдааннаах кыЇыны
Кўўтэбин єрўўтўн ўєрўўнэн.

***
Ўўннэ дии, Саμа дьыл!
Тус хоту туундарам дуолугар
Табалар тамайа сиэлэллэр,
Дьўкээбил суЇумун анныгар
Саμа дьыл "Їээдьэтэ" иЇиллэр.

Àар хатыμ наскыйар чараμнаах,
Àча от алаарар алаастаах,
Àлмаастаах кыраайбыт сиригэр
Саμа дьыл "дьуохара" дуорайар.

Саргылаах сахабыт ўрдўнэн
Саμа дьыл салюта сандаарда,
Дьуолкабыт уоттара умайда,
Дьол�ўєрўў кустуга кўндээрдэ.

Кєрўєххэ кэрэтиэн, сэгэрдээр ...
Маμан хаар аргыыйдык тэлээрэр...
Хаарчаана ўμкўўлээн сэгэйэр,
Кэриигэ куобахчаан ойуолуур.

Ўўннэ дии, Саμа дьыл, атастаар!
Кэллэ дии, Саμа дьол, доіоттоор!
Оіо саас чуопчаара чаіаарда,

Эдэр саас эйэргии эйээрдэ.

Кэлэр кэм кэскилэ кэμээтин,
Ўўнэр сыл уруйа улааттын,
Дьол� соргу єрўўтўн тосхойдун,
Саμа дьыл айхалы аіаллын!

Кыыдааннаах кыЇыммыт
чыпчаала

Томороон тымныылар тўЇэннэр 
Тоμмут ый оргууйдук кўўлэйдиир,
Тымныынан тыбыырар кылыЇын
КыыЇыран, кыйыттан ыыталыыр.

Àхсынньы аргыардаах аартыгын
Àаннара ахсымнык аЇыллар,
Àйаас ат айанын санатан
Àан туман айбардаан аатырар.

Кыыдааннаах кыЇыммыт чыпчаала
Тоμсоіой торулуур тымныыта,
Тохсунньу чысхаана, дьыбара
Тыынарга кєй салгын ырааЇа.

Маμан хаар туналы сырдыга
Маанылаах кыраайбыт бастыμа,
Кырсалыы кылбаарар мастара
Кєрўєхтэн кэрэкэ кєстўўтэ.

Кырыалаах кыламан тупсара,
Хаар маμан хаастарбыт хамсыыра,
Кыыс кэрэ иэдэспит кыыЇара,
Хаар кыыЇа Хаарчаана хаамара.

Тоμ хаары тоіута ўктээбит,
Туруору тымныыны тулуйбут,
Бууріалыын мускуЇа тустубут,
Билэіиэн, бу ханнык омугун?

Тоμортон�хатартан толлубат
Урааμхай удьуора буолабыт.
Тўптэлэс тумарык туманы
Тўєспўнэн мин тэлбит сахабын!

М. Егорова. Чуукаар.
(2022 с. єрєспўўбўлўкэтээіи

"Туман тумарык быыЇынан..."
хоЇоон айааччылар кўрэхтэригэр 3/с

ист. лауреат буолбут хоЇооно).

***
Олоіум омоон суоллара
Хонон турдах аайытын 
Ыйдар�сыллар субуЇан 
Элбэх сааЇы эбэннэр 
ЭлэμнэЇэн ааЇаллар.
Элбэх сааЇым мин дьолум
Хаппытаалым, Мин баайым.
Дьоллоох Олоіум туоЇута.
Олох ўгўс муудараЇын
Билэн ааспыт кэрдииЇим
Сиргэ тўспўт сэрэбиэйим
Окко тўспўт оμоЇуум.
Àйыыларым ўєЇэттэн
Сўдў бэлэх оμорон
Àйан тутан анааннар

Элбэх сааЇы биэрэннэр
Тєлкєлєєннєр тўЇэрбиттэр.
Утум�ситим уЇатар
Кэнчээрини кэμэтэр
Ыйаахтааннар ыыппыттар.
Олох сўнньўн булунан
Оіо�уруу тэнитэн
Ўгўс сылы олорон
Дьоллоох буоллун диэбиттэр.
ÀЇыныгас сўрэхтээх
Сылаас�сымнаіас сыЇыаннаах
Єйдўўр�єйўўр санаалаах
Ўтўєрэргэ єрўттэргэ
Эрэл кыымын саіааччы
Эмчит буоллун диэбиттэр.
Кырдьар кырыа сааЇыгар
Дьиэіэ бўгэн олорон
Саμа суолу арыйан
ХоЇооннору хоЇуйан
Холонон кєрдўн диэбиттэр 

Июлия Петрова,
Ньурба к.

Єйўєіўμ єрўўтўн!
(БыЇа тардан)

Килэйэн�халайан киэлигин 
тэнитэн,

Кэрэіин кистиирдии иэннэриμ 
кэтитиэн,

Киэμ Єлўєнэ Эбэккэм � сўдўгўєн,
Кэмэ суох кэрэіин � кэпсээμμэ 

тистэрбиэн!

Урсуμμун одуулаан долгуйан 
ылабын,

Ураты эйгэіэр уоскуйа турабын,
Мэндээрэр бэйэіин бэйээттэр 

сэргииллэр,
Мэлдьи Эн кэрэіин бэргэнник 

этэллэр!

Олоμхо сиригэр доріоонноох 
тойукпут,

Очуостан очуоска охсулла
дуорайар,

Эбэбит биэрэгэр эЇиэкэй этэрбит
ЭрэЇэ долгуμμар эμсиллэ дьиэрэйэр!

Уутуйан ўєскээбит урааμхай 
Улуута,

Уостубат уйгулаах улахан 
Эбэбит,

Кырыалаах кыЇыммыт 
кыраайбыт Кэрэтэ,

Кылаанын сўтэрбэт кыраЇыабай 
КыыЇа!

СўўЇўнэн омук сўдў бэйэіин
Сўгўрўйэ кєрєр, сўргэтин кєтєієр,
Орто дойду улуу дьиктитин
Очуоскун одуулаан дуоЇуйа тўЇэр!

Àныгы кэм аргыарын тулуйан
Àргыыйдык, наіыллык аа�дьуо 

устаіын,
Àрдыгар айманан алыстык 

суоЇуран
Àарыма долгуμμун очуоскар 

ыытаіын.

Ийэ сирбит иЇийбит ынчыга
Єлўєнэ Эбэбэр иЇиллэр эбиттэр,
Бааіынаан�ньирилээн улаатар 

бааллара
Бар дьоμμо туЇаайан баалкылыыр 

курдуктар!

Ўллэн�тўллэн єрўтэ мєієргўн,
Ўєгўлўўр курдуккун єйдўўбўн, 

истэбин,
Бўлўўгўн сураЇан, бўтэйдии 

саныыргын
Бўгўн дьэ хайдаіын � ыйытар 

эбиккин!

Àлбынныыр сатаммат � аліастар 
бааллара,

Àарыма тутуулар амырыын 
тыыннара �

Сир анныгар иэдээннээх эЇиилэр,
Сис тайіаны ууга тимирдиилэр!

Єлўєнэ Эбэбит ўєЇэ тыынарын
Єйєбўл кєрдўўрўн єйўєіўμ єрўўтўн!
Саμалыы кєрўўнэн саЇаріа 

тахсарын
Сахабыт Сирэ�сайдарын ўўнэрин!

Кырдьаіас булчут сўбэтэ
Кырдьаіас булчуттуун сылдьаммын
КыраЇа суругун аахпытым,
Элбэіи киниттэн билэммин
Эрдээхтик мин тыаіа хаампытым.

Сэргэхпин сўтэрбит да тўгэммэр
Сэмэлээн, ол ону эппэтэ,
Эрдэттэн сэрэнэн сылдьарбар
Эргитэн, ол ону этэрэ.

Ўєрэтэр�такайар этиитин
Ўєрўўнэн ылынар буоларым,
Сўбэлиир�амалыыр тыллара
Сўргэбин кєтєієр буолара.

Ыллыктаах тыллары ындыылаан
Ытыктыыр ыырдарын биэрбитэ,
Ыраастык сылдьарбар баіаран
Ымыылаах суоллары ыйбыта.

"Ўлэни дьолунан ааіаμμын,
Ўєрэппит ўгэспин тутуЇан,
Этэμμэ дьэ сырыт," � диэбитэ,
Эрдийбит бэйэбин кууспута.

Никифоров В.В.�Чигди,
ЎєЇээ Бўлўў, Дўллўкў.

ÀММОСОВÀ В.П.,
"Маалыкай" пресс�киин.

––  ТТєєррєєєєббўўтт  ттыылл,,  ссуурруукк22ббииччиикк  ккўўннўўнн  ккєєррссєє  ––

"Àартык" литературнай тўмсўў



9 стр.2022 сыл, олунньу 10 кўнэ, 5 №

Ўгўс хаар ўллўктээх саас�
тарын аахсыбакка, алып�
таах алгыс кємєтўнэн,

дьону кытта алтыЇан, урукку єттў�
гэр ўлэ ўєЇўгэр сылдьыбыт, бо�
чуоттаах сынньалаμμа тахсан, ил�
лэμ кэмнэрэ элбээн, сўрэхтэрин
баіатынан, кўўс�кємє буолан, ту�
Їалааіы оμорсоору, араас дьарык�
таах тўмсўўлэри, интэриэстэринэн
кулууптары тэринэн, ўгўс хайысха�
лаах ўлэлэри ўлэлэЇэн, сўбэ�ама да
буолан сылдьар дьон биЇиги єрєс�
пўўбўлўкэбитигэр элбэхтэр. 

Дьахтар ыал ийэтин, тэрилтэ
ўлэЇитин уонна араас єрўттээх
уопсастыбаннай хамсааЇыннар
кыттыылаахтарын быЇыытынан
уопсастыба олоіор оруола олус
улахан, кини єйє�санаата, толку�
йа тўмўллўбэтэх, кини илиитэ
тиийбэтэх ўлэтэ, дьарыга суох
диэххэ сєп. Àлампалыы анаардах�
ха "Àан дойду алгыстаах олоіо
дьахтартан арылыннаіа, орто
дойду дьоллоох олоіо киниттэн
тутулуктаннаіа, кўн сирин кєμўл
олоіо киниттэн кєЇўннэіэ". 

Єрєспўўбўлўкэіэ уопсасты�
баннай тўмсўўлэр ўлэлэрин сай�
дыытын єйўўр "Эйгэ" уопсасты�
баннай тэрилтэ 2012 сыллаахха
Ньурбаіа ыытыллыбыт "Сомоіо�
лоЇуу соргулаах Олоμхо ыЇыаіа"
буоларын кєрсє, мин саіалаабыт
"СомоіолоЇуу" бырайыакпынан
тэриллэн, маμнай "Хотун Бўлўў"
диэн ааттанан тўєрт Бўлўў бєлєх
улуустарын уопсастыбанньыкта�
рын кытта ўлэбит саіаламмыта. 

Онтон, куоракка кєЇєн, Ме�
диа "Ситим" тэрилтэіэ ўлэлиир�
бэр "Утум" диэн регистрацияла�
нан, 22 улуус тўмсўўлэрин тўмэн
ўлэлээн, наар хаЇыат, сурунаал
сурутуутугар кємєлєЇєртєн, уоп�
сай мунньаіынан аккаастанан,
туспа баран, "Эйгэ" диэн єрєспўў�
бўлўкэіэ уопсастыбаннай тўмсўў�
лэр ўлэлэрин сайдыытын єйўўр
тэрилтэ быЇыытынан 2017 сыл�
лаахха регистрацияланан кўн бў�
гўμμэ диэри, биир санаалаах уоп�
састыбанньыктар, "СомоіолоЇуу"
сыаллаах, араас улуустартан мус�
тан, ўлэбит уопутун атастаЇан,
эдэр кєлўєнэ ыччакка єбўгэлэр�
бит ўгэстэрин таріатан, сыллааіы
былаан быЇыытынан ўлэлээн,
сыл тўмўгэр ўлэбитин отчуотта�
нан кэллибит.

� Уопсастыбаннай тўмсўўлэр
ўлэлэрин, биирдиилээн быра�
йыактары єйєєЇўн.

� Саха норуотун култууратын,
сиэрин�туомун таріатыы.

� Чєл олоіу тутуЇуу.
� Оіолору кыра саастарыттан

кєлўєнэни солбуйарга уЇуйуу.
� Àйыліаны харыстааЇыμμа

ўєрэтии.
� ÀЇымал аахсыйаларга кыт�

тыы, тэрийии диэн алта хайысха�
ларынан ўлэлиибит. Манна, алта
хайысхабыт салайааччылара бы�
рабылыанньа тэринэн, уопсай сў�
бэнэн, уопсастыбаннай тўмсўўлэр
ўлэлэрин сўрўннўўбўт. 

Ону сэргэ, 2021 сылтан Дьо�
куускай куоракка соіотох, аны�
гылыы бэлэмнээх Ю.À. Гагарин
аатынан култуура уонна аныгы�
лыы искусство киинин кытта сє�
бўлэμ тўЇэрсэн, Москваттан бы�
Їалыы салаллан, "Ўрўμ кємўс"
волонтердар дэнэн, Àрассыыйа
хабааныгар тиийэ ўлэлэЇэ сыл�
дьабыт. "Торопыжкам с любовью"
диэн Бўтўн Àрассыыйаіа ыытыл�
лар аЇымал аахсыйаіа кыттан,
итэіэс тєрєєбўт оіолорго, ирдэ�
бил быЇыытынан, наскыы, бэргэ�
Їэ, оонньуур баайан, Дьокуускай
уонна Москуба куораттар перина�
тальнай кииннэригэр бэлэх оμор�
буппут. Àрассыыйа таЇымыгар
ўлэлэЇии туспа былааннаах, онно
эппиэтинэстээх киЇинэн, эмиэ
биир дойдулаахпыт, Єμєлдьєттєн
тєрўттээх, уопсастыбаннай ўлэ
ымпыгын�чымпыгын ўчўгэйдик
билэр кыыспыт Павлова Изабел�
ла Леонидовна диэн, Ю.À. Гага�
рин аатынан култуура киинин
ўлэЇитэ ананан, сатабыллаахтык
салайан ўлэлэЇэр.

Бу ааспыт ахсынньы ыйга,
саамай кєхтєєх "Ўрўμ кємўс" во�
лонтербут, Àрассыыйа араас куо�
раттарын "Ўрўμ кємўс" волонтер�
дарын ахсааныгар киирсэн, Пет�

рова Ирина Егоровна, Бўлўў куо�
ратын коллекционердарын
"Иэйии" кулуубун салайааччыта,
Изабелла Павлова тэрээЇининэн,
буор босхо Москуба куоратыгар
баран, "БиЇиги бииргэбит" диэн
форумμа кыттан кэлбитинэн
киэн туттабыт. Быйыл олунньу  18
кўнўгэр, єрєспўўбўлўкэіэ уопсас�
тыбаннай тўмсўўлэри сомоіо�
лоон ўлэлээбит бырайыагым 10
сыла туолар.

Манна сомоіолоЇон Ньурба
оройуонуттан ўс тўмсўў ўлэлэЇэр,
олор тустарынан кыратык сырда�
тыахпын, ўлэлэрин кэпсиэхпин
баіарабын. Ньурба оройуонун
Маалыкай нэЇилиэгин "Иэйиэх�
сит" тўмсўўтэ, салайааччы Егоро�
ва Елизавета Петровна, Хаμалас
нэЇилиэгин "Àлаас хотуна"  эбээ�
лэр тўмсўўлэрэ, салайааччы Фе�
дорова Марфа Гаврильевна, Тў�
мўк нэЇилиэгин "Àлгыс" эбээлэр
тўмсўўлэрэ, салайааччы Егорова
Валентина Васильевна. 

"Иэйиэхсит" кырдьаіастар
тўмсўўлэрин салайааччыта Егоро�
ва Елизавета Петровна олунньу 23
кўнўгэр 1953 сыллаахха Єлўєхўмэ
улууЇугар Каландаришвили нэЇи�
лиэгэр тєрєєбўтэ. 1973 сыллаахха
Дьокуускайдааіы финансовай
техникуму бўтэрбитэ. Онно, груп�
па старостатынан уонна хомсо�
муол сэкэритээринэн талыллан
ўлэлээн, уопсастыбаннай ўлэіэ
буЇуута�хатыыта мантан саіалам�
мыта.

Елизавета Егорова "Ст. Васи�
льев" аатынан сопхуоска ўлэлии
ананан кэлэн, култуурунай�маас�
сабай ўлэнэн уонна агитзона на�
чальнигынан талыллан ўлэлээби�
тэ. Бэйэтин хамнастаах ўлэтэ тєЇє
даіаны элбэх ўлэлээіин, эппиэт�
тээіин иЇин, алта оіо тапталлаах
ийэтэ, 22 сиэн, икки хос сиэн
эйэіэс эбээтэ, дьиэ кэргэнин тў�
бўгўттэн ордон, сынньалаμ би�
риэмэтин сєпкє аттаран, кўн бў�
гўнўгэр диэри уопсастыбаннай
ўлэнэн дьарыгыран, 26 сылын
ўлэлиир "Иэйиэхсит" кырдьаіас�
тар тўмсўўлэрин салайааччыты�
нан, 28 киЇини тўмэн, ону сэргэ,
Бордоμ нэЇилиэгин бэтэрээннэ�
рин сэбиэтин салайааччытынан
ўлэлэЇэр.

Ўєлээннээіим, бииргэ ўєрэм�
мит дьўєгэм Федорова Марфа
Гаврильевна муус устар 10 кўнў�
гэр 1956 сыллаахха Ньурба оро�
йуонун Хаμалас нэЇилиэгэр кўў�
тўўлээх иккис оіонон, кўєх окко
бэбээрэ тўспўтэ. 30 сыл Уус Майа
улууЇугар ыал буолан олорбута.
Онтон, тєрєєбўт дойдутугар Ха�
μаласка кэлэн, араас уопсасты�
баннай ўлэіэ кыттан, тўєлбэ са�
лайааччытынан, дьахтар сэбиэти�
гэр ўлэлэЇэн, билигин "Àлаас хо�
туна" эбээлэр тўмсўўлэрин сала�
йааччытынан таЇаарыылаахтык
ўлэлии сылдьар.

Хаμалас нэЇилиэгин "Àлаас
хотуна" тўмсўўгэ 19 ыал эйэіэс
эбээлэрэ, кєхтєєх биир санаа�
лаахтара киирэн ўлэлэЇэллэр.

"Àлгыс" эбээлэр тўмсўўлэрин
Ньурба оройуонун Тўмўк нэЇи�
лиэгэр биир кєхтєєх уопсасты�
банньык Егорова Валентина Ва�
сильевна 10 биир санаалаахтарын
тўмэн ўлэлииллэр.

Валентина Васильевна ыам
ыйын 30 кўнўгэр 1955 сыллаахха

Ньурба оройуонун Ўєдэй нэЇи�
лиэгэр кўн сирин кєрбўтэ. Оскуо�
ла саіаттан араас уопсастыбаннай
ўлэіэ кєхтєєхтўк кыттан, кэлин,
анал ўєрэхтэргэ ўєрэнэр да кэм�
нэригэр комсорг, уопсай дьиэ
бэрэссэдээтэлэ буолан уонна да
атын, уопсастыбаннай ўлэ ўєЇў�
гэр сылдьыбыта, култуура ўєрэ�
іин бўтэрэн, ўлэлээн, билигин
бочуоттаах сынньалаμμа олордор
даіаны, кўн бокуойа суох.

Биир санаалаахтарым ўЇўєн
даіаны талбыт курдук, нэЇилиэк�
тэрин, улуустарын, єрєспўўбўлў�
кэлэрин социальнай�экэнэмии�
чэскэй сайдыытыгар бэйэлэрин
сэмэй кылааттарын киллэрсэ
сылдьар дьон. Биллэн турар, ўлэ�
бит босхо. НэЇилиэктэрин ыытар
тэрээЇиннэрэ кинилэрэ суох аас�
пат, тєЇєлєєіў тэрийэн, кыттан
кэлбиттэрин ааіан сиппэккин.

Мин кинилэр єйєбўллэринэн,
кємєлєрўнэн тирэхтэнэн, уон
сыл, саамай элбээн, 25 улуус тўм�
сўўлэрин тўмэн, биэс сыл ўлэлээ�
битим, онтон, кэлин аіыйатан,
бэйэм кыахпынан кєрєн, быйыл
єрєспўўбўлўкэ 12 улууЇуттан 26
тўмсўўтўн, 500�кэ киЇини сала�
йан ўлэлэЇэбин.

Бэйэμ тєрєєбўт нэЇилиэгиμ,
ўлэлээн�хамсаан, олорбут дойдуμ
дьоно, дьўєгэлэриμ єйєбўлэ туох�
тааіар да кўндў буолар, эн санаа�
іын кынаттыыллар.

Дьон тўмсўєн баіарар, сатаан
тэрийэр буоллахха, олус кєхтєєх�
тєр. Бу ўс тўмсўў, єрєспўўбўлўкэ�
тээіи "Эйгэ" уопсастыбаннай тэ�
рилтэ иЇинэн киирэн, єрєспўўбў�
лўкэ хабааныгар ўлэлэЇэллэр.

Хамсык да кэмигэр чуμкуйан
олорбокко, уопсай єрєспўўбўлў�
кэтээіи былааммытынан, бу аас�
пыт сылга 36 куйаар ситиминэн
алта аЇаіас тэрээЇин ыытылын�
на. Ол тас єттўгэр олорор сирдэ�
ринэн, бэйэлэрин былааннары�
нан ўлэлииллэр.

Билигин Àрассыыйа хабааны�
гар ўлэлэЇэллэрэ биЇирэнэр эрэ.
Тэрилтэбит былаанынан, "Бес�
смертный полк" куйаар ситими�
нэн тэрээЇиммитигэр биир санаа�
лаахтарбыт дьоннорун хаартыс�
каларынан кыттан, сэрии саіана
ўлэлээбит тєрєппўттэрин туста�
рынан ахтыыларын хомуйан,
Дьокуускайдааіы "Россия моя
история" мультимедиийнай тў�
мэлгэ ўйэтитиигэ архыыпка тут�
тарыллыбыта.

Мин "Снежная мозаика" ку�
йаар ситиминэн ыытар быра�
йыакпар кыттан, кыЇын тўмсўў�
лэр таЇырдьа 55° тымныыга ўμ�
кўўлээн уЇуллан, "Хаар ыЇыыта"
хаартыска кєрўўтўгэр кыттан, ви�
деоролик оμоЇуллубута. Ол кур�
дук, Хаμалас улууЇун Єктєм нэ�
Їилиэгин "Сардаμа" тўмсўў сала�
йааччыта, "Эйгэ" уопсастыбаннай
тэрилтэбит бырабылыанньатын
чилиэнэ Ульяна Осипова ўЇўс сы�
лын ыытыллар "НьургуЇун быраа�
Їынньыга" бырайыагынан, эмиэ
бырабылыанньабыт чилиэнэ,
"ўрўμ кємўс" волонтер Сергей
Трубин, иккис сылын ыытыллар,
"Эстафета добрых дел серебряных
волонтеров к 100 � летию образо�
вания ЯÀССР" бырайыагын чэр�
читинэн улуустары кэрийэ сыл�
дьар эстафета былааіын кєрсєн�
нєр, тыыл бэтэрээннэригэр, сэ�

рии оіолоругар єрєспўўбўлўкэ�
тээіи "Эйгэ" уопсастыбаннай тэ�
рилтэттэн кэлбит кинигэлэри,
сэмэй бэлэхтэри бэйэлэриттэн
туттаран, араас хабааннаах ўлэлэ�
ри ыыталлар.

Ону тэμэ, Сэбиэскэй сойуус
дьоруойа Федор Попов 100 сыл�
лаах ўбўлўєйўнэн Мэμэ Хаμалас
улууЇугар "Дьоруой сыла" биллэ�
риллибитин чэрчитинэн, "Эйгэ"
тўмсўўбўт бырабылыанньатын
чилиэнэ, Майатааіы "Кємўс кэм"
тўмсўў салайааччыта Àриадна
Филиппова "Єйдєбўл" бырайыа�
гын єйєєн, Федор Поповка анам�
мыт хоЇоонунан видеомонтаж ус�
тан Кыайыы сквердарынан сы�
рыттылар.

Саха сиригэр Комсомол 100
сылыгар аналлаах видео�эіэрдэ�
лэрин куйаар ситимин нєμўє
ыытан, "Оживи картинку" быра�
йыакка хаартыскалары оμорон,
Àйыліа харыстабылын хайысха�
тынан Сергей Трубин бырайыа�
гынан "Скворечники и кормуш�
ки" экологическай аахсыйаіа
оіолорун, сиэннэрин кытынна�
ран, "Àлгыс баЇа сыаланнын"
бырайыакка алгыс суруйан эбээ�
лэрин кытыннаран, "ОЇуохай"
бырайыакка видеоклип устан,
ЎєЇээ Бўлўў "Сиккиэр" тўмсўў са�
лайааччыта Наталья Павлова
"Камин" бырайыагар, Кэбээйи
улууЇун Кэбээйи нэЇилиэгин
"Ўтўє тўгэн" тўмсўў чилиэнэ Ве�
нера Лугинова "Тўннўкпэр кырыа
кырдала" бырайыагар, "Олбох �
символ единения" диэн Àнна Фе�
дорова Хаμалас Єктємўттэн тэ�
рийэр бырайыагар кєхтєєхтўк
кытыннылар. Тєрєєбўт тыл, су�
рук�бичик кўнўгэр сахалыы дик�
тант суруйан, анал сирдэргэ, су�
буотунньуктарга кыттан, ырааЇы�
рыы ўлэтин ыытан, "Сайыны кєр�
сўў" айыліаіа сўгўрўйўў, алгыс�
тааЇыμμа сылдьан, хаалыктаах
хаамыынан дьарыгыран тўбўгў�
рэллэрэ элбэх.

Ўбўлўєйдээх биир санаалаах�
тарыгар, бэтэрээннэрин дьиэлэ�
ринэн сылдьан эіэрдэлээн, бэйэ�
лэрэ оμорбут сэмэй бэлэхтэрин
туттараллар. "Сандалы остуол"
дьыл араас кэмнэригэр айыліа�
лыын алтыЇан, ойуурга тахсан
фотосессиялары оμороллор.

ÀЇымал аахсыйаіа єрєспўўбў�
лўкэтээіи "Ўтўє санаа кустуга"
ўлэбит хайысхатын чэрчитинэн
кыттыылара, сынньалаμ сирдэ�
ригэр анаан сибэкки арассаада�
тын олордон, уу кутан харайан,
эдэр ыалларга оіуруот аЇын олор�
дууну, кєрўўнў, ўўннэриини ўєрэ�
тэн, кўЇўн сир аЇын хомуйууга,
оіуруот аЇын бириэмэтигэр дьа�
Їанарга, куйаар ситимин нєμўє
маастар�кылаастары ыыталлар.

Мин бырайыакпынан, уон
сыл устата, ыытыллан кэлбит
"Àлаас ахтыліана" аЇымал кэн�
сиэрпитигэр, алтыс сылын ыытар
"Уопсастыбанньыктар баллара"
тэрээЇиммитигэр, Дьокуускайга
"Ника" банкетнай саала хаЇаай�
ката Саргылана Герасимова алтыс
сылын ыытар "Её величество
Женщина" бырайыагар, Хаμалас
улууЇун Єктєм нэЇилиэгиттэн ах�
сыс сылын Єлўєнэ єрўскэ ыытар
Владислав Ксенофонтов "Àіа
уолунаан" кўрэх бырайыагар уон�
на онтон да атын бырайыактарга

кыттарбыт ўгэскэ кубулуйда.
Єрєспўўбўлўкэтээіи "Эйгэ" тўм�
сўўбўт иЇинэн, араас кэмнэргэ,
оройуоннарга уопсастыбаннай
ўлэіэ ўлэлээн ааспыт, ўлэлии
сылдьар дьон ахтыылара тўмўл�
лэн ўс кинигэ бэчээттэнэн тахсы�
быта.

"Золотые страницы общест�
венного движения республикан�
ской общественной организации
"Эйгэ", "Саха санаата", "Санаа
иэйиитэ" диэн кинигэлэргэ тўм�
сўў кєхтєєх уопсастыбанньыкта�
рын ааттара киирэн ўйэтитилин�
нэ. Уон сыл ўлэлээбит ўлэбитин
кєрдєрєр, кэпсиир, хаартыскала�
рынан тиЇиллэн, сўўстэн тахса
презентация оμоЇулунна.

Àаспыт сайын нэЇилиэк тула�
тыгар баЇаар туран, баЇаары уму�
луннарар этэрээт байыастарыгар
ас астааЇыныгар кыттан, харчы�
нан, аЇынан, ўтўлўк, мааска тигэн
биЇиги уопсастыбанньыктарбыт
кємєлєЇєн, уоту умуруорсарга
кыахтара тиийэринэн кємєлєс�
пўттэрэ.

НэЇилиэк доруобуйаларынан
хааччахтаах, элбэх оіолоох ыал�
лар оіолоругар эбээлэр ааттарыт�
тан, бэлэх туттаран, кўЇўн оіолор
оскуолаіа баралларыгар бэйэлэрэ
ўўннэрбит сибэккиилэриттэн бу�
кет оμорон биэрэллэр. Бу хамсык
кэмигэр эмтээх оттору хомуйан
туЇаналларыгар диэн кырдьаіас�
тарга таріаталлар.

Єр сыл бииргэ олорбуттары
чиэстииллэр. Саастаах дьон икки
ардыгар куйаар ситимин нєμўє
ыытыллар араас кўрэхтэргэ кєх�
тєєхтўк кытталлар, єрўў бириис�
тээх миэстэлэргэ тиксэллэриттэн
ўєрэбит. Сыл устата нэЇилиэк
дьонун ыарахан кэмнэригэр, хар�
чынан кємєіє, аЇымал аахсыйа�
ларга эбээлэр єрўў инники кўєμ�
μэ сылдьаллар.

Оіону кыра сааЇыттан єбўгэ
ўгэЇигэр ўєрэттэххэ, оіо ордук
ылынар диэн санаанан салайта�
ран, биЇиги "ўрўμ кємўс" волон�
тердарбыт оскуола алын кылаас�
тарын, оіолор уЇуйааннарын
кытта сибээстэЇэн, туспа былаан�
наах ўлэлииллэр. Єбўгэ ўгэстэри�
гэр, сахалыы оонньууларга, иис�
кэ, оіолорго бэсиэдэ, кылаас
чаастары ыыталлар. 

Маны сэргэ, хас биирдии тўм�
сўў салайааччыта анал бырайыагы
эппиэттээн ўлэлэтэригэр боліом�
то ууруллар. Елизавета Егорова
"Эбээ Лиза остуоруйалара" диэн
онлайн�бырайыага єрєспўўбўлў�
кэ уЇуйааннарыгар биир санаа�
лаахтара таріатан киэμ сэμээ�
риини ылла. 

Ыстатыйабар, бу тўмсўўлэрим
ўлэлэрин барытын кэпсээбэтим,
быйылгы былааннаах ўлэлэрит�
тэн кылгастык билиЇиннэрдим.

Дьэ, ити курдук, уопсастыбан�
най ўлэбит уопутун атастаЇан,
доіордоЇон, ситиЇиилэрбититтэн
астынан, саастаах дьон бэйэбитин
аралдьытынан, туЇалааіы тўстэ�
Їэн олоіу кытта тэμμэ хаамса�
быт. Тўгэнинэн туЇанан, єр кэм�
μэ бииргэ алтыЇан ўлэлэспит
тўмсўўлэрим салайааччыларын:
Тихонова Варвара Давыдовна
(Ньурбачаан), Николаева Вален�
тина Егоровна (Хаμалас), Ивано�
ва Ольга Иннокентьевна (Ха�
тыы), Семенова Мария Семенов�
на (Чукаар), Иванова Ульяна
Петровна (Малдьаіар), Иванова
Евдокия Егоровна (Чаппанда),
Березкина Светлана Романовна
(Сўлэ), Торохова Евдокия Àрта�
моновна (Àкана), тўєлбэ сала�
йааччыларын: Петрова Лариса
Васильевна, Лазарева Розалия
Ильинична, Каратаева Тамара
Àфанасьевна, уопсастыбанньык�
тары: Ноговицына Светлана
Àлексеевна, Михайлова Людмила
Николаевна, Яковлева Людмила
Митрофановна, Семенова Мария
Семеновна, Плотникова Вера
Николаевна (Ньурбалар) уо.д.а.
ис дууЇаларыттан, санааларын
ууран, ўлэлэспиттэрин махтана
ахтабын.

Валентина
СÀРТÀЕВÀ�ВÀСИЛЬЕВÀ,

єрєспўўбўлўкэтээіи
"Эйгэ" уопсастыбаннай
тэрилтэ салайааччыта.

Дьокуускай.

––  УУооппссаассттыыббааннннаайй  ўўллээ  ––

Биир санаалаахтары сомоіолуур кўўс
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Бу сайын Хара муора кыты�
лынан кўўлэйдээн, сынньанан
кэллибит. Кўндў дьўєгэм Васи�
льева Татьяна Львовна кынатын
анныгар мунар�мунаарар диэни
билбэккэ бэркэ сырыттыбыт.

Хара муораны кєтєр аалга кє�
тєн иЇэн кєрєр кєμўлгэ кєтўў
ўєрўўтўн тєЇє кўўстээіин тылы�
нан этэр кўчўмэіэй. ЎєЇэттэн
хайалар кєстєллєрє дьикти кэрэ
кєстўў.

Крым олохтоохторо кєрсўє�
эйэіэс дьон эбит. ÀЇылыктара то�
тоойу, минньигэс, сыаната уда�
мыр.

Бахчисарай куоракка хайаіа
тахса сырыттыбыт. Монахтар
олорор Успенскай монастыырын
тастан кєрдўбўт. XVI ўйэтинээіи
хайалар быыстарыгар хаспах ха�
Їыылар бааллар. Ўксўлэрэ кємўс�
кэнэр сыаллаах тутуулар эбит.
Єстєєіў хаспахха хаайан тааЇы�
нан тамнаан, оіунан ытыалаан
самнараллар эбит. Биир хаспах ой
дуорааннаах. КиЇи эрэ ырыа
ыллыах курдук. Хайа ўрдўгэ муора
таЇымыттан 1528 м.

Хан Гирей туттарбыт Бахчиса�
рай дыбарыаЇыгар сырыттыбыт.
"Великолепный век" киинэіэ
кєстєр оЇуордаах, орнаменнаах
хостор бааллар. Хан Гирей Иран,
Италия маастардарынан оμоттор�
бут эбит. Биир да кыыл, киЇи
дьўЇўнэ суох, барыта араас ўўнээ�
йи оЇуора. Хан кэппит таμаЇа
хараллан турар. Хайдах баччаіа
тиийбитэ буолла. Храм хаста да
баЇаарга былдьанан урусхаллана
сылдьыбыт. Манна биир хос би�

Їиги улуу суруйааччыбыт, поэт
À.С. Пушкиμμа анаммыт. Биир
эрэ кўн хоноору "Бахчисарай
фонтана" диэн айымньыны айан
хаалларбыт бар дьонугар.

Гирей Польшаттан Мария
диэн дьикти кырыаЇыабай бэйэ�
лээх кыыЇы тутан аіалан хаайа

сыппыт. Бу кыыс дойдутун�дьо�
нун аЇара ахтар�суохтуур буолан
ытаан�айманан тахсар эбит. Заре�
ма диэн хан ойоіо дьааттаан єлє�
рєр. Кэрэ кыыс Марияіа анаан
хан Гирей Иран маастарыгар
быыстала�тохтоло суох сўўрўгў�
рэр фонтан туттарбыт.

Бахчисарайга 1787 с. Екатери�
на II кэлэ сылдьыбытын бэлиэ�
тиир арка баар.

Ялтаіа Àй�Петри хайаіа ка�
натнай суолунан тахса сырытты�
быт. Муораттан 1153 м ўрдўккэ
баар. Сынньатар, аЇатар, кўўлэй�
дэтэр зоналаах киЇи кэрэхсиир

дьикти ўчўгэй сирэ.
Водопад Учан�Су сырытты�

быт. Ўрдўгэ 98,5 м. Уу тўЇэр тыаЇа
наЇаа кўўстээх уонна сєрўўн.
КыЇын аЇара тымныыга тоμор
эбит. Кураан дьыл уута да суох
буолар диэтилэр.

Симферополь суолугар куба�
лаах кўєл баар. Олохтоохтор кэп�
сииллэринэн бастаан биир куба
кыстаабыт, онтон элбээбиттэр.
Туристар, олохтоохтор аЇаталлар
эбит, онон єссє да элбиэхтэрин
сєп.

Àйыліа анаан оμорбут розо�
вай кўєлэ баар, дьикти кєстўў.
Àттыгар силбэЇэ боростуой кўєл
баар. Манна чугаЇынан туус хос�
тууллар. Хаар букатын тўспэт
эбит. Àрай "Снежное" диэн кыра
бєЇўєлэккэ кыратык тўстэіинэ,
ол кўн оіолор оскуолаіа ўєрэм�
мэттэр, хаарынан оонньуу тахсал�
лар. ИЇэр уу боппуруоЇа сытыы�
тык турар буолан оіуруот аЇын
ситэ ўўннэрбэттэр эбит.

Евпатория куоракка муораіа
дьоіус катерынан хатааЇылааты�
быт. Муораіа салгына ырааЇа�
чэбдигэ киЇини астыннарар. 

Кэрэ айыліалаах, баай устуо�
руйалаах, сымнаіас килиимэт�
тээх Крым сиригэр дуоЇуйа сын�
ньаммыппар бар дьоммор, ўлэ�
лиир тэрилтэбэр, истиμ дьўєгэ�
бэр баріа махталбын тиэрдэбин
уонна "Хикари" турфирма бары
ўлэЇиттэригэр махтал.

СОБÀРДÀХОВÀ
Сардана Максимовна.

Уровень газификации в Якутии за 2021 год
увеличился с 34,2% до 35,1 %. Сегодня в респуб�
лике одна из самых главных задач – довести газ
до отдаленных районов. Об этом отметил пре�
мьер�министр Àндрей Тарасенко в ходе отчета
Правительства на канале «Якутия24».

4 февраля 2022 года старт отчёту региональ�
ного кабмина на республиканских телеканалах
дал Председатель Правительства Якутии Àн�
дрей Тарасенко.

«Глава поставил очень важную, серьезную
задачу – довести газ до Вилюйской группы ра�
йонов, соответственно, до Нюрбы, Верхневи�
люйска, а также до Нерюнгри, Àлдана. Финан�
сирование на первоначальное дело уже доведе�
но. И фактически будет сильный рывок в гази�
фикации. Мы выполнили все условия «Газ�

прома»», � сказал Àндрей Тарасенко в передаче
«Àктуальное интервью».

В 2021 году разработана проектно�сметная
документация с прохождением госэкспертизы
объектов газификации пгт Чульман и с. Иенгра
Нерюнгринского района, сел Мурья, Беченча,
Батамай Ленского района, сел Олекминское,
Юнкюр и г. Олекминск Олекминского района,
г. Àлдан, пгт Нижний Куранах, Ленинский и
Лебединый Àлданского района.

В 2022 году поставлена задача охватить бо�
лее 2 тысяч домовладений в рамках социальной
газификации. Начнется строительство газовых
сетей в селах Беченча, Мурья Ленского района
и с. Иенгра, пгт Чульман Нерюнгринского ра�
йона.

УлусМедиа.

Торжественное открытие Года культурного
наследия народов России, объявленного Прези�
дентом страны Владимиром Путиным, в респуб�
лике состоится в марте месяце. По поручению
Главы Якутии Àйсена Николаева разработан
план подготовки и проведения Года культурного
наследия из семи разделов, включающий 74
мероприятия.

«Наша задача – сохранить многовековую
культуру народов Якутии, наши ценности и
традиции. Надо создавать реальные условия
для приумножения культурного наследия, в
том числе, технологичную, масштабную, сов�
ременную инфраструктуру», – прокомменти�
ровал ранее глава региона Àйсен Николаев.

Как отметил вице�премьер Сергей Местни�
ков, в республике традиционно принимаются
действенные государственные меры, направ�
ленные на сохранение и развитие как мате�
риального, так и нематериального культурного
наследия. «Это позволило сформировать
комплексный план, охватывающий широкий
спектр направлений – это и объекты куль�
турного наследия, исторические памятники
архитектуры, устное нематериальное творчест�
во, народные художественные промыслы и
многое другое», – сказал вице�премьер.

В течение года пройдут крупные событий�
ные мероприятия такие, как VII Форум народ�
ных мастеров РС (Я), Национальный праздник
Ысыах Олонхо в Верхневилюйском улусе,
Республиканский этнокультурный фестиваль
«Моя Якутия».

Планируются проекты по продвижению
культурного наследия народов Якутии на
межрегиональном и международном уровнях:
IV Международный фестиваль «Встреча шедев�
ров ЮНЕСКО на земле Олонхо», III Междуна�
родный конкурс исполнителей на хомусе «Хо�

мусист�виртуоз мира», ХХI Евразийский кон�
курс высокой моды национального костюма
«Этно�Эрато», VII фестиваль косторезного ис�
кусства народов России «Сказ на бивне ма�
монта».

Предусматривается переиздание полного
собрания эпоса «Ньургун Боотур Стремитель�
ный» П.À. Ойунского на якутском языке. Будет
издан каталог объектов культурного наследия
«Памятники истории и археологии». 

Особое внимание будет отведено цифрови�
зации памятников культуры. На базе Нацио�
нальной библиотеки РС(Я) откроется Центр
цифровизации языкового и культурного нас�
ледия народов Якутии. Планируется оцифров�
ка рукописей олонхо, хранящихся в Нацио�
нальном архиве РС(Я). Реализуется проект
«Цифровизация языкового и культурного нас�
ледия коренных малочисленных народов Àрк�
тики».

Состоится открытие объектов культурного
наследия регионального значения «Дом казна�
чейства» в г. Якутске, «Церковь Николаевская»
в Хангаласском улусе после реставрационно�
восстановительных работ. Также в план вклю�
чены мероприятия по пополнению фондов му�
зеев, оснащению музеев районов оборудовани�
ем, проведению ремонта и реставрации объек�
тов культурного наследия и экспедиции в ра�
йоны.

В настоящее время разрабатывается сайт
«Года культурного наследия народов России в
Республике Саха (Якутия)». Àдминистрациям
муниципальных районов и городских округов
рекомендовано разработать и утвердить планы
мероприятий на территории муниципального
образования.

Пресс�служба Главы РС (Я)
и Правительства РС (Я).

Россияне с симптомами простуды
смогут открывать больничные на семь
дней после дистанционной консультации
с врачом. Для этого им не нужно будет
сдавать ПЦР�тест. Соответствующие
изменения внесены во временный поря�
док организации медпомощи в период
распространения коронавируса, сообщи�
ли в Минздраве РФ.

"Согласно внесенным изменениям,
при появлении симптомов ОРВИ или
COVID�19 можно обратиться на горя�
чую линию "122" или в кол�центр поли�
клиники по месту жительства. После
проведения дистанционной консульта�
ции пациентам, которые могут наблю�
даться амбулаторно, может быть
оформлен электронный лист нетрудо�
способности на семь дней. Сдавать
ПЦР�тест для этого не требуется", �
цитирует сообщение пресс�службы ве�
домства "Интерфакс".

Также отмечается, что после выздо�
ровления или отсутствия симптомов
ОРВИ через семь дней пациент сможет

также дистанционно закрыть больнич�
ный без сдачи ПЦР�теста. Если состо�
яние человека не улучшится, к нему на
дом будет направлен врач, который
сможет продлить больничный, взять
анализ на ковид и назначить соответ�
ствующее лечение.

В Минздраве пояснили, что эта ме�
ра позволит разгрузить поликлиники и
избавить от необходимости посещать
врача пациентов с легким течением за�
болевания. "При этом врачи смогут
быстрее прийти на дом к тем пациен�
там, которым действительно нужна их
помощь", � говорится в сообщении. Та�
кой порядок оформления больничных
листов будет действовать до 15 марта.

Ранее Роспотребнадзор отменил се�
мидневный карантин для контактиро�
вавших с больными COVID�19. Также
в ведомстве сообщили, что переболев�
ших коронавирусом начнут выписы�
вать с больничного без подтверждаю�
щего отрицательного теста. Это будет
касаться тех случаев, когда граждане
находились на лечении более недели.

Молодёжь Якутии приглашают при�
нять участие в конкурсе на разработку
дизайна билетов с национальным коло�
ритом. Дизайн победителя разместят на
авиабилетах «Àэропорты Севера», а
также на билетах филармонии и театров
Якутии. Конкурс проводится с 27 января
по 26 февраля 2022 года, творческие ра�
боты могут включать графические ма�
териалы или фотографии, посвященные
юбилею Якутской ÀССР.

Победитель конкурса получит
авиабилеты по маршруту Якутск –
Санкт�Петербург – Якутск в период с
15 апреля по 15 мая 2022 года и будет
включен в кадровый резерв Молодёж�
ного правительства Якутии. Лауреаты,
занявшие второе и третье место,
награждаются билетами на посещение
культурных мероприятий и включают�

ся в кадровый резерв Молправа рес�
публики.

К участию в конкурсе допускается
молодёжь республики в возрасте от 16
до 35 лет, молодые художники и дизай�
неры. Решение принимает конкурсная
комиссия, результаты будут опублико�
ваны в инстаграме @molprav14 и на
сайте Молодёжного правительства 28
февраля 2022 года.

При оценке работ учитывается ка�
чество исполнения, художественная
ценность работы, степень использова�
ния исторического материала при под�
готовке работы, выражение гражданс�
кой позиции в содержании материа�
лов, актуальность материалов.

Вся подробная информация о ходе
работ, подаче заявок, контактные дан�
ные организаторов конкурса и ответы
на другие организационные вопросы
доступна по ссылке:

https://molprav.sakha.gov.ru/konkurs
y�i�meroprijatija/yakutia�tickets

Пресс�служба Молодёжного
Правительства Якутии.
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С 1 марта 2022 г. вступает
в силу ряд изменений,
внесенных в ТК РФ

Например, внесены изменения в поря�
док расследования несчастных случаев на
производстве, введено понятие микропов�
реждений (микротравм), учет и расследо�
вание которых должен вести работодатель,
введен запрет на работу в опасных ус�
ловиях труда.

Помимо этого, в ТК РФ закреплены
новые обязанности и права работников и
работодателей.

Работодатели в соответствии с новой
редакцией ТК РФ теперь обязаны, в част�
ности:

� приостановить работы на рабочих
местах, если условия труда на них по ре�
зультатам СОУТ отнесены к опасному
классу (на некоторые работы это не рас�
пространяется) (ст. 214.1 ТК РФ);

� обеспечить систематическое выявле�
ние опасностей и профессиональных рис�
ков, их регулярный анализ и оценку (ч. 3
ст. 214 ТК РФ);

� незамедлительно проинформировать
работника об отнесении условий труда на
его рабочем месте по результатам СОУТ к
опасному классу (ст. 216.2 ТК РФ);

� обеспечить информирование работ�
ников об использовании приборов, уст�
ройств, обеспечивающих дистанционную
видео�, аудио� или иную фиксацию про�
цессов производства работ, в целях конт�
роля за безопасностью производства работ
(ст. 214 ТК РФ).

Для работодателей в новой редакции
ТК РФ закреплено право, например:

� на проведение самостоятельной оцен�
ки соблюдения требований трудового зако�
нодательства и иных НПÀ, содержащих
нормы трудового права (самообследова�
ние) (ст. 22 ТК РФ);

� на использование в целях контроля за
безопасностью производства работ прибо�
ров, устройств, обеспечивающих дистан�
ционную видео�, аудио� или иную фикса�
цию процессов производства работ, и обес�
печение хранения полученной информа�
ции (ст. 214.2 ТК РФ);

� на ведение электронного документоо�
борота в области охраны труда (ст. 214.2 ТК
РФ).

Работники в соответствии с новой ре�
дакцией ТК РФ обязаны, в частности:

� незамедлительно известить своего не�
посредственного руководителя о выявлен�
ных неисправностях используемых обору�
дования и инструментов, нарушениях при�
меняемой технологии, несоответствии ис�
пользуемых сырья и материалов, а также
приостановить работу до их устранения (ст.
215 ТК РФ);

� немедленно извещать своего непос�
редственного или вышестоящего руково�
дителя о нарушении работниками и други�
ми лицами, участвующими в производст�
венной деятельности работодателя, указан�
ными в ч. 2 ст. 227 ТК РФ, требований
охраны труда (ст. 215 ТК РФ).

Для работников в новой редакции ТК
РФ закреплено право, в частности:

� на профессиональное обучение за
счет средств работодателя в случае ликви�
дации рабочего места вследствие наруше�
ния работодателем требований охраны тру�
да (ст. 216 ТК РФ);

� на личное участие или участие через
своих представителей в рассмотрении при�
чин и обстоятельств событий, приведших к
возникновению микроповреждений (мик�
ротравм) (ст. 216 ТК РФ).

С 1 марта 2022 г. также применяются
новые нормативные правовые акты, при�
нятые в соответствии с указанными изме�
нениями в Трудовой кодекс РФ:

Перечень работ, на которые не расп�
ространяется запрет, установленный ст.
214.1 ТК РФ;

Примерное положение о системе уп�
равления охраной труда (ч. 3 ст. 217 ТК
РФ). Оно поможет работодателям соблю�
дать требования охраны труда посредством
создания, внедрения и обеспечения функ�
ционирования СУОТ в организации, раз�
работать локальные нормативные акты,
определяющие порядок функционирова�
ния СУОТ, а также меры, направленные на
создание безопасных условий труда, пре�
дотвращение производственного травма�
тизма и профессиональной заболеваемости
(п. 1 указанного Примерного положения);

Порядок проведения государственной
экспертизы условий труда (ч. 1 ст. 213 ТК
РФ). Работодатель может обратиться за
проведением такой госэкспертизы, чтобы
оценить качество проведения СОУТ, пра�
вильность предоставления работникам га�
рантий и компенсаций за работу с вредны�
ми и (или) опасными условиями труда,
фактические условия их труда (ч. 2, 3 ст.
213 ТК РФ);

Общие требования к организации безо�
пасного рабочего места (ч. 7 ст. 209 ТК
РФ). Цель документа � обеспечить выпол�
нение требований охраны труда работни�
ками, занятыми на своих рабочих местах, и
работодателями при организации рабочих
мест. Для рабочих мест с территориально
меняющимися рабочими зонами эти поло�
жения распространяются на каждую рабо�
чую зону (п. 1 указанных Общих требова�
ний);

Основные требования к порядку разра�
ботки и содержанию правил и инструкций
по охране труда, разрабатываемых работо�
дателем (ст. 211.2 ТК РФ). С учетом специ�
фики своей деятельности он сам опреде�
ляет перечень разрабатываемых им правил
(стандартов) и инструкций по охране тру�
да. В правила (стандарты) включаются тре�
бования по обеспечению безопасности
труда и контролю при организации работ
работодателем (уполномоченным им ли�
цом). В инструкции по охране труда входят
требования по безопасному выполнению
работ работником (исполнителем) (п. 4
указанных Основных требований);

Примерный перечень ежегодно реали�
зуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, лик�
видации или снижению уровней профес�
сиональных рисков либо недопущению
повышения их уровней. Работодатели (за
исключением государственных унитарных
предприятий и федеральных учреждений)

финансируют такие мероприятия в разме�
ре не менее 0,2% суммы затрат на произ�
водство продукции (работ, услуг) (ч. 3 ст.
225 ТК РФ);

Примерное положение о комитете (ко�
миссии) по охране труда. Если по инициа�
тиве работников либо их уполномоченного
представительного органа принимается
решение о создании комитета (комиссии)
по охране труда, потребуется разработать
положение о нем. За основу следует взять
Примерное положение (ч. 1 ст. 224 ТК РФ,
п. 2 указанного Примерного положения).

Хозяин собаки,
укусившей ребенка за ногу,

понесет гражданскую
ответственность

Прокуратурой Нюрбинского района про�
ведена проверка по фактам регистрации уку�
сов домашними животными на территории
Нюрбинского района.

В ходе проведенной проверки, установ�
лен местный житель И., собака которого
30.10.2021 укусила ученика 9 класса, кото�
рый шел домой. В результате укуса собаки,
ребенок получил рваную рану.

В связи с этим, прокуратурой Нюрбин�
ского района направлено в суд исковое за�
явление в интересах несовершеннолетнего
о взыскании с хозяина морального вреда в
размере 50 т.р.

Гражданское дело по иску прокурора
Нюрбинского района находится на стадии
рассмотрения.

Местный житель осужден за
нарушение правил пожарной

безопасности в лесах
Прокуратурой Нюрбинского района под�

держано государственное обвинение по уго�
ловному делу в отношении 34�летнего мест�
ного жителя Нюрбинского района, обвиняе�
мого в совершении преступления, предусмот�
ренного ч. 2 ст. 261 УК РФ, ранее не суди�
мого.

Установлено, что в мае 2021 г. подсуди�
мый совместно со своими друзьями прие�
хал на охоту на берег р. Вилюй, где не при�
нимая во внимание погодные условия,
действуя по неосторожности, не предвидя
возможности наступления общественно
опасных последствий в своих действий,
хотя при необходимой внимательности и
предусмотрительности должен был и мог
предвидеть эти последствия, в нарушение
требований Правил пожарной безопаснос�
ти в лесах РФ, развёл костер на оборудо�
ванном для разведения костра месте, при
этом после использования, не дотушил
костер до полного прекращения от тления,
в результате чего произошло возгорание
сухой травы и распространения огня по
лесному массиву. 

В результате нарушения подсудимым
правил пожарной безопасности лесному
фонду причинен значительный ущерб.

По результатам рассмотрения судебно�
го заседания, с учетом позиции государст�
венного обвинителя местный житель приз�

нан виновным в совершении преступле�
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ и
назначено наказание в виде 200 часов
обязательных работ определяемых органом
местного самоуправления, по месту жи�
тельства и по согласованию с уголовно�
исполнительной инспекцией. 

Приговор суда не вступил в законную
силу.

Хотелось бы отметить, что все винов�
ные лица, в лесных пожарах произошед�
ших в 2021 г. по вине человека на террито�
рии Нюрбинского района понесли наказа�
ние, в том числе и материальное.

Утверждена процедура
защиты прожиточного
минимума у должников

Федеральная служба судебных приставов
утвердила форматы для важных документов:
заявлений о защите прожиточного минимума
на счетах должников. À также самих поста�
новлений ведомства об установлении защи�
щенного порога, меньше которого взять у че�
ловека нельзя.

Напомним, с 1 февраля этого года всту�
пают поправки в закон, который гаранти�
рует должникам неприкосновенный оста�
ток от зарплаты или пенсии, регулируемый
ч. 1.1 ст. 99 Федерального закона "Об ис�
полнительном производстве" № 229�ФЗ от
02.10.2007.

Законодательная новация повышает
социальную защищенность граждан, ока�
завшихся в трудной финансовой ситуации.
Должники получат возможность защитить
на своих счетах неприкосновенный оста�
ток в размере прожиточного минимума.
Чтобы воспользоваться таким правом,
необходимо будет в обязательном порядке
обратиться с заявлением в подразделение
судебных приставов, в котором ведется ис�
полнительное производство. Это можно
будет сделать как лично, так и в электрон�
ной форме. Если на содержании у должни�
ка находится, например, родственник�
инвалид, то гражданин вправе обратиться в
суд с заявлением о сохранении ему средств,
превышающих установленный по закону
прожиточный минимум.

Также должник может написать заявле�
ние в свой банк: на тот случай, если взыс�
катель принесет исполнительный лист
напрямую в финансовую организацию.
Закон это позволяет, но сохранить размер
прожиточного минимума можно только на
одном счете в одном банке. Данная мера
будет распространяться практически на
всех должников, за редким исключением,
например, такого права не будет у алимент�
щиков.

По закону за долги может удерживаться
до 50 процентов зарплаты или пенсии. На
практике это приводило к тому, что пенси�
онеры и инвалиды, пенсия которых близка
к прожиточному минимуму, рисковали
остаться даже без самых необходимых
средств существования. Теперь у них поя�
вился неснижаемый порог.

Прокурор района
младший советник юстиции

À.В. СЛЕПЦОВ.

Российскай Федерация си�
рин кодексатын 42 ыстатыйаты�
гар сири бас билээччилэр, онтон
да атын туЇанааччылар сири тус
аналынан, сири эмсэіэлэппэккэ
эрэ туЇаныахтаахтар диэн ыйыл�
лар. Ону таЇынан бу кодекс 78
ыстатыйатынан тыа хаЇаайыс�
тыбатыгар аналлаах сирдэргэ
тыа хаЇаайыстыбатын, мелиора�
ция ўлэлэрин ыытар эрэ кєμўл�
лэнэр. Ол гынан баран сорох си�
ри туЇанааччылар тыа хаЇаайыс�
тыбатын сириттэн буору кєμўлэ
суох хаЇан ылан суол оμоруу�
тугар, онтон да атын ўлэлэргэ ту�
Їаныылара тахсыталыыр. Бу сир
сокуонун кэЇии буолар уонна
Российскай Федерация адми�
нистративнай кодексатын 8.6
ыстатыйатын 1 чааЇынан, 8.7
ыстатыйатын 2 чааЇынан адми�
нистративнай эппиэтинэскэ тў�
бэЇэллэр.

Тыа хаЇаайыстыбатын си�
риттэн буор ылан туЇанар буол�
лахпытына, бу сири бырамыы�
сыланнас, тыраанспар, сибээс,
информатика сирдэрин катего�
риятыгар, “недропользование”
диэн кєрўμμэ кєЇєрўллўєхтээх.
Ону таЇынан туттуллубут сири
чєлўгэр тўЇэрии ўлэлэрин (ре�
культивация земель) бырайыага
баар буолуохтаах. "Сир аннын
баайын туЇунан" сокуон 19 ыста�
тыйатыгар ыйылларынан кєЇє�
рўллўбўт сиртэн бэйэіэ туЇанар�
га 5 миэтэрэ дириμμэ диэри ха�
Їар кєμўллэнэр. Єскєтўн бу
сиртэн буорбутун тиэйэн атыыга
таЇаарар буоллахпытына эбии
лицензия ылар ирдэниллэр
(ст.19 "Закон о недрах").

Россельхознадзор
СЄ Управлениета.

1 марта 2022 г. вступают в силу
новые правила регистрации мало�
мерных судов, утвержденные при�
казами МЧС России (№355 от
01.06.2021 � Правила регистрации
маломерных судов и №566 от
15.08.2021 Àдминистративный
регламент по регистрации мало�
мерных судов). 

Основная причина вступле�
ния в силу и отличие новых пра�
вил регистрации маломерных су�
дов от прежних заключается во
внедрении в Российской Феде�
рации единой системы оказания
государственных услуг через
многофункциональные центры
(МФЦ). То есть, находясь дома,
используя интернет или, посетив
МФЦ, можно через портал Гос�
услуг предоставить в государст�
венную инспекцию по маломер�
ным судам (ГИМС) все необхо�
димые документы, оплатить гос�
пошлину, договориться о дате
осмотра маломерного судна и
получения судового билета. 

При этом сохраняется воз�
можность предоставления доку�
ментов на бумажном носителе
непосредственно в любое инс�
пекторское отделение ГИМС
МЧС России. 

Что еще изменится? 
1. Номер, который присвоен

зарегистрированной (внесённой
в реестр маломерных судов)
лодке (маломерному судну) не
подлежит изменению до тех пор,
пока судно не будет исключено
из реестра маломерных судов. 

Это должно означать, что,
купив лодку у прежнего хозяина,
вам не придётся заново получать
и рисовать на бортах новые
номера. 

2. По новым правилам ре�
гистрации уже невозможно будет
снять лодку с учёта по договору
купли�продажи и не ставить её
на учёт для того, чтобы не пла�
тить налог. Новые правила гласят
о том, что при переходе прав соб�
ственности на лодку (маломер�

ное судно) в реестр маломерных
судов вносятся соответствующие
изменения. То есть: вы сняли
судно с учёта по договору прода�
жи, и в этот момент в налоговую
пошли сведения о том, что эта
лодка принадлежит другому лицу
� покупателю. Не важно, что
покупатель ещё не зарегистриро�
вал судно на себя, по новым пра�
вилам, у него есть месяц на ре�
гистрацию. 

3. Приказом закреплено, что
государственная регистрация
осуществляется подразделением
ГИМС МЧС России вне зависи�
мости от адреса регистрации по
месту жительства (пребывания)
физического лица либо адреса в
пределах места нахождения юри�
дического лица и (или) его обо�
собленного подразделения. 

Государственный инспектор
Вилюйского отделения

Центр ГИМС ГУ МЧС
России по РС (Я)

Жирков Н.К.

– ГИМС сообщает –

О новых правилах регистрации маломерных судов
– КиЇи уонна сокуон –

Тыа хаЇаайыстыбатыгар
аналлаах сирдэргэ буору хаЇан
ылыы – бу сир сокуонун кэЇии

––  ППррооккууррааттуурраа  ссооооббщщааеетт  ––
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ХаЇыат чэппиэргэ тахсар.

Истиμник саныыр чугас до�
іорбут, табаарыспыт ЗÀХÀРОВ
Гаврил Иннокентьевич ыарахан
ыарыыттан биЇиги кэккэбитит�
тэн туораабыта олунньу 1 кўнў�
гэр номнуо биир сыла буолла.
Ыарахан ыарыы буулаан хаа�
рыаннаах табаарыспытын илдьэ
барда…

Ганя киЇи быЇыытынан олус
сэмэй, кєрсўє, саμата�иμэтэ
суох сылдьан барытын дьаЇайан,
ўлэтин ўмўрўппўтэ эрэ баар буо�
лааччы.

БиЇиги олох эдэрбититтэн
эн�мин диэн ыалынан билсэн,
табаарыстаЇан, олус истиμник
санаЇан, ахтыЇан кєрсўЇээччи�
бит. НаЇаа да истиμ табаарыс,
чугас доіор этэ… Сир астыы,
балыктыы, кустуу диэн биЇиэхэ
кэллэіинэ тєЇє кыалларынан
айыліаіа сылдьан, наЇаа дуоЇу�
йан барааччы. НаЇаа кэЇиимсэх
этэ. Єрўў илии тутуурдаах сыл�
дьааччы. Оннооіор "эЇиэхэ бэ�
кээринэ суох, ол иЇин килиэп
наада буолуо", � диэн куулунан
килиэп тиэйэн аіалаачы. Доіот�
торун туЇугар тугу да кэрэйбэк�
кэ, бириэмэтин да аахсыбакка
тўбўгўрэрэ, кыЇаллара. Ол да
иЇин Ганябыт элбэх табаарыс�
тардааіа, чугас доіоттордооіо,

киниэхэ киЇи тардыЇар киЇитэ
этэ.

ДьоЇуннаах, улахан ыал тул�
лар тутааіа этэ. Дьиэ кэргэнин
туЇугар кўннэри�тўўннэри тўбў�
гўрэрэ, наЇаа кыЇамньылаах,
холобур буолар аіа, сиэннэригэр
эЇээ этэ. Элбэхтэ хонон�єрєєн,

ыалдьыттаан ааЇааччыбыт. Кии�
рээти кытта Ганя илиитин утары
ууммутунан кўлбўтўнэн�ўєрбў�
тўнэн кєрсєрє. Ганя итии ўўттээх
чэйин, минньигэс аЇын остуол
муμунан тардан баран налыччы
сэлэЇэрбитин кўндўтўк да са�
ныыбыт. 

Ўлэтин быыЇыгар дьиэтигэр
кэлэ охсон аЇын буЇаран, оЇох
оттон, хотонноох эрдэхтэринэ
хотонун дьаЇайан, сиэннэрин
дьыссаакка, оскуолаіа атааран,
кєрсєн элбэх да ўлэни кимиэхэ
да соμнообокко, таЇаіас гым�
макка ўмўрўтэн иЇээччи. Àіа
кыннын кытта наЇаа тапсаач�
чылар, ханнык баіарар ўлэттэн
толлон турбакка дьиэ, гараж, хо�
тон, олбуор туттан дьоЇуннаах�
тык тэринэн олорбуттара. 

Ганя барахсан ол курдук ха�
Їаайыстыбаннай, сўрэхтээх, ўлэ�
Їит этэ. Оіолорун, сиэннэрин
ўгўс саμата суох бэйэтин холо�
бурунан ўтўє, дьоЇун дьон гына
иитэлээн таЇаарда. Дьиэ кэргэ�
нигэр амарах аіа, эЇэ, доіотто�
ругар эрэллээх табаарыс, сэмэй
киЇи быЇыытынан єйгє�сўрэххэ
хаалыаіа.

Киирэп дэриэбинэтиттэн
табаарыстара Николаевтар.

Извещение о проведении собрания
по согласованию местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Федоровым Àльбертом Иннокентьеви�

чем, членом À СРО "Кадастровые инженеры" реестр №0375
(г.Нюрба, ул.Кузакова, 1À, kifai141178@yandex.ru, тел. 8�914�255�97�
00) выполняются кадастровые работы по земельному участку с
кадастровым номером 14:21:110003:1017 по адресу: г.Нюрба, ул.Ком�
сомольская, 35. Заказчиком является Степанов Лазарь Николаевич
(с.Àнтоновка, ул.Советская, 3). 

Возражения и требования по согласованию местоположения гра�
ницы земельного участка принимаются в течение одного месяца со
дня опубликования извещения в районной газете по адресу: г.Нюр�
ба, ул.Кузакова, 1À, пом. №15. Смежные земельные участки с право�
обладателями, которых требуется согласовать местоположение гра�
ницы:

1. Кадастровый номер 14:21:110003:2391.
При проведении согласования местоположения границ необхо�

димо иметь документы удостоверяющие личность и права на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от
24.07.2007 года №221�ФЗ "О кадастровой деятельности).

Ынах хаЇан буоЇаабытын,
хаЇан тєрўєхтээіин эрдэттэн би�
лэр ордук. Ол курдук ынах буо�
Їаан баран быЇа барыллаан 275�
285 хонугунан тєрўўр. Ынах тє�
рўўрэ чугаЇаатаіына, ойбоμμо
уулатыыны тохтотон, хотоμμо
уулатыллар, аЇатыллар, ўчўгэй�
дик сыныйан кэтээн кєрўллэр.
Єскє ынах ыарытыйан сотору�
сотору иЇин кєрєр, тэпсэμниир,
кэнниттэн синньигэс дьэμкир
убаіас субуллубут буоллаіына,
ол аата ынах тєрўўрэ чугаЇаабыт.
Ити кэмμэ ынаххын кєрє�истэ
сылдьаіын. Саμа тєрўєххэ эр�
дэттэн уйатын, сытар сирин бэ�
лэмниигин.

Хас биирдии сўєЇўлээх ыал
ветеринарнай аптечкалаах буо�
лара ордук. Онно дьуот настой�
ката, марганцовка бороЇуога,
стрептоцид, эрэЇиинэ жгут, баа�
та, биинтэ, быЇах, кыптыый,
пинцет, одноразовай шприц
(арааЇыттан биирдии) баар буо�
луохтаахтар. Итилэр маμнайгы
кємєнў оμорорго, ынаіы тєрє�
тєргє наада буолуохтара, эбэтэр
ветеринар кэллэіинэ эмиэ туЇа�
ныан сєп.

Ўчўгэй туруктаах, доруобай
ынах бэйэтэ этэμμэ тєрєєччў.
Єскєтўн ынах тўллэр, кыайан
тєрєєбєккє эрэйдэннэіинэ сўє�
Їў эмчитин суЇаллык ыμырыл�
лар. Àрдыгар ньирэй тєбєтє уон�
на илин атахтара тахсыбыттарын
кэннэ, ўєскэх бўрўєтэ хайдыбак�
ка мэЇэйдээччи. Ону сонно
кыптыыйынан бўрўєтўн кыры�
йан кємєлєЇўллэр. Саμа тєрєє�
бўт ньирэйи муннун�уоЇун

ыраас єрбєіўнэн сотуллар. Кии�
нэ тўспэтэх буоллаіына иЇиттэн
8�12 см тэйиччинэн сабынан
баайыллар уонна киин тєбєтўн
дьуоттанар. Ити кэнниттэн ньи�
рэйи ийэтигэр бэриллэр. Ынах
хатыылаах тылынан салаан, ньи�
рэй этин�сиинин имитэн, хаа�
нын эргиирин тўргэтэттэіинэ,
оччоіуна ньирэй ийэтин иЇи�
нээіи уонна хотон температура�
ларын араастаЇыыларын тулу�
йумтуо буолар. Ынах оіотун са�
лаабатаіына ньирэйи кураанах,
ыраас таμаЇынан кууруор диэри
сотуллар.

Ынах тєрєєбўтўн кэнниттэн
30�40 мўнўўтэ буолан баран 1
солуур туустаах сылаас ууну
иЇэрдиллэр. Ити кэнниттэн чаас
курдугунан ынах синньин сы�
лаас уунан сууйуллар, ыраас єр�
бєіўнэн сотуллар. Ынах эмии�
йиттэн 3�4 тардыыны сиргэ
ыаныллар, сахалыы хотоμμо
ынах иэйиэхситигэр бэрсиллэр
(ветеринарнай єттўнэн ыллахха,
итиннэ элбэх кирдээх, микроб�
таах). Маμнай ыаммыт уоЇаіы
ньирэйгэ иЇэрдиллэр. Ол ньи�
рэй организма бєієргўўрўгэр,
ыарыылартан кємўскэнэригэр
кємєлєЇєр. Ўчўгэйдик тєрєєбўт
ынах кэнэіэскитэ 6�7 чааЇынан
арахсыахтаах, кыратык уЇуон да
сєп. Кэнэіэскитэ арахсыбата�
іына ветеринарга этэ охсуллуох�
таах. Ынах кэнэіискитин тўЇэрэ
тардыалаЇар, ону�маны баайар
сатаммат.

Саμа тєрєєбўт ньирэйи бас�
таан утаа кўμμэ тўєртэ аЇатар
ордук. Ынахха нэдиэлэ устата от

саамай ўчўгэйин сиэтиллэр. От�
тон сўмэЇиннээх аЇылыгы (сў�
бўєкўлэни, хортуоппуйу, хап�
пыыстаны) ынахха синньэ чє�
лўгэр тўЇўєр диэри сиэтиллибэт.
Ынах тєрєєбўтэ 10�15 хоммутун
кэннэ аЇылыгын урукку чєлўгэр
тўЇэриллэр.

Ый аμаарынан ынах матката
ыраастанан бўтўєхтээх. Ол эбэ�
тэр ынах кэнниттэн убаіас тох�
тообокко кэлэр буоллаіына ве�
теринарга кєрдєрўллэр. Маны
сорохтор аахайбаттар, онтулара
кэлэр тєрўєххэ ынах доруобуйа�
тыгар улахан сабыдыаллаах буо�
лар. Тєрєлкєй, чэгиэн тєрўєіў
ыларга ынаіы кєрўў�истии, сєп�
тєєх рационунан аЇатыы быЇаа�
рар оруоллаах. Билиμμи кэмμэ
уулаах ынахтарга уонна саμа
тєрєєбўт ньирэйдэргэ селенит
натрия бэрдэрэр олус туЇалаах
уонна сыстыганнаах ыарыылар
утары быЇыыларын кэмигэр
ылара быЇаарар оруолу ылар.

Тўмўкпэр этиэм этэ, тастан
киирэр сўєЇў бородууксуйата
сыана ыараабытынан уонна кут�
талламмытынан бэйэбит оμо�
рон таЇаарбыт эппитин�аспы�
тын боліомтоіо уурарбыт, элбэ�
тэрбит наадалаах. Бэйэ аЇа�ўєлэ
доруобуйа чэгиэн олох тєрдє,
ону да сыаналаан дойду салал�
тата боліомтотун уурар, кємє
оμорор буолла.

Георгий ЕГОРОВ, 
ветисписэлиис,

СЄ тыатын
хаЇаайыстыбатын туйгуна. 

Убаастыыр кийииппит
БРÀГИНÀ Мария Дмитриевна

ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан оіолоругар, сиэннэригэр
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурбачаантан Варвара,
Степан Тихоновтар.

Биир дойдулааіым, ыкса ыалбыт,
эрэллээх табаарыспыт, кэрэ кэпсээн�
нэринэн ыбылы кууЇар кўндў киЇи�
бит, Октябрьскай нэЇилиэк бочуот�
таах гражданина, ўлэ бэтэрээнэ, сэ�
рии кэмин оіото, “Октябрьскай нэ�
Їилиэк социальнай�экономическай
сайдыытыгар кылаатын иЇин” бэлиэ
хаЇаайына, “Ньурба” сопхуоска єр
кэмμэ зоотехнигынан ўлэлээбит

БРÀГИНÀ Мария Дмитриевна
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сирит�
тэн туораабытынан оіолоругар Свет�
ланаіа, Дмитрийга, Àйдаарга, ки�
йииттэригэр, сиэннэригэр, хос сиэн�
нэригэр, чугас аймахтарыгар дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит. 
Кўндў Мария Дмитриевна єрўў ўтўє�
нў эрэ тўстўўр ўтўє майгылааіа. Оіо
сааспыт доіорун сырдык, ыраас мєс�
сўєнэ биЇиги сўрэхпитигэр єрўў баар
буолуо. Быдан дьылларга быраЇаай.
Ийэ буоруμ сымнаіас сыттык, сылаас
суоріан буоллун.

Àнисимовтар дьиэ кэргэттэрэ. 

Кўндў аіабыт, эЇэбит, хос эЇэбит
СТЕПÀНОВ Василий Михайлович

соЇумардык олохтон туораабытын ди�
риμник курутуйан туран иЇитиннэ�
рэбит.

Кыргыттара, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

Коллектив Нюрбинской детской школы
искусств глубоко скорбит по случаю
безвременной кончины
СТЕПÀНОВÀ Василия Михайловича.
Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким покойного.

Кўндў таптыыр улахан уолбут, ўс уол
тапталлаах аіата

ВИНОКУРОВ Василий Васильевич
соЇуччу олунньу 3 кўнўгэр кўн сирит�
тэн кўрэммитинэн аймах�билэ дьом�
мутугар, бииргэ ўєрэммит, ўлэлээбит
табаарыстарыгар, билэр дьонугар ди�
риμник курутуйан туран биллэрэбит.

Ийэтэ, аіата, быраата,
кийииттэрэ, уолаттара, кэргэнэ.

Убаастыыр киЇибит
ВÀСИЛЬЕВ Николай Дмитриевич

72 сааЇыгар тохсунньу 29 кўнўгэр
Дьокуускайга олохтон туораабытын
харааста иЇиттибит, кэргэнэ Шураіа,
аймахтарыгар, кэллиэгэлэригэр ди�
риμ кутуріаммытын тэμμэ холбуу�
бут. 
Мин єр сылларга Ньурба куорат вет�
сулууспатын дьаЇалтатыгар ўлэлээбит
кэмнэрбэр, 30�ча суоппар ўлэлээби�
титтэн, киниэхэ тэμнээх аіыйах буо�
луо. ТолоругаЇынан, ўлэіэ бэринии�
лээіинэн, профессиональнай, физи�
ческэй таЇымынан, чиэЇинэйинэн,
кєнє сўрўннээіинэн.

Пенсионер Иванов С.À. дьиэ кэргэнэ.

Кўндўтўк саныыр, таптыыр быраап�
пыт

ВИНОКУРОВ Василий Васильевич
эдэр сааЇыгар эмискэ ыалдьан суох
буолбутунан ийэтигэр, аіатыгар, кэр�
гэнигэр, оіолоругар, быраатыгар ди�
риμ кутуріаммытын тиэрдэбит. Бы�
рааппыт быдан дьылларга быраЇаай,
ийэ буоруμ сымнаіас буоллун.

Àнтоновкаттан, ЎєЇээ Бўлўўттэн
Мартыновтар, эдьиийиμ.

На 39 году ушел из жизни наш одно�
классник

ВИНОКУРОВ Василий Васильевич.
Василий был удивительно светлым
человеком. Благодаря выбранной
профессии, он объездил всю нашу
большую страну. Он был замечатель�
ным собеседником. Его позитивный
настрой, юмор всегда нас поражали.
Он умел находить выход из любой
сложной ситуации. Его отзывчивость,
внимательность и доброта были без�
граничны.
У Василия Васильевича остались же�
на, трое детей. Мы скорбим по поводу
тяжелой утраты и выражаем свои
искренние соболезнования родным и
близким. Василий останется в памяти
всех тех, кто его знал.

Одноклассники "33 выпуск",
классный руководитель Àфанасьева

Мария Ивановна.

Кўндў убаастыыр учууталбыт, кылаас�
пыт салайааччыта, Àрассыыйа норуот
ўєрэіириитин туйгуна, педагогичес�
кай ўлэ бэтэрээнэ, тыыл бэтэрээнэ,
Кўндээдэ нэЇилиэгин Бочуоттаах
олохтооіо

ГРИГОРЬЕВ Петр Кириллович
уЇун ыарахан ыарыыттан тохсунньу 5
кўнўгэр кўн сириттэн туораабытынан
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит, хо�
молтобутун холбуубут.

Кўндээдэ орто оскуолатын
1988 сыллаахха бўтэрбит

12 выпуск оіолоро.

Улаханнык убаастыыр, таптыыр учуу�
талбыт, РСФСР ўєрэіириитин туйгу�
на, Кўндээдэ нэЇилиэгин Бочуоттаах
олохтооіо

ГРИГОРЬЕВ Петр Кириллович
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон
туораабытынан чугас аймахтарыгар,
билэр дьонноругар кутуріаммытын
холбуубут. Учууталбыт барахсан Петр
Кириллович уЇун уугар сымнаіастык
утуй. Тєрєєбўт буоруμ сымнаіас
суоріан буоллун.

Кўндээдэ оскуолатын 1978 с.
бўтэрбит выпускниктар.

РСФСР норуот ўєрэіириитин туйгу�
на, 50 сыл оскуолаіа география, физ�
культура учууталынан ўлэлээбит ди�
риμник ытыктыыр кылааспыт сала�
йааччыта

ГРИГОРЬЕВ Петр Кириллович
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сирит�
тэн кўрэммитинэн чугас дьонугар
кутуріаммытын холбуубут.
Кўндээдэ аіыс кылаастаах оскуолатын

1973 с. бўтэрбит ўєрэнээччилэрэ.

Кўндўтўк саныыр учууталбыт, бииргэ
ўлэлээбит аіа табаарыспыт, Кўндээдэ
нэЇилиэгин Бочуоттааах олохтооіо,
ўлэ, тыыл бэтэрээнэ

ГРИГОРЬЕВ Петр Кириллович
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон
барбытынан чугас дьонугар, аймахта�
рыгар дириμ кутуріаммытын тиэрдэ�
бит.
Кўндээдэ орто оскуолатын кэлэктиибэ.

Убаастабыллаах кылааспыт салайаач�
чытыгар Наталья Михайловна Инно�
кентьеваіа тапталлаах ийэтэ

НИКОЛÀЕВÀ Матрена Семеновна,
Райпотребкооперация уонна тыыл бэ�
тэрээнэ кўн сириттэн барбытынан
чугас дьонугар, оіолоругар, сиэннэ�
ригэр дириμ кутуріаммытын тиэрдэ�
бит.

Убайаан орто оскуолатын
1998 сыллааіы выпуЇа.

– Исписэлиис сўбэтэ –

Саμа тєрўєххэ – боліомтону
Тыйыс айыліалаах хотугу дойдуга сўєЇў иитиитэ элбэх тўбўгў,

сыраны эрэйэр, ити ордук сўєЇўгэ сыстаіаЇа суох киЇиэхэ сыЇыаннаах.
Кэнники сылларга улууска кэтэххэ сўєЇў элбии турар. НэЇилиэнньэ араас

араμата сўєЇўнў элбэхтик ииттэр. Ол иЇин дьоμμо�сэргэіэ туЇалаах
буолаарай диэн бу сўбэбин суруйабын.

– Кэриэстэбил –

Доіорбут туЇунан ўтўє єйдєбўл


